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Tárgy: A 2009-es pandemikus H1N1 járvány uniós szintű kezelése

2009 júniusában a WHO hatos szintű figyelmeztetést adott ki a H1N1 pandemikus járvány 
kapcsán, miután egy hónappal korábban változtatta meg a pandemikus járvány fogalmának 
meghatározását, amelynek értelmében a betegség súlyossága nem számít, csak a földrajzi 
elterjedtség.

A déli félteke tapasztalatai – mely szerint a vírus nem volt túl virulens –, valamint az Európai 
Bizottság 2009. szeptemberi nyilatkozata – mely szerint a H1N1 influenza csak „enyhe 
tüneteket” okozott, és a betegek többsége csak „enyhe, orvosi segítség nélkül is gyógyuló” 
tünetekben szenvedett, amelyeket az egészségügyi ellátás általában kezelni tudott – ellenére a 
Bizottság a teljes népesség 34-60,5%-át lefedő célcsoportokat jelölt ki esetleges védőoltásra. 
A célcsoportokba azokat sorolta, akik számára a védőoltás beadása javasolható.1

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) tájékoztatása szerint az 
EU és az EFTA tagállamaiban a járvány kitörése óta 2009 folyamán összesen 1 045 
halálesetet jelentettek.2 .A Bizottság becslése szerint ugyanakkor a szezonális influenza egy 
                                               
1 Lásd a „Járványmegelőzési célú oltási stratégia, a 2009. évi (H1N1)-pandémia” című 2009. szeptember 15-i 
bizottsági belső munkadokumentumot (SEC(2009)1189).  
2 Az ECDC 2010. január 8-i megfigyelési jelentése.
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átlagos évben körülbelül 40 000, különösen súlyos influenzás évben pedig 220 000 halálesetet 
okoz.1

2009. szeptember 29-én a Bizottság engedélyezte a H1N1 elleni első oltóanyagokat, és 
Verheugen biztos elégedettségének adott hangot, hogy „a Bizottság a lehető legrövidebb időn 
belül dönteni tudott”2.

Egy európai parlamenti képviselő aznap benyújtott levelére válaszolva az ECDC igazgatója, 
Jakab Zsuzsanna elismerte, hogy „oltóanyagot ilyen kevés adat alapján még soha nem 
engedélyeztek”.

Meg tudja-e a Bizottság mondani, hogy a tagállamok összesen mennyit költöttek H1N1 
elleni oltóanyagokra? Úgy véli-e a Bizottság, hogy az H1N1 járvány jelentette kockázat –
amely mind abszolút értelemben, mind a szezonális influenzával összehasonlítva igen 
csekély, és ez már 2009 nyarán ismert volt –indokolja ezeket a kiadásokat? Milyen 
tanulságokat von le a Bizottság az Uniónak a pandémiára adott válaszából? Felül fogja-e 
vizsgálni a pandemikus influenzajárványokra való felkészülésre és azon belül az oltási 
stratégiára vonatkozó politikáját? A Bizottság továbbra is úgy véli-e, hogy az általa „a 
lehető legrövidebb időn belül”, azonban kevés adat alapján jóváhagyott oltóanyagok 
biztonságosak?

                                               
1 A szezonális influenza elleni oltásról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslat, COM(2009)0353 végleges/2.
2 „A Bizottság szabad utat enged a 2009. évi pandemikus (H1N1) influenzajárvány elleni védőoltásnak” című 
bizottsági sajtóközlemény.


