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Teema: Subject: Pandeemia (H1N1) ohjamine ELis aastal 2009

2009. aasta juunis andis Maailma Terviseorganisatsioon H1N1 tõttu 6. faasi pandeemiahäire, 
olles just kuu varem muutnud pandeemia määratlust nii, et oluline ei olnud enam haiguse 
raskus, vaid selle geograafiline levik.

Hoolimata tõenditest lõunapoolkeralt, et viirus ei ole väga virulentne, ja Euroopa Komisjoni 
selgest tunnistusest 2009. aasta septembris, et gripiviirus H1N1 põhjustab vaid mõõdukaid 
sümptomeid, mille puhul enamik patsiente põeb vaid kerget, isemööduvat haigust, millega 
tervishoiuteenistused üldiselt toime tulevad, määras komisjon kindlaks võimalikud 
vaktsineerimise sihtrühmad, hõlmates 34% kuni 60,5% kogurahvastikust. Sihtrühmadena 
määratleti kõiki inimesi, kelle puhul vaktsineerimine võib olla soovitatav.1

Vastavalt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse teabele on ELi/EFTA 
liikmesriikides aastal 2009 pandeemia algusest alates teadaolevalt esinenud 1045 
surmajuhtumit.2 Samas oli komisjon hinnanud hooajalise gripi põhjustatavate surmajuhtumite 

                                               
1 Komisjoni talituste töödokument „Vaktsineerimisstrateegiad pandeemia (H1N1) korral aastal 2009”, 
SEK(2009) 1189, 15.9.2009
2 Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse seirearuanne, 8. jaanuar 2010
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arvuks ligikaudu 40 000 mõõdukal aastal ja 220 000 eriti raskel gripihooajal.1

29. septembril 2009. aastal andis komisjon heakskiidu esimestele H1N1 vastastele 
vaktsiinidele ning volinik Verheugen väljendas rahulolu asjaolu üle, et komisjon tegi otsuse 
võimalikult lühikese aja jooksul.2

Oma vastuses Euroopa Parlamendi liikme sama päeva kirjale tunnistas Haiguste Ennetamise 
ja Tõrje Euroopa Keskuse direktor Zsuzsanna Jakab tõsiasja, et ühelegi vaktsiinile pole varem 
heakskiitu antud nii väheste andmete põhjal.

Kas komisjonil on teada summad, mis liikmesriigid on kokku kulutanud H1N1 
vastastele vaktsiinidele? Kas komisjoni arvates on need kulutused õigustatud, arvestades 
H1N1 väga mõõdukat riski, mis oli teada juba 2009. aasta suvel nii absoluutarvudes 
ning eriti hooajalise gripiga võrreldes? Milliseid järeldusi teeb komisjon ELi 
reageerimise kohta sellele pandeemiale – kas komisjon on valmis revideerima oma 
poliitikat seoses valmisolekuga pandeemiliseks gripiks, eriti vaktsineerimisstrateegiate 
seisukohast? Kas komisjon on jätkuvalt arvamusel, et „võimalikult lühikese aja jooksul” 
väga vähestele andmetele põhinedes heaks kiidetud vaktsiinid on ohutud?

                                               
1 Ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus vaktsineerimise kohta hooajalise gripi vastu, KOM(2009) 353 lõplik/2
2 Komisjoni pressiteade „Komisjon sillutab teed vaktsineerimise võimaldamiseks gripipandeemia (H1N1) korral 
aastal 2009”


