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Fl-2011, l-ECDC irnexxielu jimplimenta ħafna mill-Programm ta’ Ħidma tiegħu. Fl-istess ħin żied il-produzzjoni, 
ikkonsolida l-istrutturi tiegħu u kompla jiżviluppa s-sħubijiet tiegħu biex jittratta l-bżonn ta’ rispons imsaħħaħ għall-
periklu ta’ mard komunikabbli fl-Ewropa. Minbarra li jippreżenta l-kisbiet ewlenin taċ-Ċentru fl-2011, fl-Anness 1 
dan ir-Rapport Annwali jinkludi tabelli li juru fid-dettall l-implimentazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma 2011 li ġie 
approvat mill-Bord ta’ Amministrazzjoni f’Novembru 2010. 

Riżorsi 
Il-baġit ewlieni taċ-Ċentru naqas minn EUR 57.8 miljun fl-2010 għal EUR 56.6 miljun fl-2011 (-2%). Mill-31 ta’ 
Diċembru 2011 l-ECDC kellu 270 persunal permanenti (aġenti temporanji (TA), aġenti kuntrattwali (CA) u esperti 
nazzjonali sekondati (ENS). 

Ħidma relatata mal-mard 
L-ECDC issokta bl-iżvilupp ta’ għodod għal ħidma xjentifika, attivitajiet ta’ monitoraġġ, bażijiet ta’ dejta u netwerks 
u bl-organizzazzjoni ta’ tisħiħ tal-kapaċitajiet u taħriġ għas-sitt gruppi ta’ mard koperti mill-mandat tiegħu. Dan kien 
konformi mal-Programm ta’ Ħidma Annwali u l-‘Istrateġiji għal programmi speċifiċi għall-mard 2010-2013’, 
approvati mill-Bord ta’ Amministrazzjoni fl-2009. 

Fir-rigward tar-reżistenza antimikrobina u infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa, l-avvenimenti 
ewlenin fl-2011 kienu l-integrazzjoni tan-Netwerk ta’ Sorveljanza Ewropea tal-Konsum tal-Antimikrobiċi (ESAC-Net) 
fl-ECDC u l-iżvilupp ta’ modulu tas-Sistema ta’ Informazzjoni b’Tagħrif dwar l-Epidemiji (EPIS) għal 
AMR u HAI. L-ECDC ipproduċa wkoll valutazzjoni tar-riskji dwar kif qiegħda tinfirex l-Enterobacteriaceae li 
tipproduċi carbapenemase (CPE) permezz ta’ trasferiment tal-pazjenti bejn faċilitajiet tal-kura tas-saħħa, b’enfasi 
speċjali fuq it-trasferiment transkonfinali, kif ukoll aġġornament dwar il-valutazzjoni tar-riskju tiegħu dwar kif 
qiegħed jinfirex il-metallo-β-lactamase ta’ New Delhi u l-varjanti tiegħu fl-Ewropa. Avveniment importanti ieħor kien 
ir-raba’ Jum Ewropew għall-Għarfien dwar l-Antibijotiċi li jsir kull sena u li kien ikkoordinat mill-ECDC f’Novembru 
2011. L-avveniment, li saħaq fuq ir-reżistenza li qiegħda tiżdied għal antibijotiċi li jintużaw bħala l-aħħar mediċina 
jekk ifallu l-oħrajn kollha, ġibed l-attenzjoni ta’ ħafna fl-Ewropa, tant li ġġenera total ta’ 611-il artiklu bejn il-15 ta’ 
Ottubru u l-15 ta’ Diċembru 2011. Fl-aħħar nett, f’kollaborazzjoni ma’ Euronews l-ECDC ħareġ dokumentarju li fih 
jidhru pazjenti Ewropej u l-istejjer tagħhom dwar kif l-infezzjoni b’batterji b’reżistenza għal bosta mediċini bħal 
dawn affettwatilhom ħajjithom. Huwa stmat li tul perjodu ta' sitt xhur dan id-dokumentarju ser jilħaq madwar 12-il 
miljun telespettatur. 

