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Marc Sprenger, az igazgatótanács korábbi elnöke, Zsuzsanna Jakab, az ECDC igazgatója, valamint dr. Miroslav Oukzý, az Európai Parlament képviselője az ECDC Sürgősségi
Operatív Központjának 2008. márciusi felavatásán

2008: a stabilizáció és a bővülés éve
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi
Központ (ECDC) 2005-ben történt létrehozása óta dinamikus fejlődésen ment keresztül. 2008-ban a Központ helyzete megszilárdult, és a folyamatos bővülés szakaszába
lépett, s most már jó úton halad ahhoz, hogy a fertőző
betegségek elleni küzdelem kiváló szakértőit tömörítő
európai központtá alakuljon, és a tudományos közösség
elsődleges információforrásává váljon.
Számos kulcsfontosságú eredmény igazolta, hogy 2008ban az ECDC jelentős eredményeket ért el, és sikeresen
kezelte azt az igényt, hogy a fertőző betegségek fenyegető veszélyére erőteljesebb megelőző intézkedések
szülessenek. A Központ megszilárdította közegészségügyi-járványügyi működőképességét, bővítette a meghatározott betegségekre vonatkozó programjainak tevékenységi körét, továbbfejlesztette partneri kapcsolatait,
és javította az igazgatási szerkezetét.
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A külső tanácsadók által 2008-ban végzett független értékelés megállapításai szintén igazolják a Központ eredményeit. Az értékelés kiemelte, hogy az ECDC „egyértelműen
jelen van a nemzetközi színtéren”, és „jelentősen hozzájárult” a fertőző betegségek elleni küzdelemhez.
Az igazgató 2008. évi beszámolója részletesen ismerteti
az ECDC elmúlt évi fejlesztéseit és eredményeit. A jelenlegi összefoglaló csupán a főbb eredményeket emeli ki.

A közegészségügyi-járványügyi
tevékenység megszilárdítása
2008-ban az ECDC tovább stabilizálta közegészségügyijárványügyi működőképességét annak érdekében, hogy
teljes mértékben megfeleljen a Központ alapító rendeletében meghatározott megbízatásának. Ennek keretében
megerősítette tevékenységi körét a felügyelet, tudományos támogatás, a készültség és válaszadás, a képzés és
az egészségügyi kommunikáció területén.

Felügyelet
Az Európai Unióban a fertőző betegségek jövőbeli felügyeletére vonatkozó hosszú távú jövőképet és stratégiát
2008-ban dolgozták ki és fogadták el. Főbb eredmények
a felügyelet területén:

Johan Giesecke, az ECDC vezető tudósa, a 2008. novemberi ESCAIDE konferencián

 a TESSy (az „Európai Felügyeleti Rendszer”) beindítása, és a rendszer folyamatos fejlesztése a fokozott
felügyelet érdekében;

 a TESSy-felhasználók számának növekedése: ez ideig

 21 tudományos jelentést adott ki meghatározott beteg-

29 országból 115 felhasználót regisztráltak, az adatbázisban pedig több mint 1,3 millió rekord szerepel;

ségekkel, az éghajlatváltozás járványügyi hatásával,
valamint a fertőző betegségek által Európában okozott
jövőbeli társadalmi terhekkel kapcsolatban;

 a 2008 előtt már átadott öt betegségspecifikus fel-

 megszervezte és Berlinben megrendezte a második

ügyeleti hálózaton kívül további három felügyeleti
hálózat kerül át az ECDC-hez; és

ESCAIDE-t (a fertőző betegségek alkalmazott epidemiológiájának európai tudományos konferenciája), amelyen több mint 500 egészségügyi szakértő vett részt
egész Európából;

 kötelezettségvállalás arra, hogy törekednek az adatok jobb minőségének biztosítására és a tagállamok
közötti összehasonlíthatóságra, melyek a fertőző
betegségek megelőzésének és ellenőrzésének kulcsfontosságú elemei.

