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Introducere 
În 2008, Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) a publicat un număr de 21 de documente 
ştiinţifice. Documentele cele mai importante includ Planul-cadru de acţiune pentru combaterea tuberculozei în 
Uniunea Europenă, orientări privind opţiunile de politică pentru introducerea vaccinării împotriva papilomavirusului 
uman (HPV) şi cele două rapoarte de supraveghere: Raportul epidemiologic anual privind bolile transmisibile în 
Europa 2008 şi Supravegherea HIV/SIDA în Europa – 2007. Cel din urmă raport a fost întocmit pentru prima oară 
în colaborare cu Biroul regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (EURO-OMS) şi acoperă situaţia 
din ţările UE şi SEE, precum şi pe cea din alte 23 de ţări din zona EURO-OMS. 

Sintezele documentelor ECDC selectate, precum cele de mai sus, au fost compilate si sunt disponibile pentru 
factorii de decizie în toate limbile UE. Acestea reflectă spiritul publicaţiilor originale, însă este posibil ca unele 
nuanţe importante să se fi pierdut în procesul de sintetizare. Pentru cititorii care doresc să îşi formeze o 
perspectivă mai clară li se recomandă să consulte textul integral al documentelor, disponibile online 
la: http://ecdc.europa.eu/en/Publications  

În Anexă este inclusă lista tuturor publicaţiilor ECDC. Toate acestea sunt disponibile în format electronic la linkul 
de mai sus, cu o descriere succintă a conţinutului lor. Rapoartele selectate sunt disponibile şi în forma tipărită. 
Pentru a primi un exemplar tipărit al oricărei publicaţii, vă rugăm trimiteţi un email la publications@ecdc.europa.eu 

http://ecdc.europa.eu/en/Publications/�
mailto:publications@ecdc.europa.eu�
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Raport tehnic 
1. Evaluarea activităţilor de control al chlamydia în ţările UE 
(Publicat în luna mai 2008) 

Acest raport ilustrează scopul şi concluziile proiectului denumit Screening for Chlamydia Review in Europe 
(SCREen), fiind, probabil, cel mai amplu studiu privind activităţile de control al chlamydia în UE efectuat până în 
prezent. Proiectul s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2006 - august 2007, iar datele au fost colectate de la 
statele membre ale UE, statele candidate la UE, statele membre ale AELS şi din SUA. 

In cadrul proiectului SCREen, informaţiile au fost colectate printr-un chestionar expediat prin poştă tuturor statelor 
membre ale UE şi statelor candidate la UE, prin vizite ample efectuate la nivel naţional funcţionarilor din sectorul 
de sănătate publică şi furnizorilor de servicii de asistenţă medico-sanitară din statele membre selectate, si 
colectarea de informaţii detaliate privind diagnosticul chlamydia, depistare chlamydia, gestionarea cazurilor, studii 
de prevalenţă a chlamydia, precum şi numeroase subiecte legate de sectorul de sănătate publică. Proiectul 
furnizează asigură buna cunoaştere a strategiilor utilizate de sistemele de sănătate publică naţională în vederea 
limitării infecţiei cu chlamydia. 

Obiectivul general al acestui proiect l-a constituit efectuarea unei evaluări a programelor şi activităţilor de control 
al chlamydia în statele membre şi formularea de recomandări în vederea consolidării prevenirii şi controlului 
infectării cu chlamydia în regiune. Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 

• colectarea de informaţii sistematice referitoare la activităţile de sănătate publică legate de 
controlulChlamydia trachomatis în statele membre ale UE, în statele candidate la UE, în statele europene 
învecinate şi în SUA; 

• agregarea informaţiilor de la ţările respective privind indicatorii demografici şi economici, sistemele de 
sănătate, studiile de prevalenţă a chlamydia şi a comportamentului sexual; 

• crearea unei baze de date electronice drept depozit pentru date; 
• colectarea de informaţii detaliate privind activităţile de control al chlamydia din statele membre europene 

selectate; şi 
• formularea de recomandări către ECDC pentru acţiuni de sănătate publică şi pentru continuarea cercetărilor. 

Din cele 34 de state selectate, s-au primit răspunsuri de la 29 de ţări europene şi de la SUA (o rată totală de 
răspuns de 88%). Nu s-au primit date din partea Ciprului, Slovaciei, Poloniei şi Croaţiei. Printre cele mai 
importante constatări ale studiului se numără: 

• Un număr de 17 din 29 de ţări europene participante la proiect au avut cel puţin un ghid clinic de practică 
publicat, recomandat de către specilaisti naţionali cu experienţă în gestionarea cazurilor de persoane 
infectate cu chlamydia. În trei state membre ale UE (Bulgaria, Grecia şi Finlanda), ghidurile de practică erau 
în curs de publicare sau dezvoltare.  

• Testarea pentru chlamydia a fost disponibilă în clinici sau în cabinete ginecologice în toate ţările 
participante; în 23 de state, aceasta a făcut parte din asistenţa medicală primară. În cinci state, testarea 
pentru chlamydia a fost disponibilă în farmaciil sau alte puncte farmaceutice.  

• Notificarea partenerilor, potrivit raportărilor, a fost de cele mai multe ori iniţiată chiar de medici sau prin 
trimitere la o clinică specializată.  

• Testele de amplificare a acidului nucleic (RT- PCR) au fost disponibile într-o oarecare măsură în toate 
statele, cu excepţia unuia. În nouă state, mai puţin de 50% din eşantioane au fost analizate prin utilizarea 
testelor de amplificare a acidului nucleic.  

• Majoritatea ţărilor au avut la dispoziţie un sistem pentru raportarea infecţiilor cu chlamydia diagnosticate 
către autorităţile de sănătate publică, însă aproximativ o treime dintre acestea nu au publicat cu 
regularitate aceste date.  

• În 13 ţări, sunt disponibile date curente referitoare la complicaţiile clinice care pot fi cauzate de chlamydia.  
•  Studii privind comportamentul sexual şi prevalenţa chlamydia au fost efectuate în opt state, iar în şapte ţări 

s-au desfăşurat studii privind prevalenţa chlamydia în rândul populaţiei.  

În vederea clasificării ţărilor, proiectul SCREen a stabilit, de asemenea, o tipologie a activităţilor de control al 
chlamydia, pe baza principiilor controlului infecţiilor cu transmitere sexuală. Categoriile de activităţi de control al 
chlamydia au fost: lipsa organizării de activităţi (13 state: Bulgaria, Finlanda, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, 
Luxemburg, Malta, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Elveţia şi Turcia); gestionarea cazurilor (cinci state: 
Austria, Republica Cehă, Germania, Italia şi Lituania); depistarea cazurilor (trei state: Belgia, Franţa şi Ungaria); 
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testarea infecţiilor oportuniste (şase state: Danemarca, Estonia, Islanda, Letonia, Norvegia şi Suedia); programul 
de depistare organizat (două state: Ţările de Jos şi Regatul Unit (doar Anglia)). 

Rezultatele au indicat că există două state europene cu un program de depistare în curs (Anglia, Regatul Unit, 
infecţii oportuniste) sau pilot (Ţările de Jos, proactiv) pentru chlamydia. Alte nouă state şi-au făcut cunoscute 
planurile de introducere a unui program de depistare cu organizare oportunistă, proactivă sau indecisă. Cinci 
dintre aceste state se află printre cele fără niciun ghid actual privind gestionarea cazurilor pentru chlamydia. În 
plus, depistarea activă a chlamydia este limitată la femeile însărcinate în Estonia şi Letonia, iar in două regiuni din 
Danemarca se expediază anual invitaţii poştale către femei cu vârste cuprinse între 18 şi 19 sau 21 şi 22 de ani 
pentru a participa la testele de depistare a chlamydia. 

Această tipologie dezvoltată prin proiectul SCREen ar putea fi utilizată pe viitor în scopul monitorizării intensităţii 
activităţilor de control al chlamydia la nivel naţional şi al asistării procesului decizional privind activităţile care ar 
trebui consolidate sau introduse. 
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Orientări ECDC 
2. Orientări pentru introducerea de vaccinuri HPV în ţările 
UE 
(Publicate în luna ianuarie 2008) 

Prezentul document stabileşte baza ştiinţifică pentru introducerea de vaccinuri împotriva papilomavirusului uman 
(HPV) în vederea sprijinirii statelor membre ale UE în alegerile sale politice. Acesta subliniază problemele care 
trebuie considerate şi furnizează o listă de opţiuni de politică pentru fiecare dintre problemele aduse în discuţie.  

Aceste orientări au fost elaborate de un Grup ştiinţific de specialişti, stabilit şi coordonat de ECDC, şi revizuite de 
forul consultativ al ECDC. 

Cancerul cervical şi infecţii le cu papilomavirus uman în Uniunea Europeană 
Cancerul cervical este al doilea tip de cancer ca frecvenţă, după cancerul de sân, afectând femeile cu vârste 
cuprinse între 15 şi 44 de ani din Uniunea Europeană (UE). În fiecare an, există aproximativ 33 000 de cazuri de 
cancer cervical în UE şi 15 000 de decese. Cauza principală a cancerului cervical este o infecţie persistentă a 
tractului genital cu un tip de papilomavirus uman (HPV) cu risc ridicat. 

Infecţiile HPV genitale sunt foarte frecvente şi dobândite rapid după începerea activităţii sexuale. Cele mai multe 
dintre aceste infecţii se vindecă spontan. Cu toate acestea, infecţiile HPV persistente cu un tip de HPV cu risc 
ridicat pot produce modificări celulare la nivelul cervixului ce pot duce la apariţia cancerului cervical. Tipurile de 
HPV cu risc ridicat sunt asociate şi cu alte cancere anogenitale şi cancere de cap şi gât, atât la bărbaţi, cât şi la 
femei. Unele tipuri de HPV cu risc scăzut provoacă condiloame genitale, atât la bărbaţi, cât şi la femei. 