Fil-qasam ta’ mard emerġenti u mard li jittieħed minn vettur, l-ECDC saħħaħ in-netwerk għal entomoloġisti 
mediċi u esperti fil-qasam tas-saħħa pubblika dwar mard antropod li jittieħed minn vettur (VBORNET). In-netwerk 
ipproduċa mapep aġġornati ta’ distribuzzjoni ta’ speċi ta’ nemus invażiv u s-sorveljanza tagħhom u beda wkoll 
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jivvalida dejta għal gruppi vetturi oħrajn (sandflies). Fuq il-bażi ta’ stħarriġ tal-attivitajiet u l-ħtiġijiet tal-Istati 
Membri li sar fl-2010, ġew żviluppati linji gwida għas-sorveljanza tal-vetturi eżotiċi u ewlenin tal-mard tal-bniedem. 
Fir-rigward ta’ mard li jittieħed minn qurdien, l-ECDC iffoka l-ħidma tiegħu mal-esperti fuq il-qagħda notifikabbli ta’ 
dawn il-mardiet. Rigward mard li jittieħed minn nemus, il-mapep ta’ distribuzzjoni ta’ każijiet ikkonfermati li jinvolvu 
bnedmin ta’ deni tan-Nil tal-Punent fl-UE u l-pajjiżi ġirien ġew prodotti ta’ kull ġimgħa. Finalment, in-netwerk tal-
ECDC dwar mard virali importat ikkonċentra l-attivitajiet tiegħu fuq it-tweġiba għal tifqigħat, garanzija tal-kwalità 
esterna u appoġġ għal taħriġ speċifiku għall-mikrobijologi fl-Istati Membri. 

Fil-programm ta’ mard li jittieħed minn ikel u mill-ilma u żoonożijiet, l-ECDC wieġeb b’ħeffa għat-tifqigħa 
severa nazzjonali ta’ E. coli li tipproduċi Shiga-toxin fil-Ġermanja billi pproduċa valutazzjonijiet tar-riskji, 
aġġornamenti epidemoloġiċi regolari, organizza appoġġ laboratorju u kliniku, u ħadem mill-qrib mal-EFSA, mal-
Kummissjoni u mal-Istati Membri. It-tifqigħa ħalliet impatt ukoll fuq dawk li vvjaġġaw minn pajjiżi oħrajn. It-
tħejjijiet għall-iżvilupp ta’ pjattaforma teknika għall-ġbir ta’ dejta dwar it-tipi molekolari f’TESSy għamlu progress 
tajjeb. 

Fil-qasam ta’ infezzjonijiet trażmessi sesswalment, inklużi HIV/AIDS u vajrusis li jittieħdu mid-demm, 
l-ECDC ippubblika gwida dwar il-prevenzjoni ta’ mard komunikabbli bejn il-persuni li jinjettaw drogi, b’mod koġunt 
maċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA), fuq il-bażi ta’ 
evalwazzjoni msejsa fuq il-provi ta’ programmi ta’ prevenzjoni u opinjonijiet ta’ esperti. L-ewwel rapport ta’ 
sorveljanza tal-STI tnieda u kien fih 20 sena ta’ dejta dwar ħames STI, u wera l-eteroġenità attwali fil-kura u r-
rapportar ta’ każijiet u xeħet dawl fuq l-isfidi biex jitjieb il-fehim dwar l-epidemoloġija tal-STI fl-Istati Membri. Euro-
GASP wera li hemm periklu kontinwu ta’ gonarea reżistenti għal ħafna mediċini. Ġiet implimentata sorveljanza 
mtejba tal-epatite B u Ċ u għall-ewwel darba sar ġbir ta’ dejta. Tnedew bosta proġetti bil-għan li jappoġġjaw lill-
Istati Membri jsaħħu l-programmi ta’ prevenzjoni u kontroll fil-ġejjieni. 

Fir-rigward tal-influwenza, l-ECDC ta tliet workshops dwar tħejjija f’każ ta’ mard pandemiku b’mod konġunt mal-
Uffiċċju Reġjonali tal-WHO għall-Ewropa li involvew pajjiżi tal-UE, filwaqt li sar ir-raba’ workshop mill-WHO li 
involva lil pajjiżi mhux tal-UE/ŻEE. Din is-sena, l-ECDC ħejja sett ta’ għodod dwar l-influwenza indirizzati għall-
pubbliku ġenerali u l-ħaddiema fil-kura tas-saħħa. L-ECDC wettaq analiżi bbażata fuq il-provi dwar l-implikazzjoijiet 
tal-immunizzazzjoni tal-influwenza fit-tfal u n-nisa tqal. Barra minn hekk, l-ECDC kompla jsaħħaħ is-sorveljanza 
Ewropea ta’ mard sever u mewt mill-influwenza. Fil-qasam tal-influwenza staġjonali, l-ECDC ta valutazzjoni tar-
riskji għall-istaġun 2010-2011, ikkonsolida l-ħidma ta’ komunikazzjoni u ta appoġġ lill-Istati Membri u l-Kummissjoni 
Ewropea għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-Saħħa tal-UE tal-2009 dwar it-tilqima tal-
influwenza staġjonali kif ukoll l-istħarriġijiet ta’ VENICE dwar politiki u kopertura tat-tilqim (mard pandemiku u 
influwenza staġjonali). 

