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Új eszközkészlet a nemzeti TBC-megelőzési programok támogatására az EU és az EGT területén 

Vessünk véget a TBC-nek 2030-ra: mit kell tenni? 

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2018-as adatai szerint az Európai Unióban (EU) és az 

Európai Gazdasági Térségben (EGT) jelentett TBC-fertőzések száma 10,2 minden 100 000 lakosra levetítve. 

Habár az esetek aránya folyamatosan csökken, az alacsony és a magas esetszámú országokban egyaránt többet kell 

tennünk annak érdekében, hogy 2030-ra teljesíteni tudjuk a WHO „Vessünk véget a TBC-nek” célkitűzéseit.  Ehhez 

határozott és következetes válaszlépéseket kell tennünk. 

A nemzeti stratégiai tervek és útmutatók kifejlesztése és bevezetése területén jelentős eltérések tapasztalhatók az 

EU-n és az EGT-n belül.  A WHO és bizonyos európai tagállamok már adtak ki olyan eszközkészletet, amelynek célja, 

hogy módszertani megközelítéssel szolgáljon a nemzeti stratégiai tervek megfogalmazásához.  Viszont a teljesítéshez 

sokkal inkább célzott és támogató megközelítésekre van szükség, amely határozott célokat fogalmaz meg az európai 

környezetet figyelembe véve. 

Ennek a létfontosságú célkitűzésnek a támogatására hoztuk létre a CHAFEA 
megbízásából az európai TBC-stratégiai eszközkészletet, mely mindenki számára 

szabadon elérhető és hozzáférhető. 

 

TBC-stratégiai eszközkészlet európai országok számára 

Az eszközkészlet naprakész útmutatóval szolgál a TBC intézkedési terv és a TBC-stratégia alapvető komponenseiről, 

így támogatja a nemzeti TBC-tervek fejlesztését és javítását.  Egységes szerkezetbe foglalja a EU-t/EGT-t érintő 

legújabb bizonyítékokat és szakértői véleményeket 31 EU/EGT-tagállamból.  

A WHO korábban kiadott általános eszközkészletére, az angol együttműködési TBC-stratégiára és a holland nemzeti 

TBC-tervre építve, praktikus eszközként szolgál az országspecifikus TBC-stratégiák vagy TBC intézkedési tervek 

kifejlesztéséhez, valamint a TBC-stratégia bevezetéséhez. Ennek a TBC-stratégiai eszközkészletnek a célja:  

▪ hogy hivatkozási alapként szolgáljon az EU-nak és az EGT-nek a TBC visszaszorítására és megelőzésére 

irányuló, konkrét beavatkozási területein; 

▪ hogy támogassa a nemzeti szintű tervezést és erőforrás-elosztást a kölcsönösen ellenőrzött bizonyítékok és 

alapvető adatok alapján; 

▪ hogy támogatást nyújtson a magas szintű elkötelezettség alkalmazása és az érdekelt csoportok bevonása 

során 

 

Az Eszközkészlet példányának beszerzése és használata 

Az Európai TB-stratégia a TBC-vel foglalkozó szakemberek számára készült gyakorlati eszköz, melynek célja, hogy 

tájékoztatást nyújtson a nemzeti stratégiai TBC-tervek fejlesztéséhez, és hogy előmozdítsa a TBC-felszámolását az 

egyes országokban és Európában. 

Várhatóan jóvá fogják hagyni az Eszközkészletet európai környezetben is – ahová tervezték –, és például olyan 

környezetekben is, ahol nincs TBC intézkedési terv vagy TBC-stratégia, illetve ahol a TBC előfordulási aránya az 

alacsony és középmagas közötti, valamint különböző földrajzi területek esetén (pl. keleti és nyugati EU/EGT 

környezetek).  Az Eszközkészletet várhatóan különböző környezetekben is bevezetik.  

