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Forrás Internet-helye:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_928 ;  

A HERA honlapja:  

https://ec.europa.eu/info/departments/health-emergency-preparedness-and-response-

authority_en#department_plans ;  

A HERA 2022. évi munkaprogramja (21 p.):  

https://ec.europa.eu/health/publications/hera-work-plan-2022_en ;  

Az új Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóság (European 

Health Emergency Preparedness and Response Authority – HERA) bemutatta első 

éves munkatervét, amelynek költségvetése 2022-re 1,3 milliárd euró, célja pedig a 

határokon átnyúló egészségügyi vészhelyzetek megelőzése, az azokra való 

felkészülés és gyors reagálás. Miután a HERA igazgatótanácsa elfogadta a 2022. évi 

munkatervet, a hatóság megkezdheti az uniós felkészültség és reagálási képesség 

megerősítését, a sebezhetőségek és a stratégiai függőségek mérséklését, valamint a 

globális egészségügyi szükséghelyzeti infrastruktúra megerősítéséhez való 

hozzájárulást.  

Az erős európai egészségügyi unió kulcsfontosságú pilléreként a HERA számos 

ambiciózus célt tűzött ki 2022-re, egyrészt a folyamatban lévő Covid19-

világjárványra való reagálással, másrészt a potenciális jövőbeli egészségügyi 

veszélyekre való felkészültséggel kapcsolatban.  

A határokon átnyúló jövőbeli egészségügyi vészhelyzetek megelőzése és az 

azokra való felkészülés: A „felkészülési szakaszban” a HERA szorosan együtt fog 

működni más uniós és nemzeti egészségügyi ügynökségekkel, az iparral, a kutatói 

közösséggel, a civil társadalommal és nemzetközi partnerekkel annak érdekében, 

hogy javítsa az EU felkészültségét a jövőbeli egészségügyi vészhelyzetekre. Az ilyen 

célú intézkedések közé tartoznak a következők:  

• a különböző népegészségügyi veszélyek kezelésére alkalmas egészségügyi 

készletek beszerzése és felhalmozása több mint 580 millió eurós 

költségvetéssel;  
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• több mint 300 millió euró felszabadítása a kialakulóban lévő veszélyekkel 

szembeni egészségügyi ellenintézkedések és innovatív technológiák kutatására 

és fejlesztésére;  

• a vészhelyzet esetén azonnal mozgósítható gyártólétesítmények hálózatának 

(EU FAB) kiépítése;  

• a klinikai vizsgálatok és adatok hosszú távú és nagyszabású uniós 

platformjának létrehozása;  

• a Covid19 mellett három másik nagy hatású egészségügyi veszély azonosítása 

tavasz végéig, szoros együttműködésben a tagállamokkal a HERA 

igazgatótanácsában, az uniós ügynökségekkel, a nemzetközi partnerekkel és 

szakértőkkel.  

A jövőbeli egészségügyi veszélyek előrejelzése: A HERA emellett a fenyegetések 

értékelésével és információgyűjtéssel foglalkozik, modelleket dolgoz ki a járványok 

előrejelzésére, és felvázol egy uniós szintű reagálási tervet. A 2022-re tervezett 

intézkedések többek között:  

• az egészségügyi veszélyek felderítésére és felderítésére szolgáló lehető 

legkorszerűbb valós idejű rendszer létrehozása;  

• a fenyegetések értékelésére és rangsorolására szolgáló célzott informatikai 

platform létrehozása.  

Reagálás az egészségügyi veszélyekre: A Covid19-világjárványra való reagálással 

összefüggésben a HERA veszélyhelyzet-reagálási funkcióit már aktiválták. Újabb 

uniós szintű, határokon átnyúló népegészségügyi szükséghelyzetek esetén további 

intézkedéseket kell életbe léptetni, nevezetesen elérhetővé kell tenni sürgősségi 

finanszírozást és el kell indítani nyomonkövetési mechanizmusokat, valamint új 

egészségügyi ellenintézkedéseket és nyersanyagokat kell fejleszteni és beszerezni. A 

folyamatban lévő fellépések például:  

• a Covid19 elleni oltóanyagok időszerű rendelkezésre állásának biztosítása az 

uniós tagállamok számára, beleértve szükség esetén a variánsokhoz igazított 

oltóanyagokat is;  

• a Covid19 elleni terápiás készítmények beszerzése az uniós tagállamok 

számára;  

• a variánsok észlelésére és tudományos értékelésére szolgáló nemzeti 

kapacitások bővítése;  

• az oltóanyagok más országokba és földrészekre való eljuttatásának biztosítása.  

 

A HERA teljes költségvetése a 2022–2027-es időszakra 6 milliárd euró. 


