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ECDC INTÉZMÉNYI KIADVÁNY 

 

Vezetői összefoglaló 
Az ECDC 2009-ben sikeresen biztosította a munkaprogramjában vázolt, eredetileg tervezett tevékenységei 
többségének végrehajtását, noha forrásainak egy részét az influenza világjárványnak szentelte. Az ECDC növelte a 
teljesítményét, továbbfejlesztette partnerkapcsolatait, és megszilárdította belső struktúráit, mindezt a fertőző 
betegségek által Európában jelentett veszélyre adott, megerősített válasz iránti igény kezelése érdekében tette. 

Források 
Ami a forrásokat illeti, az ECDC megnövelt költségvetés révén folytatta kapacitásainak megerősítését, a 2007-től 
2013-ig tartó időszakra szóló uniós pénzügyi tervben és az ECDC 2007-től 2013-ig tartó többéves stratégiai 
programjában 2010-ig előre jelzett fokozatos növekedéssel összhangban. Az ECDC számára biztosított költségvetés 
a 2008. évi 40,2 millió EUR-ról 2009-ben 50,7 millió EUR-ra nőtt, a személyzet létszáma pedig elérte a 199 főt.  

Válasz az influenza H1N1 világjárványra és annak nyomon 
követése  
Az ECDC április végétől az év végéig számottevő energiát és forrást szentelt a 2009-es világméretű A(H1N1) 
influenzajárvány nyomon követésére, értékelésére és a pandémiára adott válasz támogatására. Ezt a válságot az 
ECDC közegészségügyi eseményekre kidolgozott operatív tervének megfelelően kezelték, az összes részleg és 
program, valamint az ECDC személyzete jelentős részének teljes körű bevonásával. Az igazgató most először 
döntött úgy, hogy a közegészségügyi eseményekkel kapcsolatos 2., azaz a lehető legmagasabb szintű riasztást 
rendel el az ECDC-ben . A Központ - a többéves felkészülésnek köszönhetően - gyorsan és hatékonyan tudott 
reagálni a világjárványra. Fennállásának első éveiben az ECDC kiépítette a kritikus helyzetek kezelését szolgáló 
eszközöket, eljárásokat, terveket és partneri kapcsolatokat. A világjárvány lehetőséget nyújtott az ECDC számára, 
hogy próbára tegye kapacitásait, és felgyorsítsa projektjei egy részének végrehajtását. Az ECDC számos területen 
újdonságokat vezetett be, például a globális járványügyi helyzetet összegző napi tájékoztatók kiadásával. Az ECDC 
fokozta továbbá az összes európai országot érintő felügyeletet, célzott tudományos tanácsot adott a kritikus 
területekkel kapcsolatban – amikor még csak kevés információ állt rendelkezésre a vírusról –, és honlapja 
segítségével napi szintű kommunikációt folytatott a médiával, a nyilvánossággal és a szakértőkkel. Az ECDC a 
védőoltással és a lehetséges nemkívánatos eseményekkel kapcsolatos közegészségügyi területekre is gondot 
fordított. Kulcsfontosságúak voltak a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal és az EU elnökségeivel, a nemzetközi 
partnerekkel, például a WHO-val vagy az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központjával 
(US CDC), valamint más uniós ügynökségekkel, különösen az Európai Gyógyszerügynökséggel kialakított partneri 
kapcsolatok. 

 

Az igazgató jelentése a 2009. évi tevékenységről  
 

Összefoglaló 
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Közegészségügyi funkciók 
Az ECDC infrastruktúrájának és műveleti módjainak megerősítésével folytatta közegészségügyi funkcióinak 
(felügyelet, tudományos tanácsadás, felkészültség és válaszadás, egészségügyi kommunikáció) megszilárdítását. Az 
ECDC a Bizottsággal is kapcsolatot tartott, és támogatta a tagállamok kapacitásépítését. Ez összhangban áll a 
2007-től 2013-ig futó többéves stratégiai programmal*

