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Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni 

(ECDC) je od svoje ustanovitve leta 2005 doživljal živahno 

rast. Leta 2008 je ob nenehni širitvi dosegel stopnjo utr-

ditve, zdaj pa je na dobri poti, da postane „središče odlič-

nosti“ v boju proti nalezljivim boleznim v Evropi in glavni 

vir informacij za znanstveno skupnost.

Številni ključni dosežki so pokazali, da je ECDC v letu 

2008 povečal število izdanih informacij in uspešno odgo-

varjal na potrebe po okrepljenem odzivu na nevarnosti 

nalezljivih bolezni. Center je okrepil svoje javnozdrav-

stvene naloge, povečal zmogljivosti svojih programov, ki 

se osredotočajo na specifične bolezni, še bolj razvil par-

tnerstva in izboljšal vodstvene strukture.

Rezultati neodvisnega vrednotenja, ki so ga izvedli zuna-

nji svetovalci in je bilo končano leta 2008, dodatno potr-

jujejo dosežke Centra. Vrednotenje je pokazalo, da je 

ECDC dosegel „očitno navzočnost na mednarodnem pri-

zorišču“ in zagotovil „pomemben prispevek“ k boju proti 

nalezljivim boleznim.

V celotnem letnem poročilu direktorice za leto 2008 so 

podrobno opisani razvoj ECDC in njegovi rezultati v prete-

klem letu. V tem povzetku so zbrani glavni dosežki.

Leto 2008: leto utrditve in širitve

Marc Sprenger, nekdanji predsednik upravnega odbora, direktorica ECDC Zsuzsanna Jakab in dr. Miroslav Oukzÿ, poslanec Evropskega parlamenta, na odprtju Operativnega 
centra za odzivanje na nujne dogodke ECDC marca 2008
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ECDC je v letu 2008 dodatno utrdil svoje delovanje na 

področju javnega zdravja, da bi v celoti izpolnjeval svoje 

poslanstvo, ki je določeno v uredbi o ustanovitvi centra. 

To je vključevalo krepitev njegovih dejavnosti na podro-

čju epidemiološkega spremljanja, znanstvene podpore, 

pripravljenosti in odzivanja, usposabljanja in obveščanja 

v zvezi z zdravjem.

Epidemiološko spremljanje

V letu 2008 sta bili oblikovani in sprejeti dolgoročna 

vizija in strategija o spremljanju nalezljivih bolezni v EU 

v prihodnosti. Med glavnimi dosežki na področju spre-

mljanja so bili:

vzpostavitev sistema za spremljanje TESSy (The  
European Surveillance System) in njegov nadaljnji 

razvoj za okrepljeno spremljanje;

dodajanje novih uporabnikov v TESSy: trenutno ima  
sistem 115 uporabnikov iz 29 držav, podatkovna zbirka 

pa vsebuje več kot 1,3 milijona zapisov;

k petim mrežam, ki so bile pod okrilje ECDC vključene  
že pred letom 2008, so bile dodane tri mreže za spre-

mljanje, in 

zavezanost k osredotočanju na izboljšanje kakovosti  
podatkov in primerljivosti med državami članicami – 

to je ključnega pomena za preprečevanje in nadzor 

nalezljivih bolezni.

Znanstvena podpora

ECDC je pri svojem prizadevanju, da bi postal kataliza-

tor za raziskave na področju javnega zdravja in deloval 

kot glavni vir znanstvenih nasvetov v zvezi z nalezljivimi 

boleznimi, v letu 2008:

objavil 21 znanstvenih poročil o določenih boleznih,  
vplivu podnebnih sprememb na epidemiologijo in bre-

menu nalezljivih bolezni v prihodnosti v Evropi;

organiziral in izvedel drugo evropsko znanstveno kon- 
ferenco o uporabni epidemiologiji nalezljivih boleznih 

(ESCAIDE) v Berlinu, na kateri je sodelovalo več kot 

500 zdravstvenih strokovnjakov iz vse Evrope;

objavil strokovne smernice o uvedbi cepiv proti huma- 
nim virusom papiloma (HPV) v Evropi in o prednostnih 

skupinah za cepljenje proti gripi ter

svojo laboratorijsko mrežo okrepil s srečanji, javno- 
zdravstveno mikrobiološko raziskavo in razvo-

Utrditev nalog za varovanje javnega 
zdravja

Johan Giesecke, znanstveni vodja ECDC, na konferenci ESCAIDE novembra 2008
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jem podatkovne zbirke mikrobioloških referenčnih 

laboratorijev v Evropi.

