
Santrauka piliečiams  
 

Europos Komisijos komunikatas  
dėl kovos su gripo H1N1 pandemija ES  

 

PROBLEMOS ESMĖ 

• Kiek anksčiau šiais metais Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad susirgimai 
pavojinga gripo viruso atmaina (virusas A(H1N1)), iš pradžių vadinta „kiaulių“ arba 
„meksikietiškuoju gripu“, virto pandemija.  

• ES ir tarptautiniu mastu reikia koordinuotų visuomenės sveikatos priežiūros institucijų 
veiksmų, kad būtų kuo labiau sumažinta didelių ligos protrūkių ir jų žalos rizika. 

• ES Komisija paskelbė komunikatą ir papildomus dokumentus, kuriuose 

o aprašo pagrindinius visuomenės sveikatos priežiūros koordinavimo ES ir 
tarptautiniu mastu klausimus,  

o atkreipia dėmesį į tai, kokios neigiamos įtakos pandemija galėtų turėti ekonomikai 
ir visuomenei ir kaip imantis koordinuotų visuomenės sveikatos priežiūros 
sistemos veiksmų ją galima sumažinti.  

• Papildomuose dokumentuose aptariama:  
o skiepijimo strategijos, 

o vakcinų ir antivirusinių vaistų reglamentavimo procesas, 

o bendras vakcinų pirkimas, 

o visuomenės ir žiniasklaidos informavimas, 

o parama ES nepriklausančioms šalims. 

8 RIMTOS PRIEŽASTYS, KODĖL VEIKSMŲ TURĖTŲ IMTIS ES 

• Pandemijos nepaiso valstybių sienų. Nuo jų nukenčia ne tik gyventojų sveikata, bet ir visos 
ES bei pasaulio bendruomenės ir šalių ekonomika. 

• Vienos šalys turi geresnių priemonių ir yra geriau pasirengusios kovoti su tokia pandemija nei 
kitos, todėl ES mastu koordinuojant ir remiant visuomenės sveikatos priežiūros sistemų 
priemones galima labai padėti ES viešosios valdžios institucijoms ir piliečiams.  

• Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras gali teikti mokslinių konsultacijų ir patarimų, kurie 
padėtų veiksmingiau paskirstyti nacionalinius mokslinio vertinimo išteklius. 

• Bendradarbiaujančios Europos Komisija, Europos vaistų agentūra (EVA), Europos maisto 
saugos tarnyba (EMSA) ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) užtikrina, kad ES taikomos 
priemonės atitiktų PSO rekomendacijas ir Tarptautines sveikatos taisykles.  

• Suderinta ir nuosekli pozicija tokiais klausimais, kaip patarimai keliaujantiems ar mokyklų 
uždarymas, mažina neigiamą visuomenės sveikatos priežiūros priemonių poveikį kitiems 
ekonomikos ir visuomenės sektoriams. 

• Europiečiai nori žinoti, kaip apsisaugoti patiems. Visuomenei ir žiniasklaidai teikiama 
informacija visose šalyse turėtų būti nuosekli, objektyvi ir aktuali.  

• ES mastu koordinuoti Europos pagalbos teikėjus yra geriausias būdas optimizuoti kitoms 
pasaulio šalims (įskaitant besivystančias pasaulio šalis) teikiamą pagalbą.  



• ES sveikatos saugumo komitetas gali padėti užtikrinti, kad net mažesnius finansinius išteklius 
turinčios šalys, kurioms nepakankama pajėgumų, galėtų įsigyti reikalingų vakcinų ir 
antivirusinių vaistų. 

KADA PASIŪLYMAS TURĖTŲ ĮSIGALIOTI? 

• Su Komunikatu  bus supažindinta specialiame ES sveikatos priežiūros ministrų posėdyje 
spalio 12 d. 
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Data for search engines  

Title tag (± 70 characters with spaces) 

Please use in metadata 

<title>Gripo H1N1 pandemija 2009 m. ES 
komunikato santrauka piliečiams </title> 

Meta description (± 150 characters) 

Please use in metadata 

<meta name="description" 
content="Paaiškinama, kaip ES koordinuoja 
visuomenės sveikatos priežiūros sistemų kovos 
su gripo pandemija ir jos padarinių švelninimo 
priemones" /> 
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pointing to the citizens summary 

Komisijos komunikatas dėl gripo (H1N1) 
pandemijos 
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