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Θέμα: Διαχείριση της πανδημίας Η1Ν1 εκ μέρους της ΕΕ το 2009

Τον Ιούνιο του 2009, ο ΠΟΕ κήρυξε τη φάση 6 περιόδου εγρήγορσης για πανδημία, αφού 
είχε αλλάξει τον ορισμό της πανδημίας ένα μήνα πριν εις τρόπον ώστε να μην έχει πλέον 
σημασία η δριμύτητα της νόσου αλλά μονο η γεωγραφική της εξάπλωση.

Παρά τα στοιχεία από το νότιο ημισφαίριο ότι ο ιός δεν ήταν πολύ δριμύς και τη σαφή 
αναγνώριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Σεπτέμβριο του 2009 ότι η γρίπη Η1Ν1 
είχε απλώς προκαλέσει "ήπια συμπτώματα", με τους περισσότερους ασθενείς να υποφέρουν 
απλώς από μια "ήπια αυτοπεριοριστική νόσο" την οποία γενικώς αντιμετωπίζουν οι 
υγειονομικές υπηρεσίες, η Επιτροπή ενετόπισε πιθανές ομάδες στόχους για εμβολιασμό που 
καλύπτουν φάσμα από 34-60.5% του συνολικού πληθυσμού. Ως ομάδες στόχοι ορίστηκαν 
όλα τα άτομα για τα οποία μπορεί να ενδείκνυται ο εμβολιασμός1.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(ΕΚΠΕΝ), ο συνολικός αριθμός των αναφερθέντων θανάτων το 2009 από την αρχή της 
πανδημίας στα κράτη μέλη ΕΕ/ΕΖΕΣ ανήλθε σε 10452. Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή 
εκτίμησε ότι η εποχιακή γρίπη προκαλεί 40000 περίπου θανάτους ετησίως σε ήπια μορφή και 

                                               
1 Έγγραφο εργασίας  του προσωπικού της Επιτροπής σχετικά με τις στρατηγικές εμβολιασμού κατά της 
πανδημίας Η1Ν1 ) 2009, SEC(2009) 1189 της 15.9.2009
2 Έκθεση Επιτήρησης ΕΚΠΕΝ, 8 Ιανουαρίου 2010
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220000 όταν εκδηλώνεται με ιδιαίτερα δριμύ τρόπο1.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή χορήγησε άδεια για τα πρώτα εμβόλια κατά του ιού 
Η1Ν1 και ο επίτροπος Verheugen εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι "η 
Επιτροπή ήταν σε θέση να λάβει απόφαση στο βραχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα"2.

Απαντώντας σε επιστολή βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ίδια ημέρα, η 
διευθύντρια του ΕΚΠΕΝ Zsuzsanna Jakab ανέφερε ότι "ουδέποτε στο παρελθόν δόθηκε άδεια 
για εμβόλιο με βάση τόσο λίγα δεδομένα".

Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει στοιχεία σε σχέση με τη συνολική δαπάνη των κρατών 
μελών για εμβόλια κατά του Η1Ν1; Θεωρεί η Επιτροπή ότι ο πολύ μικρός κίνδυνος της 
Η1Ν1 που ήταν ήδη γνωστός το καλοκαίρι του 2009, τόσο σε απόλυτους όρους και 
ιδιαίτερα σε σχέση με την εποχιακή γρίπη, δικαιολογεί τη δαπάνη αυτή; Ποια 
διδάγματα απεκόμισε η Επιτροπή από τη στάση της ΕΕ έναντι της πανδημίας αυτής και 
είναι έτοιμη να αναθεωρήσει την πολιτική της σε σχέση με την ετοιμότητα 
αντιμετώπισης πανδημικής γρίπης, ιδίως δε σε σχέση με τις στρατηγικές εμβολιασμού; 
Εξακολουθεί η Επιτροπή να θεωρεί ότι τα εμβόλια για τα οποία χορήγησε άδεια "στο 
βραχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα" και που βασίζονται σε ελάχιστα δεδομένα είναι 
ασφαλή;

                                               
1 Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τον εμβολιασμό για την εποχιακή γρίπη.  COM(2009) 353 
τελικό/2
2 Συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής "Η Επιτροπή ανοίγει το δρόμο για τον εμβολιασμό κατά της πανδημίας 
Η1Ν1 2009"


