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Zadeva: Obvladovanje pandemije (H1N1) s strani EU v letu 2009

Svetovna zdravstvena organizacija je junija 2009 razglasila 6. fazo pripravljenosti na 
pandemijo H1N1, potem ko je le mesec dni pred tem spremenila opredelitev pandemije, in 
sicer tako, da merilo za pandemijo ni več resnost bolezni, ampak zgolj njena geografska 
razširjenost.

Komisija je kljub dokazom z južne poloble, da virus ni bil zelo virulenten, in njenemu 
lastnemu jasnemu priznanju septembra 2009, da je gripa H1N1 povzročila le „zmerne 
simptome“, da je večina pacientov zbolela za „blago boleznijo, ki mine sama od sebe“ in da so 
zdravstvene službe na splošno kos razmeram, določila mogoče ciljne skupine za cepljenje, ki 
so obsegale od 34 % do 60,5 % vsega prebivalstva. Ciljne skupine so bile opredeljene kot vsi 
ljudje, ki se jim lahko priporoči cepljenje.1

Na podlagi podatkov Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) 
skupno število prijavljenih smrti v letu 2009 od začetka pandemije v državah članicah 
EU/EFTA znaša 1045.2 Po drugi strani pa je Komisija ocenila, da sezonska gripa v zmernem 
letu povzroči okrog 40.000 smrti, v posebno resni sezoni gripe pa 220.000.3

                                               
1 Delovni dokument Komisije o strategijah cepljenja proti pandemični gripi (H1N1) 2009 SEC(2009)1189 z dne 
15.9.2009.
2 Poročilo ECDC o nadzoru, 8. januar 2010.
3 Predlog za priporočilo Sveta o cepljenju proti sezonski gripi, COM(2009) 353 konč./2.
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Komisija je 29. septembra 2009 odobrila prva cepiva proti gripi H1N1, pri čemer je komisar 
Verheugen izrazil zadovoljstvo, „da se je Komisija bila zmožna odločiti v najkrajšem 
mogočem času“1.

V odgovoru na pismo nekega poslanca z istim datumom je direktorica ECDC Zsuzsanna 
Jakab priznala, da „je res, da še nobeno cepivo ni bilo nikoli odobreno na podlagi tako 
majhnega števila podatkov“.

Ali Komisija lahko predstavi podatke o skupni porabi držav članic za cepiva proti gripi 
H1N1? Ali Komisija meni, da zelo zmerno tveganje zaradi gripe H1N1, ki je bilo v 
absolutnem smislu, zlasti pa v primerjavi s sezonsko gripo, znano že poleti 2009, 
upravičuje to porabo? Kaj se je Komisija naučila ob odzivu EU na to pandemijo – ali je 
pripravljena pregledati svojo politiko v zvezi s pripravljenostjo na pandemsko gripo, 
zlasti glede strategij cepljenja? Ali še vedno meni, da so cepiva, ki jih je odobrila „v 
najkrajšem mogočem času“ na podlagi zelo majhnega števila podatkov, varna?

                                               
1 Sporočilo Komisije za medije z naslovom Commission paves the way for vaccinations for influenza pandemic 
(H1N1) 2009.


