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През 2010 г. ECDC успя да изпълни по-голямата част от своята работна програма. В същото време Центърът 
увеличи резултатите от дейността си, укрепи структурите и доразви своите партньорства, за да отговори на 
необходимостта от засилена реакция спрямо заплахата от заразни болести в Европа. За пръв път, освен че 
се представят основните постижения на Центъра през 2010 г., на уебсайта е поместена нова част II, в която 
се докладва за напредъка, постигнат по всяко действие от работна програма на ECDC за 2010 г.  

Ресурси 
През 2010 г. бюджетът се увеличи на 57,8 млн. евро в съответствие със Стратегическата многогодишна 
програма на ECDC за периода 2007—2013 г. 

Дейности по заболявания 
ECDC продължи да разработва инструменти за научна работа, надзорни дейности, бази данни и мрежи, 
както и да организира изграждане на капацитет и обучение за шестте групи заболявания в обхвата на 
своите компетенции. Това беше осъществено в съответствие с годишната работна програма и Стратегиите 
за програми за отделни болести 2010—2013 г., одобрени от управителния съвет през 2009 г. 

Инфекциите на дихателните пътища са подразделени на три групи: инфлуенца, туберкулоза и 
легионерска болест. По отношение на инфлуенцата ECDC допринесе за национални, европейски и 
световни оценки на борбата с пандемията от A(H1N1). За да подкрепи дейността на Европейската агенция 
по лекарствата, ECDC доказа ефективността на пандемичната ваксина, започна две научни изследвания на 
възможните нежелани събития и публикува оценки на употребата на ваксината. Освен това ECDC започна 
да засилва надзора в Европа над тежката заболеваемост и смъртните случаи от инфлуенца. В областта на 
сезонната инфлуенца ECDC разработи оценки на риска за сезон 2010—2011 г., укрепи комуникационната 
дейност и подкрепи държавите-членки и Комисията в прилагането на Препоръката на Съвета на министрите 
на здравеопазването в ЕС от 2009 г. относно ваксинирането срещу сезонна инфлуенца. В областта на 
туберкулозата (ТБ) по искане на Европейската комисия ECDC предприе последващи мерки във връзка с 
Рамковия план за действие за борба с туберкулозата в Европейския съюз, които включваха широка 
консултация с държавите-членки и заинтересованите страни от ЕС. Освен това ECDC засили своите 
надзорни дейности в областта на TB-HIV (ХИВ с ТБ), полирезистентността и резултатите от лечението и 
публикува втория съвместен доклад за надзор на ECDC и СЗО относно ТБ. Европейската мрежа от 
референтни лаборатории за ТБ, създадена през 2009 г., беше допълнително разработена, а ECDC продължи 
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да осигурява научни консултации, насоки и подкрепа на държавите-членки. Работата, свързана с 
легионерската болест, включваше завършване на интегрирането на целевата мрежа за наблюдение в 
ECDC, което беше приключено през април 2010 г. Създадена беше координационна група и тя проведе 
своята първа среща. Започна оказването на подкрепа на лабораториите в държавите-членки, като беше 
поставен особен акцент върху осигуряването на качеството и подкрепата в изследвания на огнища, 
включително инвентар за лабораторен капацитет. Освен това беше постигнато споразумение относно 
разработването на набори от инструменти, които ще бъдат доставени през 2011 г. 

В областта на предаваните по полов път инфекции, включително ХИВ/СПИН, и вирусите, 
пренасяни по кръвен път, ECDC публикува своя годишен доклад за надзор на ХИВ/СПИН, както и 
наръчник относно изследването за ХИВ/СПИН. През 2010 г. бяха започнати няколко проекта (относно 
профилактиката на предаваните по полов път инфекции (ППИ) и ХИВ при мъже, които имат сексуални 
контакти с мъже и относно разпространението на ХИВ и превенцията на заболяването сред 
наркозависимите, които приемат наркотични вещества венозно) и те бяха допълнително разработени 
(надзор на поведението, свързано с ППИ, миграция и ХИВ и уведомяване на партньорите). Освен това ECDC 
публикува мониторингов доклад относно прилагането на Декларацията от Дъблин и разработи рамка за 
мониторинг на прилагането на плана за действие на ЕС относно ХИВ/СПИН 2009—2013 г. След извършване 
на проучване и изготвяне на доклад на равнище ЕС, системите за надзор и профилактика за хепатит B и C 
също бяха прегледани и беше установена рамка на ЕС за хепатит B и C. Освен това беше изпълнен проект 
за микробиологично изследване на ППИ, чрез който беше поставен акцент върху надзора на 
антимикробната чувствителност на гонококовите инфекции и беше публикуван доклад. Бяха събрани данни 
относно петте ППИ, а резултатите бяха публикувани през 2011 г. 

