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Otázka na ústne zodpovedanie O-000080/2020
Rade 
článok 136 rokovacieho poriadku
Véronique Trillet-Lenoir
v mene skupiny Renew

Vec: Reakcia na neprenosné ochorenia počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a po 
nej

Ochorenie COVID-19 spôsobuje závažné a smrteľné následky medzi vysokorizikovými skupinami, 
ako sú ľudia starší ako 65 rokov, ľudia s pridruženými komorbiditami a ľudia s oslabeným imunitným 
systémom alebo neprenosným ochorením. Ľudia s oslabeným imunitným systémom sú takisto 
vystavení vysokému riziku vzniku komplikácií spôsobených ochorením COVID-19. Neprenosné 
ochorenia sú tiež hlavnými príčinami úmrtnosti a zdravotného postihnutia v Európe.

Nové dôkazy ukazujú, ako sa COVID-19 a neprenosné choroby navzájom ovplyvňujú a posilňujú. 
Pacienti postihnutí neprenosnými ochoreniami sú vystavení väčšiemu riziku vzniku závažných 
ochorení a úmrtia na COVID-19. Pandémia COVID-19 takisto výrazne zhoršila záťaž neprenosnými 
ochoreniami tým, že narušila rutinnú chronickú starostlivosť, ako je diagnostika a liečba. Okrem toho 
narušenia distribúcie základných liekov a obmedzený prístup k zdravotníckym pracovníkom a 
podporným službám takisto kriticky zasiahli prebiehajúce riadenie neprenosných ochorení.

Navyše pandémia a opatrenia prijaté v reakcii na ňu (napr. obmedzenia pohybu či zákazy 
vychádzania) zvyšujú behaviorálne rizikové faktory neprenosných ochorení, ako je užívanie tabaku, 
škodlivé požívanie alkoholu, nezdravé stravovanie a fyzická nečinnosť. Je potrebné urýchlene prijať 
opatrenia na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni a vlády musia uznať celkovú závažnosť neprenosných 
ochorení a zmierniť vplyv na ľudí a systémy zdravotnej starostlivosti. Z dlhodobého hľadiska by 
komplikácie súvisiace s ochorením COVID-19 mohli mať vplyv na všeobecné a duševné zdravie 
Európanov, na systémy zdravotnej starostlivosti a naše hospodárstvo.

1. Má Rada v úmysle riešiť prevenciu a riadenie neprenosných ochorení v rámci opatrení reakcie 
na COVID-19 na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni v rámci balíka týkajúceho sa európskej 
zdravotnej únie?

2. Plánuje Rada prijať odporúčania na riešenie neprenosných ochorení počas krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 a po nej?

3. Bola by Rada pri plánovanej revízii mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb 
(ECDC) ochotná presadzovať rozšírenie zodpovednosti ECDC tak, aby zahŕňala neprenosné 
ochorenia?

4. Ako sa v budúcom úsilí EÚ v oblasti pripravenosti na epidémie zohľadnia pridružené zdravotné 
problémy vyplývajúce z neprenosných ochorení?

5. Aké zmierňujúce opatrenia zavedie EÚ na zaručenie poskytovania diagnostických, liečebných, 
rehabilitačných a paliatívnych služieb pre ľudí s neprenosnými ochoreniami?
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Termín na zodpovedanie: 10/03/2021


