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Относно: Управлението от ЕС на грипната пандемия (H1N1) през 2009 г. 

През юни 2009 г. СЗО обяви 6 степен на опасност от грипна пандемия (грип H1N1), 
след като беше променила определението за пандемия едва един месец преди това, така 
че сериозността на болестта вече не беше от значение, важно беше само географското й 
разпространение.

Въпреки доказателствата от южното полукълбо, че вирусът не е много опасен и ясното 
признание от Европейската комисия през септември 2009 г., че грипът А (H1N1) е 
водел само до "умерени симптоми", като повечето пациенти са страдали само от "леко, 
спонтанно отзвучаващо заболяване"  и здравните служби по принцип са се справяли с 
болестта, Комисията идентифицира потенциални целеви групи за ваксинация, 
включващи между 34% и 60,5% от общото население. Целевите групи бяха определени 
като всички хора, за които може да се препоръча ваксинация.1

Според информацията от Европейския център за профилактика и контрол върху 
заболяванията (ECDC) общият брой на регистрираните смъртни случаи през 2009 г. от 
началото на пандемията в държавите-членки на ЕС/ЕАСТ е 1045 души.2 От друга 
страна, Комисията е направила оценка, че от сезонния грип умират около 40 000 души в 
                                               
1 Работен документ на службите на Комисията относно стратегиите за ваксиниране срещу грипната 
пандемия (H1N1) за 2009 г., SEC(2009) 1189 от 15.9.2009 г.
2 Доклад за наблюдение на ECDC от 8 януари 2010 г.



PE438.212v01-00 2/2 CM\801843BG.doc

BG

години на умерена заболеваемост и 220 000 - при особено тежък грипен сезон.1

На 29 септември 2009 г. Комисията даде разрешение за първите ваксини срещу грипа 
H1N1, като членът на Комисията г-н Ферхойген изрази задоволство, "че Комисията е 
успяла да вземе решение за възможно най-кратко време".2

На същия ден, в отговор на писмо до член на ЕП директорът на ECDC Zsuzsanna Jakab 
призна, че "е вярно, че никога досега не е давано разрешение за пускане на пазара на 
ваксина при наличие на толкова малко данни".

Може ли Комисията да представи цифрови данни за общите разходи на 
държавите-членки за ваксините срещу грипа H1N1? Счита ли Комисията, че
много умерените рискове на грипа H1N1, които вече са били известни през лятото 
на 2009 г., в абсолютни стойности, и по-специално в сравнение със сезонния грип, 
оправдават тези разходи? Какви поуки си е извлякла Комисията от реакцията на 
ЕС спрямо тази пандемия? Подготвена ли е да преразгледа политиката си по 
отношение на готовността за справяне с пандемичния грип, по-специално във 
връзка със стратегиите за ваксиниране?  Продължава ли Комисията да счита, че 
ваксините, за които е дала разрешение "във възможно най-кратък срок от време" 
въз основата на много малко данни, са безопасни?

                                               
1 Предложение за препоръка на Съвета за ваксинация срещу сезонния грип, COM(2009) 353 final/2
2 Съобщение за пресата на Комисията "Комисията осигурява условия за ваксинация срещу грипната 
пандемия (H1N1) през 2009 г."


