
ZALECENIE RADY 

z dnia 22 grudnia 2009 r. 

w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/1019/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 168 ust. 6, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Grypa sezonowa jest wirusową chorobą zakaźną, która 
występuje w Europie w formie epidemii w miesiącach 
zimowych. Jest ona jedną z najważniejszych 
i najczęstszych chorób zakaźnych i stanowi ważną przy
czynę zachorowań i śmiertelności we wszystkich 
państwach członkowskich. 

(2) W niektórych przypadkach jej powikłania wykraczają 
poza samoograniczającą się infekcję układu oddecho
wego i prowadzą do ciężkiego zapalenia płuc lub innych 
wtórnych powikłań, które niekiedy kończą się zgonem. 
Powikłania takie są dużo częstsze w grupach osób star
szych i wśród osób cierpiących na choroby przewlekłe. 

(3) Grypę sezonową można zwalczać za pomocą szczepień, 
jednak wirus często zmienia swój skład antygenowy i w 
związku z tym skład szczepionki jest regularnie oceniany 
przez grupy ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO). 

(4) W roku 2003 Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło 
rezolucję 56.19, w której zaleca zwiększenie zasięgu 
objęcia szczepieniami przeciw grypie wszystkich osób 
obciążonych wysokim ryzykiem, tak aby objąć szczepie
niami przynajmniej 50 % osób starszych do roku 2006 
i przynajmniej 75 % do roku 2010. 

(5) W dniu 26 października 2005 r. i w dniu 14 czerwca 
2006 r. Parlament Europejski przyjął rezolucje zatytuło
wane, odpowiednio, „Strategia przeciw rozprzestrze
nianiu się pandemii grypy” oraz „Stan gotowości i plan 
reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we 
Wspólnocie Europejskiej”, wzywające państwa członkow
skie do powszechniejszego stosowania szczepień przeciw 
grypie zgodnie z zaleceniami WHO. W rezolucjach tych 
wzywano również państwa członkowskie do zwiększenia 
zasięgu objęcia szczepieniami w okresie między pande
miami – zgodnie z zaleceniami WHO. 

(6) W związku z powyższym należy podjąć skoordynowane 
działania na szczeblu Unii Europejskiej w celu złago
dzenia wpływu grypy sezonowej poprzez zachęcanie do 
szczepienia osób z grup ryzyka oraz pracowników 
służby zdrowia. Celem niniejszego zalecenia jest – 

zgodnie z zaleceniem WHO – objęcie szczepieniami 
75 % grup osób starszych, najszybciej, jak to możliwe, 
a najlepiej do sezonu zimowego 2014–2015. Wspom
niany poziom docelowy 75 % powinien być w miarę 
możliwości rozszerzony na grupę ryzyka obejmującą 
osoby z chorobami przewlekłymi – zgodnie 
z wytycznymi wydanymi przez Europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). 

(7) Zwiększenie poziomu objęcia szczepieniami grup ryzyka 
przyczyniłoby się również do powszechniejszego stoso
wania szczepień w ogóle, w tym wśród pracowników 
służby zdrowia. 

(8) Jako pierwszy krok w kierunku wspomnianych zmian 
konieczne jest, aby wszyscy uczestnicy systemu ochrony 
zdrowia, osoby z grup ryzyka, pracownicy placówek 
służby zdrowia i osoby nimi zarządzające, lekarze 
i decydenci byli informowani o problemie grypy sezo
nowej poprzez publiczne i branżowe kampanie informa
cyjne. Pracownikom służby zdrowia należy uświadomić, 
jakie szczególne zagrożenia stoją przed ich bardziej nara 
żonymi pacjentami. Pracownikom służby zdrowia należy 
również uświadomić, że spoczywa na nich obowiązek 
udzielania pacjentom właściwych porad na temat szcze
pień. 

