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Obiect: Gestionarea pandemiei H1N1 de către UE în 2009

În iunie 2009, OMS a declarat faza 6 a nivelului de alertă pandemică pentru virusul H1N1, 
imediat după ce a modificat, o lună mai devreme, definiţia noţiunii de pandemie, astfel încât 
gravitatea bolii să nu mai fie luată în considerare, ci numai răspândirea ei geografică.

În ciuda dovezilor provenind din emisfera sudică, care demonstrau că nu era vorba de un virus 
foarte virulent, şi a faptului că Comisia a recunoscut în mod clar, în septembrie 2009, că gripa 
H1N1 a cauzat doar „simptome moderate”, majoritatea pacienţilor suferind numai de „o 
afecţiune benignă şi autolimitată”, serviciile medicale făcând, în general, faţă situaţiei, 
Comisia a identificat grupuri-ţintă potenţiale pentru vaccinare care acoperă între 34% şi 
60,5% din populaţia totală. Grupurile-ţintă au fost definite drept toate persoanele pentru care 
vaccinarea poate fi recomandată1. 

Potrivit informaţiilor Centrului european de prevenire și control al bolilor (ECDC), numărul 
total al deceselor raportate de statele membre în 2009, de la declanşarea pandemiei în 
UE/EFTA, s-a ridicat la 1 0452. Pe de altă parte, conform estimărilor Comisiei, gripa 
sezonieră cauzează aproximativ 40 000 de decese într-un an moderat şi 220 000 în cazuri în 

                                               
1 Raportul de lucru al Comisiei privind strategiile de vaccinare împotriva pandemiei (H1N1) 2009, SEC(2009) 
1189 din 15.9.2009.
2 Raportul de supraveghere al ECDC din 8 ianuarie 2010.
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care gripa este deosebit de severă1.

La 29 septembrie 2009, Comisia a autorizat primele vaccinări împotriva H1N1, iar comisarul 
Verheugen şi-a exprimat satisfacţia în legătură cu faptul că „Comisia a fost în măsură să ia 
decizii în cel mai scurt timp”..2

Într-o scrisoare de răspuns din aceeaşi zi adresată unui deputat, directorul ECDC, Zsuzsanna 
Jakab, a admis că „este adevărat că niciun alt vaccin nu a fost vreodată autorizat într-un timp 
atât de scurt”.

Comisia este în măsură să prezinte cifre cu privire la cheltuielile totale suportate de 
statele membre pentru vaccinarea împotriva virusului H1N1? Comisia consideră că 
riscurile foarte moderate pe care le prezintă virusul H1N1, cunoscute deja în vara 
anului 2009, atât în cifre absolute şi mai ales în comparaţie cu gripa sezonieră, justifică 
aceste cheltuieli? Care sunt învăţăturile pe care le trage Comisia din modul în care UE a 
reacţionat la această pandemie - este pregătită să îşi revizuiască politica în ceea ce 
priveşte pregătirea pentru cazuri de gripă pandemică şi în special în ceea ce priveşte 
strategiile de vaccinare? Comisia consideră în continuare că vaccinurile pe care le-a 
autorizat „în cel mai scurt timp”, pe baza unui volum redus de date, sunt sigure?

                                               
1 Propunere de recomandare a Consiliului privind vaccinarea împotriva gripei sezoniere, COM(2009) 353 
final/2.
2 Comunicatul de presă al Comisiei „Comisia deschide calea vaccinărilor împotriva pandemiei de gripă (H1N1) 
2009”.


