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Subiect: Răspunsul la bolile netransmisibile în timpul și după criza de COVID-19

COVID-19 a provocat situații grave și fatale în grupurile de populație cu risc ridicat, precum 
persoanele cu vârsta peste 65 de ani, persoanele care suferă de alte boli în timpul infecției și 
persoanele al căror sistem imunitar este slăbit, precum și persoanele care suferă de boli 
netransmisibile. Persoanele cu sistemul imunitar slăbit riscă să aibă, de asemenea, complicații în 
urma unei infecții cu COVID-19. Bolile netransmisibile se află de asemenea printre cauzele principale 
ale mortalității și handicapului în Europa.

Noi date demonstrează că COVID-19 și bolile netransmisibile interacționează și își agravează 
reciproc efectele. Pacienții care suferă de boli netransmisibile se supun unui risc crescut de a se 
îmbolnăvi grav și de a deceda de COVID-19. De asemenea, COVID-19 a amplificat situația dificilă 
legată de bolile netransmisibile, perturbând procedurile obișnuite pentru bolile cronice, cum ar fi 
diagnosticul și tratamentul. În plus, întreruperile care au survenit în distribuirea medicamentelor 
esențiale și accesul insuficient la personal medical și servicii de sprijin au afectat, de asemenea, în 
mare măsură tratamentul curent al bolilor netransmisibile.

De asemenea, pandemia și măsurile impuse ca urmare a acesteia (de exemplu interdicția de a 
circula) duc la multiplicarea factorilor de risc în comportamentul persoanelor, ceea ce favorizează 
bolile netransmisibile, cum ar fi tabagismul, consumul excesiv de alcool, un regim alimentar 
nesănătos și lipsa de activitate fizică. Trebuie întreprinse rapid măsuri la nivelul UE și la nivel 
național, iar guvernele trebuie să recunoască gravitatea combinată a bolilor netransmisibile și să 
atenueze efectele asupra persoanelor și asupra sistemelor de sănătate. Pe termen lung, complicațiile 
în urma COVID-19 ar putea afecta starea generală de sănătate și sănătatea mintală a europenilor, 
sistemele de sănătate și economia noastră.

1. Intenționează Consiliul să abordeze, în cadrul pachetului privind Uniunea Europeană a sănătății, 
prevenirea și gestionarea bolilor netransmisibile în cadrul măsurilor de răspuns la COVID-19 la 
nivelul UE și la nivel național?

2. Intenționează Consiliul să adopte recomandări prin care să abordeze problema bolilor 
netransmisibile în timpul și după criza de COVID-19?

3. În cadrul revizuirii prevăzute a mandatului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor 
(ECDC), ar fi Consiliul dispus să susțină extinderea responsabilităților ECDC în vederea 
includerii bolilor netransmisibile?

4. Cum vor ține seama în viitor măsurile UE de pregătire pentru epidemii de bolile netransmisibile 
subiacente?

5. Ce măsuri va stabili UE pentru a garanta asigurarea serviciilor de diagnosticare, tratament, 
reabilitare și paliative pentru persoanele care suferă de boli netransmisibile?
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