Europejska Unia Zdrowotna:
wspólne działanie w obliczu kryzysów zdrowotnych
11 LISTOPADA 2020 R.

Skutki pandemii koronawirusa i reagowanie na nią

8,2 mln

2,7 mld €

66% obywateli

zarażonych osób w UE
od stycznia 2020 r.1

– wartość nadzwyczajnego wsparcia UE
przeznaczonego na zwalczanie koronawirusa,
m.in. leki, szczepionki, sprzęt ochronny

oczekuje zwiększenia
kompetencji UE w sytuacjach
kryzysów zdrowotnych
(Eurobarometr)

• Współpraca w gromadzeniu danych dla zapewnienia pełniejszych informacji
i lepszych zasobów na potrzeby planowania gotowości i reagowania
Wskaźnik złożony: 14-dniowy wskaźnik zgłoszonych
przypadków, wskaźnik przeprowadzonych testów i
wskaźnik wyników dodatnich2
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• Przeprowadzanie wspólnych ocen ryzyka

14-dniowy wskaźnik zgłoszonych

• Zacieśnienie współpracy i utworzenie solidnych struktur na szczeblu UE

przypadków na 100 tys. mieszkańców

Wnioski wyciągnięte z pandemii COVID-19

<4%

>4%

Wskaźnik wyników dodatnich

Państwa i regiony niewidoczne
na głównej mapie
Malta

Wyspy Kanaryjskie

Liechtenstein

Grenlandia

Azory

Madera

1E
 CDC – codzienna aktualizacja dla UE/EOG i Wielkiej
Brytanii, 10 listopada 2020 r.
2 ECDC – aktualizacja 5 listopada 2020 r.

Brak danych o liczbie
przeprowadzonych testów

1

C Z E G O POT RZ EB U J EM Y
Większy zakres i lepsza
jakość interwencji UE

CO PROPONUJEMY
• Ogłoszenie stanu nadzwyczajnego na
szczeblu UE w celu zapewnienia działań UE
• Unijna grupa zadaniowa ds. zdrowia i
szkolenia dla pracowników służby zdrowia
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• Lepsze wytyczne UE w sprawie wspólnych środków
reagowania i kompetencji w zakresie wdrażania
Większa ilość i wyższa
jakość danych

• Najnowocześniejsze monitorowanie sytuacji
epidemiologicznej
• Ocena ryzyka w oparciu o wspólne dane

3
Lepsze testowanie i ustalanie
kontaktów zakaźnych

• Nowy organ ds. opracowywania i
pozyskiwania rozwiązań biomedycznych i
innych w celu lepszego testowania i ustalania
kontaktów zakaźnych

Lepsze planowanie gotowości
na wszystkich szczeblach

• Zharmonizowane unijne, krajowe i regionalne
plany gotowości i reagowania
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• Regularne badanie krajowych planów gotowości
poprzez audyty i testy warunków skrajnych

5
Zapewnienie dostaw leków
i sprzętu ochronnego

• Monitorowanie podaży leków i wyrobów
medycznych

© Unia Europejska, 2020
Ponowne wykorzystanie tego dokumentu jest dozwolone pod warunkiem
podania źródła i wskazania wszelkich zmian (Uznanie autorstwa 4.0
Międzynarodowa Licencja Publiczna Creative Commons). W przypadku
wykorzystania lub zwielokrotnienia elementów, które nie należą do UE,
konieczne może być uzyskanie pozwolenia bezpośrednio od uprawnionych.
Wszystkie ilustracje © Unia Europejska, o ile nie wskazano inaczej.
Print ISBN 978-92-76-24816-3
PDF ISBN 978-92-76-24779-1

doi:10.2775/686769
doi:10.2775/047830

NA-03-20-715-PL-C
NA-03-20-715-PL-N

© GettyImages

© GettyImages

• Nowy organ ds. opracowywania i
pozyskiwania produktów biomedycznych
zapewni szybkie reagowanie na pilne potrzeby w
sytuacji kryzysu zdrowotnego

