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Temats: Reaģēšana uz nepārnēsājamām slimībām Covid-19 krīzes laikā un pēc tās

Covid-19 ir radījis smagus un letālus iznākumus tādās augsta riska grupās kā personas vecumā pēc 
65 gadiem, personas ar blakusslimībām un personas ar imūnsistēmas traucējumiem vai 
nepārnēsājamām slimībām. Personām ar imūnsistēmas traucējumiem ir arī paaugstināts Covid-19 
komplikāciju risks. Turklāt nepārnēsājamās slimības ir galvenais mirstības un invaliditātes cēlonis 
Eiropā.

Jauni pierādījumi liecina, kā Covid-19 un nepārnēsājamās slimības mijiedarbojas un pastiprina viena 
otru. Nepārnēsājamo slimību pacientiem ir arī lielāka iespējamība saslimt ar smagām slimībām un 
nomirt no Covid-19. Covid-19 ir arī būtiski palielinājis nepārnēsājamo slimību radīto slogu, izjaucot 
hronisko slimību ierasto aprūpi, proti, diagnosticēšanu un ārstēšanu. Turklāt pirmās nepieciešamības 
zāļu piegādes traucējumi un ierobežota piekļuve veselības aprūpes darbiniekiem un atbalsta 
pakalpojumiem ir arī kritiski ietekmējusi nepārnēsājamo slimību pastāvīgo pārvaldību.

Tāpat pandēmija un attiecībā uz to veiktie pasākumi (piemēram, norobežošanas pasākumi vai 
komandantstunda) palielina tādus nepārnēsājamo slimību dzīvesveida riska faktorus kā tabakas 
lietošana, alkohola pārmērīga lietošana, neveselīgi uztura paradumi un mazkustīgs dzīvesveids. Ir 
steidzami jārīkojas ES un dalībvalstu līmenī, un valdībām ir jāatzīst nepārnēsājamo slimību 
kumulatīvais smagums un jāmazina ietekme uz iedzīvotājiem un veselības aprūpes sistēmām. Covid-
19 radītās komplikācijas ilgtermiņā var ietekmēt Eiropas iedzīvotāju vispārējo un garīgo veselību, 
veselības aprūpes sistēmas un mūsu ekonomiku.

1. Vai Padome saistībā ar Eiropas veselības savienības tiesību aktu kopumu plāno Covid-19 
atbildes pasākumos ES un dalībvalstu līmenī pievērsties nepārnēsājamo slimību profilaksei un 
pārvaldībai?

2. Vai Padome plāno pieņemt ieteikumus par reaģēšanu uz nepārnēsājamām slimībām Covid-19 
krīzes laikā un pēc tās?

3. Vai Padome plānotajā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) pilnvaru 
pārskatīšanā ir gatava iestāties par ECDC pienākumu paplašināšanu, tajos iekļaujot arī 
nepārnēsājamās slimības?

4. Kā turpmākajos ES epidēmijgatavības centienos tiks ņemtas vērā ar nepārnēsājamām slimībām 
saistītās veselības problēmas?

5. Kādus mazināšanas pasākumus ES ieviesīs, lai nepārnēsājamo slimību pacientiem garantētu 
diagnostikas, ārstēšanas, rehabilitācijas un paliatīvos pakalpojumu sniegšanu?
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