Vaccinul papilomavirus uman 
Două vaccinuri HPV profilactice au fost autorizate în Europa: vaccinul tetravalent Gardasil® (Sanofi Pasteur MSD) şi 
vaccinul bivalent Cervarix® (GlaxoSmithKline Biologicals). Ambele vaccinuri sunt produse din particule 
asemănătoare virusului şi nu sunt infecţioase. Ambele vaccinuri au un profil de siguranţă bun. Ambele vaccinuri 
asigură protecţie împotriva tipurilor 16 şi 18 de HPV cu risc ridicat care sunt responsabile de un procent estimat de 
73% din cazurile de cancer cervical din Europa. Gardasil asigură protecţie şi împotriva tipurilor de HPV 6 şi 11 care 
produc cele mai multe cazuri de condiloame genitale. În faza III de incercare a vaccinului s-a demonstrat că 
ambele vaccinuri previn mai mult de 90% din leziunile precanceroase asociate cu tipurile de virus 16 şi 18 la 
femeile care nu au avut niciodată infecţie cu HPV. Vaccinurile se administrează în trei doze, pe parcursul unei 
perioade de şase luni. 

Vaccinurile HPV şi screeningul cancerului cervical 
Programele de screening ale cancerului cervical, bine organizate, care au o acoperire largă şi includ urmărirea 
eficace şi tratamentul femeilor cu citologie anormală s-au dovedit că reduc incidenţa cancerului cervical cu mai 
mult de 80%. Programele organizate de screening au un succes mai mare decât screeningul ocazional în a depista 
femeile cu riscul cel mai mare, în a stabili mecanismele pentru controlul calităţii şi în monitorizarea măsurilor 
standardizate de activitate şi de impact. 

Vaccinul HPV oferă un mijloc nou, complementar de îmbunătăţire a controlului cancerului cervical. Cu toate 
acestea, vaccinul nu elimină necesitatea screeningului pentru cancerul cervical, nici chiar la femeile vaccinate 
împotriva tipurilor 16 şi 18 de HPV, care vor continua să fie la risc faţă de alte tipuri de virus cu risc ridicat. 
Autorităţile naţionale trebuie să-şi continue eforturile de organizare şi îmbunătăţire a acoperirii şi calităţii 
programelor de screening, independent de introducerea vaccinului. Organizarea de programe de screening acolo 
unde ele nu există pare sa fie o prioritate. 

Vaccinurile HPV vor avea un impact asupra eficacităţii programelor de screening existente, impact care va trebui 
monitorizat cu atenţie. Răspândirea vaccinării va duce la reducerea anomaliilor citologice legate de HPV. De 
asemenea, femeile vaccinate pot avea un fals sentiment de siguranţă, ceea ce ar duce la o scăderea participării 
acestora la programele de screening. Femeile trebuie să fie informate şi motivate să participe la programele de 
screening, chiar dacă sunt vaccinate. Una dintre cele mai importante provocări va fi atingerea unei sinergii între 
vaccinare şi screening printr-o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor şi cu beneficii maxime pentru 
femei. 
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Cine ar trebui vaccinat? Stabilirea populaţii lor ţintă pentru vaccinarea HPV 
Pentru a optimiza impactul noilor vaccinuri asupra bolilor asociate cu HPV, grupul ţintă iniţial avut în vedere pentru 
vaccinarea de rutină este format din fetele la vârsta imediat anterioară vârstei la care începere activităţii sexuale 
(şi, prin urmare, a infecţiilor HPV) devine frecventă pentru acel grup. Stabilirea vârstei de vaccinare sub această 
vârstă nu va preveni multe infecţii şi trebuie evitată până când există dovada faptului că vaccinul are o durată 
lungă de protecţie (mai mult de 15-20 de ani). Având drept grup ţintă fetele puţin mai mari şi femeile tinere, 
supuse recuperării vaccinării la începutul unui program de vaccinare de rutină, este posibilă accelerarea impactului 
programului de vaccinare şi creşterea beneficiilor vaccinării pe termen scurt. 

Factorii specifici fiecărei ţări vor fi importanţi în stabilirea vârstei exacte pentru vaccinarea de rutină şi vârstele 
pentru recuperarea vaccinării. Aceşti factori includ: media de vârstă pentru debutul vieţii sexuale, prevalenţa 
specifică pe vârste pentru infecţiile HPV (dacă este disponibilă), strategiile de distribuire a vaccinului şi acceptarea 
vaccinării de către grupul ţintă (şi a aparţinătorilor lor).  

Doar Vaccinarea selectivă a grupurilor la „risc înalt” nu pare a fi nici practică, nici mai eficace decât vaccinarea 
tuturor fetelor. Cu toate acestea, rolul potenţial al vaccinării selective/ocazionale a unor persoane considerate la 
„risc înalt”, în plus faţă de vaccinarea de rutină, ar putea fi luată mai departe în considerare. 

Opţiuni strategice de distribuire a vaccinului HPV în statele UE 
Vaccinarea în cadrul şcolii este, probabil, opţiunea cu costul cel mai redus de distribuire a vaccinurilor HPV la fetele 
pre-adolescente. Cu toate acestea, problemele locale, precum existenţa de servicii medicale în cadrul şcolii, 
acordurile de finanţare pentru achiziţionarea şi administrarea vaccinului şi obţinerea consimţământului parental pot 
afecta fezabilitatea acestui tip de abordare. 

Vaccinarea în cadrul unei clinici sau cabinet medical este o opţiune adiţională, universal valabilă sau o opţiune 
alternativă de distribuire a vaccinului HPV. Aceasta poate fi mai scumpă decât vaccinarea în cadrul şcolii, iar 
monitorizarea asimilării vaccinului poate fi mai dificilă. 

Clinicile de sănătate sexuală şi a reproducerii şi alte clinici medicale care asigură îngrijiri specifice pentru femei pot 
fi locuri importante pentru administrarea vaccinului HPV. Cu toate acestea, fetele pot să nu viziteze aceste clinici 
înainte de începerea activităţii sexuale şi, astfel, ele să fie utile mai ales pentru programele de recuperare la 
adolescentele mai mari şi femei. Pot exista şi alte localizări pentru administrarea vaccinului HPV fetelor din 
„comunităţile greu de atins” şi pentru imunizarea ocazională, ca de exmplu atunci când fetele vizitează un cabinet 
medical din alte motive. Folosind aceste oportunităţi poate fi îmbunătăţită asimilarea globală. 

Programele de vaccinare existente pentru adolescente şi alte activităţi de promovare a sănătăţii aflate în derulate 
trebuie luate în considerare când sunt planificate strategiile de distribuire a vaccinului HPV. Oriunde se distribuie 
vaccinul este vital să se comunice mesajul că vaccinarea este un adjuvant, nu un înlocuitor pentru screeningul 
cervical. 

Costurile de producere şi efectele vaccinării HPV 
Vaccinarea HPV trebuie evaluată nu doar din punct de vedere al eficacităţii sale, ci şi din punct de vedere 
economic. Scopul evaluării economice este de a determina în ce măsură costul suportat de societate pentru a 
salva un an de viaţă ajustat prin calitatea sa (ani de viaţă ajustaţi în funcţie de calitate sau QALY), datorită 
vaccinării HPV, este similar cu cel al altor intervenţii frecvent acceptate în sectorul îngrijirilor medicale. 

Evaluările economice nu sunt în totalitate exportabile, datorită variabilităţii costurilor şi sistemelor de sănătate din 
diferite ţări. De aceea, fiecare ţară trebuie să depună un anumit efort pentru a efectua o astfel de evaluare (luând 
în considerare şi tipul de screening cervical care are loc) înainte de a lua o decizie asupra celei mai bune strategii 
de prevenire a cancerului cervical. 

Evaluările economice efectuate până în prezent par să indice faptul că vaccinarea HPV la fetele pre-adolescente 
(cu sau fără recuperarea vaccinării la grupurile de vârstă mai mare) are un profil cost-eficacitate acceptabil. 
Rezultatele sunt mai favorabile când sunt folosite modele de simulare dinamice în care este luat în calcul şi efectul 
vaccinării asupra ratelor de transmitere. 

Monitorizarea şi evaluarea impactului vaccinării HPV 
Evaluarea vaccinurilor HPV post-autorizare va trebui să determine asimilarea vaccinului şi complianţa, eficacitatea 
pe termen lung şi efectele dorite ale vaccinurilor, integrarea vaccinării cu alte strategii, precum screeningul 
organizat pentru cancerul cervical, şi siguranţa vaccinului. Coordonarea dintre monitorizarea vaccinului şi 
programele de control al cancerului va fi critică pentru evaluarea impactului vaccinului şi a beneficiilor sale în 
comparaţie cu alte intervenţii existente de prevenire, cum ar fi screeningul. 
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Metodele de evaluare a impactului vaccinurilor asupra etapelor limită ale bolii din punct de vedere clinic, ar trebui 
să include supravegherea infecţiei cu vaccinul HPV, leziunile precanceroase sau cancerele diagnosticate prin 
analize de laborator sau examene citologice deja utilizate sau nou apărute sau prin registrele de cancer. 

Studiile de fază IV au fost şi ele propuse pentru evaluarea impactului vaccinării HPV asupra sănătăţii publice. 
Acestea pot aduce noi informaţii despre incidenţa celulelor anormale sau precanceroase, precum şi despre 
incidenţa cancerului şi mortalitatea sa. Ar putea fi folositoare şi pentru evaluarea unei potenţiale integrări a 
programelor de screening cervical şi de vaccinare.  

Monitorizarea bazată pe inregistrarea sistematică a vaccinării HPV şi studiile de corelaţie folosind registrele 
relevante din unitătile de îngrijiri medicale pot fi folosite pentru a evalua eficacitatea vaccinului in condiţii de teren.  

Setul minim de informaţii legate de monitorizarea vaccinării HPV trebuie să includă date despre acoperirea 
vaccinală, monitorizarea efectelor adverse apărute în urma vaccinării şi cel puţin o supraveghere santinelă a 
impactului asupra leziunilor precanceroase. 

