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(Közlemények)

EURÓPAI BETEGSÉGMEGELŐZÉSI ÉS JÁRVÁNYVÉDELMI KÖZPONT

FELHÍVÁS SZÁNDÉKNYILATKOZAT BENYÚJTÁSÁRA, TUDOMÁNYOS TESTÜLETEK TAGJAI

(2005/C 244 A/01)

A felhívás az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) tudományos testületeiben
való tagság iránti pályázatok benyújtására vonatkozik.

A Központról

A Központ Stockholmban, Svédországban található, és 2005. májusában kezdte meg működését.
A Központ jogi alapját az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló,
2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet képezi.

(http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0851:EN:HTML)

A Központ feladatainak és szerepének általános leírása

A Központ feladata, hogy azonosítsa, felmérje és közölje az emberi egészségre nézve a fertőző betegségek
miatt fennálló és újonnan jelentkező veszélyeket. E tág feladaton belül a Központ fő szakmai feladatai az
alábbi 4 kategóriába sorolhatók:

a) Laboratóriumok járványügyi felügyelete és hálózatba szervezése;

b) Korai figyelmeztetés és gyors reagálás, amely a fertőző betegségek szakértőinek 24 órás
elérhetőségén alapul;

c) Tudományos vélemények, a meghatározott területeken meglevő szakértelem összefogása az egész
EU-ra kiterjedő különböző hálózatokon keresztül és az ad hoc tudományos testületek révén; és

d) Technikai segítségnyújtás és kommunikáció a tevékenységeit és eredményeit illetően, valamint az
információ különböző közönségek igényeire szabott terjesztése.

Horizontális projektjeiben a Központ fokozatosan fogja kiépíteni a megelőzés, a felkészültség, a reagálás
és a védekezés terén a fertőző betegségek teljes körét lefedő teljes kapacitását.
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A „Tudományos Tanácsadó” Egység leírása

A Tudományos Tanácsadó Egység fő feladata, hogy megalapozott és független technikai és tudományos
tanácsokat adjon. Ezt a Közösségen belüli erős tudományos mag létrehozásával fogják elérni,
a mikrobiológia, a járványtan, a klinikai fertőző betegségek és más tudományok terén tevékenykedő,
vezető európai tudósokkal kialakított jó kapcsolatokkal kombinálva.

Az Egységet tudományos munkájában a következők támogatják:

— az egyes tagállamok által jelölt egy-egy tudományos szakértőből álló tanácsadó fórum, amely
háromhavonta ülésezik,

— több tudományos testület,

— szükség esetén ad hoc testületek.

A tudományos testületek

Hat tudományos testület fog alakulni, melyek mindegyike 11 tagból áll. Szakterületeik nagyrészt
egybeesnek a 2119/98/EK határozat mellékletében meghatározott tág betegségcsoportokkal, melyek
a következők:

— Levegő útján terjedő betegségek (beleértve az influenzát),

— Védőoltással megelőzhető betegségek (beleértve a védőoltásokat érintő kérdéseket),

— Nemi úton terjedő fertőzések és vér útján terjedő vírusos betegségek,

— Élelmiszer és víz útján terjedő betegségek, környezeti eredetű betegségek és zoonózisok,

— Antimikrobiális rezisztencia és nozokomiális fertőzések,

— Súlyos behurcolt betegségek és utazáshoz kapcsolódó egyéb egészségügyi kérdések.

A horizontális és interdiszciplináris kérdések kezelésére koordináló bizottság fog alakulni, amely
e testületek elnökeiből, az ECDC testületeinek titkárságából, valamint szükség esetén más meghívott
szakértőkből áll.

