
Streszczenie  
 

Walka z pandemią grypy H1N1 w UE – komunikat Komisji  
 

NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

• Na początku tego roku groźny szczep wirusa grypy A(H1N1) – zwany początkowo „świńską 
grypą” albo „grypą meksykańską” – wywołał falę zachorowań, którą w czerwcu Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemią grypy.  

• Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się grypy i złagodzić jej skutki, konieczne są 
skoordynowane działania publicznej opieki zdrowotnej nie tylko w całej UE, ale i na całym 
świecie. 

• W związku z tym Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym: 

o opisano najważniejsze kwestie dotyczące koordynacji działań w zakresie 
zdrowia publicznego na szczeblu wspólnotowym i międzynarodowym,  

o przedstawiono niektóre z możliwych negatywnych skutków gospodarczych i 
społecznych pandemii oraz możliwości ich zminimalizowania dzięki odpowiednio 
skoordynowanym działaniom sektorów zdrowia publicznego.  

• Uzupełnieniem komunikatu jest pięć dokumentów dotyczących:  
o strategii szczepienia, 

o procesu wprowadzania uregulowań dotyczących szczepionek i leków 
antywirusowych, 

o wspólnego nabywania szczepionek, 

o informowania społeczeństwa i mediów, 

o wspierania krajów spoza UE. 

8 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WŁAŚNIE UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANA 

• Pandemie nie zatrzymują się na granicach państw, mają negatywny wpływ nie tylko na 
zdrowie publiczne, lecz także na społeczeństwa i gospodarki w całej UE i na świecie. 

• Nie wszystkie kraje UE są w równym stopniu przygotowane na zmierzenie się z pandemią 
taką jak obecna. Dlatego skoordynowane i wspierające podejście na poziomie UE w zakresie 
środków zdrowia publicznego może przynieść znaczne korzyści władzom i obywatelom w 
całej UE.  

• Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób może udzielić naukowych porad i 
wskazówek, dzięki czemu efektywniej będą przydzielane krajowe fundusze na oceny 
naukowe. 

• Współpraca Komisji z Europejską Agencją Leków (EMEA), Europejskim Urzędem ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Światową Organizacją Zdrowia (WHO) gwarantuje, 
że środki podjęte na szczeblu UE są zgodne z zaleceniami i wewnętrznymi przepisami WHO.  

• Spójne i zgodne podejście w takich kwestiach, jak porady dla podróżujących lub zamykanie 
szkół, przyczynia się do zminimalizowania negatywnych skutków środków ochrony zdrowia 
publicznego dla innych obszarów gospodarki i społeczeństwa. 

• Europejczycy chcą wiedzieć, jak się chronić. Informacje przekazywane mediom i 
społeczeństwu we wszystkich krajach powinny być spójne, obiektywne i aktualne.  



• Koordynacja działań europejskich podmiotów pełniących rolę darczyńców jest najlepszym 
sposobem udzielania optymalnej pomocy krajom spoza UE, w tym krajom rozwijającym się.  

• Działający przy UE Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia może pomóc krajom z mniejszymi 
możliwościami i zasobami finansowymi w zdobyciu potrzebnych szczepionek i leków 
antywirusowych. 

KIEDY NOWE PRZEPISY WEJDĄ W ŻYCIE? 

• Komunikat zostanie przedstawiony 12 października na specjalnym posiedzeniu ministrów 
zdrowia państw UE. 
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