 

3. Grupuri de risc prioritare pentru vaccinarea antigripală 
(Publicată în luna august 2008) 

La cererea Comisiei Europene, ECDC a efectuat o revizuire ştiinţifică de sănătate publică pentru grupurile la risc 
pentru gripă1

• să descrie grupurile la risc indicate pentru vaccinare în statele UE/SEE, împreună cu detaliile altor grupuri 
cărora le este oferită vaccinarea; 

 şi pentru grupurile cărora li s-a administrat vaccin împotriva gripei sezoniere, în Europa. Obiectivele 
specifice ale acestui studiu au fost: 

• să rezume dovezile de susţinere pentru grupurile la risc care sunt recomnadate pentru vaccinare; 
• să sugereze o prioritizare a grupurilor la risc în UE având la bază criterii transparente; 
• să estimeze în linii mari numărul de persoane din ţările UE din grupurile la risc prioritare; şi 
• să identifice arii de activitate ulterioară, inclusiv arii de cercetare şi dezvoltare. 

Descrierea grupurilor la risc pentru gripă şi a celorlalte grupuri cărora le este acordată in prezent vaccinarea a 
provenit dintr-o cercetare desfăşurată, în 2008, de proiectul VENICE în colaborare cu ECDC. Conform criteriilor 
dezvoltate de ECDC/VENICE, grupurile la risc trebuie să fie grupuri bine definite, domonstrat a fi mai susceptibile 
decât altele să dezvolte o forma severă de boala. În plus, ar trebui publicată dovada faptului că riscul lor de 
infectare a fost redus prin vaccinare. La primul criteriu, activitatea a fost întreruptă de faptul că momentan nu 
există în Europa o supraveghere de rutină legată de morbiditatea şi mortalitatea asociate formei severe de gripă. 
S-au observat criteriile privind sănătatea la locul de muncă (vaccinarea iniţială a personalului din sistemul de 
sănătate), fără un beneficiu demonstrat pentru pacienţi, dar li s-a acordat o importanţă mai mică - cu excepţia 
unui singur grup de lucrători, aceia care au grijă de persoanele vârstnice din azile, unde există o bună dovadă a 
efectului de protecţie a pacienţilor. În final, s-a observat gradul de consens între statele UE. 

Analiza literaturii de specialitate indică faptul că în Europa există două grupuri la risc pentru care se justifică, pe 
criterii ştiinţifice şi de sănătate publică, vaccinarea anuală de rutină împotriva gripei sezoniere. Acestea sunt: 

• grupurile de persoane vârstnice, de obicei, de peste 65 de ani şi 
• persoanele cu afecţiuni cronice, în special bolile din următoarele categorii: 

- boli cronice respiratorii; 
- boli cronice cardiovasculare; 
- boli cronice metabolice; 
- boli cronice renale şi hepatice; 
- persoanele cu deficit imunologic (congenital sau dobândit); 
- persoanele tinere care urmează o terapie de lungă durată cu salicilat şi 
- persoanele cu afecţiuni care compromit funcţia respiratorie. 

De asemenea, acestea sunt şi singurele grupuri la risc pentru care există un consens între statele Uniunii Europene. 
Definiţia vârstei exacte a grupului persoanelor vârstnice este cumva arbitrară (peste 64 ani, peste 59 ani etc.) şi 
câteva ţări pornesc deja de la criteriul de peste 64 ani, în funcţie de circumstanţele şi analizele naţionale. 

Există câteva argumente bune pentru a acorda vaccinare şi altor două grupuri la risc: gravidele şi copiii (varsta 
fiind definită divers ca „sub doi ani” sau „sub cinci ani”). Cu toate acestea, pentru ambele grupuri informaţia 
                                                                 
 
1 Grupurile de risc pentru gripă sunt definite aici ca grupuri de persoane care sunt mai susceptibile să dezvolte boala severă dacă 
sunt infectaţi şi care sunt, de asemenea, cunoscuţi ca beneficiari, în urma vaccinării, ai reducerii riscului de infecţie. 
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disponibilă în Europa este limitată, atât cea legată de risc, cât şi cea de eficacitate şi nu există, încă, un consens la 
nivel european. Datele despre aceste două grupuri sunt insuficiente pentru a fi identificate ca grupuri la risc la 
nivelul UE. Pe măsură ce noi informaţii şi date vor fi disponibile, aceste grupuri vor fi reevaluate. În special, este 
important ca datele despre impactul vaccinării în aceste grupuri să fie colectate pentru a se ajunge la un consens 
după evaluări ulterioare. 

De asemenea, există grupuri pentru care vaccinarea este adesea acordată, dar acestea nu fac parte din grupurile 
la risc, şi pentru care nu există probe solide de sănătate publică. De exemplu, există un consens considerabil al UE 
asupra faptului că tot personalul din sistemul de sănătate trebuie vaccinat din motive de sănătate a muncii 
(protecţia lucrătorilor). Există o dovadă solidă, bazată pe studiu, a faptului că vaccinarea celor care îngrijesc 
persoanele vârstnice în azile aduce un beneficiu indirect pacienţilor, protejându-i de efectele severe ale infecţiei 
gripale. Cu toate acestea, este de notat faptul că majoritatea personalului din sistemul de sănătate din Europa 
refuză aceste oferte de vaccinare. Nu există o dovadă clară legată de beneficiile vaccinării persoanelor care 
locuiesc cu persoane care aparţin celor două grupuri principale de risc. 

Sunt făcute estimări largi ale numărului şi procentului de persoane care aparţin celor două grupuri la risc principale 
din ţările UE. Acest studiu a aplicat o metodă care a sugerat că ţările UE trebuie să vaccineze în acest moment 
aproximativ 25% din întreaga populaţie, în fiecare an, deoarece aceste persoane aparţin cel puţin unuia din cele 
două grupuri la risc major. Alte estimări naţionale au obţinut procente similare. La nivel naţional procentul variază 
între 19% şi 28%, în funcţie de numărul de persoane vârstnice din populaţia fiecărei ţări. Totalul la nivel de UE 
este estimat la aproximativ 125 de milioane de persoane, împărţit în două treimi (aproximativ 84 de milioane de 
persoane de peste 65 de ani) şi o treime (aproximativ 41 de milioane de persoane mai tinere cu boli cronice). 
Aceste cifre vor creşte inexorabil în timp, datorită îmbătrânirii populaţiei şi succesului medicinii moderne care va 
permite persoanelor cu boli cronice să aibă o viaţă productivă mai lungă. 

Acest studiu recomandă un număr de priorităţi pentru dezvoltarea şi cercetarea europeană: 

• dezvoltarea supravegherii: supraveghere de rutină pentru manifestările gripale severe în Europa (spitalizări 
şi deces); 

• monitorizare de rutină a eficacităţii vaccinării antigripale, în special legată de reducerea riscului de boală 
gripală severă şi deces; 

• estimarea gravităţii bolii gripale la gravide şi copii şi evaluarea impactului vaccinării gravidelor şi copiilor de 
toate vârstele în Europa; 

• investigaţii suplimentare pentru a demonstra dacă vaccinarea personalului medical din unităţile de îngrijire 
şi a membrilor unei gospodării reduce sau nu riscul la persoanele vulnerabile din cele două grupuri la risc 
principale; 

• dezvoltarea de proiecte pentru o promovare mai puternică a vaccinării gripale în rândul personalului din 
sistemul de sănătate, atât pentru propriul beneficiu, cât şi pentru cel al pacienţilor lor; 

• investigaţii specifice legate de existenţa sau absenţa unor nivele mai mari de risc în a dezvolta o boală 
severă în urma infectării cu gripă la persoanele infectate cu HIV din Europa şi studii similare pentru alte 
afecţiuni mai comune, precum astmul bronşic in forme uşoare; 

• studii despre impactul asupra sănătăţii şi economia sănătăţii legate de vaccinarea gripală, de exemplu, la 
persoane care depăşesc vărsta de vaccinare, conştientizând faptul că diferitele ţări trebuie să-şi stabilească 
propriul prag de vârstă; 

• investigarea impactului asupra vaccinărilor transfrontaliere pentru a determina orice beneficiu indirect din 
reducerea globală a nivelului de transmitere.  
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Rapoarte de supraveghere 
4. Raport epidemiologic anual privind bolile transmisibile în 
Europa, 2008 – Raport privind stadiul bolilor transmisibile în 
UE şi în ţările SEE/AELS 
(Publicat în luna decembrie 2008) 

ECDC îşi publică în fiecare an Raportul epidemiologic anual la nivel european (AER). Cea de-a doua ediţie, 
publicată în 2008, conţine o vedere de ansamblu a supravegherii bolilor transmisibile din 2006, sub forma unui 
tabel cu observaţii limitate, şi oferă o descriere a ameninţărilor grave la sănătatea umană asociate bolilor 
transmisibile în 2007. În plus, raportul se axează şi pe o descriere cuprinzătoare a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale (IAM), inclusiv a rezistenţei antimicrobiene (RAM).  

Ameninţările majore asociate bolilor transmisibile în UE au rămas neschimbate faţă de ediţia anterioară a acestui 
raport şi includ următoarele:  

• Rezistenţa antimicrobiană;  
• Infecţiile asociate asistenţei medicale;  
• Infecţia cu virusul HIV;  
• Infecţiile pneumococice;  
• Gripa (epidemii cu potenţial pandemic sau epidemii sezoniere anuale);  
• Tuberculoza.  

SUBIECTUL PRINCIPAL AL ACESTEI EDIŢII  

Infecţii le asociate asistenţei medicale (IAM)  
Supravegherea infecţiilor asociate asistenţei medicale în Europa se efectuează prin reţeaua IPSE (Ameliorarea 
siguranţei pacienţilor în UE) (2005–iunie 2008), care cuprinde supravegherea infecţiilor la locul intervenţiei 
chirurgicale (Reţeaua europeană a spitalelor pentru controlul infecţiilor prin supraveghere, HELICS-SSI) şi 
supravegherea secţiilor de terapie intensivă (HELICS-ICU). 

Incidenţa infecţiilor la locul intervenţiei chirurgicale în 2006 s-a menţinut stabilă faţă de 2004–2005, cu excepţia 
operaţiilor de proteză de şold, în cazul cărora s-a remarcat o tendinţă descrescătoare semnificativă, de la 2,2 % în 
2004 la 1,6 % în 2005 şi la 1,3 % în 2006 (p = 0,039). 

