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Suġġett: Ir-rispons għall-mard li ma jitteħidx matul u wara l-kriżi tal-COVID-19

Il-COVID-19 ipproduċiet riżultati gravi u fatali fost gruppi b'riskju għoli bħal persuni li għandhom 'il fuq 
minn 65 sena, persuni b'komorbiditajiet sottostanti, u persuni b'sistemi immunitarji kompromessi jew 
mard li ma jitteħidx (NCDs). Il-persuni b'sistemi immunitarji kompromessi huma wkoll f'riskju għoli li 
jiżviluppaw kumplikazzjonijiet mill-COVID-19. Il-mard li ma jitteħidx huwa wkoll il-kawża ewlenija tal-
mortalità u d-diżabilità fl-Ewropa.

L-evidenza emerġenti turi kif il-COVID-19 u l-mard li ma jitteħidx jinteraġixxu u jsaħħu lil xulxin. Il-
pazjenti affettwati minn mard li ma jitteħidx jinsabu f'riskju akbar li jiżviluppaw mard serju u li jmutu 
mill-COVID-19. Il-COVID-19 aggravat ukoll b'mod sever il-piż ta' mard li ma jitteħidx billi fixklet il-kura 
kronika ta' rutina, bħad-dijanjostika u t-trattament. Barra minn hekk, l-interruzzjonijiet fid-distribuzzjoni 
ta' mediċini essenzjali, u l-aċċess limitat għall-ħaddiema tas-saħħa u s-servizzi ta' appoġġ affettwaw 
ukoll b'mod kritiku l-ġestjoni kontinwa ta' mard li ma jitteħidx.

Barra minn hekk, il-pandemija u l-miżuri meħuda b'reazzjoni għaliha (eż. lockdowns jew curfews) qed 
iżidu l-fatturi ta' riskju tal-imġiba għall-mard li ma jitteħidx bħall-użu tat-tabakk, l-użu dannuż tal-
alkoħol, dieta ħażina u n-nuqqas ta' attività fiżika. Jeħtieġ li jittieħdu azzjonijiet malajr fuq il-livell tal-UE 
u dak nazzjonali, u l-gvernijiet iridu jirrikonoxxu s-severità aggregata ta' mard li ma jitteħidx u jtaffu l-
impatti fuq in-nies u s-sistemi tas-saħħa. Fit-tul, il-kumplikazzjonijiet tal-COVID-19 jista' jkollhom 
impatti fuq is-saħħa ġenerali u mentali tal-Ewropej, fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa u l-ekonomija 
tagħna.

1. Il-Kunsill biħsiebu jindirizza l-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' mard li ma jitteħidx fil-miżuri ta' rispons 
għall-COVID-19 kemm fuq il-livell tal-UE kif ukoll dak nazzjonali fil-qafas tal-Pakkett tal-Unjoni 
Ewropea tas-Saħħa?

2. Il-Kunsill qed jippjana li jadotta rakkomandazzjonijiet biex jindirizza l-mard li ma jitteħidx matul u 
wara l-kriżi tal-COVID-19?

3. Fir-reviżjoni ppjanata tal-mandat taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
(ECDC), il-Kunsill ikun lest li jippromwovi l-estensjoni tar-responsabbiltajiet tal-ECDC biex 
jinkludu l-mard li ma jitteħidx?

4. L-isforzi futuri tal-UE għat-tħejjija għall-epidemiji kif se jqisu l-kundizzjonijiet sottostanti tal-mard li 
ma jitteħidx?

5. X'miżuri ta' mitigazzjoni se timplimenta l-UE biex tiggarantixxi l-forniment ta' servizzi dijanjostiċi, 
ta' trattament, ta' riabilitazzjoni u paljattivi għall-persuni li jgħixu b'mard li ma jitteħidx?
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