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Θέμα: Αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών νοσημάτων κατά τη διάρκεια και κατόπιν της κρίσης 
COVID-19

Η COVID-19 έχει σοβαρή και θανατηφόρα έκβαση σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως τα άτομα άνω 
των 65 ετών, τα άτομα με υποκείμενες συννοσηρότητες, και τα άτομα με ανοσοκαταστολή ή μη 
μεταδοτικά νοσήματα (ΜΜΝ). Τα άτομα με ανοσοκαταστολή διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να 
εκδηλώσουν επιπλοκές λόγω της COVID-19. Επίσης, τα ΜΜΝ αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου και 
αναπηρίας στην Ευρώπη.

Τα αναδυόμενα στοιχεία καταδεικνύουν τους τρόπους με τον οποίους αλληλεπιδρούν και 
αλληλοενισχύονται η COVID-19 και τα ΜΜΝ. Οι ασθενείς που πάσχουν από ΜΜΝ διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από σοβαρή νόσο και να χάσουν τη ζωή τους λόγω της 
COVID-19. Επίσης, η COVID-19 έχει επιδεινώσει σημαντικά το φορτίο των ΜΜΝ, καθώς 
διαταράχθηκαν στοιχεία της συνήθους χρόνιας περίθαλψης, όπως η διάγνωση και η αγωγή. 
Επιπλέον, οι διαταραχές στη διανομή βασικών φαρμάκων και η περιορισμένη πρόσβαση σε 
εργαζομένους στον τομέα της υγείας και σε υπηρεσίες υποστήριξης έχουν επηρεάσει σημαντικά τη 
συνεχιζόμενη διαχείριση των ΜΜΝ.

Επίσης, η πανδημία και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της (π.χ. περιορισμός ή 
απαγόρευση της κυκλοφορίας) αυξάνουν τους συμπεριφορικούς παράγοντες κινδύνου για ΜΜΝ, 
όπως το κάπνισμα, η επιβλαβής κατανάλωση οινοπνευματωδών, η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη 
σωματικής άσκησης. Πρέπει να ληφθούν ταχέως μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, και πρέπει οι 
κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τη συνολική σοβαρότητα των ΜΜΝ και να μετριάσουν τον αντίκτυπο 
στους ανθρώπους και στα συστήματα υγείας. Μακροπρόθεσμα, οι επιπλοκές λόγω της COVID-19 
ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στη γενική και ψυχική υγεία των Ευρωπαίων, στα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης και στην οικονομία μας.

1. Προτίθεται το Συμβούλιο να συμπεριλάβει την πρόληψη και τη διαχείριση των ΜΜΝ στα μέτρα 
αντιμετώπισης της COVID-19 σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας;

2. Σχεδιάζει το Συμβούλιο να εγκρίνει συστάσεις για την αντιμετώπιση των ΜΜΝ κατά τη διάρκεια 
και κατόπιν της κρίσης COVID-19;

3. Κατά την προγραμματισμένη αναθεώρηση της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ECDC), προτίθεται το Συμβούλιο να υποστηρίξει την επέκταση των 
αρμοδιοτήτων του ECDC ώστε να συμπεριλαμβάνουν τα ΜΜΝ;

4. Με ποιον τρόπο οι μελλοντικές προσπάθειες επιδημιολογικής ετοιμότητας της ΕΕ θα λαμβάνουν 
υπόψη τις υποκείμενες παθήσεις που συνδέονται με ΜΜΝ;

5. Ποια μέτρα μετριασμού θα λάβει η ΕΕ ώστε να εγγυηθεί την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, 
θεραπευτικής αντιμετώπισης, αποκατάστασης και ανακούφισης για τα άτομα που ζουν με ΜΜΝ;
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