Във връзка със заболяванията и зоонозите, пренасяни чрез храна и вода, ECDC анализира надзорни 
данни за 12 човешки заболявания, които бяха включени в Доклада на ЕС относно тенденциите и 
източниците на зоонози, заразни агенти, причиняващи зоонози, и огнищата на токсични инфекции от 
хранителен произход в Европейския съюз през 2009 г. *

В областта на новите заболявания и заболяванията, пренасяни от вектори—паразити, ECDC 
консолидира мрежата за медицински ентомолози и експерти по общественото здравеопазване в областта на 
заболяванията, пренасяни от вектори-артроподи (VBORNET), създадена през септември 2009 г. Мрежата 
създаде първите карти за разпределение относно разпространението на инвазивните видове комари и 
техния надзор. VBORNET започна също да потвърждава данни за групи от други видове. Понастоящем се 
разработва стратегия за надзора на основни вектори—паразити, пренасящи човешки заболявания, която се 
базира на проучване на дейностите и потребностите  на държавите-членки, осъществени през 2010 г. По 
отношение на пренасяните от кърлежи заболявания ECDC съсредоточи своята работа, осъществявана 
съвместно с експерти, върху статуса „подлежащи на обявяване“ на тези заболявания. Накрая мрежата на 
ECDC за внесени от чужбина вирусни заболявания концентрира своите дейности върху реакцията на 
огнищата на западнонилски инфекции, осигуряването на външно качество и подкрепата за обучение на 
микробиолози в държавите-членки. 

, публикуван от Европейския орган за безопасност 
на храните (ЕОБХ). Беше дадено началото и на първото съвместно проучване на равнище ЕС относно 
листериозата. През март 2010 г. беше пусната в действие ИТ платформа за неотложни запитвания и 
обсъждане на въпроси, свързани с откриване и проучване на мултинационални огнища на инфекции от 
хранителен произход. Освен това беше започната работа по разработването на система за надзор на 
молекулно равнище. 

В областта на болестите, за които има ваксини, ECDC публикува наръчници и изследвания относно 
инванзивната менингококова болест, ваксинирането срещу шарка, заушка, рубеола и ротавирусните 
инфекции. Също така бяха проведени проучвания относно ваксинирането срещу пандемична и сезонна 
инфлуенца. Беше съставен документ за консенсус относно стандартизирането на оценката на обхвата на 
ваксиниране и той може да се окаже важен инструмент за по-нататъшна съпоставимост и сравнително 
оценяване на равнище ЕС. През декември 2010 г. се проведе втората конференция Eurovaccine. Надзорната 
дейност беше засилена допълнително със схемите за осигуряване на външно качество (менингит и 
инфлуенца) и с упражнението за разпределяне на лабораторния капацитет (пневмония) из цяла Европа. 
Прехвърлянето на DIPNET (мрежа за надзор на дифтерия) беше приключено и започна процедурата за 
EUVACNET (шарка, рубеола, коклюш и варицела). Чрез своя проект VAESCO (проект за безопасност на 
ваксините) за медицински събития, потенциално свързани с пандемичните ваксини, ECDC е проучил 
синдрома на Guillain-Barré (без съвместна работа) и нарколепсията (изследването все още се провежда). 

По отношение на антимикробната резистентност и инфекциите, свързани със здравеопазването, 
едно от основните събития през 2010 г. беше интегрирането на Европейската мрежа за надзор на 
антимикробната резистентност (EARS-Net) в ECDC. Мрежата създаде нов уебсайт, включително 
интерактивна база данни и публикува своя доклад за 2009 г. Освен това ECDC изготви цялостна оценка на 

                                                      
* Обобщен доклад на Общността относно тенденциите и източниците на зоонози, заразни агенти, причиняващи зоонози, 
и огнищата на токсични инфекции от хранителен произход в Европейския съюз през 2009 г. 
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заплахата, която представлява бактерията, произвеждаща нов ензим, водещ до полирезистентност , а 
именно New Delhi metallo-beta-lactamase (Ню Делхи метало-бета-лактамаза, 

 

