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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης H1N1 το 2009-2010 στην ΕΕ
(2010/2153(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό - ΔΥΚ (2005) 20051,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τον
σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(COM(2005)0607),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2007 σχετικά 
με θέματα που άπτονται της υγειονομικής ασφάλειας2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με 
την υγειονομική ασφάλεια3,

– έχοντας υπόψη τις προσωρινές οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων (ECDC) σχετικά με τη «Χρήση συγκεκριμένων εμβολίων πανδημικής γρίπης κατά 
την πανδημία του ιού H1N1 του 2009» (Use of specific pandemic influenza vaccines 
during the H1N1 2009 pandemic)4,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο οδηγιών της ΠΟΥ του Απριλίου του 2009 σχετικά με την 
ετοιμότητα και την αντίδραση σε πανδημία γρίπης5,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Απριλίου 20096 σχετικά με 
τη λοίμωξη της γρίπης A/H1N1,

– έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του διευθυντή του ΕΚΠΕΝ και της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η οποία 
έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με 
την πανδημία (H1N1) 20097,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 

                                               
1 http://www.who.int/ihr/en/
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15789.en07.pdf
3 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/104770.pdf
4

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_Vaccines_during_the_
H1N1_2009_Pandemic.pdf
5 http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance2009/en/index.html
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/107492.pdf
7 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/com481_2009_en.pdf
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2009 σχετικά με την κοινή προμήθεια εμβολίων κατά της γρίπης A (H1N1)1,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την επικοινωνία με το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης για 
την πανδημία (H1N1) 20092,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 
2009 σχετικά με τη στήριξη τρίτων χωρών στην αντιμετώπιση της γρίπης A (H1N1)3,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 
2009 σχετικά με την κανονιστική διαδικασία για την έγκριση αντιικών φαρμάκων και 
εμβολίων στο πλαίσιο της προστασίας από την πανδημική γρίπη (H1N1) 20094,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 
2009 σχετικά με τις στρατηγικές εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας
(H1N1) 20095,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη γρίπη A/H1N1 –
Παρακολούθηση οφελών-κινδύνων του εμβολίου» (European Strategy for Influenza 
A/H1N1 – Vaccine Benefit-Risk Monitoring), του Οκτωβρίου του 20096,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με 
την πανδημία (H1N1) 2009 – μια στρατηγική προσέγγιση7,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 
2009 σχετικά με την υγειονομική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς8,

– έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της 16ης Απριλίου 2010 σχετικά με την 
αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία (H1N1) 20099,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Ιανουαρίου του 2010 σχετικά με την αξιολόγηση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1749 (2010) με τίτλο «Χειρισμός της πανδημίας H1N1:
απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια» (Handling of the H1N1 pandemic: more transparency 
needed) που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης τον 
Ιούνιο του 201011,

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 και
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf
6 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/110500.pdf, 
8 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
9 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
10 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf
11 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm



PR\835437EL.doc 5/11 PE450.913v01-00

EL

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διάσκεψης για τα διδάγματα που αντλήθηκαν από 
την πανδημία A (H1N1), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Ιουλίου 20101,

– έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Η γρίπη A (H1N1)v: επανεξέταση της πρώτης 
πανδημίας του 21ου αιώνα» («Retours sur la première pandémie du XXIe siècle») της 
εξεταστικής επιτροπής για τη γρίπη A της Γερουσίας της Γαλλίας, η οποία δημοσιεύθηκε 
στις 29 Ιουλίου 20102,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 29ης Απριλίου και της 
19ης Μαΐου 2010, σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων3,

– έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της 25ης Αυγούστου 2010 σχετικά με τις 
στρατηγικές πανδημικών εμβολίων στην ΕΕ4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με 
τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία A/H1N1 – υγειονομική ασφάλεια στην 
ΕΕ5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία λοιμοτοξικότητας της γρίπης H1N1 ήταν γνωστή στις 
εθνικές και διεθνείς υγειονομικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΠΟΥ, από τον Μάιο 
του 2009, ότι αυτή η μέτρια λοιμοτοξικότητα επιβεβαιώθηκε από την πολύ χαμηλή 
θνησιμότητα που παρατηρήθηκε σε συνέχεια αυτής της «πανδημικής» γρίπης σε σχέση με 
τα επίσημα αναγνωρισμένα στοιχεία για την εποχική γρίπη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια που επέλεξε η ΠΟΥ το 2009 για τον ορισμό της 
«πανδημίας», η οποία βασίζεται αποκλειστικά στη διάδοση του ιού αγνοώντας τη 
σοβαρότητα της λοίμωξης, στρέβλωσε την κοινή σημασία της λέξης «πανδημία» και 
προκάλεσε μια αδικαιολόγητη κατάσταση συναγερμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι αυτή η 
κινδυνολογία είχε ως αποτέλεσμα ακατάλληλες αποφάσεις στον τομέα της δημόσιας 
υγείας και δυσανάλογη κινητοποίηση των πληθυσμών και των διοικήσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό κόστος που διαπιστώνεται όσον αφορά τη 
διαχείριση της εν λόγω κρίσης στα κράτη μέλη είναι, καταρχάς, άμεση συνέπεια της 
έλλειψης ανεξαρτησίας και κριτικού πνεύματος της ΕΕ σε σχέση με την αξιολόγηση του 
κινδύνου που διενήργησε η ΠΟΥ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έξοδα που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη στα σχέδια 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
2 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html
3 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark και 
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark
4 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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αντίδρασης που θέσπισαν συνδέονται ως επί το πλείστον με την αγορά μεγάλων 
ποσοτήτων εμβολίων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η συστηματική εμβολιαστική στρατηγική είναι κυρίως 
αποτέλεσμα μιας αντίληψης βασισμένης στην τυφλή εμπιστοσύνη στην 
αποτελεσματικότητα των αντιγριπικών εμβολίων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 
επιστημονικά δεδομένα που αμφισβητούν το συγκεκριμένο δόγμα (βλέπε εκθέσεις
Cochrane), ότι οι διαθέσιμες μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, εκπονήθηκαν στην πλειονότητά τους από 
φαρμακευτικές εταιρείες και ότι, ως εκ τούτου, δεν παρασχέθηκε αντικειμενική απόδειξη 
της αποτελεσματικότητας των αντιγριπικών εμβολίων,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές συστάσεις που διατυπώθηκαν στην ΕΕ και στα 
κράτη μέλη όσον αφορά τις κατά προτεραιότητα ομάδες εμβολιασμού καταδεικνύουν τις 
σημαντικές αβεβαιότητες που περιβάλλουν την αξιολόγηση των συνιστώμενων εμβολίων 
H1N1,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται σημαντικές τροποποιήσεις του ισχύοντος 
υγειονομικού συστήματος τόσο στην ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη για την επίτευξη 
στόχων γενικής δημόσιας υγείας, η οποία θα διακρίνεται από μια αμιγώς φαρμακολογική 
προσέγγιση,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), τα έγγραφα που 
κατέχει ο EMA σχετικά με τα πρωτόκολλα έρευνας, τις κλινικές δοκιμές και τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση από τον Οργανισμό 
εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη στα εμβόλια κατά της γρίπης H1N1 κλονίζεται 
επίσης λόγω της πρόβλεψης στις συμβάσεις αγοράς μερικής μεταβίβασης της ευθύνης για 
τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τον παρασκευαστή στο κράτος μέλος,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα των διάφορων κοινοβουλευτικών επιτροπών και 
αποστολών αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τις 
αντιδράσεις στην αντιμετώπιση της γρίπης H1N1,

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

1. ζητεί να αναθεωρηθούν τα σχέδια πρόληψης που θεσπίσθηκαν στην ΕΕ και στα κράτη 
μέλη, ώστε να γίνουν επαρκώς αυτόνομα και ευέλικτα για να προσαρμοσθούν όσο το 
δυνατόν ταχύτερα και κατά περίπτωση στον πραγματικό κίνδυνο, ιδίως βάσει των πιο 
πρόσφατων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων·

2. φρονεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ), ώστε η ΕΕ να διαθέτει δική της ικανότητα αξιολόγησης της 
σοβαρότητας των μολυσματικών κινδύνων, θεσπίζοντας, ενδεχομένως, τη δική της 
κλίμακα υγειονομικής προειδοποίησης, η οποία θα είναι ανεξάρτητη από εκείνη διεθνών 
οργανισμών όπως η ΠΟΥ·
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3. απαιτεί τη θέσπιση σθεναρών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών επιστημονικών 
διαδικασιών για την αξιολόγηση των συνιστώμενων φαρμάκων σε περίπτωση επείγουσας 
υγειονομικής κατάστασης, και ειδικότερα σε περίπτωση πραγματικής πανδημίας·