Az eszközkészlet egy példánya letölthető a e-detecttb.eu weboldalunkon keresztül. 
További információért írjon e-mailt a dominik.zenner@ucl.ac.uk címre. 

https://e-detecttb.eu/tb-strategy-toolkit/
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Hogyan hoztuk létre az Eszközkészletet: az együttműködési eljárás 

Az E-DETECT TBC stratégiai eszközkészlet fejlesztési eljárása és tartalma az EU/EGT környezetben a TBC 

visszaszorítása szempontjából kulcsfontosságú területekre összpontosított, és széles körű bizonyítékok támasztják 

alá. Ilyen bizonyítékok többek között:  

• A nemzeti TBC-visszaszorítási tervek és TBC-stratégiák páneurópai felmérése, többek között az intézkedési területek 

rangsorolása, illetve a TBC visszaszorítására és megelőzésére irányuló intézkedések bevezetésének korlátai 

• A TBC visszaszorítása és megelőzése érdekében hozott beavatkozások bizonyítékainak szisztematikus áttekintése 

• A TBC visszaszorításával és megelőzésével kapcsolatos szabályzatok, stratégiák és útmutatók bevezetését lehetővé tevő 

vagy gátoló tényezők bizonyítékszintézise és szisztematikus áttekintése 

• Szakértői vélemények az EU/EGT program képviselőitől, a 2018 októberében a hollandiai Leidenben megrendezett 

kulcsfontosságú Érdekeltek ülése során megszerzett nemzeti gócpontok, és az érdekelt felekkel folytatott 

nyomonkövetési párbeszéd. 

 
Érdekelt felek széles körével működtünk együtt, többek között a hivatalos nemzeti gócpontok és a TBC-
visszaszorítási programok vezetőivel az EU/EGT teljes területén, az Európai Bizottsággal, az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC), a WHO európai kirendeltségével, egyéb TBC-szakértőkkel 
és a civil társadalom képviselőivel, oktatási intézményekkel, illetve nem kormányzati és polgári jogi társaságokkal. 

 
Hogyan hoztuk létre az Eszközkészletet: konszenzus kiépítése és eredmények 

Annak ellenére, hogy a WHO nemzeti stratégiai tervének kifejlesztésére irányuló módszertani útmutatója 2015 óta 

rendelkezésre áll, a páneurópai felmérésünk jelentős réseket tárt fel a stratégiák kifejlesztése és bevezetése 

területén, azaz a 31 EU/EGT tagállamból 14-ben nem volt TBC-visszaszorítási terv.  

Miután a bizonyítékok alapján levont következtetéseket megfontolták, a szakértők a nemzeti TBC-tervet és TBC-

stratégiát illetően kilenc fő pontban állapodtak meg. 

• Az egészségügyi szakemberek és egyéb 

szolgáltatók figyelemének felhívása a TBC-re 

• Célzott BCG oltás 

• A multirezisztens TBC kezelésének és 

megelőzésének javítása 

• Kontaktkutatás 

• A HIV és a TBC együttes fertőzésének kezelése 

• TBC visszaszorítása az ellátási rendszerből kieső 

emberek esetén 

• Célzott TBC-szűrés magas kockázatú csoportokban 

• Megfigyelés és nyomon követés 

• TBC-szakemberek képzése és fejlesztése 

Ezek közül a pontok közül hármat még jobban kidolgoztak, ezek a következők: 

• A közösségek és az elsődleges szolgáltatók figyelmének felhívása a TBC-re 

• Az ellátási rendszerből kieső emberek elérése 

• Célzott TBC-szűrés magas kockázatú csoportokban 

Ezeket a területeket nem azért tárták fel jobban, mert fontosabbak lennének a többi fő pontnál, hanem mert 
megvalósításuk gyakorlati akadályokba ütközik. Ezt a három pontot, és azok lehetséges megoldását megvitatták a 
2018 októberében Liedenben rendezett ülésen, és ezeket az Eszközkészlet részletesebben fedi. 

 
A nemzeti stratégiába vagy intézkedési tervbe bevonandó fő pontokra irányuló döntést a helyi epidemiológia és a 

helyi közösségek érdekeltjeinek ismeretei alapján kell meghozni. Az Eszközkészlet feltárja a TBC-esetek rutinszerű és 

továbbfejlesztett szűrésére vonatkozó jelentések nemzeti és azalatti epidemiológiai elemzéseire támaszkodó, 

adatalapú megközelítéseket. 

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT: A jelen dokumentum tartalma kizárólag a szerző véleményét tükrözi, és azért kizárólag ő felelős . A dokumentumot nem lehet úgy 

tekinteni, hogy az Európai Bizottság, illetve a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) vagy az Európai Unió bármely 

más szervezetének a nézeteit tükrözné.  Az Európai Bizottság és az Ügynökség semmilyen felelősséget nem vállal a dokumentumban található információk bármilyen 

jellegű felhasználásáért. 