NDM-1) и той ще предприеме 
последващи мерки чрез издаването на наръчник за държавите-членки. Допълнително основно събитие 
беше третата ежегодна инициатива за Европейски ден на антибиотиците, координирана от ECDC през 
ноември 2010 г. Събитието, в рамките на което се акцентира върху разумното използване на антибиотици в 
болниците, получи широка гласност в цяла Европа, като в резултат от това в периода 20 октомври — 3 
декември, бяха създадени общо 226 статии. Накрая, ECDC подкрепи препоръките на Съвета на ЕС относно 
безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със 
здравеопазването (2009/C 151/01) и относно разумното използване на антимикробни вещества в хуманната 
медицина (2002/77/ЕО) като разработи методология за провеждане на изследвания за определяне на 
честотата на заболеваемост в определени периоди от време във връзка с инфекциите, свързани със 
здравеопазването и използването на антимикробни вещества в болниците за неотложна медицинска помощ. 
ECDC координира първите пилотни проучвания в 66 болници в 23 държави, в които бяха включени почти 
20 000 пациенти. 

Функции на общественото здравеопазване 
Понастоящем функциите на общественото здравеопазване са твърдо установени и са навлезли във фаза на 
допълнително консолидиране и доуточняване. 

Надзор 
До края на 2010 г. общо 11 от 17-те целеви мрежи за наблюдение, които са функционирали през 2005 г., са 
били прехвърлени към TESSy. Някои дейности е трябвало да бъдат възложени на подизпълнител, тъй като 
ECDC още не е натрупал достатъчно експертен опит в тези области. Освен това ECDC подкрепи 
потребителите на TESSy в държавите-членки. През ноември 2010 г. управителният съвет одобри процедура 
за споделяне на надзорни данни от TESSy с трети страни. През 2010 г. беше събрано значително количество 
данни като в допълнение на своя годишен епидемиологичен доклад, ECDC публикува специфични доклади 
за надзор относно зоонозите, туберкулозата, ХИВ/СПИН и инфлуенца. Освен това беше приключена първата 
фаза от проекта за осигуряване на качество на данните, а резултатът беше прегледан. Понастоящем ECDC и 
компетентните органи за надзорна дейност ще обсъдят разработването на набор от минимални стандартни 
критерии за поддържане на ефективна система за надзор, която отговаря на изискванията в ЕС. 

Научна подкрепа 
ECDC доразви своята научна подкрепа чрез организиране на ежегодната европейска научна конференция 
по приложна епидемиология на заразните болести (ESCAIDE) 

Готовност и реакция 

в периода 11—13 ноември 2010 г. в Лисабон. 
Работата продължи в сферата на математическото моделиране със създаване на модели за ХИВ, 
въвеждането на програми за ваксиниране срещу варицела и симулиране на ефектите на затваряне на 
училище по време на пандемия от инфлуенца. ECDC продължи да разработва своя проект в сферата на 
околната среда и епидемиологията (проект E3), прехвърляйки големите бази данни на EDEN към ECDC. Във 
връзка с настоящата и бъдещата тежест на заразните болести в Европа беше договорена и изпитана 
методология за четири заболявания в четири държави-членки. Освен това ECDC формализира процеса на 
предоставяне на научна консултация. като създаде система за регистриране и отговаряне на искания и 
разработи база данни за експертите. През 2010 г. ECDC застана начело на организирането на обучение в 
областта на епидемиологията на инфекциозните заболявания, предвидена в методологиите, основани на 
доказателства. Накрая ECDC продължи да си сътрудничи с национални фокусни точки в сферата на 
микробиологичните изследвания по редица ключови въпроси. 

През 2010 г. с цел допълване на СРПР (системата за ранно предупреждение и реагиране) започна да 
функционира нова платформа за оценка на риска, която има за задача справянето с проблеми, свързани с 
управлението на риска. ECDC извърши оценка и мониторинг на рисковете от пренасяне на заразни 
заболявания за пет масови мероприятия. В СРПР, поддържана от ECDC, бяха отчетени общо 89 заплахи на 
територията на ЕС. Като цяло бяха изготвени 32 оценки на заплахи, които бяха споделени с държавите-
членки. Освен това ECDC осигури експерти в областта, които да подкрепят държавите-членки в 
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предприетите от тях мерки срещу огнищата на шарка в България, западнонилски вирус в Гърция и холера 
извън ЕС, в Хаити. Бяха публикувани насоки за оценка на риска от предаване на заразни болести в 
самолети и на круизни кораби. Базирайки се на уроците, от пандемията от инфлуенца A(H1N1), ECDC 
прегледа своя вътрешен план за действие при събитие, касаещо общественото здраве (PHE-OP). През 
2010 г. бяха проведени три симулационни упражнения и ECDC участва в четири упражнения, организирани 
от държавите-членки и Комисията. 