A testületek tagjainak feladatai

A testületek szerepe az lesz, hogy

— az ECDC elé terjesztett kérdésekről tudományos véleményt adjanak,

— előmozdítsák a Központ tudományos programját,

— segítsék a Központot lépést tartani a tudomány fejlődésével — K+F vonatkozás.
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A testületek kezdetben várhatóan évente kétszer fognak ülésezni, kétnapos ülésen. Ezen ülések között
a testületek tagjait felkérik, hogy e-mailben adjanak véleményt, és szükség esetén valószínűleg
vészhelyzeti, személyes részvétellel zajló ülésekre fog sor kerülni. A tagok az elvárások szerint nemcsak
a tudományos kérdések megválaszolásában segítik a Központot, hanem részt vesznek az Európában
előforduló fertőző betegségekkel szembeni összehangolt fellépésre vonatkozó iránymutatások kialakítá-
sában, tanácsot adnak az ECDC számára a tagállamoknak javasolandó eszközrendszerekről, azonosítják
a kutatási és tudományos hiányosságokat, és megkezdik a munkát ezeken a területeken. További feladatuk,
hogy a Tudományos Tanácsadó Egység számára rendszeresen továbbítsák a Központ működése és
politikája szempontjából jelentős tudományos eredményeket, és a K+F területén azonosítsák az esetleges
hiányosságokat, valamint az ECDC-n belül eljárásokat indítsanak az ilyen hiányosságok megszüntetésére.

A testületek tagjainak hivatali ideje három év, amely egy alkalommal meghosszabbítható.

A testületeket munkájuk során az ECDC Tudományos Tanácsadó Egységén belül működő titkárság segíti,
és az elnök szorosan együttműködik a titkársággal.

A valamely testületben való részvételért nem jár díjazás, csak a felmerült költségek megtérítése.

Szükséges szakképesítések és tapasztalat

A testület tagjának az alábbiakkal kell rendelkeznie:

— igazolt szakmai tapasztalat és tudományos kiválóság a következő területek bármelyikén: kísérleti
vagy klinikai mikrobiológia, fertőző betegségek, járványtan, közegészségügy, klinikai farmakológia
vagy más kapcsolódó tudományágak,

— az európai tudományos közösség körében nagy elismerésnek örvend,

— az eddigi tudományos eredmények, mint például publikációk, ösztöndíjak, díjak, stb. által igazolt
megfelelő háttér,

— jó angolnyelv-ismeret, szóban és írásban egyaránt.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik rendelkeznek az alábbiakkal:

— tapasztalat tudományos értékelések elvégzése és/vagy tudományos tanácsadás terén, a szükséges
illetékességi területeken,

— tapasztalat tudományos munkák és publikációk szakértői értékelése terén,

— képesség tudományos beszámolók és jelentések tervezetének elkészítésére,

— képesség az elektronikus dokumentum- továbbítási és kommunikációs eszközök használatára.

Függetlenség és érdekeltségre vonatkozó nyilatkozatok

A tudományos testületek tagjainak kinevezése személyre szólóan történik. A pályázóknak nyilatkozniuk
kell arról, hogy vállalják, hogy a tudományos testület munkájában független módon, külső befolyástól
mentesen tevékenykednek.
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Kiválasztási eljárás

Minden személy kizárólag egy testületben vehet részt. A pályázókat felkérjük, hogy a fent említett hat
testület közül válasszák ki a hozzájuk leginkább közel állót.

A testületek végleges összetételéről a Központ tanácsadó fórumától kapott ajánlást követően az igazgató
határoz.

Azok a pályázók, akik a kiválasztási feltételeknek megfelelnek, de akiket egyik tudományos testület
tagjának sem választottak, szakértői listára kerülnek, melyet a tudományos testületek megbízatásán kívül
eső kérdések esetén ad hoc testületek gyors felállításához lehet használni.

A pályázati űrlapokat az angol nyelvű részletes önéletrajzzal együtt e felhívásnak az Európai Unió Hivatalos
Lapja C sorozatában való közzétételét követő 30. napig, elektronikus úton kell elküldeni.

Minden pályázatot bizalmasan kezelünk.

A részletes eljárások az ECDC honlapján, az alábbi címen találhatók:

http://www.ecdc.eu.int
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