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Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (European Centre for
Disease Prevention and Control – ECDC) jelentése szerint az Európai Gazdasági
Térség – EGT (Európai Unió + Európai Szabadkereskedelmi Társulás – EFTA)
országaiban évente 40.000 ember hal bele az influenzába. Ennek ellenére a tagállamok
egyike sem éri el a kockázati csoportok számára ajánlott 75%-os átoltottsági rátát.
A felmérésben a 31 tagállam közül 30 vett részt (Ausztria nem válaszolt a kérdőívre).
Ezekben az országokban az időskorúak számára ajánlott az évente történő influenzaoltás. 22 országban a korhatár 65 év fölött, öt országban 60 év fölött van, Belgiumban
és Írországban már 50 év alatt ajánlott.
Az országok többségében az időskorúak fele sem veszi igénybe az oltás lehetőségét.
Az átoltottsági ráta Skóciában a legmagasabb, épp csak az ajánlott 75% alatt van;
Németországban 35%, Észtországban 2%.
Bizonyos krónikus betegeket az összes országban külön felszólítanak az influenza
elleni védőoltásra. Az átoltottsági ráta e kockázati csoportban tavaly 15,7% (Norvégia)
és 57,1% (Észak-Írország), a terhesek körében 0,5% (Szlovénia) és 58,6% (ÉszakÍrország) között mozgott.
Az egészségügyi személyzet átoltottságáról 12 ország számolt be. Az átoltottsági ráta
Angliában és Belgiumban meghaladja a 60%-ot, Olaszországban, Görögországban és
Norvégiában 20% alatt van.
Pozitív tény, hogy az EU tagállamai a 2017/18-as influenza szezonban új
oltóanyagokat vagy adjuvánst alkalmaztak, amelyek három helyett négy
influenzatörzzsel szemben nyújtanak védelmet. Hat tagállamban további
korcsoportokat, pl. gyermekeket is bevontak az ajánlás körébe. Az ECDC a következő
téli szezonban megvizsgálja az új oltóanyagok és oltási stratégiák hatékonyságát.