Tudományos támogatás
Az ECDC arra irányuló törekvései keretében, hogy a közegészségügyi-járványügyi kutatás katalizátora legyen, és
Európában a fertőző betegségekkel kapcsolatos tudományos tanácsadás elsődleges forrásává váljon, 2008-ban:

 tudományos útmutatót adott ki a humán papillomavírus
(HPV) ellen kifejlesztett vakcinák Európában történő
bevezetéséről, valamint az influenza elleni védőoltás
kiemelt kockázati csoportjairól; és

 munkaértekezletek szervezésével, a mikrobiológiai
referencialaboratóriumok adatbázisainak fejlesztésével, valamint egy közegészségügyi-járványügyi mikrobiológiai felmérés segítségével, megerősítette európai
laboratóriumi hálózatát.
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Készültség és válaszadás
Az új Sürgősségi Operatív Központ (EOC) 2008 márciusában történt felavatásával az ECDC mára maradéktalanul
készen áll arra, hogy a készültség és válaszadás területén megjelenő valamennyi kihívásnak megfeleljen. Főbb
eredmények 2008-ban:

 2007 vége óta az ECDC teljes körűen támogatja a Korai
Figyelmeztető és Gyorsreagáló Rendszert (EWRS);

 2008-ban összesen 251 fenyegető egészségügyi
veszélyt kísértek figyelemmel; 24 különböző betegségre vonatkozóan 31 helyzetelemzést készítettek.
Az ECDC két nagy nemzetközi esemény idején is
figyelemmel kísérte az egészségügyi veszélyeket: az
Ausztriában és Svájcban rendezett 2008. évi UEFA
Futball-Európa-bajnokság (Euro 2008) idején, valamint
a 2008. évi pekingi nyári olimpiai játékok alatt;

 250 közegészségügyi-járványügyi szakértő vett részt
az ECDC által szervezett rövid tanfolyamokon, és
41 hallgatója volt az ECDC kétéves Európai Intervenciós
Epidemiológiai Képzési Programjának (EPIET).

Egészségügyi kommunikáció
Az ECDC jelentősen megszilárdította infrastruktúráját, és
ma már sikeresen terjeszti a tudományos és technikai
információkat a szakmai társadalom számára. A Központ
tevékenységéről a közvélemény is folyamatosan értesül.
Főbb eredmények 2008-ban:

4

A 2008 novemberében a brüsszeli térségben (Belgium) megrendezett „Az antibiotikumok felelősségteljes alkalmazásának európai napja” kampány plakátja

 a unió polgárainak szóló első európai szintű tájékoztató kampány az antibiotikumok ésszerű használatáról: Az antibiotikumok felelősségteljes alkalmazásának európai napja (2008. november 18.);

 az Eurosurveillance című tudományos folyóirat számára fejlesztett internetes honlap. Az ECDC legfontosabb kiadványa az online olvasottság tekintetében
egyenletes növekedést mutat; 2008 végére az online
előjegyzett olvasók száma elérte a 14 000-et;

 az ECDC fejlesztette intézményi kommunikációs eszközeit; mindenekelőtt készített egy átfogó, teljesen
naprakész és többnyelvű ideiglenes weboldalt, amely
integrálható az ECDC 2009-ben elkészülő új internetes
honlapjába.

Az ECDC Sürgősségi Operatív Központja. A 2008 márciusában felavatott központ 38 fős személyzettel, 24/7 ügyeleti rendszerben működik; feladata az EU-ban újonnan
megjelenő egészségügyi veszélyeknek a nap 24 órájában történő ﬁgyelemmel kísérése

Az ECDC egyes betegségekkel foglalkozó
programjaival kapcsolatos kapacitásának
növelése
2008-ban az ECDC tovább erősítette hét, meghatározott
betegségekre vonatkozó programjának hatékonyságát.
Az ECDC 2007–2013-ra szóló többéves stratégiai programjának megfelelően az elkövetkező években meghatározott betegségekre vonatkozó programok állnak majd
a Központ tevékenységének középpontjában.

amikor minden programhoz egyedi stratégiát dolgoznak
ki, további változások várhatók.
2008-ban a következő, meghatározott betegségekre
vonatkozó programok zajlottak:

 influenza;

