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РОЛЯТА НА АГЕНЦИИТЕ НА ЕС
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Европейски център за
профилактика и контрол
върху заболяванията (ECDC)
Да защитим Европа от
инфекциозните болести
НА С ТО Я Щ МА Н ДАТ
Поддържане на контакти и обмен на
информация
Мониторинг въз основа на различни
видове набори от данни
Незадължителни насоки и
оценки на риска

Механизъм за ранно предупреждение
и реакция с цел обмен на информация

Сътрудничество с експерти от
държавите членки

БЪД ЕЩ МАН Д АТ
• Препоръки относно мерки за овладяване
на огнищата
• Най-съвременни епидемиологични
наблюдения с цел мониторинг на огнищата
на инфекциозни болести въз основа на общи
стандарти и определения
• Конкретни препоръки за реакция
• Механизъм за ранно предупреждение
и реакция с цел
- бдителност
- обмен на информация
- планиране на готовността
• Мрежа от референтни лаборатории,
които да предоставят в случай на кризи
консултации относно нови патогени и мрежа
за субстанциите с човешки произход, напр.
тъкани, клетки или кръв

Европейска агенция
по лекарствата (EMA)
Оценка и мониторинг
на безопасността на
лекарствата

НА С ТО Я Щ МА Н ДАТ

БЪД ЕЩ МАН Д АТ

Мониторинг на безопасността на
лекарствата

• Следене за и облекчаване на недостига
от лекарства и медицински изделия, причинен
от събития с голям мащаб

Оценка на безопасността на
лекарствата

• Консултации относно медицински
изделия и лекарства, които могат да
се използват за лечение, превенция или
диагностика на заболяване, водещо до
епидемичен взрив
• Координация на проучванията за следене
на ефективността и безопасността на
ваксините
• Координация и консултации относно
клиничните изпитвания на лекарства

НОВ орган на ЕС за
здравна готовност за
извънредни ситуации и
отговор на тях
(предложение в края на 2021 г.)
НА С ТО Я ЩА С Т Р УК ТУРА

Р ОЛЯ Н А Н ОВИ Я ОР ГАН

Научноизследователската
програма на ЕС се препрограмира
с цел отговор на настоящата
извънредна ситуация

• разработка на нови лекарства въз основа
на преглед на новите открития
• Проследяване на нововъзникващи
биомедицински въпроси и тенденции в
техния политически, социален, технологичен
и екологичен контекст

Съвместно възлагане на обществени
поръчки за медицинско оборудване
и други мерки за противодействие,
но без то да бъде пригодено за
извънредни ситуации

• Достъп до лекарства и медицинско
оборудване при извънредни ситуации чрез
производство и спешни доставки, включително
чрез бързо увеличение на капацитета за
производство
• Осигуряване на незабавни допълнителни
медицински услуги, чрез които да се поеме
нарасналото търсене

Преговори по ад хок предварителни
пазарни ангажименти за ваксини

• Изграждане на капацитет за бързо
увеличаване на производството в ЕС
• Старт на процедури за спешни обществени
поръчки и спешно разгръщане на медицински
мерки за противодействие, включително
ваксини
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