A felügyelet területén az ECDC továbbfejlesztette rendszereit az adatgyűjtési és jelentési tevékenységek 
hangsúlyozásával, komolyan összpontosítva a minőségbiztosításra (az adatok összevethetőségére és minőségére). 
Az összes célzott (betegség-specifikus) felügyeleti hálózat 2006-ban megkezdett értékelése 2009-ben fejeződött 
be. Az ECDC által már befogadott nyolc felügyeleti hálózaton felül 2009-ben további két hálózat befogadására 
került sor. Előkészítették egy harmadik befogadását is, amely 2010 elején valósul meg. Az ECDC emellett 
közzétette legfőbb felügyeleti jelentését, az Éves járványügyi jelentést, valamint számos, meghatározott 
betegségekkel kapcsolatos felügyeleti jelentést is.  

, amely megállapítja, hogy a 2007-től 2009-ig tartó 
időszakban kiemelt fontosságot kell tulajdonítani a közegészségügyi funkciók fejlesztésének. Az összes 
közegészségügyi tevékenység elindítását követően az ECDC belefoghat a fertőző betegségekkel szemben az egész 
Európai Unióban folytatott szisztematikusabb, összehangolt és hatékony küzdelembe. 2009 végére az összes 
közegészségügyi tevékenység teljes mértékben bevezetésre került és rutinszerűen működik.  

Az ECDC érdekelt feleinek (különösen az Európai Bizottság és a tagállamok) kérésére több mint 50 tudományos 
állásfoglalást adott ki a Központ a fertőző betegségek témájában. A tudományos útmutató dokumentumok 
nagyrészt az influenza világjárványhoz kapcsolódtak. Az ECDC több tudományos találkozót is szervezett, köztük az 
évente sorra kerülő, a fertőző betegségek alkalmazott járványtanával foglalkozó európai tudományos konferenciát. 
Számos jelentős tudományos projektet továbbfejlesztettek, különösen egy fontos projektet, amely az 
éghajlatváltozással és annak a fertőző betegségek európai terjedésére gyakorolt hatásával foglalkozik. Továbbra is 
prioritást élvez a mikrobiológiai referencialaboratóriumok alapfeladatai terén a tagállamokkal folytatott 
együttműködés. 

A világméretű influenzajárvány mellett az ECDC 191 veszélyt követett nyomon, és 25 veszély értékelését készítette 
el. Külön hangsúlyt kapott a tömeges rendezvényeken felmerülő veszélyek nyomon követése. A felkészültség 
megerősítését változatlanul prioritásként kezelték, ami szimulációs gyakorlatok, illetve a veszélyek észlelésével és a 
válaszadási kapacitással kapcsolatban az EU tagállamainak nyújtott segítség formájában valósult meg. Folytatódott 
a képzés, és az ECDC stratégiát dolgozott ki a képzési központként történő működés kialakítására. 

Az egészségügyi kommunikációs részleg elindította az ECDC új honlapját, valamint az intranetet. Negyvenhárom 
tudományos dokumentumot adtak ki. Új vizuális arculatot és kommunikációs stratégiát fogadtak el. Számos 
audiovizuális termék, sajtókonferencia, webes tartalomsugárzás és információs pult készült az ECDC üzeneteinek 
továbbítására. Az ECDC a tagállamokkal is együtt dolgozott az egészségügyi kommunikációs tevékenységekre 
irányuló, országok közötti együttműködés kialakítása érdekében, és 2009 októberében létrehozta az Egészségügyi 
Kommunikációs Tudás- és Forrásközpontot. 

Betegség-specifikus munka 
Az ECDC folytatta a tudományos munkát, az adatbázisokat és a hálózatokat szolgáló eszközök kiépítését, és 
módszertanokat dolgozott ki az ECDC megbízatásába tartozó hét betegségcsoporthoz kapcsolódó betegség-
specifikus munkához. 2009-ben két jelentős változást valósítottak meg. 