Din 51621 de pacienţi internaţi pe o perioadă mai lungă de două zile la secţiile de terapie intensivă, 6,8 % s-au 
îmbolnăvit de pneumonie. Incidenţa a variat de la 1,5 % la pacienţii fără ventilaţie artificială la 22,2 % la pacienţii 
ventilaţi timp de cel puţin săptămână. Microorganismul izolat în majoritatea cazurilor de pneumonie dobândită în 
secţiile de terapie intensivă a fost Pseudomonas aeruginosa, iar în cazul infecţiilor transmise prin sânge dobândite 
în secţiile de terapie intensivă, stafilococii coagulazo-negativi.  

Supravegherea infecţiilor asociate asistenţei medicale a continuat să fie extinsă în 2006, iar procesul de extindere 
va continua după transferul componentelor supravegherii din reţeaua IPSE către ECDC în 2008.  

În general, ratele de infecţie ale IAM au rămas stabile în 2006 pe întreg teritoriul Europei. Cu toate acestea, încă 
mai există diferenţe considerabile între ţări în ceea ce priveşte supravegherea, iar armonizarea metodelor trebuie 
accentuată într-o mai mare măsură.  

Rezistenţa antimicrobiană  
Datele privind rezistenţa antimicrobiană provin de la Sistemul european de supraveghere a rezistenţei 
antibacteriene (EARSS), o reţea consacrată supravegherii rezistenţei antibacteriene în Europa. 

Streptococcus pneumoniae  
În 2006, majoritatea ţărilor din nordul Europei cunoşteau niveluri de rezistenţă S. pneumoniae (PNSP) sub 5 %, în 
timp ce în ţările din sudul Europei şi în ţările mediteraneene, proporţia PNSP a variat între 7 % şi peste 25 %.  
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Staphylococcus aureus  
În 2006, Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (SARM) a continuat să se răspândească în ţările europene 
cu endemie crescută, medie şi scăzută. Cincisprezece din 31 de ţări (în special ţări din sudul Europei, Regatul Unit 
şi Irlanda) au indicat că proporţia tuturor tulpinilor de Staphylococcus aureus rezistent la meticilină este de 25 % 
sau peste 25%, proporţiile stabilizându-se în unele din ţările cu endemie crescută. În Europa de Nord, proporţia 
SARM a rămas sub 4 %.  

Escherichia coli  
Creşterea nivelului de rezistenţă la fluorochinolonă în Europa a fost deosebit de îngrijorătoare.  

Pseudomonas aeruginosa  
În 2006, aproape o cincime din tulpinile P. aeruginosa invazive au fost rezistente la trei sau mai multe antibiotice, 
în special în ţările din sudul Europei.  

REZUMAT AL SUPRAVEGHERII BOLILOR TRANSMISIBILE ÎN  2006  

HIV, infecţii le cu transmitere sexuală, hepatita B şi C şi HIV  
În 2006, infecţia cu virusul HIV şi-a păstrat importanţa majoră în ceea ce priveşte sănătatea publică în Europa, 29 
de ţări raportând peste 25 000 de cazuri recent diagnosticate (excluzând Italia, Spania şi Liechtenstein), ceea ce 
reprezintă o incidenţă generală de 6 la 100 000. Epidemiologia infecţiei cu HIV cunoaşte o mare varietate de la o 
ţară la alta. Tot mai multe cazuri de infecţii cu virusul HIV au fost raportate în unele ţări europene, în special în 
Estonia, Letonia, Luxemburg, Portugalia şi Regatul Unit. În schimb, numărul cazurilor de SIDA raportate recent în 
ţările UE şi SEE/AELS a fost de 7 035, transpus într-o rată de 1,4 la 100 000, care corespunde unei scăderi cu 
peste o treime faţă de 1999.  

Contactul heterosexual (53%) a fost calea predominantă de transmitere a infecţiei HIV; cu toate acestea, 
aproximativ 40% dintre aceste cazuri au fost diagnosticate la persoane provenind din ţări cu o epidemie 
generalizată e HIV. În cazul în care aceste cazuri se exclud, calea predominantă de transmitere o constituie 
raporturile homosexuale (37%).  

Un număr mare de persoane seropozitive din UE continuă să nu fie conştiente de faptul că sunt infectate. Aceasta 
subliniază nevoia eforturilor de creştere a asimilării testării HIV.  

Infecţii le cu transmitere sexuală 
În 2006, infecţiile cu Chlamydia trachomatis au continuat să fie cele mai frecvent raportate infecţii cu transmitere 
sexuală (şi cea mai frecvent raportată boală din întreaga Europă), reprezentând aproape un sfert de milion de 
cazuri raportate de cele 22 de state membre ale UE şi de statele SEE/AELS care supraveghează această boală. 
Rata raportată a fost de 92 la 100 000.  

În 2006, în Suedia a fost raportat un nou tip de Chlamydia trachomatis, nedepistat de testele comerciale 
disponibile în mod obişnuit. Aceasta a generat efectuarea unui studiu prin care acest nou tip să fie căutat în alte 
state membre, însă, se pare că acesta continuă să se limiteze, în mare parte, la Suedia.  

În 2006, a fost autorizat primul vaccin împotriva papilomavirusului uman.  

Gripa  
Anul 2006 a cunoscut primele cazuri de gripă aviară înalt patogenă (A(H5N1)) la păsările sălbatice şi păsările de 
curte în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, niciun caz de infecţie la om cu virusul A(H5N1) nu a fost raportat în 
UE pe parcursul anului 2006; a fost raportat doar un caz de infecţie cu o tulpină aviară H7 slab patogenă la un 
muncitor angajat al unei ferme de păsări din Regatul Unit. Cu toate acestea, o îmbunătăţire a legislaţiei în 
domeniul sănătăţii animale a asigurat un răspuns consistent la ameninţarea din ce în ce mai mare reprezentată de 
virusul A(H5N1) în statele membre ale UE. Întrucât a rămas, în special, un virus aviar, identificarea şi eradicarea 
rapidă a infecţiei la păsări şi, îndeosebi, la păsările de curte a rămas prima linie de apărare pentru oameni.  

Tuberculoza  
Incidenţa tuberculozei (TB) a continuat să scadă la populaţiile indigene din aproape toate statele membre, unde se 
întâlneşte, cu precădere, la oamenii în vârstă, fiind reactivată după o primă infecţie apărută cu multe decenii în 
urmă. Cu toate acestea, schimbările demografice, politice şi socio-economice recente din Europa, precum 
accentuarea fenomenului migraţiei, afectează această situaţie. Drept rezultat, tuberculoza devine comună la 
migranţi, la persoanele fără adăpost, la persoanele sărace din interiorul oraşelor, la deţinuţi, la persoanele care 
trăiesc cu virusul HIV şi la consumatorii de droguri din Uniunea Europeană.  
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În plus, există zone cu niveluri ridicate de tuberculoză rezistentă la medicamente, cauzate, în special, de un regim 
de tratament incomplet sau necorespunzător.  

Boli care pot fi prevenite prin vaccinare (VPD) 
De la introducerea vaccinării universale a copiilor cu vaccinul Haemophilus influenzae de tip B (Hib) în majoritatea 
ţărilor UE, incidenţa bolii invazive cu Hib a scăzut şi continuă să se menţină astfel în cazul întregii populaţii din 
ţările UE (în 2006, sub 1 la 100 000).  

Mai multe ţări europene au adăugat vaccinul pneumococic conjugat heptavalent (PCV7) la programele lor de 
vaccinare, cel puţin pentru grupurile la risc crescut. Aceasta a ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea 
înlocuirii treptate a serotipurilor comune cu serotipuri care nu sunt acoperite de vaccinul PCV7, astfel cum s-a 
observat deja în Statele Unite. Aceasta accentuează importanţa sistemelor de supraveghere care acoperă nu doar 
boala, ci şi distribuţia serotipurilor.  

În ciuda unei tendinţe generale descrescătoare din ultimii zece ani, rujeola a continuat să fie o prioritate de 
sănătate publică în 2006, cu peste 7 000 de cazuri confirmate şi şase decese raportate. Mai multe evenimente au 
demonstrat, de asemenea, în mod clar potenţialul ridicat de epidemie a rujeolei.  

Majoritatea ţărilor UE au utilizat vaccinul pentru tuse convulsivă acelulară (aP) în 2006. După o perioadă de 
stabilitate, rata de notificare pare să fi crescut uşor, din 2003, în unele ţări UE.  

Boli transmisibile prin alimente şi apă 
Campylobacter continuă să fie cel mai frecvent agent patogen raportat ce provoacă boli gastro-intestinale în ţările 
din UE şi din SEE/AELS, cu o incidenţă de aproape 40 de cazuri la 100 000, în ciuda faptului că cifrele par să fie în 
uşoară scădere din 2005 până în 2006.  

Infecţiile cu VTEC/STEC par, de asemenea, să fie în scădere, cu o rată de notificare în 2006 de puţin peste 1 caz la 
100 000, deşi unele ţări raportează statistici mult mai mari, în special la copiii mici.  

AMENINŢĂRILE ANULUI 2007 PE SCURT 
În 2007, ECDC a monitorizat 168 de ameninţări, dintre care:  

• 142 (85 %) au fost ameninţări noi;  
• 21 au apărut în 2006 şi sunt încă active în 2007;  
• 5 au apărut în 2005 şi sunt încă active în 2007;  
• 66 de ameninţări au necesitat o monitorizare dinamică din partea ECDC;  
• 10 dintre acestea au determinat o evaluare detaliată a ameninţării care a circulat în statele membre UE şi 

Comisia Europeană prin sistemul de alertă precoce şi răspuns rapid (EWRS).  

În total, în 2007, ameninţările de interes european au continuat să fie larg răspândite. Bolile transmisibile prin 
alimente şi apă au rămas cea mai frecventă sursă de ameninţări monitorizate în UE. În 2007, s-a remarcat, mai 
ales, o creştere considerabilă a ameninţărilor asociate tuberculozei, şi îndeosebi, a cazurilor asociate tuberculozei 
rezistente la mai multe medicamente (TBC MDR) şi tuberculozei foarte rezistente la medicamente (TBC XDR), 
precum şi expunerea însoţitorilor la pacienţii bolnavi de tuberculoză care călătoresc pe perioada infectării.  

