
CM\801843LT.doc PE438.212v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

18.1.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS
(0003/2010)

Klausimų valandai komitete klausimą Nr. 0003/2010
pagal Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnį
pateikė Michèle Rivasi
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2009 m. birželį Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė 6-ąjį pasirengimo 
pandeminiam gripui (H1N1) lygį. Tai įvyko PSO vos mėnesiu anksčiau pakeitus pandeminio 
gripo apibrėžtį, pagal kurią didžiausias dėmesys buvo nukreiptas ne į ligos sunkumą, o į jos 
geografinį plitimą.

Komisija, nepaisydama Pietų pusrutulyje gautų įrodymų, kad virusas nėra labai pavojingas, ir 
neatsižvelgdama į tai, jog 2009 m. rugsėjį Europos Komisija pripažino, kad gripui H1N1 
būdingi tik neryškūs simptomai, kad dauguma pacientų serga švelnia, savaime praeinančia 
ligos forma, o sveikatos priežiūros įstaigos apskritai susidoroja su ligos atvejais, nustatė 
tikslines asmenų, kurie turėtų būti potencialiai skiepijami, grupes ir kurios sudaro 34–
60,5 proc. visų gyventojų. Šios tikslinės grupės buvo apibrėžtos kaip visi asmenys, kuriuos 
skiepyti rekomenduotina1.

Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (angl. ECDC) informacija, 2009 m. 
bendras mirties atvejų, apie kuriuos pranešta, skaičius ES ir ELPA valstybėse narėse nuo 
pandemijos pradžios siekė 10452. Antra vertus, remiantis Komisijos skaičiavimais,
vidutiniško gripo plitimo metais mirčių nuo sezoninio gripo skaičius siekia 40 000, o itin 
                                               
1 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentas dėl 2009 m. skiepijimo nuo pandeminio gripo 
(H1N1) strategijų, SEC(2009)1189.
2 ECDC stebėsenos ataskaita, 2010 m. sausio 8 d.
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didelio gripo protrūkio metais – 220 0001.

2009 m. rugsėjo 29 d. Komisija leido pradėti skiepyti nuo gripo H1N1, o Komisijos narys 
G. Verheugen išreiškė pasitenkinimą, kad Komisija sugebėjo apsispręsti per maksimaliai 
trumpą laiką2.

ECDC direktorė Zsuzsanna Jakab, atsakydama į Parlamento nario laišką, pripažino, jog tiesa 
ta, kad dar nė karto leidimas skiepyti nebuvo suteiktas turint tiek mažai duomenų apie 
vakciną.

Ar Komisija gali pateikti turimus duomenis apie bendras valstybių narių išlaidas 
skiepams nuo gripo H1N1? Ar, Komisijos nuomone, šios išlaidos pateisinamos, jei dar 
2009 m. vasarą buvo žinoma, kad apskritai gripo H1N1 rizika nedidelė, ypač jeigu 
lygintume su sezoninio gripo poveikiu? Kokias išvadas gali pateikti Komisija, 
vertindama ES atsaką į šią pandemiją? Ar ji pasirengusi persvarstyti savo pasirengimo 
pandeminiam gripui politiką, ypač kai ji susijusi su skiepijimo strategijomis? Ar 
Komisija ir toliau mano, kad skiepai, kuriuos ji leido naudoti „per maksimaliai trumpą 
laiką“ turėdama labai nedaug duomenų, yra saugūs?

                                               
1 Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl skiepijimo nuo sezoninio gripo, COM(2009)353 galutinis / 2.
2 Komisijos spaudos pranešimas „Komisija sudaro galimybę skiepyti nuo 2009 m. pandeminio gripo (H1N1)“.