Fil-qasam tat-tuberkulożi, ġew żviluppati standards tal-Unjoni Ewropea għall-kura tat-tuberkulosi, standards 
iffokati fuq il-pazjenti mmirati għal dawk li jaħdmu fil-kliniki u l-ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa pubblika, u 
dawn sejrin jiġu ppubblikati f’April 2012. Il-programm irnexxielu jikkoordina l-attivitajiet tal-Jum Dinji tat-TB mal-
attivitajiet iffokati fuq l-isfida tat-TB fit-tfal. Issoktat il-ħidma ta’ għoti ta’ gwida bbażata fuq provi tal-ECDC, li matul 
l-2011 kellu l-għan li jiżviluppa gwida dwar il-ġestjoni ta’ kuntatti għal persuni b’TB reżistenti għal ħafna mediċini. 

Il-kisbiet ewlenin fl-2011 għall-marda legionnaire inkludew l-introduzzoni tal-EPIS għall-ELDSNet, u saru korsijiet 
dwar il-legionnaire u dwar laboratorji speċifiċi għall-metodi għall-parteċipanti tal-Istati Membri, u t-twettiq ta’ 
stħarriġ dwar il-kapaċitajiet tal-laboratorju fl-Istati Membri. Ġie żviluppat sett ta’ għodod għall-investigazzjoni tat-
tifqigħa tal-marda legionnaire. 
Fil-qasam ta’ mard li jista’ jiġi evitat b’tilqim, in-netwerk tal-EUVAC irnexxielu jiġi ttrasferit b’suċċess fl-ECDC, u 
b’hekk tlesta t-trasferiment tal-attivitajiet kollha ta’ sorveljanza tal-UE għall-ECDC. L-ECDC ta sehemu b’mod attiv 
għall-iżvilupp tal-Konklużjoni tal-Kunsill dwar it-tilqim tat-tfal, li nbeda matul il-Presidenza Ungeriża. Tnediet 
sistema ta’ sorveljanza ġdida għall-mard pnewmokokkali invażiv fl-UE. L-ECDC appoġġja b’ħeġġa l-valutazzjoni tas-
sigurtà tat-tilqim tal-influwenza pandemika, billi wettaq studju dwar ir-riskju ta’ narkolessija wara t-tilqima 
Pandemrix permezz tan-netwerk VAESCO.  It-tielet konferenza ta’ Eurovaccine saret fl-ECDC f’Diċembru 2011, u 
din ġibdet 50 parteċipant fuq il-post fi Stokkolma u 1357 parteċipant online permezz ta’ webcast 

Funzjonijiet tas-saħħa pubblika 
Sa mit-twaqqif tiegħu ħames snin ilu, l-ECDC xeħet importanza kbira fuq l-iżvilupp issoktat tal-funzjonijiet tas-
saħħa pubblika tiegħu: sorveljanza, parir xjentifiku, tħejjija u tweġibiet, taħriġ u komunikazzjoni dwar is-saħħa. 
Issa li l-ECDC daħal f’fażi ta’ konsolidazzjoni, il-funzjonijiet tas-saħħa pubblika huma stabbiliti sew. Fl-2011, l-ECDC 
kompla jsaħħaħ l-infrastrutturi tiegħu u rfina l-modalitajiet ta’ operazzjoni tagħhom, billi ħadem flimkien mal-
Programmi Speċifiċi għall-Mard biex jipprovdi riżultati ta’ kwalitàgħolja lill-partijiet interessati tagħna u liċ-ċittadini 
tal-Ewropa.  
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Sorveljanza 
Sal-ħarifa tal-2011, bit-trasferiment ta’ EUVACNET, kull netwerk ta’ sorveljanza ddedikat li qabel kien esternalizzat, 
ġie trasferit għall-koordinazzjoni tal-ECDC. L-ECDC appoġġa wkoll lill-utenti ta’ TESSy fl-Istati Membri 
b’dokumentazzjoni, taħriġ u funzjonalità ikbar għall-pjattaforma. Il-proċedura għall-kondiviżjoni ta’ dejta ta’ 
sorveljanza ta’ TESSy ma’ partijiet terzi ġiet estiża u ssimplifikata ulterjorment. L-2011 kienet ukoll is-sena tal-ogħla 
livell ta’ ġbir ta’ dejta minn meta l-ECDC beda jaħdem. Minbarra r-Rapport Annwali dwar l-Epidemoloġija tiegħu, l-
ECDC ippubblika 63 rapport speċifiku ta’ sorveljanza fuq firxa ta’ mardiet. Numru kbir ħafna ta’ artikli, sommarji u 
preżentazzjonijiet kienu bbażati wkoll fuq l-analiżi u l-interpretazzjoni ta’ dejta dwar is-sorveljanza miġbura matul l-
2011. 

