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Předmět: Reakce EU na pandemii (H1N1) v roce  2009

V červnu 2009 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) stupeň 6 pandemického 
ohrožení virem H1N1, a to jen měsíc poté, co změnila definici pandemie tak, aby již nebyla 
rozhodující závažnost nemoci, ale pouze její geografické rozšíření. 

Navzdory důkazům z jižní polokoule, že virus není příliš virulentní, a jednoznačnému sdělení 
Evropské komise ze srpna 2009, že chřipka způsobená virem H1N1 vyvolává jen „mírné 
příznaky“, přičemž u většiny pacientů jde pouze o „spontánně ustupující onemocnění s 
mírným průběhem" a zdravotnické služby obecně situaci zvládají, určila Komise potenciální 
cílové skupiny pro očkování pokrývající 34 % až 60,5 % celkové populace. Cílové skupiny 
byly definovány jako všechny osoby, kterým lze očkování doporučit.1

Podle sdělení Evropského centra pro prevenci a kontrolu chorob (ECDC) bylo v roce 2009 od 
vyhlášení pandemie v členských státech EU/EFTA celkově hlášeno 1045 případů úmrtí2. Na 
druhé straně ale podle odhadů Komise způsobuje sezónní chřipka v roce s mírných průběhem 
40 000 úmrtí a v období s těžkým průběhem 220 000 úmrtí.3

                                               
1 Pracovní dokument útvarů Komise o strategii očkování proti pandemii chřipky (H1N1) 2009, SEK(2009) 1189 
ze dne 15.9.2009
2 Zpráva ECDC ze dne 8. ledna 2010
3 Návrh doporučení Rady o očkování proti sezónní chřipce, KOM(2009) 353 v konečném znění/2
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Dne 29 září 2009 povolila Komise první vakcínu proti H1N1 a komisař Verheugen vyjádřil 
uspokojení na tím, že „Komise byla schopna učinit rozhodnutí v co nejkratším čase.“1

V odpovědi na dopis poslanci Evropského parlamentu z téhož dne ředitelka ECDC Zsuzsanna 
Jakab přiznala, že „je pravda, že dosud žádná vakcína nebyla povolena na základě tak malého 
množství údajů.“

Může Komise uvést přesná čísla o celkových nákladech členských států na vakcíny proti 
H1N1? Domnívá se Komise, že nepříliš velká rizika H1N1, která byla známa již v létě 
roku 2009, a to jak v absolutním vyjádření, tak zejména ve srovnání se sezónní 
chřipkou, tyto výdaje ospravedlňují? Jaké ponaučení si Komise z reakce EU na tuto 
pandemii vzala – je připravena přehodnotit svou politiku, pokud jde o připravenost na 
pandemickou chřipku, zejména s ohledem na strategie týkající se očkování. Domnívá se 
Komise i nadále, že vakcíny, které schválila v „co nejkratším čase“ a na základě velmi 
malého množství údajů, jsou bezpečné?

                                               
1 Tisková zpráva Komise „Komise připravuje cestu pro očkování proti chřipce (H1N1) 2009“