4. ζητεί, χωρίς καθυστέρηση, διευκρινίσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
συνιστώμενων εντός της ΕΕ εμβολιαστικών στρατηγικών κατά της γρίπης, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία των αποδείξουν που θέτουν εν αμφιβόλω την εν λόγω 
αποτελεσματικότητα, την απουσία αξιόπιστων δεδομένων που να την εγγυώνται και τις 
αβεβαιότητες που περιβάλλουν ακόμη τη σχέση οφελών-κινδύνων·

5. ζητεί ειδικότερα από τον EMA να επανεξετάσει τις διαδικασίες ταχείας έγκρισης, οι 
οποίες επιτρέπουν την κυκλοφορία των φαρμάκων που σχεδιάσθηκαν ως αντίδραση στην 
υγειονομική κρίση, προκειμένου να διασφαλισθεί ορθή αξιολόγηση της σχέσης οφελών-
κινδύνων που συνδέεται με τη χρήση των εν λόγω φαρμάκων·

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

6. ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει έλεγχο σχετικά με τη λειτουργία του EMA και 
του ΕΚΠΕΝ, καθώς και σχετικά με το συνολικό κόστος της διαχείρισης της γρίπης H1N1 
στην ΕΕ·

7. υπενθυμίζει στον EMA την κανονιστική υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση σε όλα τα 
έγγραφα που σχετίζονται με τις κλινικές δοκιμές, τα πρωτόκολλα έρευνας και τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων που αξιολογήθηκαν από τους εμπειρογνώμονές 
του, συμπεριλαμβανομένων των συνιστώμενων εμβολίων και αντιικών φαρμάκων στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης της γρίπης H1N1·

8. εκτιμά ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων που διαπιστώθηκαν στο πρόσωπο ορισμένων
εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δημιουργούν 
υπόνοιες κατάχρησης επιρροής και θίγουν τη συνολική αξιοπιστία των ευρωπαϊκών 
υγειονομικών οργανισμών και των συστάσεών τους· απαιτεί, ειδικότερα, από τον EMA
και το ΕΚΠΕΝ να αναθεωρήσουν χωρίς καθυστέρηση τις διαδικασίες ελέγχου των 
υφιστάμενων και μελλοντικών εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επίτευξη πλήρους 
διαφάνειας·

9. ζητεί να δημοσιευθούν τα ονόματα, οι ιδιότητες και οι ενδεχόμενες συγκρούσεις 
συμφερόντων των ανώτερων λειτουργών μελών άτυπων ομάδων, όπως η επιτροπή 
ασφάλειας της υγείας, ο μηχανισμός επιχειρήσεων σε καταστάσεις έκτακτων ιατρικών 
αναγκών (HEOF) και η ομάδα δράσης «εμβόλια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10. ζητεί να φέρει ο παρασκευαστής το σύνολο της ευθύνης για την ποιότητα, την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου·

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

11. απαιτεί να επιβεβαιωθούν και να καθορισθούν με σαφήνεια οι ρόλοι, τα καθήκοντα, οι 
αρμοδιότητες, τα όρια, οι σχέσεις και οι ευθύνες της Επιτροπής, του ΕΚΠΕΝ, του EMA,
των κρατών μελών, αλλά και πιο άτυπων οργάνων, όπως η επιτροπή ασφάλειας της
υγείας, ο HEOF ή η ομάδα «δημόσια υγεία», που απαρτίζονται από ανώτερους 
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λειτουργούς που μπορούν να παρέμβουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
σχετίζονται με τη διαχείριση μιας υγειονομικής κρίσης·

12. εγκρίνει τη θέσπιση διαδικασίας η οποία θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβούν στην 
κοινή αγορά εμβολίων αντιικών και φαρμάκων, σε εθελοντική βάση, εφόσον 
καταδεικνύεται σαφώς και δεν αμφισβητείται η θετική σχέση οφελών-κινδύνων του 
προληπτικού/θεραπευτικού αποτελέσματος, προκειμένου να εξασφαλισθούν για ένα 
δεδομένο προϊόν συμφέρουσες τιμές που προσεγγίζουν την τιμή κόστους του·

13. θεωρεί απαραίτητο να γνωστοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι εν λόγω 
αναθεωρήσεις και διευκρινίσεις στους ευρωβουλευτές και στους ευρωπαίους πολίτες·

14. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Σε αντίθεση με τον ιό της γρίπης των πτηνών, ο H1N1 προκαλεί επί του παρόντος ήπια
νόσηση, με λιγοστούς θανάτους, εκτός της επιδημίας στο Μεξικό. Ευελπιστούμε ότι το πρότυπο 

αυτό θα συνεχισθεί.»
Margaret Chan, γενική διευθύντρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 18 Μαΐου 2009

Η γρίπη A(H1N1) του 2009 προκάλεσε 2.900 θανάτους στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν στα τέλη Απριλίου του 2010 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ). Εντυπωσιάζει, ωστόσο, η διαπίστωση του πόσο 
χαμηλός είναι αυτός ο απολογισμός σε σχέση με τις επίσημες εκτιμήσεις θανάτων 
οφειλόμενων μόνον στην εποχική γρίπη, οι οποίοι υπολογίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε 40.000 σε μια μέτρια χρονιά και σε 220.000 σε μια ιδιαίτερα σοβαρή χρονιά.
Είναι επίσης σαφώς χαμηλότερος από τα πλέον αισιόδοξα προγνωστικά που ανέφεραν οι 
υπηρεσίες υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι 
το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι πληθυσμοί εμβολιάσθηκαν μαζικά ή όχι,
όπως στην Πολωνία, η οποία αρνήθηκε κάθε εμβολιασμό του πληθυσμού της, τα ποσοστά 
θνησιμότητας των ευρωπαϊκών χωρών που επλήγησαν από την εν λόγω γρίπη παραμένουν 
συγκρίσιμα. Μήπως πρέπει να επανεξετασθεί η εικαζόμενη σοβαρότητα αυτής της γρίπης 
H1N1; Ναι, αναμφίβολα. Άλλωστε, αυτή η σχετικά μέτρια λοιμοτοξικότητα της γρίπης H1N1
αναγνωρίζεται γενικά σήμερα, το 2010, από τους εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας 
υγείας.

Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμισθεί ότι η μέτρια σοβαρότητα της γρίπης H1N1 αναγνωρίσθηκε 
επίσημα από την ΠΟΥ ήδη από τον Μάιο του 2009, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της 
Margaret Chan, προέδρου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), δηλαδή, έναν μήνα 
προτού η ΠΟΥ σημάνει σχετικά με τη γρίπη H1N1 το επίπεδο 6 «πανδημικής» 
προειδοποίησης. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, το οποίο υιοθέτησαν 
τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δρομολογώντας μια σειρά από δαπανηρά, 
περιττά και δυσανάλογα μέτρα σε σχέση με την πραγματική –και γνωστή!– σοβαρότητα της 
γρίπης H1N1.

Έτσι, η ανάλυση της διαχείρισης της γρίπης H1N1 στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκαλύπτει μια 
εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στον αριθμό των θανάτων που συνδέονται με τη γρίπη H1N1
και τον αριθμό των θανάτων που συνδέονται με την εποχική γρίπη, ένα ανθρώπινο κόστος 
τραγικό μεν, αλλά όχι υψηλό. Αποκαλύπτει επίσης το πολύ υψηλό κόστος που προέκυψε για 
τα κράτη μέλη και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα ληφθέντα υγειονομικά 
μέτρα. Για παράδειγμα, το κόστος εκτιμάται σε 1.300 εκατομμύρια ευρώ στη Μεγάλη 
Βρετανία και σε 990 εκατομμύρια ευρώ στη Γαλλία (έναντι 87 εκατομμυρίων ευρώ στην 
περίπτωση εποχικής γρίπης).

Αυτή η διαφορά, αυτές οι κατά τα φαινόμενα υπερβολικές δαπάνες αποτέλεσαν εξάλλου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αντικείμενο πολλών κοινοβουλευτικών ερευνών, αποστολών ενημέρωσης 
και αξιολογήσεων –κατά το μάλλον ή ήττον ανεξάρτητων– των σχετικών υγειονομικών 
οργανισμών. Στο ψήφισμά της, το οποίο εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2010, η Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης εκφράζει την ανησυχία της «για τον τρόπο 
διαχείρισης της πανδημικής γρίπης H1N1, όχι μόνον από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
(ΠΟΥ), αλλά και από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο. Εκφράζει ιδίως την ανησυχία της για ορισμένες 
συνέπειες αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση 
των προτεραιοτήτων στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, την 
κατασπατάληση σημαντικών δημόσιων κονδυλίων και τη δημιουργία αδικαιολόγητων φόβων 
σχετικά με τους κινδύνους υγείας που διατρέχει ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γενικότερα».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερη ανεξαρτησία