Pripravljenost in odzivanje

ECDC je po odprtju novega Operativnega centra za odziva-

nje na nujne dogodke (EOC) marca 2008 zdaj popolnoma 

pripravljen odgovoriti na vse izzive na področju pripra-

vljenosti in odzivanja. Glavni dosežki v letu 2008 so bili:

ECDC od konca leta 2007 v celoti podpira sistem zgo- 
dnjega obveščanja in odzivanja (EWRS);

leta 2008 je bilo spremljanih skupno 251 groženj in  
opravljenih 31 ocen tveganja, ki so zajemale 24 različ-

nih bolezni. ECDC je spremljal grožnje tudi med dvema 

velikima mednarodnima dogodkoma: med evrop-

skim prvenstvom v nogometu UEFA 2008 (Euro 2008) 

v Avstriji in Švici ter med poletnimi olimpijskimi igrami 

v Pekingu;

na kratkih tečajih ECDC za usposabljanje je sodelovalo  
250 strokovnjakov s področja javnega zdravja, 41 kole-

gov pa je obiskovalo dveletni evropski program uspo-

sabljanja na področju intervencijske epidemiologije 

(EPIET), ki ga vodi ECDC.

Obveščanje v zvezi z zdravjem

ECDC je znatno okrepil svojo infrastrukturo, zdaj pa uspe-

šno razširja strokovne in tehnične informacije za speci-

alizirane javnosti. Tudi splošna javnost je obveščena o 

dejavnostih Centra. Glavni dosežki v letu 2008 so bili:

začetek prve vseevropske kampanje za ozaveščanje  
javnosti o razumni uporabi antibiotikov: evropski dan 

ozaveščenosti o antibiotikih (18. november 2008);

nadgradnja spletnih strani, ki so bile vzpostavljene za  
znanstveno revijo Eurosurveillance. Najpomembnejša 

publikacija ECDC ima čedalje več spletnih bralcev – 

naročnikov je bilo do konca leta 2008 že 14 000;

ECDC je nadgradil svoja orodja za poslovno komuni- 
ciranje; predvsem je bilo pripravljeno celovito, poso-

dobljeno in večjezično začasno spletno mesto, ki je 

pripravljeno za združitev z novim spletnim portalom 

ECDC v letu 2009.

Plakat kampanje evropski dan ozaveščenosti o antibiotikih v Bruslju v Belgĳ i 
novembra 2008
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ECDC je v letu 2008 še bolj okrepil zmogljivosti pri svo-

jih sedmih programih za posamezne bolezni (DSP). Kot 

je določeno v večletnem strateškem načrtu za obdobje 

2007–2013, bodo programi za posamezne bolezni v pri-

hodnjih letih postali osrednjega pomena za Center.

V okviru vsakega od programov za posamezne bolezni 

so se v letu 2008 začele in izvedle številne dejavnosti. 

ECDC je v sodelovanju z regionalnim uradom Svetovne 

zdravstvene organizacije za Evropo ob svetovnem dnevu 

aidsa (1. december 2008) objavil poročilo o spremljanju 

okužb z virusom HIV/aidsa v Evropi (HIV/AIDS surveil-

lance in Europe). Poročilo o spremljanju tuberkuloze 

v Evropi (Tuberculosis surveillance in Europe), drugo sku-

pno projektno poročilo ECDC in SZO, je bilo objavljeno ob 

svetovnem dnevu tuberkuloze (24. marec 2009).

Leta 2008 so bile izboljšane tudi organizacijske strukture 

programov za posamezne bolezni. Nadaljnje spremembe 

bodo uvedene v letu 2009, ko bodo izdelane posebne 

strategije za vsak program. 

