
Kopsavilkums iedzīvotājiem  
 

Komisijas paziņojums par gripas H1N1 pandēmijas 
novēršanu ES  

 

KĀDA IR LIETAS BŪTĪBA? 

• Šā gada jūnijā Pasaules Veselības organizācija izsludināja gripas pandēmiju. To izraisīja 
jauns A gripas vīruss H1N1, un sākumā šo paveidu sauca par “cūku gripu” vai “Meksikas 
gripu”.  

• Lai mazinātu risku, ka slimība varētu izplatīties ļoti plaši, un nepieļautu nopietnās 
ekonomiskās un sociālās sekas, ko tā varētu izraisīt, veselības aizsardzības pasākumi ir 
jāsaskaņo gan ES, gan visas pasaules mērogā. 

• Eiropas Komisija ir publicējusi paziņojumu, kurā tā 

o analizē svarīgākos jautājumus, kas saistīti ar to pasākumu saskaņošanu ES un 
starptautiskā mērogā, kas veicami sabiedrības veselības aizsardzības jomā,  

o īpašu uzmanību pievērš tam, kā pandēmija var negatīvi ietekmēt tautsaimniecību 
un sociālo jomu, kā arī tam, kā ar saskaņotu pasākumu palīdzību veselības 
aizsardzības jomā šādas sekas būtu iespējams ierobežot līdz minimumam.  

• Paziņojumā apspriesti arī šādi jautājumi:  
o vakcinācijas stratēģija, 

o regulatīvais process vakcīnu un pretvīrusu zāļu jomā, 

o kopīga vakcīnu iepirkšana, 

o komunikācija ar sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem, 

o atbalsts ārpuskopienas valstīm. 

ASTOŅI IEMESLI, KĀPĒC JĀRĪKOJAS TIEŠI ES 

• Pandēmijas nepazīst robežas. Tās ietekmē ne vien sabiedrības veselību, bet arī sabiedrību 
kopumā un ekonomiku gan visā ES, gan citur pasaulē. 

• Ne visas ES dalībvalstis ir vienlīdz labi sagatavojušās šādas pandēmijas apkarošanai. Tāpēc 
saskaņota ES līmeņa pieeja veselības aizsardzības jomā var būt ļoti noderīga gan iestādēm, 
gan iedzīvotājiem visā ES.  

• Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs var sniegt zinātniskus ieteikumus un norādes, 
tādējādi palīdzot efektīvāk izmantot valstu resursus zinātnisko novērtējumu jomā. 

• Pateicoties sadarbībai starp Eiropas Komisiju, Eiropas Zāļu aģentūru (EMEA), Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) un Pasaules Veselības organizāciju (PVO), iespējams 
nodrošināt, ka Eiropas Savienībā veiktie pasākumi atbilst PVO rekomendācijām un 
starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem.  

• Konsekventa un saskaņota pieeja tādos jautājumos kā ieteikumi ceļotājiem vai skolu 
karantīna mazina veselības aizsardzības pasākumu negatīvo ietekmi uz citām 
tautsaimniecības un sociālās dzīves jomām. 

• Eiropieši grib zināt, kā no šīs slimības izsargāties. Informācijai, ko sniedz sabiedrībai un 
plašsaziņas līdzekļiem, visās valstīs jābūt saskaņotai, objektīvai un aktuālai.  



• Eiropas palīdzības sniedzēju koordinācija ES līmenī ir vislabākais veids, kā optimizēt 
ārpuskopienas valstīm (tostarp arī jaunattīstības valstīm) sniegto atbalstu.  

• ES Veselības aizsardzības komiteja gādā par to, lai arī valstis, kurām ir mazāk finanšu 
līdzekļu un citu vajadzīgo resursu, varētu iegādāties tās vakcīnas un pretvīrusu 
medikamentus, kas tām nepieciešamas. 

KAD GAIDĀMA PRIEKŠLIKUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ? 

• Ar Komisijas paziņojumu ES dalībvalstu veselības aizsardzības ministrus iepazīstinās īpašā 
sanāksmē, kas notiks 12. oktobrī. 
 

 

 
 