Elsőként a betegség-specifikus programokat integrálták mind a Felügyeleti, mind pedig a Tudományos Tanácsadó 
Részlegbe. A programok koordinátorait alegységvezetővé nevezték ki, hivatalosan elismert vezető szerepet és 
nagyobb mértékű költségvetési irányítást biztosítva számukra.  

Másodikként pedig az igazgatótanács 2009 novemberében jóváhagyta minden egyes betegség-specifikus program 
hosszú távú stratégiáját (a 2010-től 2013-ig tartó időszakra). Ezek a stratégiák tisztázzák, hogy mi az elvárás az 
ECDC-vel szemben az egyes betegségcsoportok területén. Az ECDC többéves stratégiai munkaterve mostanáig csak 
a betegségekre irányuló összes programra érvényes általános és közös célkitűzéseket tartalmazta. Mivel a 
meghatározott betegségekkel kapcsolatos feladatok egyre láthatóbbak és fontosabbak lettek – és végül is a 

                                           

 
* http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/Key%20Documents/07-13_KD_Strategic_multiannual_programme.pdf 
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Központ tevékenységének középpontjába kerültek – minden egyes betegségre vonatkozóan pontos stratégiára volt 
szükség.  

Ami az influenzát illeti, a munka döntő része a világjárvány nyomon követésére irányult, és a munkaprogramot a 
nyár során felülvizsgálták, hogy jobban tükrözze azokat a kihívásokat, amelyekkel az ECDC-nek a világjárványra 
történő válaszadás során szembe kellett néznie. 

A tuberkulózist tekintve az ECDC nyomon követő eszközök kialakításával folytatta „az Európai Unióban a 
tuberkulózis leküzdésére irányuló cselekvési keretterv” végrehajtását. A felügyeleti tevékenységeket kiterjesztették 
a több szerrel szemben ellenálló tuberkulózisra és a HIV-vel összefüggő tuberkulózisra is. 

A HIV/AIDS területén folyó munkát mind a HIV/AIDS és a nemi úton terjedő fertőzések felügyeletének (az ECDC 
2009-ben vette át a nemi úton terjedő fertőzések európai felügyeletét), mind pedig az ismeretek és gyakorlatok 
tökéletesítésének szentelték, ez utóbbit a magatartásra, a migráns populációkra, és a HIV/AIDS-vizsgálati elvekre 
irányuló különböző projektek, illetve a nemi úton terjedő egyéb fertőzésekkel kapcsolatos projektek révén vitték 
véghez. A munka egyik lényeges területe a férfiakkal szexuális kapcsolatot fenntartó férfiak problémakörét 
érintette, mivel Európában továbbra is ez az egyik döntő módja a HIV terjedésének. Az ECDC megkezdte a 
hepatitisz európai felügyeletének előkészítő munkálatait is. 

Az élelmiszer és víz útján terjedő betegségekkel foglalkozó program a felügyeleti tevékenységekre, a járványokkal 
kapcsolatosan érkező sürgős kérések koordinálására, a WHO-val és az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal 
folytatott együttműködésre, valamint a Creutzfeldt-Jakob-betegség megelőzésével kapcsolatos ajánlásokra 
összpontosított. 

Az Európa számára újonnan megjelenő veszélyt jelentő, vektorok útján terjedő fertőző betegségek területén 
született figyelemre méltó eredmények közé tartoztak az elvégzett kockázatértékelések, az európai 
referencialaboratóriumok számára nyújtott segítség és kapacitásépítés, az utazási orvostan területén dolgozók és a 
rovartanász szakemberek közötti együttműködés vagy hálózatépítés elindítása, a képzési tevékenységek, valamint 
a kullancsok terjesztette betegségekre vonatkozó kommunikációs eszköztár közzététele. 

Az ECDC védőoltással megelőzhető betegségek terén végzett munkájának jelentős része az influenza 
világjárvánnyal kapcsolatos tevékenységekből, tudományos útmutató munkából és – különösen a védőoltások 
hatásosságára és biztonságosságára vonatkozó – képzési tevékenységeken keresztül megvalósuló 
kapacitásépítésből állt. 

