
Povzetek za državljane  
 

Obvladovanje pandemske gripe A (H1N1) v EU – Sporočilo 
Evropske komisije  

 

ZA KAJ GRE? 

• Svetovna zdravstvena organizacija je letos spomladi razglasila pandemijo seva gripe A 
(H1N1), t.i. „svinjske“ ali „mehiške“ gripe.  

• Nevarnost množičnega izbruha bolezni in z njim povezane motnje v gospodarstvu in 
vsakdanjem življenju lahko preprečimo samo z usklajenim delovanjem javnozdravstvenih 
služb v Evropski uniji in svetu. 

• Evropska komisija je v svojem sporočilu: 

o opisala glavne vidike usklajevanja javnozdravstvenih služb v EU in svetu;  
o opozorila na negativne gospodarske in socialne učinke pandemije in navedla, 

kako jih je mogoče ublažiti z usklajenim ravnanjem javnozdravstvenih služb.  

• V sporočilu je predstavila tudi:  
o strategije cepljenja; 

o regulacijo cepiv in protivirusnih zdravil; 

o skupna javna naročila cepiv; 

o obveščanje javnosti in medijev; 

o podporo državam zunaj EU. 

8 DOBRIH RAZLOGOV ZA UKREPANJE NA RAVNI EU 

• Pandemija ne pozna državnih meja. Ne ogroža le javnega zdravja, temveč tudi družbo in 
gospodarstvo v Evropski uniji in svetu. 

• Posamezne države EU so različno pripravljene na spopad s pandemijo, zato bosta 
usklajevanje javnozdravstvenih ukrepov in podpora na ravni EU v veliko pomoč javnim 
organom in državljanom po vsej EU.   

• Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni bo s strokovnimi nasveti in navodili 
omogočil učinkovitejšo uporabo nacionalnih virov za strokovne ocene. 

• Sodelovanje med Evropsko komisijo, Evropsko agencijo za zdravila, Evropsko agencijo za 
varno hrano in Svetovno zdravstveno organizacijo bo zagotovilo, da bodo ukrepi EU v skladu 
s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in mednarodnimi zdravstvenimi predpisi.  

• Usklajen pristop, denimo v zvezi s potovanji državljanov in zapiranjem šol, bo ublažil 
negativne posledice javnozdravstvenih ukrepov v gospodarstvu in družbi. 

• Prebivalci Evrope hočejo vedeti, kakšni so zaščitni ukrepi. Obvestila javnosti in medijem po 
državah morajo biti usklajena, nepristranska in ažurirana.  

• Uskladitev sredstev evropskih donatorjev na ravni EU bo zagotovila učinkovitejšo pomoč 
državam zunaj EU, predvsem državam v razvoju.  

• Odbor za varovanje zdravja EU bo poskrbel, da bodo cepivo in protivirusna zdravila lahko 
naročile tudi finančno šibkejše države. 



KDAJ NAJ BI ZAČEL PREDLOG VELJATI? 

• Evropska komisija bo sporočilo predstavila ministrom za zdravje EU na posebnem zasedanju 
12. oktobra. 
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