Majoritatea ameninţărilor identificate ca având un potenţial impact asupra Uniunii Europene în 2007 au fost 
raportate prin EWRS sau prin reţele europene concepute în acest sens (EWGLI, pentru legioneloze şi ENTERNET, 
pentru bolile transmisibile prin alimente şi apă). EWRS a dovedit în permanenţă că este un instrument eficient de 
coordonare a aplicării la timp a măsurilor de sănătate publică de către statele membre ale UE pentru stoparea 
ameninţărilor confirmate. În 2007, ECDC a demarat elaborarea unei platforme de comunicare la nivel european 
pentru informaţiile confidenţiale referitoare la epidemii.  

CONCLUZII  
Priorităţile pentru prevenirea şi controlul bolilor transmisibile în UE nu au suferit schimbări considerabile de la 
ediţia anterioară a Raportului epidemiologic anual.  

Pe de o parte, ariile de preocupări inclusiv afecţiunile cu probleme deosebite continuă să fie aceleaşi. Pe lângă cele 
şase ameninţări majore prezentate la începutul acestei sinteze, merită să ne concentrăm atenţia asupra numărului 
mare de infecţii cu chlamydia şi campylobacter raportate.  

Pe de altă parte, în cazul anumitor focare de infecţii, cum ar fi unele VPD (inclusiv vaccinul Hib), s-a constatat o 
reducere a incidenţei, iar unele VPD (de exemplu, difteria) înregistrează niveluri scăzute de incidenţă – circa 0,1 
cazuri la 100 000. Cu toate acestea, statele membre ale UE sunt încă departe de atingerea obiectivelor stabilite 
prin programele de eradicare a bolilor, în special în ceea ce priveşte rujeola.  
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Calitatea datelor care stau la baza acestor concluzii este departe de a fi perfectă, fiind încă nevoie de eforturi 
considerabile pentru îmbunătăţirea supravegherii bolilor transmisibile în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, 
există încă probleme majore legate de comparabilitatea datelor obţinute de la diferite state membre, ceea ce 
reduce în mod evident utilitatea datelor colectate la nivel european.  

Trebuie explorate noi metode de furnizare a datelor pentru stabilirea priorităţilor în domeniul bolilor transmisibile, 
inclusiv estimarea amplorii actuale şi viitoare a bolilor transmisibile.  

Privind în perspectivă, este evident că unele tendinţe pe termen lung vor afecta viziunea de ansamblu asupra 
bolilor transmisibile în UE, precum:  

• îmbătrânirea populaţiei europene;  
• schimbările de mediu, inclusiv schimbările climatice;  
• intensificarea călătoriilor şi a migraţiei; şi 
• schimbările sociale.  

Monitorizarea continuă a amplorii şi a tendinţelor bolilor transmisibile în UE va trebui încurajată în vederea 
furnizării unor date corecte pe baza cărora să se elaboreze o politică de sănătate comună.  

5. Supravegherea HIV/SIDA în Europa 
(Publicată în luna decembrie 2008) 

Puncte-cheie 
Infecţia cu HIV rămâne de importanţă majoră pentru sănătatea publică în Europa, existând dovezi ale creşterii 
transmiterii virusului HIV în mai multe ţări europene. 

• În 2007, 48 892 de noi cazuri diagnosticate de infecţie cu virusul HIV au fost raportate de 49 din cele 53 de 
ţări din regiunea europeană acoperită de OMS (nu sunt disponibile date pentru Austria, Italia, Monaco sau 
Federaţia Rusă). Cele mai ridicate procente au fost raportate de Estonia, Ucraina, Portugalia şi Republica 
Moldova. 48 de ţări au raportat 5 244 de cazuri de SIDA (nu sunt disponibile date pentru Italia, Kazahstan, 
Monaco, Federaţia Rusă sau Ucraina). 

• În 2007, 26 279 de noi cazuri diagnosticate de infecţie cu virusul HIV au fost raportate în ţările Uniunii 
Europene şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (denumite în acest raport UE/AELS) (nu sunt 
disponibile date pentru Austria sau Italia). În UE/AELS, cele mai mari procente au fost raportate de Estonia, 
Portugalia şi Letonia, iar cele mai scăzute au fost raportate de Slovacia, Republica Cehă şi România. 

• În UE/AELS, calea predominantă de transmitere a infecţiei cu virusul HIV par să fie raporturile homosexuale, 
urmate de contactul heterosexual. Circa 40 % din cazurile raportate ca fiind dobândite în urma contactului 
heterosexual au fost diagnosticate la persoane care provin din ţări cu pandemie de HIV/SIDA. 

• În cele trei zone geografice ale regiunii europene acoperite de OMS, consumul de droguri injectabile 
rămâne principala cale de transmitere în zona estică, în timp ce în zona centrală, calea predominantă de 
transmitere a virusului HIV este contactul heterosexual, deşi a crescut şi numărul cazurilor raportate de 
infecţie cu virusul HIV la bărbaţii de orientare homosexuală. În zona vestică, calea predominantă o 
reprezintă raporturile sexuale între bărbaţi, urmată fiind de contactul heterosexual, excluzându-se cazurile 
de persoane care provin din ţări cu pandemie de HIV. 

• În ansamblu, în pofida raportării incomplete, numărul cazurilor recent diagnosticate de infecţie cu HIV 
raportate în 2007 a crescut, în timp ce numărul de cazuri de SIDA diagnosticate a continuat să scadă în 
întreaga regiune europeană acoperită de OMS, deşi în zona estică, numărul cazurilor de SIDA a crescut în 
continuare. Din anul 2000, procentul de cazuri recent diagnosticate cu HIV raportate la un milion de 
persoane aproape s-a dublat, de la 39 la un milion în 2000, ajungând la 75 la un milion în 2007, pe baza 
datelor de supraveghere privind virusul HIV raportate în mod sistematic de 44 de ţări. 

• Numărul total de teste HIV efectuate anual în scopul diagnosticării, cu excepţia testelor anonime neasociate 
şi a donării de sânge, a crescut între 2003 şi 2007 în majoritatea ţărilor. 

• Datele incluse în prezentul document prezintă anumite limitări determinate, în special, de absenţa datelor 
privind un anumit număr de ţări. Aceasta limitează concluziile care pot fi formulate cu privire la amploarea 
epidemiilor de HIV şi SIDA în Europa. Dacă aceste date ar fi fost luate în considerare, în linii mari, numărul 
total de cazuri s-ar fi putut dubla pentru 2007. 
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Recomandări pentru supravegherea HIV/ SIDA  
Datele de supraveghere privind virusul HIV/SIDA sunt cruciale pentru monitorizarea tendinţelor epidemice ale 
virusului HIV şi evaluează reacţia de răspuns a sectorului de sănătate publică. Prin urmare, toate ţările din Europa 
trebuie să asigure: 

• introducerea unor sisteme naţionale de raportare bazate pe caz pentru infecţia cu virusul HIV şi SIDA şi 
asigurarea raportării complete şi la timp acestora;  

• îmbunătăţirea calităţii datelor raportate, în special în ceea ce priveşte căile probabile de transmitere; şi 
• promovarea unei supravegheri complexe privind virusul HIV, inclusiv supravegherea comportamentală de 

rutină şi studiile de prevalenţă HIV. 

Recomandări pentru sectorul de sănătate publică 
Intervenţiile pentru controlul epidemiei ar trebui să se bazeze pe dovezi concrete şi să se adapteze la ţară şi la 
zona geografică. Din datele de supraveghere disponibile, se pot formula următoarele recomandări: 

• În zona estică: intervenţiile pentru controlul virusului HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile ar 
trebui să reprezinte piatra de temelie a strategiilor de prevenire a răspândirii virusului HIV; de asemenea, 
ar trebui consolidate măsurile de prevenire a transmiterii virusului HIV prin contact heterosexual, vizând, în 
special, persoanele ai căror parteneri prezintă risc ridicat. 

• În zona centrală: prevenirea ar trebui să fie adaptată la condiţiile fiecărei ţări în vederea menţinerii 
avantajelor lor din punct de vedere epidemiologic. 

• În zona vestică: intervenţiile pentru controlul virusului HIV în rândul bărbaţilor care întreţin raporturi 
sexuale cu alţi bărbaţi ar trebui să reprezinte piatra de temelie a strategiilor de prevenire a transmiterii 
virusului HIV, de exemplu, prin campanii intense de promovare a raporturilor sexuale protejate care îi 
vizează pe bărbaţii de orientare homosexuală; intervenţiile pentru prevenire, tratament şi îngrijire medicală 
trebuie adaptate pentru a ajunge la populaţiile migrante. 

• În toate subregiunile, trebuie promovată testarea HIV pentru a se asigura accesul timpuriu la tratament şi 
consiliere cu scopul de a preveni sau reduce transmiterea ulterioară şi de a se îmbunătăţi rezultatele 
tratamentului pe termen lung pentru persoanele în cauză. 
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Rapoarte speciale 
6. Plan-cadru de acţiune pentru combaterea tuberculozei în 
Uniunea Europeană 
(Publicat în luna martie 2008) 

Tuberculoza este o boală infecţioasă gravă care se manifestă la oameni, fiind cel mai frecvent dobândită în urma 
inhalării de bacterii din picăturile produse de o persoană cu boală pulmonară. Deşi există tratament eficient, 
neadecvarea sau necooperarea din partea bolnavului poate cauza eşecul tratamentului, recidivă precoce sau 
apariţia tuberculozei rezistente la medicamente.  

