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Forrás Internet-helye:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_4474 ;  

https://health.ec.europa.eu/publications/hera-factsheet-health-union-identifying-top-

3-priority-health-threats_en ;  

A Bizottság Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatósága 

(Health Emergency Preparedness and Response Authority – HERA) megnevezte 

azt a három legfontosabb egészségügyi veszélyt, amelyek esetén leginkább szükség 

van az egészségügyi ellenintézkedések uniós szintű összehangolására. A HERA-

tanács három veszélyességi kategóriába sorolta azokat az életveszélyes vagy súlyos 

egészségügyi fenyegetéseket, amelyek átterjedhetnek a tagállami határokon: 1. nagy 

pandémiás potenciállal rendelkező kórokozók, 2. vegyi, biológiai, radiológiai és 

nukleáris veszélyek, valamint 3. antimikrobiális rezisztenciából eredő veszélyek. 

A HERA a szóbanforgó rangsorolást 2022. évi munkatervével összhangban és a 

Bizottság szolgálataival, az uniós ügynökségekkel, valamint a nemzetközi 

partnerekkel és szakértőkkel együttműködve végezte el. Három, nagyhatású 

egészségügyi veszélyt azonosított a globális egészségügyi biztonsággal kapcsolatos 

világméretű összehangolás és szoros együttműködés biztosítása érdekében.  

A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek kategóriái  

1. Nagy pandémiás potenciállal rendelkező kórokozók: ez magában foglalja 

bizonyos, aggodalomra okot adó víruscsaládok vizsgálatát, figyelembe véve a 

legtöbb újonnan megjelenő, súlyos következményekkel járó fertőző betegség 

zoonózis-jellegét is. Ebbe a kategóriába főként a légzőszervi RNS-

víruscsaládok tartoznak;  

2. Vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések: ezek származhatnak 

véletlen vagy szándékos kibocsátásból, figyelembe véve a globális geopolitikai 

feszültségeket, valamint a tisztességtelen szereplők által okozott incidenseket. 

A vegyi, biológiai, radioaktív és nukleáris anyagok azonosítása a 

veszélyhelyzet előfordulásának valószínűsége és az emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatás alapján történt;  
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3. Az antimikrobiális rezisztenciából eredő veszélyek, amelyek az emberi 

egészségre nézve az egyik legnagyobb kockázatot jelentik, mivel becslések 

szerint az antibakteriális rezisztencia önmagában évi több mint 1,2 millió 

halálesetet okoz világszerte.  

A következő lépések 

Az egészségbiztonságot fenyegető legfontosabb veszélyek azonosítása indítja el azt a 

folyamatot, amely biztosítja a gyógyszerek, diagnosztikai eszközök, orvostechnikai 

eszközök és egyéni védőeszközök fejlesztését, gyártási kapacitásának bővítését, 

beszerzését és esetleges készletfelhalmozását (valamint egyéb egészségügyi 

ellenintézkedéseket) annak érdekében, hogy szükség esetén biztosítani lehessen ezek 

rendelkezésre állását és hozzáférhetőségét. A HERA más bizottsági szolgálatokkal és 

uniós ügynökségekkel karöltve fogja garantálni a népegészségügy és az egészségügyi 

biztonság védelmére irányuló beruházások folyamatosságát a szükséges orvosi 

készletek rendelkezésre állása érdekében. 

Háttér-információk 

A HERA egyik fő célja a kulcsfontosságú egészségügyi ellenintézkedések 

fejlesztésének, gyártásának, beszerzésének és méltányos elosztásának biztosítása a 

rendelkezésre állást és a hozzáférhetőséget érintő esetleges problémák kezelése 

érdekében. Ehhez a HERA-nak fel kell mérnie a határokon át terjedő lehetséges súlyos 

egészségügyi veszélyeket, és e cél elérése érdekében információkat kell gyűjtenie. 

Azonosítania és rangsorolnia kell a jövőbeli egészségügyi veszélyeket, valamint fel 

kell tárnia a vonatkozó egészségügyi ellenintézkedések és készletek rendelkezésre 

állása és hozzáférhetősége terén jelentkező esetleges hiányosságokat. Koordinálnia 

kell az új egészségügyi ellenintézkedések kutatásával és fejlesztésével kapcsolatos 

jövőbeli lépéseket. Egyszersmind támogatni fogja az ebbe az irányba mutató egyéb 

cselekvéseket. 

A HERA az európai egészségügyi unió kulcsfontosságú pillére, és alapvető eszköz az 

EU egészségügyi veszélyhelyzetekre való reagálásának és felkészültségének 

megerősítéséhez. A HERA-t 2021 szeptemberében hozták létre azzal a céllal, hogy a 

világjárvány kezelésére és az arra való reagálásra vonatkozó ad hoc megoldásokat egy 

olyan állandó struktúra váltsa fel, amely megfelelő eszközökkel és erőforrásokkal 

rendelkezik ahhoz, hogy előre megtervezhesse az uniós fellépést egészségügyi 

szükséghelyzetek esetén.  
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