Az ECDC antimikrobiális rezisztencia terén zajló tevékenységei az Európában megfigyelhető antimikrobiális 
rezisztenciára és az új antibiotikumok kifejlesztésének szükségességére összpontosítottak. Az ECDC e 
tevékenységek közül több esetében együttműködött az Európai Gyógyszerügynökséggel. Az ECDC koordinálta a 
novemberben megrendezett második Európai Antibiotikum Napot. Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
fertőzésekre és az antimikrobiális rezisztenciára irányuló felügyeleti hálózatokat az ECDC felügyeleti 
tevékenységeibe integrálták. 

Partneri kapcsolatok 
A tagállamokkal, az uniós intézményekkel, a szomszédos országokkal és a WHO-val kialakított partneri 
kapcsolatokat az együttműködési elvek, struktúrák és gyakorlatok ésszerűsítése révén tovább erősítették. Az ECDC 
2009-ben a tagállamok és a Központ közötti koordináció tökéletesítésére összpontosított. 2009 októberében, a 
svédországi Uppsalában 270 fő részvételével találkozót rendeztek a fertőző betegségek európai megelőzésében, 
felügyeletében és az ellenük való védekezésben szerepet játszó fontosabb nemzeti intézmények részvételével. Az 
ECDC számos kérdésben szorosan együttműködött az Európai Bizottsággal, az újonnan megválasztott Európai 
Parlamenttel, valamint a cseh és a svéd elnökséggel. Az ECDC minden szinten folytatta a szoros együttműködést a 
WHO-val, különösen a WHO Európai Regionális Irodájával. Az uniós tagjelölt országokkal folytatott együttműködést 
továbbfejlesztették és kiterjesztették a potenciális tagjelölt országokra is. 
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Az ECDC válasza a H1N1 influenza 
világjárványra 
A 2009-es világméretű A(H1N1) influenzajárvány az ECDC létrejötte óta az egyik legsúlyosabb egészségügyi 
vészhelyzet volt. Ez volt az első példa arra is, hogy az ECDC a közegészségügyi eseményekkel kapcsolatos 2., azaz 
a lehető legmagasabb riasztási szintet hirdette meg. A válságot az ECDC által a közegészségügyi eseményekre 
kidolgozott operatív tervnek megfelelően, az influenzával, valamint a felkészültséggel és válaszadással foglalkozó 
csoportok teljes bevonásával kezelték. Ugyanakkor az ECDC más részlegei is ugyanilyen mértékben részt vettek a 
teendőkben, és az ECDC koordinációs és válaszadási tevékenységeinek támogatása érdekében a teljes személyzet 
túlórázott. 

Teljes elkötelezettség 
A Központ valamennyi részlege intenzíven részt vett a világjárvány nyomon követésében, illetve a későbbi 
válaszadásban: a Felkészültségi és Válaszadási Egység, amely a Sürgősségi Operatív Központot (EOC) és a 
Járványügyi Felderítési Rendszert működteti; a Felügyeleti Részleg, amely a világjárványra irányuló felügyeleti 
tevékenységeket hozott létre; a Tudományos Tanácsadó Részleg, amely megfelelő időben szolgált tudományos 
véleményekkel, amikor kevés ismeret állt rendelkezésre a vírusról vagy a hatásos megelőző intézkedésekről; 
valamint az Egészségügyi Kommunikációs Részleg, amelynek lépést kellett tartania a média fokozott figyelmével, 
több száz kérdésre kellett válaszolnia, és a tagállamokban támogatnia kellett a válsághelyzeti kommunikációs 
tevékenységeket. Az Adminisztratív Részleg az információtechnológia és a logisztika terén nyújtott támogatást, 
valamint biztosította a kiegészítő személyzeti támogatást. Az ECDC betegség-specifikus programjai is szerepet 
kaptak, különösen az Influenza Program, amelynek teljesen át kellett szerveznie a tevékenységeit annak 
érdekében, hogy a világjárványra összpontosíthasson, valamint a Védőoltással Megelőzhető Betegségek Programja, 
amely a védőoltással kapcsolatos összes kérdésben szerepet kapott. 2009 áprilisa és decembere között az ECDC 
munkaerejének összességében több mint 50%-át ilyen vagy olyan módon bevonták a válság kezelésébe. 

