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Dotyczy: działań UE w obliczu pandemii (H1N1) w 2009 r.

W czerwcu 2009 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 6. fazę alarmu pandemicznego 
dla wirusa H1N1, po tym jak miesiąc wcześniej zmieniła definicję pandemii, według której 
znaczenia nie ma już powaga choroby, a jedynie obszar geograficzny jej rozprzestrzeniania.

Pomimo iż doświadczenia z półkuli południowej świadczą o tym, że wirus ten nie jest bardzo 
zjadliwy oraz pomimo wyraźnego stwierdzenia przez Komisję Europejską we wrześniu 2009 
r., że symptomy grypy H1N1 mają umiarkowany charakter, a u większości pacjentów ma ona 
łagodny przebieg, który nie wymaga interwencji, zaś służba zdrowia zasadniczo się z tym 
stwierdzeniem zgadza, Komisja Europejska określiła potencjalne grupy osób kwalifikujące 
się do otrzymania szczepionki, które stanowią od 34% do 60,5% całkowitej populacji. 
Grupami docelowymi zostały określone wszystkie grupy osób, których szczepienie jest 
zalecane.1

Według informacji przedstawionych przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) całkowita liczba przypadków zgonu w 2009 r. począwszy od chwili 
stwierdzenia pandemii w państwach członkowskich UE/EFTA wyniosła 1045.2

                                               
1 Dokument roboczy Komisji Europejskiej na temat strategii szczepienia w obliczu pandemii (H1N1) 2009, 
SEC(2009)1189 z dnia 15.9.2009 r.
2 Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie sezonowych szczepień przeciwko grypie COM(2009) 353 
final/2
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W dniu 29 września 2009 r. Komisja Europejska zezwoliła na pierwsze szczepienia 
przeciwko wirusowi H1N1, a komisarz Verheugen wyraził zadowolenie, że Komisja była 
zdolna do podjęcia decyzji w tak krótkim czasie.1

W odpowiedzi na pismo posłów do Parlamentu Europejskiego z tego samego dnia Zsuzsanna 
Jakab, dyrektor Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób przyznała, że do 
tej pory żadna szczepionka nie została dopuszczona do użytku w tak krótkim czasie.

Czy Komisja może przedstawić dane dotyczące całkowitych wydatków państw 
członkowskich na szczepienia przeciwko wirusowi H1N1? Czy Komisja uważa, że znane 
już latem 2009 r. bardzo ograniczone ryzyko związane z wirusem H1N1, zarówno w 
wartościach bezwzględnych, jak i w porównaniu z grypą sezonową, usprawiedliwia te 
wydatki?   Jakie wnioski wyciąga Komisja z reakcji UE na tę pandemię? Czy jest ona 
gotowa zmienić swoją politykę w zakresie przygotowania do pandemii grypy, a 
zwłaszcza w zakresie strategii szczepień? Czy Komisja nadal uważa, że dopuszczenie  
szczepionki do użytku „w tak krótkim czasie” przy znajomości tak niewielu danych z 
nią związanych jest bezpieczne? 

                                               
1 Notatka prasowa Komisji: „Commission paves the way for vaccinations for influenza pandemic (H1N1) 
2009"”