Appoġġ xjentifiku 
Fl-2011, l-ECDC organizza l-ħames konferenza annwali ta’ ESCAIDE fi Stokkolma, li attendew għaliha madwar 600 
espert fil-qasam tas-saħħa pubblika, epidemoloġisti u mikrobijoloġisti. Ingħataw 180 preżentazzjoni orali u 
ntwerew 180 kartellun. L-ECDC intalab jipprovdi valutazzjoni tar-riskji u parir tekniku dwar bosta kwistjonijiet, 
inklużi, eż. parir xjentifiku għas-sigurtà tat-tessuti u ċ-ċelluli. Matul is-sena sħiħa, is-Sistema ta’ Repiżitorju u 
Ġestjoni ta’ Pariri Xjentifiċi (SARMS) intużat dejjem iktar biex tamministra u tirreġistra l-għoti ta’ gwida. 

L-ECDC organizza laqgħa dwar it-tibdil fil-klima f’Novembru 2011 b’enfasi fuq l-għoti lir-rappreżentanti tal-Istati 
Membri b’aċċess għal serje ta’ riżorsi u għodod li jappoġġaw deċiżjonijiet li l-ECDC żviluppa għall-adattament għat-
tibdil fil-klima. Ġie żviluppat sett ta’ softwer għodda faċli għall-użu li sejjer jippermetti lill-Istati Membri sabiex 
jistmaw il-piż nazzjonali tagħhom ta’ mard komunikabbli, mogħti fi snin tal-ħajja aġġustati skont id-diżabilità 
(DALYs). F’Diċembru, dan is-sett ta’ għodod u l-istrateġiji ta’ implimentazzjoni tiegħu fl-2012, kif ukoll il-
karatteristiċi ewlenin tal-metodoloġija tal-BCoDE ġew ippreżentati lill-Istati Membri interessati. Ir-rapport finali tal-
grupp ta’ ħidma fuq metodoloġiji tal-mediċini bbażati fuq provi (EBM) għas-saħħa pubbliak ġie ppubblikat fl-2011. 
Jindirizza kwistjonijiet relatati mal-għoti ta’ pariri bbażati fuq provi f’sitwazzjonijiet tipiċi li jaħdem fihom iċ-Ċentru, 
jiġifieri fejn ftit li xejn ikun hemm provi u jkun hemm nuqqas ta’ żmien. L-ECDC waqqaf ukoll programm ta’ taħriġ 
dwar l-EBM għas-saħħa pubblika/il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ mard infettiv għall-persunal tal-ECDC u l-Istati 
membri u ta l-ewwel kors għal persuni esterni f’Mejju 2011. 

Tħejjija u tweġibiet 
Fl-2011, bdiet taħdem pjattaforma ġdida għall-valutazzjoni tar-riskji ta’ mard li jista’ jiġi evitat b’tilqim. L-ECDC 
ivvaluta u ssorvelja r-riskji ta’ mard komunikabbli għal avveniment wieħed li ġabar il-mases. Erbgħa u sittin periklu 
tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-UE ġew irraportati permezz tal-EWRS imħaddma mill-ECDC. B’kollox, ġew prodotti 28 
valutazzjoni ta’ theddidiet u dawn inqasmu ma’ Stati Membri. L-ECDC ipprovda wkoll esperti fil-qasam biex 
jappoġġja lill-Istati Membri bħala tweġiba għat-tifqigħat ta’ malarja u vajrus tan-Nil tal-Punent fil-Greċja. Barra l-
UE, l-esperti tal-ECDC kienu fuq il-post f’Ħaiti matul it-tifqigħat ta’ kolera wara t-terremot tat-12 ta’ Jannar 2010.  