Az ECDC a közegészségügyi válság támasztotta kihívások ellenére is biztosítani tudta, hogy munkaprogramja a 
tervezett tevékenységek zömét illetően megvalósuljon.  

Felkészülve a vészhelyzetekre 
A világjárvány nem érte felkészületlenül az ECDC-t. Az évek során az ECDC a következőket teremtette meg:  

• a közegészségügyi eseményekre (PHE) vonatkozó, kipróbált általános tervet az ECDC számára;  
• a 2006 júniusa óta működő Sürgősségi Operatív Központot (EOC); 
• célzott információs eszközök tárházát az Európát esetlegesen érintő, világszerte előforduló összes 

potenciális egészségügyi veszély észlelésére, értékelésére, nyomon követésére és jelentésére, amely 
eszközök mindegyike a nap 24 órájában működik; 

• járványügyi felderítési rutineljárásokat a veszélyek/kockázatok korai észlelésére; 
• tudományos módszertanokat a veszélyek és kockázatok értékelésére; 
• operatív partneri kapcsolatokat a világszerte működő különböző szervezetekkel az információk és 

tudományos eredmények megosztására; 
• a világjárvánnyal kapcsolatos felkészültségre irányuló, önértékelő látogatásokat az összes EU/EGT-

tagállamban és az uniós tagjelölt országokban (2005–2008);  
• részvételt hat európai felkészültségi munkaértekezleten;  
• a világjárvánnyal kapcsolatos felkészültség mutatóinak közös készletét, amelyet a WHO Európai Regionális 

Irodájával és az EU Egészségügyi Biztonsági Bizottságával dolgoztak ki; 
• rendszeres szimulációs gyakorlatokat az ECDC-nél, az Európai Bizottságnál és a tagállamokban az 

egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos válaszadási kapacitás tesztelése és tökéletesítése érdekében;  
• virológiai vizsgálatokon és háziorvosi ellátáson alapuló, integrált uniós felügyeleti rendszert az 

influenzaszerű megbetegedés és az akut légúti fertőzések terén: az Európai Influenzafelügyeleti Hálózatot 
(EISN);  

• információs csatornákat egy sor honlap, közzétett dokumentumok, eszköztárak, a „Flu News” kiadvány (a 
pandémiás azaz világjárványt okozó, szezonális és madárinfluenzáról szóló heti kiadvány), valamint a heti 
EISN-közlemények (jelenleg: WISO – heti influenzafelügyeleti áttekintés) segítségével; 

• a világjárvány során könnyen hasznosítható útmutató dokumentumok sorozatát olyan témákról, mint a 
vírusellenes szerek, a védőoltások, a tervezési felvetések, valamint a személyes és közegészségügyi 
intézkedések; 
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• projekteket az influenza elleni védőoltások hatásosságáról (I-MOVE) és a védőoltások biztonságosságáról 
(VAESCO); és 

• az Egészségügyi Biztonsági Bizottság kommunikációs szakembereket összefogó hálózatának teljes körű 
bevonását. 

 

Azonnali válasz a válságra  
2009 elején erős - nagyrészt A(H3N2) vírusok által okozott - szezonális influenzajárványok terjedtek Európa-szerte 
– ezek az elmúlt évek legtöbb halálozással járó járványai közé tartoznak. Az ECDC Európai Influenzafelügyeleti 
Hálózata (EISN) szorosan nyomon követte a helyzetet. Amikor a szezonális vírus által okozott megbetegedések 
súlyosságát felismerték, az ECDC figyelmeztetést adott ki, a védőoltás beadatására bátorítva ezzel az EU polgárait. 
Elsőként Spanyolország jelentett olyan esetet, amikor a „sertésinfluenza” (nem az A(H1N1)) embert fertőzött; 
ennek hatására azonnali kockázatértékelés történt, és felhívást tettek közzé e vírus altípusnak emberek és állatok 
körében végzett fokozott felügyeletére.  