La nivelul Uniunii Europene, incidenţa tuberculozei a cunoscut o scădere continuă în ultimele decenii. Statisticile 
obţinute de la cele 27 de state-membre ale UE sunt printre cele mai joase din lume, deşi sunt mai ridicate decât 
cele din alte ţări industrializate precum SUA şi Australia. Cu toate acestea, statisticile nu trebuie să ne 
mulţumească, deoarece o situaţie epidemiologică la fel de favorabilă, prezentă în mai multe ţări cu decenii în urmă, 
a generat o scădere a conştientizării şi reducerea resurselor şi serviciilor de prevenire şi control al tuberculozei. 
Prin urmare, boala, alimentată de epidemia de HIV şi de dezvoltarea tuberculozei rezistente la mai multe 
medicamente (MDR TB), a reapărut. Această situaţie a necesitat eforturi substanţiale atât în programele, cât şi în 
activităţile de control pentru a se asigura diagnosticul precoce, punerea la dispoziţie a terapiei corespunzătoare şi 
încheierea tratamentelor.  

Dată fiind situaţia, în luna martie a anului 2007, Comisarul european pentru sănătate, Markos Kyprianou, a invitat 
Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) să elaboreze o propunere pentru un plan de acţiune 
pentru combaterea tuberculozei la nivelul UE.  

Obiectivul pe termen lung al Planului-cadru de acţiune pentru combaterea tuberculozei îl constituie controlul şi, în 
ultimă instanţă, eradicarea tuberculozei în UE. Majoritatea activităţilor care vizează reducerea amplorii tuberculozei 
depind de eforturile naţionale, instituţiile europene sprijinind statele membre în activitatea lor. Obiectivele planului 
sunt următoarele:  

• creşterea conştientizării politice şi publice privind tuberculoza ca problemă de sănătate publică în UE; 
• susţinerea şi consolidarea eforturilor statelor membre ale UE împotriva tuberculozei, în conformitate cu 

situaţia şi cu provocările epidemiologice la nivel naţional; 
• controlul tuberculozei în UE, prin susţinerea ţărilor din care provin cazurile importate. 

Această propunere se bazează pe patru principii: asigurarea unui tratament prompt şi de calitate disponibil tuturor, 
consolidarea capacităţii sistemelor de sănătate, dezvoltarea de noi instrumente şi construirea de parteneriate şi 
colaborări cu ţările şi cu părţile interesate. În ceea ce priveşte aceste principii, au fost organizate opt domenii 
pentru dezvoltare strategică. Pe scurt, acestea sunt obiectivele/acţiunile recomandate pentru fiecare din cele opt 
domenii: 

Domeniul 1. Angajamentul privind controlu l tuberculozei, conştientizarea 
tuberculozei şi capacitatea sistemelor de sănătate  
1. Consolidarea angajamentului politic şi privitor la resurse al statelor membre pentru planuri de control al 

tuberculozei, ca parte integrantă a strategiilor generale de sănătate publică. 
2. Consolidarea capacităţii sistemelor de sănătate ale statelor membre în vederea desfăşurării de activităţi de 

control şi eradicare a tuberculozei.  

Domeniul 2. Supraveghere 
1. Evaluarea caracteristicilor epidemiologice şi a răspândirii tuberculozei în rândul populaţiei în timp şi din 

punct de vedere geografic, atât în interiorul statelor membre, cât şi pe întreg teritoriul Europei.  
2. Monitorizarea performanţelor activităţilor de control al tuberculozei şi introducerea acestor informaţii în 

procesul de luare a deciziilor pentru a permite efectuarea de intervenţii adecvate în vederea îmbunătăţirii 
planurilor europene şi naţionale de combatere a tuberculozei. 

3. Identificarea şi descrierea populaţiilor vulnerabile la riscul crescut de tuberculoză şi prognoză nefavorabile 
către care ar trebui să se orienteze activităţile de sănătate publică. 
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Domeniul 3. Servicii de laborator 
1. Dezvoltarea şi implementarea de servicii de laborator moderne şi de calitate superioară care sprijină 

necesităţile clinice, de sănătate publică şi de cercetare privind tuberculoza. 
2. Asigurarea de servicii de laborator sigure, exacte şi de calitate şi de personal format corespunzător pentru 

desfăşurarea activităţilor. 
3. Asigurarea investiţiilor în sprijinirea pe termen lung a serviciilor de laborator.  

Domeniul 4. Tratamentul prompt şi de calitate împotriva tuberculozei disponibil 
tuturor  
1. Diagnosticarea promptă a tuturor cazurilor şi asigurarea tratamentului şi îngrijirii medicale adecvate 

împotriva tuberculozei. 
2. Crearea de intervenţii pentru situaţii epidemiologice specifice şi pentru populaţii vulnerabile în vederea 

asigurării unei eficienţe maxime în controlul tuberculozei la toate nivelurile. 
3. Aplicarea sistematică a măsurilor de gestionare a epidemiilor. 
4. Îndeplinirea nevoilor de sănătate ale fiecărui bolnav de tuberculoză. 

Domeniul 5. Tuberculoza multi-rezistentă la medicamente şi tuberculoza cu 
rezistenţă extinsă la medicamente (MDR-TB şi XDR-TB) 
Următoarele obiective vizează toate statele membre, însă ţările în care problema MDR-TB şi XDR-TB este cea mai 
accentuată trebuie să le acorde o atenţie deosebită.  

1. Optimizarea şi consolidarea supravegherii şi monitorizării MDR-TB şi XDR-TB.  
2. Îmbunătăţirea specifică a serviciilor de testare a sensibilităţii la medicamentele antituberculoase pe teritoriul 

UE, în contextul consolidării serviciilor de laborator pentru tuberculoză. 
3. Consolidarea tratamentului şi gestionării pacienţilor cu MDR-TB şi XDR-TB, inclusiv controlul infecţiei şi 

practicile de identificare a contactului/profilaxie. 
4. Îmbunătăţirea accesului şi disponibilitatea la medicamente de prima şi a doua linie, asigurând o utilizare 

raţională a medicamentelor antituberculoase.  

Domeniul 6. Co-infecţia cu TBC/ HIV 
1. Scăderea amplorii co-infecţiei cu TBC/HIV în UE prin consolidarea colaborării între planurile de combatere a 

TBC şi HIV/SIDA sau a serviciilor corespunzătoare din cadrul sistemului de sănătate. 
2. Promovarea activităţilor de cercetare şi a studiilor clinice la nivel european asociate co-morbidităţii TBC/HIV. 

Domeniul 7. Noi instrumente pentru controlul TBC  
1. Stabilirea priorităţilor pentru cercetarea fundamentală, aplicată şi operaţională în UE. 
2. Asigurarea finanţării şi coordonării. 

Domeniul 8. Construirea de parteneriate şi colaborări cu ţările  
1. Asigurarea faptului că tuberculoza rămâne o problemă prioritară pe agenda politică, tehnică şi de cercetare 

a instituţiilor publice de nivel european şi naţional, ţinându-se cont de priorităţile divergente pentru 
resursele limitate.  

2. Înlăturarea stigmatizării, asigurarea depistării precoce şi rapide a TBC, MDR-TB şi XDR-TB şi încurajarea 
populaţiei să se prezinte pentru a fi trataţi în conformitate cu Carta pacienţilor de tuberculoză.  

3. Garantarea faptului că tratamentul ulterior este disponibil, accesibil, convenabil, adecvat şi, cel mai 
important, reuşit.  

4. Dezvoltarea în continuare a colaborării şi a coordonării comune între ECDC, CE, ţările la nivel individual, 
OMS şi alte părţi interesate. 

7. Supravegherea bolilor transmisibile în Uniunea 
Europeană, o strategie pe termen lung: 2008–2013 
(Publicată în luna mai 2008) 

Această viziune şi strategie pe termen lung privind viitoarea supraveghere a bolilor transmisibile în UE a fost 
elaborată în scopul orientării deciziilor pentru dezvoltarea pe termen lung a sistemului european de supraveghere. 
Această strategie acoperă perioada 2008-2013, şi care se aliniază la planul strategic multianual al ECDC (aprobat 
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de Consiliul de administraţie al ECDC în luna iunie 2007). În plus, sunt prevăzute efecte sinergice cu strategia de 
laborator a ECDC. 

Strategia încearcă să stabilească termenii şi scopul supravegherii, ţintele şi obiectivele sale şi cerinţele 
organizaţionale. Aceasta subliniază, de asemenea, căile de sprijinire a statelor membre şi prezintă un ghid de 
punere în aplicare. 

Scopul general îl constituie reducerea incidenţei şi prevalenţei bolilor transmisibile în Europa prin furnizarea de 
date, informaţii şi rapoarte de sănătate publică pertinente pentru factorii de decizie, profesionişti şi personalul 
medical, în efortul de promovare a unor acţiuni care să ducă la prevenirea în timp util şi la controlul bolilor 
transmisibile în Europa. Pentru atingerea acestui obiectiv, gradul sporit de validitate şi buna comparabilitate a 
datelor privind bolile transmisibile din partea statelor membre sunt imperative. 

O abordare mai coordonată a supravegherii: 

● va îmbunătăţi comparabilitatea regională a datelor; 
● va reduce complexitatea supravegherii pe teritoriul Europei; 
● va permite abordarea supravegherii într-un mod sinergic; 
● va evita repetarea activităţilor; 
● va spori calitatea dovezilor de sănătate publică pe termen lung, datorită unor date mai pertinente şi mai 

fiabile; 
● va facilita consolidarea sistemelor naţionale de supraveghere; 
● cel mai probabil, va fi mai eficientă şi mai durabilă din punct de vedere economic; 
● va facilita accesul şi utilizarea datelor; 
● va îmbunătăţi detectarea şi monitorizarea epidemiilor internaţionale; 
● va contribui la consolidarea capacităţilor; şi 
● va asigura includerea bolilor in programele de zi privind supravegherea şi cercetarea în conformitate cu 

priorităţile europene. 

ECDC dezvoltă un sistem pe bază de indicatori pentru supravegherea bolilor infecţioase la nivel european, denumit 
„Sistemul european de supraveghere (TESSy)”. TESSy va fi un instrument valoros de îmbunătăţire a colectării, 
validării, stocării şi difuzării datelor de supraveghere de la statele membre ale UE şi de la statele SEE. Iniţial, 
TESSy va colecta un număr restrâns de variabile principale importante pentru supravegherea de rutină a cazurilor 
de boli infecţioase. Imediat ce TESSy este general acceptat şi utilizat ca bază de date regională standard, 
obiectivele pe termen lung ale ECDC de reducere în continuare a complexităţii şi a volumului de lucru pentru toţi 
participanţii vor fi susţinute prin: 

● standardizarea colectării datelor privind supravegherea bolilor infecţioase; 
● furnizarea unui „ghişeu unic” pentru raportarea şi recuperarea de date pentru statele membre; 
● standardizarea rapoartelor bazate pe date de supraveghere; şi prin 
● furnizarea unei imagini de ansamblu consistentă şi uşor accesibilă a situaţiei actuale din UE. 