A meghatározott betegségekre vonatkozó programok keretében 2008-ban számos tevékenység kezdeményezésére
és megvalósítására került sor. Az ECDC az Egészségügyi
Világszervezet Európai Regionális Irodájával együtt az
AIDS világnapján (2008. december 1.) „A HIV/AIDS felügyelete Európában” címmel jelentést adott ki. A másik
ECDC/WHO közös jelentést – „A tuberkulózis felügyelete
Európában” címmel – a tuberkulózis világnapján (2009.
március 24.) tették közzé.

 tuberkulózis;

2008-ban javítottak a meghatározott betegségekre
vonatkozó programok szervezeti struktúráján. 2009-ben,

 szexuális úton terjedő fertőzések, ideértve a HIV/

 újonnan megjelenő és kórokozó-átvivővel terjedő
betegségek;

 élelmiszer és víz útján terjedő betegségek és
zoonózisok;

 a kórokozók antibiotikumokkal szembeni ellenállása
és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fertőzések;

 védőoltással megelőzhető betegségek; és
AIDS-et és a vér útján terjedő vírusokat.
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Az igazgatótanács a 2008. évi negyedik ülését novemberben a francia Közegészségügyi Intézet meghívására Párizsban (Franciaország) tartotta

A partnerekkel való együttműködés
további fejlesztése
Az ECDC-hez hasonló európai szervezetek számára
a partnerekkel való együttműködés elengedhetetlenül
fontos. 2008-ban a Központ számos területen szorosan
együttműködött a tagállamokkal. Különböző partnerszervezetekkel tovább erősödtek a gyümölcsöző és hatékony
munkakapcsolatok. E terület főbb eredményei:

 22 országlátogatás;
 az illetékes intézmények/testületek fokozott bevonása
a Központ tevékenységébe;
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 az Európai Bizottság és az EU-elnökségek támogatása;

 állandó munkakapcsolat más uniós ügynökségekkel (ideértve az EFSA-t, az EMEA-t és az EU Közös
Kutatóközpontját is);

 az Egészségügyi Világszervezettel folytatott együttműködés elmélyítése;

 szoros munkakapcsolat kezdeményezése az EU-hoz
csatlakozni kívánó három tagjelölt országgal.

Az ECDC rendkívüli igazgatótanácsi ülése 2008 szeptemberében, amelyen megvitatták a Központról készült első külső értékelés eredményeit

Mérföldkövek 2008-ban
2008-ban két mérföldkő szemlélteti az ECDC tevékenységeinek megszilárdulását és folyamatos bővülését:

 Az igazgatótanács olyan stratégiai mutatókat fogadott
el, amelyek lehetővé teszik az ECDC 2007–2013-ra
szóló többéves stratégiai programja végrehajtásának
ellenőrzését. Ezeket a stratégiai mutatókat már 2008ban, a kísérleti fázisban is sikerrel használták.

A külső értékelés eredményeit megvitató, 2008 szeptemberében tartott rendkívüli ülésén az ECDC igazgatótanácsa nem zárkózott el az elől, hogy a Központ 2013-tól új
területeken is feladatokat vállaljon, amennyiben ennek
hosszú távú finanszírozása biztosított.

 A Központ tevékenységének 2008-ban elvégzett külső,
független értékelése során kapott pozitív eredmények.
Az értékelés megállapította, hogy „az ECDC a tudomány kiváló szakértőit tömörítő független központ,
amely jelentősen hozzájárult a fertőző betegségek
elleni küzdelemhez”.
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Munkatársak, 2008. május

Megnövelt források
A Központ működőképességét a humán erőforrás és
a költségvetési támogatás tekintetében egyaránt megerősítették, lehetővé téve, hogy az ECDC további tevékenységekkel is foglalkozzon.
Az ECDC alkalmazottainak száma állandóan növekszik:
2008-ban az ECDC 54 új alkalmazottat vett fel. Az év
végére az alkalmazottak (határozott idejű és szerződéses

megbízottak) teljes létszáma elérte a 154 főt. A Központ
költségvetése a 2007. évi 27 millió euróról 2008-ban
40,2 millió euróra emelkedett. Az ECDC gyors növekedése miatt a működési egységeket részlegekre osztották, így biztosítva a dolgozók és az erőforrások hatékony
irányítását.
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