Három nappal azután, hogy a pandémiás A(H1N1) influenzavírus felbukkanását 2009. április 21-én jelentették a 
Korai Figyelmeztető és Gyorsreagáló Rendszerben (EWRS), az igazgató az ECDC Sürgősségi Operatív Központjának 
közegészségügyi eseményekre (PHE) vonatkozó fokozatát 1. szintre emelte. A közegészségügyi eseményekkel 
kapcsolatos 2., azaz legmagasabb riasztási szintet május 4-én jelentették be.  

Az ECDC közegészségügyi eseményekre vonatkozó terve szerint több szervezeti kiigazítást kellett elvégezni: az 
igazgató válságkezelőt nevezett ki, az ECDC vezetőiből álló Közegészségügyi Események Stratégiai Csoportja 
naponta (később hetente kétszer) ülésezett a stratégiai kérdések megvitatására, és az Influenza Program által 
vezetett Közegészségügyi Események Irányító Csoportja napi szinten találkozott a szakmai és tudományos 
kérdések, valamint a válság gyakorlati kezelésének megvitatása érdekében. 

Ilyen helyzetben kulcsfontosságú a fokozott járványügyi felderítés, különösen a járvány korai szakaszában, amikor 
a betegség természetét illetően még sok a megválaszolatlan kérdés. A világjárvány korai szakaszában a legtöbb 
információ Észak-Amerikából származott, ezeket a déli féltekéről érkező jelentések követték. A tavasz és a nyár 
során, mielőtt a világjárvány tovább terjedt volna, Spanyolország és az Egyesült Királyság volt az első két európai 
ország, amely az A(H1N1) pandémiás influenzával kapcsolatban információt közölt az ECDC-vel.  

Az ECDC április végétől az év végéig napi tájékoztatókat adott ki az influenzáról, amelyek a világjárványról 
rendelkezésre álló összes információt összefoglalták. Az igazgatótanács kérésére heti kivonatot – vezetői 
tájékoztatót – készítettek, hogy az igazgatótanácsi tagokat és a fő szakpolitikai döntéshozókat tájékoztassák a 
Központ világjárvánnyal kapcsolatban végzett munkájáról. Az ECDC folyamatos átvitelű webes adássorozatot is 
készített az A(H1N1) pandémiás influenzáról.  

Május 4-én, amikor a 2. szintű Közegészségügyi Eseményre vonatkozó bejelentést tették, az ECDC Sürgősségi 
Operatív Központja (EOC) napi 24 órás működésre állt át; ennek keretében a teljes, 50 fős személyzet három 
műszakban dolgozott, nyomon követve az amerikai kontinens járványügyi helyzetét. Május 10-én leállították az 
éjszakai műszakokat, és a riasztási fokozatot 1-es szintűre csökkentették, melyet azután 2010. január 19-ig 
tartottak fenn.  

Az ECDC 2009 májusában szakértőt küldött az USA Atlantában működő Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központjába (CDC), hogy kapcsolattartó szerepet töltsön be az európai és egyesült államokbeli sürgősségi operatív 
központok között. A kínai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ – szintén a kialakuló világjárványra 
válaszolva – kapcsolattartó tisztviselőt küldött az ECDC-hez, aki összesen négy hétig végezte munkáját a 
Sürgősségi Operatív Központban.  