Fuq il-bażi tat-tagħlimiet miksuba mit-tifqigħa ta’ E. coli (STEC) fl-2011, l-ECDC irreveda l-Pjan ta’ Operazzjoni 
intern ta’ Avveniment tas-Saħħa Pubblika (PHE-OP) u ffinalizza l-pjan ta’ kontinwità tan-negozju tiegħu. L-ECDC 
organizza bosta workshops dwar eżeċizzji ta’ simulazzjoni għall-persunal tal-ECDC u l-esperti tal-Istati Membri. Fl-
2011, l-ECDC u l-Europol organizzaw workshop bl-isem ta’ ‘Perspettivi Ewropej għal kooperazzjoni bejn l-aġenziji 
fil-qasam ta’ perikli u riskji relatati mas-CBRN (EPICO)’. Ġew mistiedna aġenziji u istituzzjonijiet relevanti oħrajn 
biex jaqsmu strateġiji ta’ kollaborazzjoni riċenti, jidentifikaw diskrepanzi possibbli, u jiskopru possibilitajiet u 
potenzjali ġodda. Il-workshop ikkontribwixxa għall-promozzjoni ulterjuri tal-interoperabilità u s-sinerġija fit-tħejjija 
u indirizza l-identifikazzjoni ta’, u t-tweġiba għal, theddidiet u perikli intenzjonali tas-CBRN. 

Taħriġ 
Saru attivitajiet ta’ taħriġ għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet, inklużi programmi ta’ fellowship ta’ sentejn bħal EPIET u 
EUPHEM. Wara l-evalwazzjoni tal-EPIET, żdied ‘programm track tal-Istati Membri’ mat-track eżistenti tal-UE, sabiex 
jiżdied il-kontroll tal-Istati Membri fuq il-programm. Barra minn hekk, erba’ Stati Membri talbu li l-fellows mill-
Programmi ta’ Taħriġ Nazzjonali tagħhom jiġu inklużi fil-koorta tal-2011 bħala “Programmi assoċjati tal-EPIET”. 
Dan ġab id-daqs totali tal-koorta fl-2011 għal 40 fellow.  Ġew organizzati total ta’ 24 żjara lill-Istati Membri bħala 
parti mill-attivitajiet ta’ kontroll tal-kwalità interna tal-programmi EUPHEM u EPIET. L-ECDC organizza wkoll bosta 
programmi ta’ taħriġ speċifiku żviluppa l-Wiki ta’ Manwal tal-Epidemoloġija fuq il-Post (FEM Wiki). Fl-2011, l-ECDC 
irnexxielu jikseb akkreditazzjoni sħiħa tal-UEMS (edukazzjoni medika kontinwa) għall-korsijiet kollha ta’ taħriġ tal-
ECDC. Ġie pprovdut taħriġ speċifiku għall-immunizzazzjoni tal-influwenza u l-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-UE. 

Komunikazzjoni dwar is-saħħa 
Fl-2011, l-ECDC ħareġ 122 pubblikazzjoni xjentifika. Il-websajt tal-ECDC, imnedija fl-2009, tikkostitwixxi sors 
Ewropew importanti ta’ tagħrif dwar kwistjonijiet relatati mas-saħħa pubblika, b’bejn wieħed u ieħor nofs miljun 
viżitatur fl-2011. Il-midja hija mezz importanti għall-ilħuq lil hinn mill-websajt, u l-uffiċċju tal-istampa jrawwem 
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relazzjoni mal-ġurnalisti tal-qasam tas-saħħa. L-uffiċċji tal-istampa tal-ECDC wettaq ħidma qawwija matul it-
tifqigħa tal-STEC. Fl-2011, Eurosurveillance ċċelebra il-15-il anniversarju tiegħu. Il-ġurnal ippubblika 190 
komunikazzjoni rapida u artikli regolari, kif ukoll 16-il editorjal, 10 ittri u 39 affarijiet oħrajn. L-ECDC għadu 
jiżviluppa r-riċerka dwar il-komunikazzjoni dwar is-saħħa u jappoġġja l-attivitajiet ta’ komunikazzoni dwar is-saħħa 
tal-Istati Membri permezz ta’ mmappjar sistematiku ta’ attivitajiet ta’ komunikazzjoni dwar is-saħħa fl-Ewropa, il-
qsim tal-aħjar prattiki relatati ma’ popolazzjonijiet vulnerabbli u xkiel għat-tilqim kif ukoll permezz tal-pubblikazzjoni 
ta’ serje ta’ pubblikazzjonijiet ta’ “tagħrif dwar il-komunikazzjoni dwar is-saħħa”. 

