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Nacionalinio gripo forumo dalyviai, įvertinę 2009-2010 m. sergamumą sezoniniu bei pandeminiu
gripu ir ūmiomis viršutinių kv÷pavimo takų infekcijomis (ŪVKTI), Lietuvos ir Europos Sąjungos gripo
epidemiologin÷s priežiūros bei skiepijimo patirtį, šalies politinius sprendimus d÷l pandeminio gripo
vakcinos įsigijimo ir gyventojų skiepijimo tvarkos, diskusijas žiniasklaidoje, vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. sausio 23 d. nutarimo Nr.67 „D÷l Valstybin÷s pasirengimo gripo
pandemijai programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 16-554) 2009-2010 m. priemonių planu ir
atsižvelgdami į ES Tarybos sezonin÷s imunizacijos rekomendacijas, pateikia savo poziciją ir siūlo:
-

siekti, kad būtų sukurta aiški, plataus profilio, mokslo žiniomis ir geriausia patirtimi pagrįsta
daugiasektor÷ nacionalin÷ gripo kontrol÷s strategija ir parengti finansavimo planai;

-

tobulinti standartizuotą, palyginamąją gripo priežiūros, steb÷jimo ir įvertinimo nacionaliniu lygiu
sistemą, siekiant pagerinti epidemiologinę steb÷seną, nustatyti sergamumo gripu tendencijas ir rizikos
veiksnius, patikimus faktus, kuriais remiantis būtų formuojama nacionalin÷ gripo politika;

-

užtikrinti gerą įvairių sektorių ir institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant programines gripo kontrol÷s
priemones, darbo koordinaciją;

-

užtikrinti operatyvų objektyvų ir nešališką visuomen÷s informavimą gripo ir jo profilaktikos priemonių
klausimais;

-

užtikrinti efektyvų išankstinio įsp÷jimo apie gripo gr÷smę ir reagavimo sistemos funkcionavimą
nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, skiriant atitinkamą finansavimą;

-

užtikrinti visiems prieinamą sveikatos priežiūrą, tinkamai organizuoti rizikos grupių bei visuomen÷s
skiepijimą gripo vakcina, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos, Europos ligų
prevencijos ir kontrol÷s centro rekomendacijomis. Šiuo tikslu sezoninio gripo vakciną kompensuoti
pagal Ligų ir kompensuojamų vaistinių preparatų sąrašą (A sąrašą), nustatant kompensacijos lygį bei
bazinę kainą, v÷liau šią praktiką pritaikant ir kitoms ES ir Lietuvoje užregistruotoms vakcinoms;

-

numatyti rizikos grupes, kurių asmenys nuo pneumokokin÷s infekcijos būtų skiepijami valstyb÷s
l÷šomis;

-

atnaujinant Lietuvos sveikatos programą 2011 – 2020 metams įrašyti specialų vakcinacijos nuo gripo
apimčių siekinį – pasiekti ne mažiau kaip 30 proc. vakcinacijos lygį;

-

steb÷ti ir vertinti sergamumą gripu ir ŪVKTI Lietuvoje ir pasaulyje, pratęsiant gripo epidemiologin÷s
priežiūros laikotarpį;

-

įgyvendinti kitas moksliniais įrodymais ir tarptautine patirtimi pagrįstas gripo kontrol÷s priemones.

