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Temats: ES veiktie vadības pasākumi pandēmijas (H1N1) novēršanā 2009. gadā

Pasaules Veselības organizācija 2009. gada jūnijā izsludināja H1N1 gripas pandēmijas 
6. līmeni — tikai mēnesi iepriekš tā bija mainījusi termina „pandēmija” definīciju, ar kuru 
saskaņā vairs netiek ņemta vērā slimības smaguma pakāpe, bet gan tikai tās ģeogrāfiskā 
izplatība.

Kaut arī dati par situāciju dienvidu puslodē liecināja, ka vīrusa bīstamības pakāpe tur nav 
sevišķi augsta, un Eiropas Komisija 2009. gada septembrī bija nepārprotami atzinusi, ka 
H1N1 gripas izraisītie simptomi bijuši „mēreni”, proti, lielākā daļa pacientu pārcietuši „vieglu 
saslimšanu, kas pārgājusi pati no sevis”, un veselības aprūpes dienesti visumā spējuši reaģēt 
labi, Komisija tomēr noteica potenciālās vakcinējamo iedzīvotāju mērķgrupas, ar tām aptverot 
34–60,5 % no iedzīvotāju kopskaita. Definējot mērķgrupas, tajās tika iekļauti visi iedzīvotāji, 
kuriem būtu ieteicams vakcinēties.1

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ESPKC) sniegto informāciju kopš 
pandēmijas sākuma ES/EBTA dalībvalstīs pavisam fiksēti 1045 nāves gadījumi.2 Savukārt 
Komisijas aplēses liecina, ka sezonālā gripa mērenas saslimstības apstākļos ik gadu izraisa 
aptuveni 40 000 nāves gadījumu, bet īpaši nopietnas gripas sezonas apstākļos — aptuveni 
                                               
1 Komisijas dienestu darba dokuments „Stratēģija vakcinācijai pret H1N1 pandēmiju 2009. gadā”, 
SEC(2009)1189, 15.09.2009.
2 ESPKC uzraudzības ziņojums, 08.01.2010.



PE438.212v01-00 2/2 CM\801843LV.doc

LV

220 000 nāves gadījumu.1

2009. gada 29. septembrī Komisija apstiprināja pirmās vakcīnas pret H1N1 gripu un komisārs 
Günter Verheugen pauda gandarījumu par to, ka „Komisija spēja pieņemt šo lēmumu tik īsā 
laikā”.2

Šajā pašā dienā, atbildot uz kāda deputāta vēstuli, ESPKC direktore Zsuzsanna Jakab atzina, 
ka „agrāk patiešām neviena vakcīna nav tikusi apstiprināta, pamatojoties uz tik nelielu datu 
daudzumu”.

Vai Komisija var skaitliski raksturot dalībvalstu tēriņus par H1N1 vakcīnām? Vai 
Komisija uzskata, ka ar H1N1 saistītie visai mērenie riski (šis fakts bija zināms jau 
2009. gada vasarā) gan vispārējā ziņā, gan salīdzinājumā ar sezonālās gripas bīstamību 
attaisno šos tēriņus? Kādus secinājumus Komisija var izdarīt, izvērtējot ES reakciju uz 
šo pandēmiju? Vai tā ir gatava pārskatīt savu politiku attiecībā uz sagatavotību gripas 
pandēmijai, jo īpaši attiecībā uz vakcinācijas stratēģiju? Vai Komisija joprojām 
uzskata, ka vakcīnas, kurām atļaujas tika izsniegtas „iespējami īsā laikā”, pamatojoties 
uz visai nelielu datu daudzumu, ir drošas?

                                               
1 Priekšlikums Padomes ieteikumam par vakcināciju pret sezonālo gripu, COM(2009)353 (galīgā redakcija)
2 Komisijas paziņojums presei „Komisija paver ceļu vakcinācijai pret H1N1 gripas pandēmiju 2009. gadā”