Sħubijiet 
Fl-2010, l-ECDC iddeċieda li jsaħħaħ u jissimplifika l-mod li bih jaħdem mal-Istati Membri, u fl-2011 intgħażel Korp 
nazzjonali ta’ Koordinazzjoni Kompetenti f’kull pajjiż. Ġew organizzati bosta żjariet ta’ pajjiżi fl-2011, kompla l-
proġett ta’ tagħrif dwar il-pajjiżi, u kompliet b’suċċess l-implimentazzjoni tal-politika tal-ECDC għal kollaborazzjoni 
ma’ pajjiżi terzi, adottata mill-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-ECDC f’Novembru 2010,. Il-kooperazzjoni mal-pajjiżi 
kandidati tal-UE u pajjiżi potenzjalment kandidati kompliet tissaħħaħ, b’enfasi fuq żewġ attivitajiet ewlenin: l-
implimentazzjoni tal-proġett tal-IPA tal-ECDC 2009/202-963, it-tnissil tal-proġett il-ġdid tal-ECDC 2011/282-291, u 
l-iżvilupp ta’ għodda ta’ valutazzjoni ġdida, maħluqa f’kollaborazzjoni mill-qrib mad-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa 
u l-Konsumaturi (DĠ SANGO) tal-Kummissjoni Ewropea. Ir-relazzjonijiet interistituzzjonali komplew jissaħħu, mal-
Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Ministri, il-Kummissjoni Ewropea, aġenziji Ewropej oħrajn, il-WHO, l-istituti 
msieħba tal-ECDC fl-Istati Uniti, iċ-Ċina u l-Kanada, u bosta NGOs internazzjonali li jaħdmu fl-istess qasam jew 
oħrajn simili għal dak tal-ECDC. Ta’ min jinnota b’mod partikolari l-iffirmar ta’ ftehim amministrattiv mid-Direttur 
tal-ECDC u d-Direttur Reġjonali tal-WHO għall-Ewropa, u żjara fl-ECDC minn delegazzjoni mill-Parlament immexxija 
mill-President tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (ENVI). 

Tmexxija 
L-ECDC kompla jaħdem skont is-sett ta’ valuri adottati fl-2010 għall-organizzazzjoni: li jkun xprunat mill-kwalità, 
orjentat lejn is-servizz, u jikkollabora bħala tim wieħed unifikat tal-ECDC. Ġew organizzati total ta’ tliet laqgħat tal-
Bord ta’ Amministrazzjoni u erba’ tal-Forum Konsultattiv, appoġġjati minn ‘extranet’ kollaborattiv iddedikat.  

Fl-1 ta’ April 2011, l-ECDC implimenta bidliet importanti fil-mod li bih iċ-Ċentru huwa strutturat sabiex titjieb l-
enfasi fuq il-koeżjoni u l-flessibilità eċċellenti fil-ħidma tagħna. Wara r-riorganizzazzjonii, l-implimentazzjoni tal-
Programm ta’ Ħidma 2011 kompliet kif maħsub għall-parti l-kbira tal-attivitajiet. Wara awditjar mis-Servizz tal-
Awditjar Intern, ġew introdotti għadd ta’ elementi ġodda għat-tħejjija tal-Programm ta’ Ħidma 2012: dawn 
inkludew baġit sħiħ ibbażat fuq l-attivitajiet, għanijiet, indikaturi u miri, u valutazzjoni tar-riskji. Issa hija mħaddma 
l-politika ta’ ġestjoni tal-kwalità, bil-proċess CAF*

Amministrazzjoni 

 li beda fi tmiem l-2011. Din il-valutazzjoni proprja sejra tirriżulta 
f’ħames azzjonijiet ta’ prijorità biex titjieb il-prestazzjoni organizzazzjonali bħala parti mill-Programm ta’ Ħidma tal-
2013. 