Έτσι, η ανάλυση της διαχείρισης της γρίπης H1N1 στην Ευρώπη αναδεικνύει ένα πρώτο 
πρόβλημα ουσίας: την απουσία ανεξάρτητης αξιολόγησης των εθνικών ή/και ευρωπαϊκών
οργανισμών υγείας. Πράγματι, το σύνολο των δράσεων που θεσπίσθηκαν δεν ήταν 
αναλογικές αντιδράσεις, διατυπωμένες με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.
Αντιθέτως, οι ληφθείσες αποφάσεις αποτέλεσαν μηχανική εφαρμογή μέσων 
προγραμματισμένων εκ των προτέρων. Οι στρατηγικές που εγκρίθηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στα κράτη μέλη είναι αποτέλεσμα σχεδίων ετοιμότητας που εκπονήθηκαν το 2005
ή το 2007, σε σχέση με την ΠΟΥ. Στα τρία τέταρτα των κρατών μελών, οι πολιτικές αγοράς 
εμβολίων που εφαρμόσθηκαν είναι άμεσο αποτέλεσμα «αδρανών συμβάσεων» που είχαν 
συναφθεί με φαρμακευτικές εταιρείες ήδη από το 2007. Τα «πανδημικά» εμβόλια που 
χορηγήθηκαν σε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη έτυχαν κατ’ εξαίρεσιν και
συντομευμένων διαδικασιών έγκρισης, οι οποίες στηρίχθηκαν στην πραγματικότητα σε 
παλαιές μελέτες και σκευάσματα εμβολίων που παρήχθησαν την εποχή του ιού H5N1, και
χρονολογούνται και στην περίπτωση αυτή στα έτη 2005/2007.

Τα παραδείγματα αυτά καταδεικνύουν τη μεγάλη έλλειψη ευελιξίας και ελαστικότητας των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τα οποία δεν μπόρεσαν να αποστασιοποιηθούν από τις 
προβλέψεις που είχαν διατυπωθεί εκ των προτέρων για να προσαρμοσθούν, όσο το δυνατόν 
καλύτερα και σε πραγματικό χρόνο, στα πραγματικά διαθέσιμα κλινικά και επιδημιολογικά 
δεδομένα. Αυτή η επικίνδυνη διαπλοκή σε επίπεδο πολιτικής και λήψης αποφάσεων εξηγεί σε 
μεγάλο βαθμό την αδράνεια και το τεράστιο κόστος που προέκυψε από μια καταχρηστική και 
ανεξέλεγκτη υγειονομική κινδυνολογία σχετικά με μια «πανδημία» γρίπης, η οποία, σύμφωνα 
με τα λόγια ενός γάλλου εμπειρογνώμονα, έμοιαζε πολύ με μια απλή «γριπούλα».

Πέρα από τις αντιδράσεις που εφάρμοσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης δεν επέδειξε κριτική 
σκέψη στην αξιολόγηση κινδύνου της, εναρμονιζόμενη χωρίς καμία επιφύλαξη με την 
υπερβολική κινδυνολογία της ΠΟΥ. Μια θέση η οποία ώθησε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν
τα σχέδια ετοιμότητας που είχαν σχεδιασθεί εκ των προτέρων, οδηγώντας τα συγκεκριμένα
να παραγγείλουν τα εμβόλια που είχαν προβλεφθεί στο πλαίσιο αδρανών συμβάσεων με τους 
παρασκευαστές εμβολίων κατά την προηγούμενη κρίση γρίπης, εκείνης του ιού H5N1. 
Παραγγελίες οι οποίες πληρώθηκαν ακριβά, ενώ επιπλέον η ευθύνη για τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες ανήκε πλέον στα κράτη μέλη και όχι στις φαρμακευτικές εταιρείες. Μια ρήτρα η 
οποία αντιβαίνει στη συνήθη ευρωπαϊκή πρακτική.