Se va aborda şi problema actuală a dublei raportări a unor boli, către diverse organizaţii regionale implicate în 
supravegherea bolilor — precum OMS/Europa sau OEDT (Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie), 
în scopul reducerii şi posibil a eliminării dublării eforturilor. 

O procedura interimară privind principiile de colaborare asupra schimbului de date între ECDC şi Statele Membre şi 
între ECDC şi reţelele specializate se supraveghere (reţelele DSN) va trebui sa stabilească in mod clar rolul 
furnizorilor şi cel al utilizatorilor de date atât în Statele menmbre şi ECDC (cât şi în alte organizaţii, de ex. OMS). 
Această procedură interimară ar trebui să includă de asemenea, printre alte detalii şi procedurile de publicare a 
analizei de date. Ulterior, pe baza experienţei acestei proceduri interimare părţile implicate vor elabora în detaliu o 
altă procedură pe termen lung.  

Viitoarea colaborare cu specialişti în boli specifice (numiţi de organismele competente) va fi structurată astfel: 
bolile/agenţii patogeni vor fi împărţiţi în şase grupe principale. Dacă este cazul, se vor stabili subgrupe mai 
specializate (specifice anumitor boli) în cadrul oricăreia dintre cele şase grupe sau grupuri operative. Pentru fiecare 
dintre aceste şase grupe principale se vor organiza reuniuni anuale în timpul cărora se vor discuta probleme legate 
de supravegherea întregii grupe de boală. Dacă este cazul, în acelaşi timp se pot organiza simpozioane „în sesiuni 
paralele” specializate într-o mai mare măsură pe anumite boli. Pentru fiecare din cele şase grupe/grupuri operative 
principale de boli, se va constitui un grup de coordonare, iar aceste grupe vor prelua multe dintre funcţiile 
îndeplinite de fostele grupuri de coordonare ale DSN. 

Calitatea serviciilor de laborator la nivel naţional este fundamentală pentru consolidarea supravegherii la nivel 
european. ECDC se va baza pe activitatea desfăşurată deja şi va susţine consolidarea capacităţilor de laborator în 
statele membre, în statele SEE/AELS şi în statele candidate, în colaborare cu Comisia Europeană, organismele 
competente ale ECDC şi punctele focale naţionale pentru microbiologie ale statelor membre. 
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ECDC va face toate eforturile pentru a garanta că fiecare ţară dispune, direct sau indirect, de servicii de laborator 
naţional de referinţă (LNR), care permit tuturor ţărilor să confirme diagnosticul, izolarea şi caracterizarea ulterioară 
a agenţilor patogeni — ca bază pentru raportarea cazurilor confirmate şi probabile în timp normal şi în caz de 
urgenţă. ECDC va colabora cu aceste LNR şi le va ajuta să îşi integreze datele cu datele epidemiologice (şi clinice) 
la nivel naţional. Asigurarea calităţii metodelor de laborator este esenţială în vederea garantării unor date corecte 
şi exacte, iar standardele europene vor fi, de asemenea, promovate în această perioadă. 

ECDC va implementa strategia sa de supraveghere în două etape: prima etapă constituie o perioadă de tranziţie 
care va dura până în 2010, care se axează, în principal, pe integrarea treptată a supravegherii bolilor transmisibile 
de către actualele reţele DSN în Uniunea Europeană cu ECDC; în etapa a doua (2010–2013), ECDC va fi preluat 
responsabilitatea integrală a supravegherii şi, prin urmare, se poate concentra pe dezvoltarea şi consolidarea unor 
sisteme de cea mai bună calitate posibilă pentru Europa. 

Pentru a menţine relevanţa şi actualitatea acestei strategii şi a obiectivelor sale, aceasta va fi revizuită de statele 
membre şi de principalele părţi interesate, pentru ca strategiile emergente şi dovezile noi să poată fi incorporate în 
mod corespunzător. 
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Rapoarte ale reuniunilor 
8. Bolile infecţioase şi factorii sociali 
(reuniune desfăşurată în luna aprilie 2007, raport publicat în luna februarie 2008) 

Acest raport face referire la un atelier pe tema factorilor sociali ai bolilor infecţioase, organizat de ECDC, la care au 
participat cercetători din domeniul bolilor infecţioase şi factorilor sociali. Principalele obiective ale atelierului au 
fost: 

• evaluarea importanţei inegalităţii sociale în contextul bolilor transmisibile; 
• identificarea celor mai bune practici cu privire la reducerea discordanţelor din domeniul sănătăţii, utilizate în 

sectorul prevenirii sau gestionării bolilor infecţioase; 
• elaborarea de strategii şi măsuri în vederea reducerii discordanţelor din domeniul sănătăţii determinate de 

factori sociali. 

Raportul se concentrează pe temele principale şi pe subiectele de discuţie ale atelierului şi este organizat în cinci 
secţiuni principale: 

• factorii sociali ai bolilor transmisibile; 
• aspecte specifice bolilor; 
• intervenţii care vizează depăşirea inegalităţilor sociale; 
• politici privind depăşirea inegalităţilor sociale; şi 
• identificarea acţiunilor prioritare. 

Pe parcursul atelierului, s-a observat că există o diferenţă socială în ceea ce priveşte amploarea bolilor 
transmisibile, care este cel puţin la fel de semnificativă ca cea a bolilor netransmisibile. Diferenţa poate fi şi mai 
mare pentru anumite grupuri şi infecţii specifice. Deşi, în general, cele mai afectate sunt grupurile marginalizate, 
variaţia socială nu afectează toate infecţiile în acelaşi mod: grupurile plasate cel mai sus din punct de vedere 
socio-economic pot fi expuse mai mult riscului anumitor infecţii din cauza unui anumit comportament de risc 
sporit. 

Există o nevoie evidentă de a se cunoaşte mai multe despre amploarea bolilor transmisibile în Europa, pentru a se 
putea stabili priorităţile în evaluare, cercetare, intervenţii şi schimbarea politicii. Această aplicaţie a fost începută, 
de exemplu, cu privire la TBC. 

O recomandare formulată în timpul atelierului a fost aceea de a completa supravegherea bolilor infecţioase cu unul 
sau doi factori sociali determinanţi. Aceasta poate furniza cunoştinţe de bază, informaţii mai detaliate putând fi 
obţinute din studii. Indicatorii biologici ai bolilor infecţioase pot fi incluşi în cadrul studiilor standard privind 
sănătatea, posibil în cadrul studiilor europene. 

O altă concluzie a atelierului a fost aceea că factorii sociali nu se mai află pe ordinea de zi a cercetării. Aceştia ar 
trebui reintroduşi pe aceasta, deoarece există o lipsă de informaţii privind factorii care conduc infecţiile spre 
diferite regiuni şi populaţii. Un parametru important, însă adesea neglijat, îl constituie contextul în care oamenii 
trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea. Factorii de risc ai bolilor infecţioase nu sunt factori de risc individuali, iar agenţii 
patogeni pot varia de la un grup socio-economic la altul. Datele existente trebuie utilizate la maxim pentru 
explorarea factorilor sociali ai bolii infecţioase. Sectoarele specifice în care este necesară o cercetare mai atentă 
sunt migranţii, reducerea stigmatelor şi a proceselor sociale şi politice care influenţează discordanţele din domeniul 
sănătăţii. 

În timpul şedinţei s-a prezentat o solicitare specifică, şi anume, crearea unei baze de date a intervenţiilor reuşite. 
Obiectivul unei astfel de baze de date ar fi acela de a se asigura un flux corespunzător al informaţiilor, în special 
de la regiunile care nu prea publică astfel de informaţii, în ciuda experienţei bogate. 

Educaţia privind sănătatea a fost considerată o prioritate pentru acţiunea strategică în două moduri. Educaţia 
privind sănătatea ar trebui să se numere printre priorităţile agendei unui factor de decizie politică în domeniul 
educaţiei încă de la o vârstă timpurie. Această educaţie privind sănătatea ar trebui să includă o perspectivă socială 
a chestiunilor legate de sănătate, pentru ca generaţiile viitoare să poată influenţa procesul politic. Activitatea 
educaţională ar trebui să includă efectele segregării sociale asupra sănătăţii, să formeze competenţe specifice în 
vederea protejării împotriva riscurilor asupra sănătăţii, şi să permită oamenilor să gândească singuri şi să 
influenţeze propria expunere la factori de risc. În al doilea rând, trebuie consolidată în şcolile medicale, în cele de 
asistenţi medicali, la cursurile de sociologe etc instruirea în ceea ce priveşte factorii sociali. Viitoarele cadre 
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medicale trebuie să fie angajate în dezbatere şi să susţină schimbarea factorilor generali. Sectorul sănătăţii publice 
ar trebui să contribuie la dezbaterea privind discordanţele sociale şi influenţa lor asupra sănătăţii. 

Există o prioritate evidentă de accentuare a factorilor macrosociali şi de lucru cu sectoarele din afara sectorului 
sănătăţii publice (sectorul politic, social, al ingineriei etc.). Pentru a susţine acest efort de promovare, obiectivele 
trebuie analizate atent şi dezbătute. Pot fi utilizate exemple pozitive din istoria tuturor ţărilor europene. ECDC 
poate juca un rol fundamental ca agent de susţinere a importanţei inegalităţii în controlul bolilor transmisibile. 

9. Atelier pe tema schimbărilor de mediu şi bolilor 
infecţioase  
(Reuniune desfăşurată în luna martie 2007, raport publicat în luna mai 2008) 

Obiectivele reuniunii 
● trecerea în revistă a datelor referitoare la implicaţiile schimbărilor climatice şi de mediu la nivel global în 

ceea ce priveşte amploarea bolilor transmisibile în Europa; 
● discutarea competenţelor în materie de sănătate publică necesare în vederea gestionării ameninţărilor 

reprezentate de schimbările climatice şi bolile infecţioase; şi 
● identificarea necesităţilor de cercetare. 

