
Rezumat pentru cetăţeni  
 

Combatere pandemiei de gripă (H1N1) în UE – 
Comunicarea Comisiei  

 

DESPRE CE ESTE VORBA? 

• În cursul acestui an, o formă gravă de gripă - denumită A(H1N1), dar cunoscută iniţial sub 
numele de „gripă mexicană” sau „gripă porcină” – a fost declarată pandemie de către 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).  

• Măsurile de sănătate publică trebuie să fie coordonate la nivel european şi internaţional 
pentru a minimiza riscul unor epidemii majore şi al problemelor care ar putea urma. 

• Comisia a elaborat un set de comunicări prin care: 

o descrie aspectele principale ale coordonării măsurilor de sănătate publică la 
nivel european şi mondial;  

o prezintă posibilele efecte negative de ordin economic şi social ale pandemiei, 
precum şi modalităţile prin care coordonarea măsurilor de sănătate publică poate 
minimiza aceste riscuri.  

• Acest set conţine documente cu privire la:  
o strategii de vaccinare 

o proceduri de reglementare în domeniul vaccinurilor şi medicamentelor antivirale 

o achiziţionarea în comun a vaccinurilor 

o informarea publicului şi a mass-mediei 

o acordarea de sprijin ţărilor din afara UE. 

DE CE ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA UE? 

• Pandemiile nu se opresc la frontierele unei ţări. Ele afectează nu doar sănătatea publică, ci şi 
societatea şi economia, în general. 

• Nu toate ţările sunt la fel de bine dotate şi pregătite pentru a face faţă unei astfel de pandemii. 
O abordare coordonată la nivel european a măsurilor de sănătate publică ar fi în folosul 
tuturor cetăţenilor şi autorităţilor publice din UE.  

• Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor poate oferi recomandări şi orientări 
ştiinţifice, favorizând astfel o alocare mai eficientă a resurselor naţionale destinate evaluărilor 
ştiinţifice. 

• Datorită cooperării dintre Comisie, Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMEA), 
Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (AESA) şi Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS), măsurile luate la nivelul UE sunt conforme cu recomandările OMS şi cu 
Regulamentului sanitar internaţional.  

• Desfăşurarea unor acţiuni coerente cu privire la anumite aspecte (de ex. recomandările de 
călătorie sau închiderea şcolilor) minimizează efectele negative pe care unele măsuri de 
sănătate publică le-ar putea avea asupra altor sectoare economice sau asupra societăţii. 

• Cetăţenii europeni vor să ştie cum să se protejeze. De aceea, este important ca informaţiile 
destinate publicului şi mass-mediei să fie coerente, obiective şi actualizate în toate ţările.   



• Sprijinul acordat ţărilor terţe, inclusiv celor în curs de dezvoltare, poate fi optimizat prin 
coordonarea acţiunilor donatorilor europeni.  

• Activitatea Comitetului de securitate sanitară i-ar putea permite Uniunii să se asigure că ţările 
care au resurse financiare şi capacităţi de reacţie mai reduse îşi pot procura totuşi vaccinurile 
şi medicamentele antivirale de care au nevoie. 

CÂND VA INTRA ÎN VIGOARE PROPUNEREA? 

• Comunicarea va fi prezentată la data de 12 octombrie, în cadrul unei reuniuni speciale a 
miniştrilor sănătăţii din statele membre. 
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