Ωστόσο, η υιοθέτηση της γνώμης της ΠΟΥ δεν είναι υποχρεωτική. Το 1986, κατά την 
έκρηξη στην πυρηνική μονάδα του Τσερνομπίλ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε θεσπίσει 
πρότυπα ρύπανσης των τροφίμων πολύ πιο αυστηρά από εκείνα που συνιστούσε η ΠΟΥ (600 
Bq καισίου-137 ανά χιλιόγραμμο τροφίμων και 370 Bq για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
βρέφη, ενώ η ΠΟΥ συνιστούσε 1.000 Bq ανά χιλιόγραμμο).
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Θέλουμε οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί υγείας να ακολουθούν χωρίς κρίση και να τελούν υπό την 
επιρροή άλλων; Ή θέλουμε να μπορούν να σχηματίζουν τη δική τους άποψη και να διαδίδουν 
τη δική τους εμπειρογνωμοσύνη χωρίς να εξαρτώνται από άλλους διεθνείς οργανισμούς, με 
σεβασμό παράλληλα προς τις αποστολές που χρηματοδοτούνται από τους ευρωπαίους 
φορολογουμένους; Αυτές είναι οι ερωτήσεις στις οποίες η εισηγήτρια θέλει να δώσει 
ικανοποιητικές απαντήσεις στο πλαίσιο των προτάσεών της, ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να 
αποκτήσουν εκ νέου εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια

Η ανάλυση της διαχείρισης της κρίσης της γρίπης H1N1 από την Ευρωπαϊκή Ένωση φωτίζει 
επίσης ένα ακόμη καθοριστικής σημασίας πρόβλημα: την αξιολόγηση των συνιστώμενων 
αντιγριπικών φαρμάκων, και ιδίως τη συστηματική προσφυγή στα εμβόλια. Πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι η αποτελεσματικότητα των αντιγριπικών εμβολίων αμφισβητείται έντονα από 
αρκετές αναλύσεις του Ιδρύματος Cochrane, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτες
επιστημονικές επιθεωρήσεις. Η αμφιβολία αυτή εντείνεται περαιτέρω εάν εξετάσουμε 
προσεκτικά τα πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών που εκπόνησαν οι παρασκευαστές εμβολίων 
για να καταδείξουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων τους. Η χρηματοδότηση, οι 
επιλογές που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενο στάδιο μπορούν να κατευθύνουν την 
επιτυχία ή μη της μελέτης. Για τον λόγο αυτόν, απαιτούνται μελέτες ανεξάρτητες από τις 
φαρμακευτικές εταιρείες σχετικά με τα εμβόλια και τα αντιικά φάρμακα, μεταξύ άλλων για 
την παρακολούθηση της κάλυψης του εμβολιασμού. «Έως σήμερα εξαρτιόμαστε σε 
υπερβολικό βαθμό από τις φαρμακευτικές εταιρείες για τις μελέτες αυτές», αναφέρεται στα 
συμπεράσματα της διάσκεψης σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία 
A(H1N1). Ερωτηθείσα σχετικά με τον αδιάσειστο χαρακτήρα του επιστημονικού φακέλου 
των «πανδημικών» εμβολίων, η πρώην διευθύντρια του ΕΚΠΕΝ Zsuzsanna Jakab 
διευκρίνισε ότι «ποτέ ένα εμβόλιο δεν εγκρίθηκε με τόσο λίγα επιστημονικά δεδομένα».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερη συνεργασία

Ο απολογισμός της διαχείρισης της γρίπης H1N1 δείχνει ότι υπήρξαν αποκλίνουσες 
στρατηγικές εμβολιασμού. Ορισμένα κράτη μέλη εφάρμοσαν μαζικό εμβολιασμό, άλλα 
στοχοθετημένο εμβολιασμό, η δε Πολωνία κανέναν εμβολιασμό. Το γεγονός αυτό 
καταδεικνύει τη δυσπιστία απέναντι στην αξιολόγηση των κινδύνων των εμβολίων.

Ο σεβασμός της κυριαρχίας των εθνικών αρχών στις αποφάσεις που αφορούν τη χρήση 
φαρμάκων είναι πρωταρχικής σημασίας. Όμως, για την αγορά εμβολίων και φαρμάκων των 
οποίων η θετική σχέση οφέλους-κινδύνου καταδεικνύεται με σαφήνεια, συνιστάται στα 
κράτη μέλη να ενεργούν από κοινού, σε εθελοντική βάση, για την επίτευξη συμφερουσών 
τιμών κατά τις διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο θα αποτελεί άμεση εφαρμογή του άρθρου 168,
παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