L-Unità ta’ Ġestjoni tar-Riżorsi u ta’ Koordinazzjoni kompliet tappoġġja l-attivitajiet operazzjonali tal-ECDC tul is-
sena kollha. Il-baġit ewlieni taċ-Ċentru naqas minn EUR 57.8 miljun fl-2010 għal EUR 56.6 miljun fl-2011  
(-2%). F’Ġunju 2011, il-Bord ta’ Amministrazzjoni ħareġ opinjoni pożittiva dwar il-kontijiet annwali taċ-Ċentru għall-
2010. Inħatar numru ta’ persunal ġdid, għal total ta’ 270 impjegat sa tmiem is-sena. Ir-Riżorsi Umani kienu involuti 
sew fl-appoġġ tar-riorganizzazzjoni tal-ECDC: produzzjoni ta’ karti organizzazzjonali u listi tal-persunal ġodda, ħatra 
ta’ maniġers ġodda, preparazzjoni tal-maniġers il-ġodda għall-kompiti tagħhom billi tfasslu għanijiet għall-persunal 
tagħhom. Iċ-Ċentru nieda l-proċedura interna l-ġdida tiegħu dwar ir-reklutaġġ u s-selezzjoni biex ikompli jsaħħaħ 
it-trasparenza tal-proċess ta’ selezzjoni u reklutaġġ. Fl-2011, ġew organizzati iktar minn elf missjoni għall-persunal 
tal-ECDC, 238 laqgħa u iktar minn 3000 parteċipant estern attendew laqgħat jew intervisti tal-ECDC. Saru iktar 
minn 130 akkwist. L-ECDC investa madwar tmien miljun Euro fl-2011; nofs dan l-ammont intuża biex jiġu żviluppati 
applikazzjonijiet operazzjonali għall-ECDC, l-imsieħba esterni tiegħu, u l-Istati Membri; in-nofs l-ieħor mar biex 
jinżammu aġġornati u jingħata appoġġ għall-applikazzjonijiet u s-servizzi eżistenti. Ġiet stabbilita l-komunikazzjoni 
interna, bl-appoġġ ta’ bosta għodod (intranet, ċirkulari) biex jitjieb il-fluss intern ta’ tagħrif u tiżdied l-effiċjenza taċ-
Ċentru. 

                                                      
* Qafas ta’ Valutazzjoni Komuni, għodda ta’ ġestjoni tal-kwalità totali ddisinjata mill-Istitut Ewropew għall-Amministrazzjoni 
Pubblika (EIPA) billi ġie segwit il-Mudell ta’ Eċċellenza tal-EFQM u dak tal-Università tax-Xjenzi Amministrattivi ta’ Speyer fil-
Ġermanja. 
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Implimentazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma 2011: Ħarsa 
Ġenerali 
L-ECDC irnexxielu jimplimenta 90% tal-azzjonijiet fil-programm ta’ ħidma tiegħu, jaqbeż il-mira ta’ implimentazzjoni 
tal-baġit tiegħu: l-eżekuzzjoni tal-baġt fi tmiem is-sena 2011 laħqet 96% għall-impenji u 76% għall-ħlasijiet.  

Figura 1: Implimentazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma 2011 skont kull mira. Ara d-dettalji fl-Anness 1.  

 

 

Mira/DSP Total Kompluti Parzjali Ittardjati Posposti Kanċellati 
ARHAI 15 13 1 1 
EVD 7 7 
FWD 9 7 1 1 
Legionellosi 9 8 1 
HASH 12 12 
Influenza 10 7 1 1 1 
TB 8 5 2 1 
VPD 12 11 1 
Sorveljanza 9 9 
Parir xjentifiku 11 11 
Tħejjija / tweġibiet 13 11 2 
Taħriġ 8 8 
Komunikazzjoni dwar is-saħħa 14 13 1 
Sħubijiet 9 8 1 
Tmexxija 9 8 1 
Amministrazzjoni 21 20 1 

TOTALI 176 158 5 6 4 3 
% 100% 90% 3% 3% 2% 2% 

90% 

3% 3% 2% 2% 
0% 

10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Kompluti Parzjali Ittardjati Posposti Kanċellati 

Implimentazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma 2011 


	Sorveljanza
	Appoġġ xjentifiku
	Tħejjija u tweġibiet