Júliusban az igazgatótanács egy volt tagja, Dr. Donato által vezetett csoport elvégezte az ECDC világjárványra 
adott kezdeti válaszának független felülvizsgálatát. A jelentés következtetése az volt, hogy „az ECDC bizonyította, 
hogy megfelelően képes az 1. és 2. riasztási szintű közegészségügyi eseményre reagálni, ami az ECDC 
munkatársainak magas szintű szakismereteit, képességeit és motiváltságát is igazolta”. A jelentés emellett 
javasolta, hogy a rugalmasság biztosítása érdekében dolgozzanak ki egy teljes körű üzletmenet-folytonossági 
tervet a korlátozott forrásokból fakadó hosszú távú nyomás leküzdésére, és az emberi erőforrásokkal kapcsolatos 
eljárást módosítsák, hogy az jobban igazodjon a személyzet elhúzódó válsághelyzet esetén felmerülő 
szükségleteihez. Az ECDC a jelentés ajánlásainak végrehajtása érdekében cselekvési tervet készített. 

Célzott tudományos tanácsadás 
Az ECDC számos tudományos dokumentumot adott ki, egyebek közt a világjárvánnyal kapcsolatos naprakész 
kockázatértékeléseket, az intézkedésekkel kapcsolatos tanácsokat , tervezési felvetéseket, védőoltási útmutatást, 
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valamint a tudományos előrelépésekre és a közegészségügyi fejleményekre vonatkozó áttekintéseket. Az 
elkerülhetetlen őszi és téli hullámra felkészülve az ECDC megerősítette a felügyeletet, a védőoltással kapcsolatos 
munkát és a tudományos tanácsadási teljesítményét: a világjárványról szóló kockázatértékelés a világjárvánnyal 
kapcsolatban rendelkezésre álló összes információt egyetlen dokumentumban foglalta össze, és ez a későbbiekben, 
az év során több finomításon is átesett. 

Fokozott felügyelet 
2009 júliusában, a világjárvány során végzett tanulmányokkal és a felügyelettel foglalkozó munkacsoport egy 
rendkívüli ülésén egy olyan, fenntartható jelentési rendszer minimális normáit vitatták meg, amelynek 
támogatására az országok készek lennének. Ez a Heti Influenzafelügyeleti Áttekintés létrehozásához vezetett, 
amelyet először szeptember 15-én tettek közzé, jóval a világjárvány őszi és téli hullámai előtt. Az influenzára 
vonatkozó felügyeleti adatokat (háziorvosi és virológiai adatokat) jelentősen kiterjesztették, hogy a világjárvány 
súlyosabb vonatkozásainak (például a halálozás, a kórházi kezelés, a virológiai felügyelet, a tagállamok által végzett 
minőségi értékelések) nyomon követéséhez szükséges egyéb információforrásokat is felöleljenek, és kialakítsák a 
Súlyos Akut Légúti Infekció/betegség (SALI) felügyeletét. Arról is megállapodás született, hogy a felügyeleti 
tevékenységeket a tagállamok által végzett kettős adatbevitel elkerülése érdekében harmonizálni fogják a WHO 
Európai Regionális Irodájával.  

Megerősített kommunikáció 
Az A(H1N1) világjárvány ideje alatt az ECDC proaktív és reaktív sajtó- és médiaszolgáltatásokat nyújtva, aktívan 
részt vett a napi szintű járvány- és vészhelyzeti kommunikációban. E szolgáltatások közé tartoztak a 
sajtóközlemények, a sajtókonferenciák és a webes tartalomsugárzások is. Az ECDC a honlapjának egy részét a 
világméretű influenzajárványnak szentelte, a világjárványhoz kapcsolódó több tucat dokumentummal, amelyek a 
betegség összes szakmai vonatkozását lefedték. Emellett más, online megjelent dokumentumokat is publikáltak, 
mint pl. a közegészségügyi hatóságoknak szóló útmutató, a lakosságnak szánt információk, a kockázatértékelések, 
a tudományos tanácsadó kiadványok és az oktató anyagok. A helyzet változásához igazodva e dokumentumok 
közül sokat többször is frissítettek. 

