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Vec: Postup EÚ v súvislosti s pandémiou (H1N1) v roku 2009

V júni 2009 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila v súvislosti s vírusom H1N1 
pandemickú fázu č. 6, hneď mesiac po tom, ako zmenila definíciu pandémie, na základe 
ktorej už nie je smerodajnou vážnosť ochorenia, ale jedine jej geografické rozšírenie.

Napriek skúsenostiam z južnej pologule, ktoré ukázali, že vírus nie je veľmi nákazlivý, 
a napriek tomu, že Európska komisia v septembri 2009 jednoznačne uznala, že chrípka H1N1 
vyvolala len „mierne príznaky“, pričom u väčšiny pacientov mala choroba „pokojný priebeh 
a spontánne ustúpila“ a zdravotnícke služby si s ňou v zásade vedeli poradiť, Komisia určila 
potenciálne cieľové skupiny pre očkovanie, ktoré predstavujú 34 až 60,5 % celkového 
obyvateľstva. Do cieľovej skupiny patria všetci ľudia, ktorým sa očkovanie odporúča.1

Podľa informácií Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bolo 
v členských štátoch EÚ/EZVO od vypuknutia pandémie v priebehu celého roka 2009 
ohlásených 1045 prípadov úmrtia.2 Podľa odhadov Komisie však sezónna chrípka ročne 
zapríčiní približne 40 000 úmrtí v roku mierneho výskytu a 220 000 úmrtí počas veľmi vážnej 
chrípkovej sezóny.3

                                               
1 Pracovný dokument útvarov Komisie o stratégiách očkovania proti pandémii (H1N1) 2009, SEK(2009)1189 z 
15. septembra 2009
2 Správa ECDC o dohľade z 8. januára 2010
3 Návrh odporúčania Rady o očkovaní proti sezónnej chrípke, KOM(2009) 353 v konečnom znení/2
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Prvú očkovaciu látku proti vírusu H1N1 schválila Komisia 29. septembra 2009, pričom 
komisár Verheugen vyjadril svoju spokojnosť s tým, „že sa Komisia dokázala rozhodnúť v čo 
najkratšom možnom čase“1.

Riaditeľka ECDC Zsuzsanna Jakab ako reakciu na list poslanca Parlamentu z toho istého dňa 
pripustila, že „naozaj ešte nikdy nebola schválená očkovacia látka na základe takého malého 
množstva údajov“.

Môže Komisia oznámiť výšku celkových nákladov členských štátov na očkovacie látky 
proti vírusu H1N1? Domnieva sa Komisia, že riziká spojené s pandémiou H1N1, ktoré 
sú tak v absolútnom vyjadrení, ako aj v porovnaní so sezónnou chrípkou veľmi nízke a 
ktoré boli známe už v lete 2009, opodstatňujú tieto výdavky? Aké ponaučenie vyplýva 
pre Komisiu z reakcie EÚ na túto pandémiu? Je Komisia pripravená prehodnotiť svoju 
politiku, pokiaľ ide o pripravenosť na pandemickú chrípku, a to najmä so zreteľom na 
stratégie očkovania? Je Komisia aj naďalej toho názoru, že očkovacie látky, ktoré 
schválila „v najkratšom možnom čase“ a na základe veľmi malého množstva údajov, sú 
bezpečné?

                                               
1 Tlačová správa Komisie s názvom Komisia otvára cestu očkovaniam proti pandemickej chrípke (´H1N1) 2009”