Обучение 
Дейностите за обучение, извършвани с цел изграждане на капацитет, се състояха основно от двугодишни 
стипендиантски програми, каквито са EPIET (Европейска програма за обучение по интервенционна 
епидемиология) и EUPHEM (Европейска програма за обучение по микробиологични изследвания за 
общественото здраве)

Здравна комуникация 

. След оценката на EPIET, към съществуващата позиция на ЕС беше добавено право 
на избор за държавите-членки, за да се увеличи размерът на собствеността на държавите-членки върху 
програмата. Организирани бяха общо 19 посещения до държави-членки като част от вътрешните дейности 
по контрол на качеството на програмите EUPHEM и EPIET. ECDC организира също по-конкретни програми за 
обучение и разработи Wiki ръководство за практикуване на епидемиология на място (FEM Wiki). 

През 2010 г. ECDC издаде 35 научни публикации. Новият уебсайт на ECDC, създаден през 2009 г., 
представлява важен европейски източник на информация по въпроси в сферата на общественото здраве, 
като от него през 2010  г. са свалени повече от 70 000 файлa. На уебсайта бяха публикувани серия от седем 
центъра на внимание, за да се подчертаят важни теми в областта на заразните болести. Целевата публика е 
експерти по обществено здравеопазване, практикуващи специалисти, политици и широката общественост. 
През 2010 г. новият уебсайт беше посетен от почти половин милиона души. Освен това бяха стартирани 
интранет и „екстранет“ платформи. Eurosurveillance публикува 307 статии, 100 експертно проверени бързи 
съобщения и 105 експертно проверени дълги статии. ECDC продължава да развива научно-изследователска 
дейност в областта на здравните комуникации и да подкрепя дейностите за здравна комуникация на 
държавите-членки, по-специално чрез използване на набори от инструменти за комуникация.  

Партньорства 
През 2010 г. ECDC реши да утвърди и опрости своя начин на работа с държавите-членки: от 2011 г. във 
всяка държава ще бъде определян по един координиращ компетентен орган. През 2010 г. бяха 
организирани посещения на няколко държави, продължи осъществяването на проекта за информация за 
държави и беше осъществено допълнително сътрудничество с страните кандидатки за членство и 
потенциалните страни кандидатки. Засилени бяха междуинституционалните отношения с Европейския 
парламент, Министерския съвет (включително председателствата на ЕС), Европейската комисия, други 
европейски агенции, СЗО и партньорски институти към ECDC в САЩ, Китай и Канада. 

Лидерство 
През май 2010 г. новият директор на ECDC въведе „устойчивия дневен ред на ECDC за 2010—2011 г.“. Той 
включваше създаването на 15 работни групи за обсъждане на процедурни подобрения в редица 
стратегически области, включително политика, партньорства и финанси. В резултат от процедурата бяха 
направени редица практически предложения, представени за одобрение на управителния съвет. Като 
последица от това ECDC прие набор от ценности за организацията: да се ръководи от качеството, да бъде 
ориентирана към услугите и да действа като един екип. През 2010 г. бяха организирани общо три събрания 
на управителния съвет и четири събрания на консултативния форум с подобрена комуникация и подкрепа, 
постигнати чрез целеви съвместен „екстранет“. За пръв път работната програма, приета от управителния 
съвет през ноември 2010 г., съдържа подробни бюджетни стойности спрямо всяка дейност. Втората версия 
на информационната система за управление, използвана за планиране и мониторинг на работната 
програма, беше стартирана през юли 2010 г. Управлението на качеството е стратегическа цел за ECDC, а 
започването на процес на управление на качеството е довело до създаването на Общата рамка за оценка 
(ОРО), избрана като инструмент за осъществяване на осигуряване на качеството в ECDC от 2011 г. Освен 
това от Комитета по персонала е създадена Зелена група с цел намаляване на въздействието на ECDC върху 
околната среда. 
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Управление 
Отделът за управление на ресурсите продължи да подкрепя оперативните дейности на ECDC през цялата 
година. 2010 беше последната година, през която беше увеличен бюджетът на ECDC (с 20%), за да 
достигне стойност от 57,8 млн. евро. Наети бяха голям брой нови служители и на 31 декември 2010 г. 
окончателният общ брой на персонала беше 254. 

 