Az ECDC összesen 200-nál is több dokumentumot tett közzé a világjárványról. Ezenfelül az ECDC által kiadott, 
Eurosurveillance című online lap lehetővé tette, hogy a közegészségügyi tudományos szakemberek gyorsan 
közzétegyék és megosszák a világjárvánnyal kapcsolatos kulcsfontosságú eredményeiket. A lap 2009-ben összesen 
92 cikket közölt a 2009. évi világméretű A(H1N1) influenzajárványról – többet, mint bármely más, előzetes 
szakértői értékelésnek alávetett lap. A világjárványról szóló publikációk zöme „Gyors közlemény”-ként jelent meg, 
de az Eurosurveillance októberben különkiadást tett közzé a világjárvány déli féltekén kialakult helyzetéről.  

Célzott munka a védőoltási kérdések terén 
Az ECDC a nyár során támogatást nyújtott az Európai Bizottságnak, amely rendszeresen összehívta az 
Egészségügyi Biztonsági Bizottság (HSC) üléseit, olyan témákban, mint a közegészségügyi intézkedések és a 
védőoltással megcélzott kockázati csoportok. Az ECDC és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csatlakozott a 
vakcinákkal kapcsolatos kérdéseken dolgozó uniós munkacsoporthoz, ami egy uniós terv közzétételét 
eredményezte. Az ECDC ebből az alkalomból számos dokumentumot készített vagy frissített, és felgyorsította az I-
MOVE (a védőoltás hatásosságának nyomon követése) és a VAESCO (védőoltások biztonságossága) projektet, 
hogy ezek az év végéig eredményekkel szolgálhassanak. 

Ősszel intenzívebbé vált a védőoltásokkal kapcsolatos munka, ugyanis az EMA-val, a WHO-val és az Európai 
Bizottsággal heti telekonferenciák zajlottak. Az ECDC az EMA bizottságait is tájékoztatta, adatokat szolgáltatott és 
elemzéseket készített, ideértve a pandémiás védőoltások kockázat/haszon értékelését. Az ECDC a WHO-val 
közösen tervezési forgatókönyveket készített a 2010-ben és ezután jelentkező pandémiás illetve a világjárványok 
között előforduló (szezonális) influenzáról.  

Szorosabbra fűzött partneri kapcsolatok és a harmadik 
országok támogatása 
Az ECDC rengeteg értékes információt kapott az uniós tagállamokban található partnereitől, különösen az 
adatgyűjtést illetően. Az ECDC különösen hálás a tagállamok szakemberei által elvégzett munkáért, valamint azért, 
hogy a tagállamok az ECDC szakértőivel megtartott különböző találkozók alkalmával megosztották velük nemzeti 
tapasztalataikat. 



 
 
 
 
ECDC INTÉZMÉNYI KIADVÁNY Annual Report of the Director 2009 

 

 
 
 

 

 

7 

Folytatódott az Európai Bizottsággal, a WHO-val és más uniós ügynökségekkel, különösen az EMA-val zajló 
együttműködés. Erőfeszítések történtek az átfedések elkerülésére. Az együttműködést optimalizálták, figyelembe 
véve az egyes partnerek sajátos erősségeit.  

Az ECDC két tanácsi ülés alkalmával támogatást nyújtott a svéd elnökségnek (az ECDC igazgatója tájékoztatta a 
minisztereket): az elnökség, az ECDC és a Bizottság egy közös ülésén a svédországi Jönköpingben, július elején, 
valamint a tisztifőorvosokkal létrejött találkozón (az intenzív osztályokra nehezedő nyomás; döntés arról, hogy 
ősszel és télen nem rendelnek el intézkedéseket a terjedés megfékezésére). Az ECDC ezenfelül támogatást nyújtott 
az Elnökség Barátai Csoport és az egészségügyi attasék Brüsszelben sorra kerülő gyakori üléseihez. 

2009 őszének végén három sürgősségi kiküldetés zajlott az ECDC vezetésével (vagy részvételével), Bulgáriában, 
Törökországban és - a WHO csapatának részeként - Ukrajnában. Az ECDC ezenfelül – a WHO Európai Regionális 
Irodájával közösen – munkaértekezletet szervezett több délkelet-európai országgal, hogy megismerje a 
világjárvány során a kommunikáció és az intenzív ellátás terén nyert tapasztalataikat. 
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