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thar ceann Ghrúpa Renew

Ábhar: Freagairt do ghalair neamhtheagmhálacha le linn ghéarchéim COVID-19 agus ina diaidh

D’eascair torthaí tromchúiseacha agus marfacha as COVID-19 i measc grúpaí ardriosca amhail 
daoine os cionn 65, daoine a bhfuil bun-chomhghalrachtaí acu, agus daoine a bhfuil córais 
imdhíonachta lagaithe acu nó galair neamhtheagmhálacha orthu. Tá baol mór do dhaoine a bhfuil 
córais imdhíonachta lagaithe acu go bhféadfadh siad aimhréidheanna a fhorbairt mar thoradh ar 
COVID-19. Ina theannta sin, is iad galair neamhtheagmhálacha na príomhchúiseanna le 
básmhaireacht agus míchumas san Eoraip.

Léiríonn an fhianaise atá ag teacht chun cinn an bealach ina n-idirghníomhaíonn COVID-19 agus 
galair neamhtheagmhálacha agus ina dtreisíonn siad a chéile. Tá baol níos mó ag othair a bhfuil 
galair neamhtheagmhálacha orthu galair thromchúiseacha a fhorbairt agus bás a fháil ó COVID-19. 
Tá an t-ualach a bhaineann le galair neamhtheagmhálacha déanta i bhfad níos measa mar thoradh ar 
COVID-19 trí chur isteach ar ghnáthchúram ainsealach, amhail diagnóis agus cóireáil. Ina theannta 
sin, tá cur isteach ar dháileadh cógas riachtanach, agus rochtain theoranta ar oibrithe sláinte agus ar 
sheirbhísí tacaíochta, tar éis difear criticiúil a dhéanamh do bhainistiú leanúnach galar 
neamhtheagmhálach.

Chomh maith leis sin, tá méadú ag teacht ar thosca riosca iompraíochta do ghalair 
neamhtheagmhálacha amhail úsáid tobac, mí-úsáid alcóil, aiste bia mhíshláintiúil agus 
neamhghníomhaíocht choirp mar thoradh ar an bpaindéim agus na bearta a glacadh mar fhreagairt 
uirthi (e.g. dianghlasáil nó cuirfiúnna). Ní mór bearta a dhéanamh go tapa ar leibhéal AE agus 
náisiúnta, agus ní mór do rialtais déine comhiomlánaithe na ngalar neamhtheagmhálach a aithint 
agus na tionchair ar dhaoine agus ar chórais sláinte a mhaolú. San fhadtéarma, d’fhéadfadh tionchar 
a bheith ag aimhréidheanna COVID-19 ar shláinte ghinearálta agus ar mheabhairshláinte mhuintir na 
hEorpa, ar chórais cúraim sláinte agus ar ár ngeilleagar.

1. An bhfuil sé ar intinn ag an gComhairle dul i ngleic le cosc agus bainistiú galar 
neamhtheagmhálach i mbearta freagartha COVID-19 ar leibhéal AE agus náisiúnta faoi chuimse 
Phacáiste Aontais Sláinte na hEorpa?

2. An bhfuil sé beartaithe ag an gComhairle moltaí a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar ghalair 
neamhtheagmhálacha le linn ghéarchéim COVID-19 agus ina diaidh?

3. San athbhreithniú atá beartaithe ar shainordú an Lárionaid Eorpaigh um Ghalair a Chosc agus a 
Rialú (ECDC), an mbeadh an Chomhairle toilteanach tacú le freagrachtaí ECDC a leathnú chun 
galair neamhtheagmhálacha a áireamh?

4. Conas a chuirfear san áireamh bunghalair na ngalar neamhtheagmhálach sna hiarrachtaí a 
dhéanfar amach anseo maidir le hullmhacht eipidéime AE?

5. Cad iad na bearta maolaithe a chuirfidh AE i bhfeidhm chun soláthar seirbhísí diagnóiseacha, 
cóireála, athshlánaithe agus maolaitheacha a ráthú do dhaoine a bhfuil galair 
neamhtheagmhálacha orthu?
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