
Резюме за гражданите  
 

Борба с грипната пандемия H1N1 в ЕС – съобщение на 
Европейската комисия  

 

ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС? 

• По-рано тази година Световната здравна организация (СЗО) обяви пандемия от нов 
грипен вирус (щам A(H1N1)) – първоначално известен като „свински грип“ или 
„мексикански грип“.  

• Необходими са координирани действия в областта на общественото здравеопазване в 
ЕС и в международен план, за да се сведе до минимум рискът от мащабни епидемии и 
от сътресенията, които те предизвикват. 

• Европейската комисия публикува съобщение, в което се: 

o разглеждат основните въпроси по координацията в областта на 
общественото здравеопазване в ЕС и в международен план  

o изтъкват някои от евентуалните негативни икономически и социални 
последствия от пандемията и как координацията на мерките в областта на 
общественото здравеопазване би могла да ги сведе до минимум.  

• Съобщението е допълнено от документи за:  
o стратегиите за ваксинация 

o процедурата за регулиране на ваксини и антивирусни лекарства 

o съвместното снабдяване с ваксини 

o информирането на обществеността и медиите 

o подкрепата за страни извън ЕС. 

ОСЕМ ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО ЕС ТРЯБВА ДА ПРИЕДПРИЕМЕ ДЕЙСТВИЯ 

• Пандемиите не зачитат националните граници. Те засягат не само общественото 
здраве, но и обществата и икономиките в ЕС и по света. 

• Не всички страни от ЕС са еднакво добре оборудвани или подготвени да се справят с 
подобна пандемия, така че координиран и основан на взаимна подкрепа подход към 
мерките в областта на общественото здравеопазване на равнище ЕС може да е от 
съществена полза за публичните власти и гражданите в Съюза.  

• Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията може да 
предостави научни съвети и насоки по начин, който позволява националните ресурси 
за научни оценки да се разпределят по-ефективно. 

• Сътрудничеството между Комисията, Европейската агенция по лекарствата (EMEA), 
Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) и Световната здравна 
организация гарантира, че предприетите от ЕС мерки са съобразени с препоръките на 
СЗО и с Международните здравни правила.  

• Съгласуваният подход по въпроси като съветите към пътуващите и затварянето на 
училища свежда до минимум негативните последици от мерките в областта на 
общественото здравеопазване за другите сектори на икономиката и обществото. 



• Европейците искат да знаят как да се предпазват. Информацията, предоставяна на 
обществеността и медиите във всички страни, трябва да бъде съгласувана, обективна 
и актуална.  

• Координацията на държавите донори на равнище ЕС е най-добрият начин за 
оптимизиране на подкрепата за други страни, включително такива от развиващия се 
свят.  

• Комитетът на ЕС за здравна сигурност може да помогне да се гарантират доставките 
на необходимите ваксини и антивирусни препарати дори в онези страни, които 
разполагат с по-малко финансови средства и с недостатъчен капацитет. 

КОГА СЕ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА? 

• Съобщението ще бъде представено на специална среща на здравните министри от ЕС 
на 12 октомври. 
 

 
 