Schimbările climatice 
Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) afirmă că schimbările climatice reprezintă un 
fenomen real care atrage după sine temperaturi mai ridicate, creşterea nivelului mărilor şi un număr mai mare de 
fenomene meteorologice extreme. Aceste modificări afectează ecosistemul, apa, agricultura, dezvoltarea socio-
economică şi, prin urmare — direct sau indirect — sănătatea populaţiei. Schimbările climatice şi alte schimbări de 
mediu pot afecta în diferite moduri distribuţia bolilor infecţioase. Toţi participanţii au fost de acord că 
„angajamentul pentru o compoziţie stabilă” — tipul de schimbare climatică pentru care ne-am angajat deja — 
necesită măsuri imediate. 

Ameninţările de boală 
Participanţii la reuniune au discutat despre implicaţiile schimbărilor climatice şi despre alte schimbări de mediu 
asociate bolilor transmisibile prin vectori, rozătoare, prin apă, prin alimente şi prin aer. Deşi dovezile sunt 
insuficiente, s-a ajuns la următoarele concluzii: 

• Mai multe boli transmisibile prin vectori şi rozătoare au fost identificate ca fiind capabile să îşi schimbe 
intervalul de distribuţie pe baza schimbărilor climatice (temperatură, fenomene meteorologice extreme, 
caracter sezonier) şi a factorilor de mediu (amenajarea teritoriului, ecosisteme, defrişare, hidrologie, 
biodiversitate). Acestea includ boli arbovirale precum febra Dengue, febra chikungunya, febra Nilului de 
Vest, şi, posibil, malaria. Densitatea şi distribuţia populaţiei de rozătoare sunt, de asemenea, afectate de 
condiţiile meteorologice. 

• Europa ar trebui să fie pregătită pentru boli importate transmise prin apă precum holera, epidemii localizate 
cauzate de fenomene meteorologice extreme şi probleme de sănătate asociate revărsărilor deşeurilor şi a 
apelor reziduale. Schimbările posibile în frecvenţa bolii diareice au fost, de asemenea, identificate drept 
importante. Grupurile cele mai expuse riscului sunt persoanele sărace, vârstnicii, copiii mici, grupurile 
marginalizate, călătorii expuşi în străinătate şi cei cu sistem imunitar compromis sau care suferă de o 
afecţiune medicală preexistentă.  

• Bolile transmisibile prin alimente au fost reevaluate din perspectiva schimbării comportamentului uman şi 
schimbării tiparelor de contact între animalele sălbatice şi cele domestice, în special pe timp de secetă. 

• Exacerbarea astmului şi a bolilor pulmonare obstructive cronice a fost identificată drept cea mai 
semnificativă influenţă a schimbărilor climatice asupra sănătăţii respiratorii. S-a considerat că prevalenţa 
crescută a acestor afecţiuni le-ar transforma în buni indicatori-santinelă pentru urmărirea impactului 
schimbărilor climatice. 

Competenţe în domeniul sănătăţii publice 
Toţi participanţii au fost de acord că abilităţile necesare sunt competenţele principale în domeniul sănătăţii publice 
şi reprezintă valori care există — sau ar trebui să existe — în toate ţările. Alte puncte asupra cărora s-a convenit: 

• Consolidarea capacităţilor pentru a face faţă noilor ameninţări reprezentate de bolile infecţioase asociate 
schimbărilor climatice poate fi considerată drept o metodă de consolidare în sens larg a sănătăţii publice. O 
importanţă deosebită o are necesitatea coordonării activităţilor între agenţii şi între sectoare. 
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• Cele patru aspecte ale competenţelor în domeniul sănătăţii publice abordate au fost supravegherea, 
cercetarea, asigurarea şi politica. Strategiile de supraveghere pentru anumite probleme cauzate de 
schimbările climatice există deja, însă rămân lipsuri în domeniul bolilor infecţioase. 

• Un prim pas necesar ar fi efectuarea unei evaluări a riscurilor care să identifice factorii de risc şi grupurile 
vulnerabile. Aceasta ar pune accentul pe necesitatea unei platforme de date pentru orientările clinice/de 
sănătate publică şi recomandările de politică.  

• Lipsa cunoştinţelor entomologice constituie un obstacol major. Extinderea formării în entomologie ar putea 
soluţiona această problemă. 

• Lipseşte un sistem complex de monitorizare, însă grupul a convenit că nu era necesară instituirea unui 
sistem care să acopere întreaga Europă, deoarece multe dintre bolile cu potenţial de risc sunt rare în 
majoritatea regiunilor.  

• S-a ajuns la un consens pentru o metodă de „răspuns la nevoie”. Această abordare se axează pe 
flexibilitate şi face posibil răspunsul rapid la probleme atunci când acestea apar. Aceasta se bazează pe 
ipoteza că, până în prezent, foarte puţine dintre aceste boli infecţioase — atunci când sunt privite în 
asociere cu schimbările climatice sau alte probleme de mediu — ridică probleme majore.  

• Există necesitatea sporirii gradului de conştientizare publică (şi poate chiar profesională) cu privire la unele 
dintre problemele generale în vederea consolidării înţelegerii anumitor schimbări iminente. 

• Noua Carte verde privind schimbările climatice oferă o posibilitate unică de consolidare a capacităţii 
Comisiei Europene în politicile de sănătate.  

Necesităţi de cercetare, provocări şi obstacole 
Reuniunea a identificat o varietate de chestiuni legate de cercetare, inclusiv necesitatea existenţei unor indicatori 
şi identificarea grupurilor vulnerabile. Participanţii au remarcat că există capacităţi vizibil diferite în diferite state 
membre în ceea ce priveşte desfăşurarea monitorizării şi cercetării asociate schimbărilor climatice. Aceştia au 
sugerat că utilizarea de locaţii-santinelă în toate ţările ar putea reprezenta o soluţie rapidă de colectare de date la 
nivel european până când toate sistemele de sănătate publică şi monitorizare devin pe deplin operaţionale. 

Accesul la datele pe termen lung constituie o altă necesitate. Asocierea acestor date cu cele colectate de la sateliţi 
şi formularea de concluzii utile privind sănătatea umană reprezintă o provocare. Atribuirea unor procese pe termen 
lung schimbărilor climatice constituie o altă provocare în materie de cercetare. 

Recomandări pentru acţiune 
În programele de lucru în curs de dezvoltare şi în politicile de sănătate publică ulterioare care se axează pe 
schimbările climatice şi pe bolile infecţioase, se face resimţită necesitatea de: 

● a se baza pe iniţiative şi capacităţi existente; 
● a dezvolta o cultură favorabilă ambelor părţi asociată activităţii între agenţii şi între sectoare; 
● a admite că diferite părţi ale regiunii vor resimţi impactul schimbărilor climatice în moduri diferite; 
● a admite diferitele capacităţi de răspuns din diferite state membre; 
● a explora o varietate de metode de supraveghere posibile; 
● a aborda obstacolele în materie de supraveghere; 
● a colabora şi dezvolta o strategie de risc complexă, bazată pe depistare; 
● a facilita dezvoltarea şi implementarea de programe educaţionale profesionale; şi 
● a consolida capacităţile de comunicare. 
 



 
 
 
 
Sinteza principalelor publicaţii pentru anul 2008  ECDC CORPORATE 

 

 
 

20 
 
 
 

Anexă: Publicaţiile ECDC în anul 2008 
Această listă include numai publicaţiile oficiale ale ECDC din 2008. Cu toate acestea, personalul ECDC a publicat 
sau a colaborat la numeroase articole şi publicaţii ştiinţifice, inclusiv în Eurosurveillance, care nu sunt enumerate 
aici. Toate documentele de mai jos sunt disponibile pe site-ul internet al ECDC (http://ecdc.europa.eu). 

Raport tehnic 
Mai 

Review of Chlamydia control activities in EU countries 

Orientări ECDC 
Ianuarie 

Guidance for the introduction of HPV vaccines in EU countries 

August 

Priority risk groups for influenza vaccination 

Rapoarte de supraveghere 
Decembrie 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 2008 

HIV/AIDS surveillance in Europe 2007 

Raport de misiune 
August 

Measles outbreak in Austria: risk assessment in advance of the EURO 2008 football championship  

Rapoarte speciale 
Martie 

Framework action plan to fight tuberculosis in the European Union  

Mai 

Surveillance of communicable diseases in the European Union. A long-term strategy: 2008–2013  

Iulie 

ECDC strategic multi-annual programme 2007–2013  

Rapoarte ale reuniunilor 
Ianuarie 

Networking for public health (27–28 February 2007)  

Februarie 

Consultation on vector-related risk for chikungunya virus transmission in Europe (22 October 2007) 

Infectious diseases and social determinants (26-27 April 2007)  

Martie 

Now-casting and short-term forecasting during influenza pandemics (29–30 November 2007)  

Second consultation on outbreak investigation and response in the EU (15 November 2007)  

Third meeting of the Chairs of Commission and Agency scientific committees/panels involved in risk assessment 
(6–7 November 2007)  

http://ecdc.europa.eu/�
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Mai 

Environmental change and infectious disease (29–30 March 2007)  

Iunie 

Training strategy for intervention epidemiology in Europe (11–12 September 2007)  

Octombrie 

Annual meeting on TB surveillance in Europe (3–4 June 2008)  

HIV testing in Europe: from policies to effectiveness (21–22 January 2008)  

Decembrie 

Workshop on linking environmental and infectious diseases data (28–29 May 2008)  

Documente tehnice 
Ianuarie 

Core competencies for public health epidemiologists working in the area of communicable disease surveillance and 
response, in the European Union  

Publicaţii ale Centrului 
Trimestrial (martie, iunie, septembrie, decembrie) 

ECDC Insight  

Executive science update  

Iunie 

Annual report of the Director 2007  

Decembrie 

Keeping Europe healthy: ECDC in action  

Protecting health in Europe: our vision for the future  
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