V letu 2008 so se izvajali programi za naslednje bolezni:

gripo, 

tuberkulozo, 

porajajoče se in vektorske nalezljive bolezni, 

bolezni, ki se prenašajo s hrano in vodo, ter zoonoze, 

antimikrobno rezistenco in okužbe, povezane z zdrav- 
stveno oskrbo,

bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem, in 

spolno prenesene okužbe, vključno s HIV/aidsom in  
virusi, ki se prenašajo s krvjo.

Povečanje zmogljivosti ECDC 
v programih za posamezne bolezni

Operativni center za odzivanje na nujne dogodke ECDC. Odprt je bil marca 2008, deluje pa 24 ur na dan in sedem dni na teden. Z 38 zaposlenimi zagotavlja nenehno 
spremljanje novih groženj za zdravje v EU.
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Za organizacijo, kot je ECDC, ki deluje na evropski ravni, 

so partnerstva bistvenega pomena. Tesno sodelovanje 

Centra z državami članicami se je leta 2008 nadaljevalo 

na številnih področjih. Uspešni in učinkoviti delovni 

odnosi z različnimi partnerskimi organizacijami so bili še 

dodatno okrepljeni. Med glavnimi dosežki na tem podro-

čju so bili:

22 obiskov držav, 

večje vključevanje pristojnih organov v dejavnosti  
Centra,

zagotavljanje podpore Evropski komisiji in predsed- 
stvom EU,

trajno sodelovanje pri delu z drugimi agencijami EU  
(vključno z EFSA, EMEA in Skupnim raziskovalnim sre-

diščem EU),

krepitev sodelovanja ECDC s Svetovno zdravstveno  
organizacijo in

vzpostavitev tesnega sodelovanja s tremi državami  
kandidatkami za vstop v EU.

Nadaljnji razvoj partnerstev

Četrto srečanje upravnega odbora v letu 2008 je na povabilo francoskega Inštituta za spremljanje javnega zdravja (InVS) potekalo novembra v Parizu v Francĳ i.
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Utrditev in nenehno širjenje dejavnosti ECDC v letu 2008 

dokazujeta dva mejnika:

upravni odbor je sprejel niz strateških kazalnikov, ki  
omogočajo spremljanje izvajanja večletnega strate-

škega načrta ECDC za obdobje 2007–2013. Ti strateški 

kazalniki so bili že uspešno uporabljeni med pilotno 

fazo v letu 2008;

pozitivni rezultati neodvisnega zunanjega vrednotenja  
dejavnosti Centra, ki je bilo dokončano v letu 2008. Pri 

vrednotenju je bilo ugotovljeno, da je „ECDC neodvi-

sno središče odličnosti, ki je opazno prispevalo k boju 

proti nalezljivim boleznim“. 

Med izrednim srečanjem septembra 2008, na katerem so 

bili obravnavani rezultati tega zunanjega vrednotenja, je 

upravni odbor ECDC pustil odprto možnost, da bi Center 

po letu 2013 prevzel nove odgovornosti, če bo na voljo 

dolgoročno financiranje.

Mejniki v letu 2008

Upravni odbor ECDC septembra 2008 na izrednem srečanju, katerega cilj je bil razpravljati o rezultatih prvega zunanjega vrednotenja Centra
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Zmogljivosti Centra so bile okrepljene na področju člo-

veških virov in dodeljenih proračunskih sredstev, zaradi 

česar je ECDC lahko začel izvajati dodatne dejavnosti. 

Število osebja ECDC se je nenehno povečevalo: ECDC 

je leta 2008 zaposlil dodatnih 54 članov osebja. Do 

konca leta je bilo vseh članov osebja (začasnih in 

pogodbenih uslužbencev) 154. Proračun Centra se je 

povečal s 27 milijonov EUR v letu 2007 na 40,2 mili-

jona EUR v letu 2008. Zaradi hitre rasti ECDC so bile ope-

rativne enote razdeljene v oddelke, da bi se zagotovilo 

učinkovito upravljanje kadrov in virov.

Povečanje virov
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