(9) Szczególnie istotne jest zgromadzenie szczegółowych 
i porównywalnych na szczeblu krajowym danych na 
temat powszechności przyjmowania szczepień 
w grupach ryzyka w celu właściwej oceny sytuacji we 
wszystkich państwach członkowskich. Dotychczas takie 
dane nie zawsze były dostępne. Na ich podstawie 
Komisja i państwa członkowskie będą w stanie dzielić 
się informacjami i najlepszymi praktycznymi rozwiąza
niami z państwami trzecimi za pośrednictwem istnieją
cych kanałów współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
zdrowia. 

(10) W rozporządzeniu (WE) nr 851/2004 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawia
jącym Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób ( 1 ) (ECDC) powierzono ECDC w szczególności 
misję służenia Komisji i państwom członkowskim 
fachową wiedzą techniczną i naukową. ECDC prowadzi 
również sieć powołaną specjalnie do nadzoru nad grypą 
sezonową zgodnie z decyzją Komisji 2000/96/WE z dnia 
22 grudnia 1999 r. w sprawie stopniowego obejmowania 
chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją 
nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ). 
ECDC powinno zatem służyć państwom członkowskim 
pomocą przy udzielaniu doradztwa naukowego na temat 
szczepień przeciw grypie sezonowej.
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( 1 ) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, s. 50.



(11) W kontekście szczepień przeciw grypie sezonowej, osiąg
nięcie zalecanego przez WHO celu objęcia szczepieniami 
75 % grup osób starszych będzie znacznie łatwiejsze, 
jeżeli skoordynowane zostaną działania na szczeblu 
Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE: 

1) Zachęca się państwa członkowskie, aby przyjęły i wdrożyły 
krajowe, regionalne lub lokalne plany działania lub polityki, 
które będą miały na celu powszechniejsze stosowanie szcze
pień przeciw grypie sezonowej, tak aby jak najszybciej – 
a najlepiej do sezonu zimowego 2014–2015 – objąć szcze
pieniami 75 % „grup osób starszych” oraz – w miarę możli
wości – innych grup ryzyka, o których mowa w pkt 2 lit. a), 
o ile taki cel nie został jeszcze osiągnięty. Państwa człon
kowskie zachęca się również do poprawy powszechności 
szczepień wśród pracowników służby zdrowia. 

Plany działania lub polityki powinny uwzględniać niedobory 
stwierdzone na szczeblu krajowym oraz organizować dzia 
łania, o których mowa w pkt 2 lit. b) i c). 

2) W ramach planów działania lub polityk, o których mowa 
w pkt 1, zachęca się państwa członkowskie do: 

a) uwzględnienia definicji „grup osób starszych” oraz „grup 
ryzyka”, które znajdują się w wytycznych wydanych 
przez ECDC; 

b) mierzenia wielkości przyjmowania szczepień we wszyst
kich grupach ryzyka oraz analizowania powodów, dla 
których niektóre osoby nie chcą się zaszczepić; 

c) stymulowania kształcenia, szkolenia i wymiany infor
macji na temat grypy sezonowej i szczepień poprzez 
organizowanie: 

(i) działań informacyjnych skierowanych do pracow
ników służby zdrowia; 

(ii) działań informacyjnych skierowanych do osób 
z grup ryzyka i ich rodzin, dotyczących zagrożeń 
związanych z grypą i zapobiegania grypie; 

(iii) skutecznych działań informacyjnych, które będą 
usuwały przeszkody utrudniające przyjmowanie 
szczepień. 

3) Zachęca się państwa członkowskie do składania Komisji 
dobrowolnych sprawozdań na temat wykonania niniejszego 
zalecenia, a zwłaszcza na temat stopnia objęcia szczepie
niami osiągniętego wśród grup ryzyka. 

4) Komisja jest proszona o składanie Radzie regularnych spra
wozdań na temat wykonania niniejszego zalecenia na 
podstawie danych, które udostępnią państwa członkowskie. 

5) Komisja jest proszona o dalsze wspieranie badań nad grypą 
poprzez ramowe programy badań. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r. 

W imieniu Rady 

A. CARLGREN 
Przewodniczący
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