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Trečiajame nacionaliniame gripo forume asmens, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų atstovai, politikai ir
mokslininkai aptarė 2011-2012 m. sergamumą sezoniniu gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis
(ŪVKTI), Lietuvos ir Europos Sąjungos gripo epidemiologinės priežiūros bei skiepijimo patirtį, šalies politinius
sprendimus dėl sezoninio gripo vakcinos įsigijimo ir gyventojų skiepijimo tvarkos, žiniasklaidos vaidmens svarbą
formuojant visuomenės nuomonę apie skiepus ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu 2010 m. spalio 12 d. Nr. V-900 „Dėl Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo 20102011 m. priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 123-6308) bei atsižvelgdami į ES Tarybos sezoninės
imunizacijos rekomendacijas, pateikė savo poziciją. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministras A. Klišonis
pabrėžė, kad Lietuvoje fiksuojamas didelis sergamumas gripu, kuris sukelia ne tik komplikacijų, bet ir mirčių. Todėl
reikia tinkamai pasiruošti artėjančiam gripo sezonui, skatinti visuomenę, ypač rizikos grupes, pasiskiepyti. Lietuvos
Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas teigė, kad visuomenei vis dar trūksta
informacijos bei žinių apie gripą. Nors liga valdoma vakcina, neišvengiama mirčių. Todėl svarbu kuo išsamiau apie gripą
ir jo profilaktiką informuoti visuomenę. Taip pat svarbu siekti, kad vakcina nuo gripo būtų kompensuojama ne tik rizikos
grupėms.
Trečiojo nacionalinio gripo forumo dalyviai ragina:
- siekti, kad būtų sukurta aiški, plataus profilio, mokslo žiniomis ir geriausia patirtimi pagrįsta daugiasektorė nacionalinė
gripo kontrolės strategija ir parengti finansavimo planai;
- tobulinti standartizuotą, palyginamąją gripo priežiūros, stebėjimo ir įvertinimo nacionaliniu lygiu sistemą, siekiant
pagerinti epidemiologinę stebėseną, nustatyti sergamumo gripu tendencijas ir rizikos veiksnius, patikimus faktus, kuriais
remiantis būtų formuojama nacionalinė gripo politika;
- užtikrinti operatyvų objektyvų ir nešališką visuomenės informavimą gripo ir jo profilaktikos priemonių klausimais;
- užtikrinti efektyvų išankstinio įspėjimo apie gripo grėsmę ir reagavimo sistemos funkcionavimą nacionaliniame ir
tarptautiniame lygmenyse, skiriant atitinkamą finansavimą;
- užtikrinti visiems prieinamą sveikatos priežiūrą, tinkamai organizuoti rizikos grupių bei visuomenės skiepijimą gripo
vakcina, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro
rekomendacijomis;
- numatyti rizikos grupes, kurių asmenys nuo pneumokokinės infekcijos būtų skiepijami valstybės lėšomis;- stebėti ir
vertinti sergamumą gripu ir ŪVKTI Lietuvoje ir pasaulyje, pratęsiant gripo epidemiologinės priežiūros laikotarpį;
- įgyvendinti kitas moksliniais įrodymais ir tarptautine patirtimi pagrįstas gripo kontrolės priemones.

