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SAJTÓSZEMINÁRIUM AZ INFLUENZA PANDÉMIÁRA VALÓ 
FELKÉSZÜLTSÉGRŐL ÉS AKTUÁLIS HELYZETJELENTÉS A 

MADÁRINFLUENZÁRÓL 
 

 
MIKOR?   

 
2006. október 17., kedd, 9.00 - 18.00 óra 
 

HOL?  
 
Az Európai Bizottság Belgiumi Képviselete, 1000 Brüsszel, Rue Archiméde 73 
 

KI? 
 
Egészségügyi szerkesztők az EU 25 tagállamából 
 

MI? 
 
Mi a valószínűsége annak, hogy új, halálos influenza vírus üti fel a fejét, és Európába 
is gyorsan átterjedő pandémiát okoz? Mindez összefüggésben áll-e a 
madárinfluenzával? Megfelelően felkészültek-e az EU-tagállamok? Hogyan erősíthető 
meg együttes intézkedésekkel az EU fellépése? Milyen szerepet játszhat a média egy 
ilyen jelentős egészségügyi krízis esetén?  
 
Az Ázsiában és Afrikában továbbra is pusztító madárinfluenza és egy esetleges emberi 
influenzajárvány sokat emlegetett lehetősége kapcsán felmerült rengeteg kérdésre reagálva 
rendkívül fontos, hogy a sajtó folyamatosan lépést tartson a legújabb fejleményekkel, és hogy 
ezekről Európa polgárait is tájékoztatni tudja. Az Európai Bizottság Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága pontosan e célból szervez egy a témához kapcsolódó 
sajtószemináriumot, melyen az Európai Bizottság, az Európai Betegségmegelőzési és 
Ellenőrzési Központ és az Egészségügyi Világszervezet több vezető szakértője lesz majd jelen. 
 
 „Az influenza pandémiára való felkészültség az Európai Unió egyik legfontosabb prioritása, az 
Európai Bizottságnak pedig fontos feladata, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a 
készenléti tervezésben, és hogy koordinált EU fellépést dolgozzon ki" – fogalmazott Markos 
Kyprianou, az EU egészségügyi és fogyasztóvédelmi biztosa.  
 
A szeminárium igyekszik majd megvilágítani, hogy az egészségügyi biztos fenti szavai hogyan 
kerülnek át a gyakorlatba olyan intézkedések útján, mint például az EU-szintű szimulációs 
gyakorlatok, az országos készenléti tervek felülvizsgálata, a kutatási projektekre fordítandó 20 
millió eurós kötelezettségvállalás, a gyógyszeriparral a vakcinákról és a vírusölő szerekről 
folytatott viták és a harmadik országoknak a madárinfluenza felszámolásához nyújtott 
segítségként ígért 211 millió eurós támogatás.  
 

MIÉRT? 
 
A szeminárium célja, hogy a résztvevőknek mélyebb betekintést nyújtson a pandémia 
készenléti tervezésbe, és az Európai Bizottság által a nemzetközi közösséggel szoros 



 

 

együttműködésben tett lépésekbe. A szervezők szándéka továbbá az is, hogy az újságírókat 
bevonják egy a média szerepéről folyó vitába. Hogyan kell reagálni az esetleges pandémiát 
megelőző időszak bizonytalanságára?  Hogyan kell átláthatóan kommunikálni a pánik és a 
félrevezető tájékoztatás elkerülése érdekében? Hogyan biztosítható, hogy a legfontosabb 
üzenetek a lehető leghatékonyabb módon jussanak el a nagyközönséghez, például azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan védhetik meg legjobban önmagukat és családtagjaikat?  
 
A szeminárium emellett az influenza terén rendelkezésre álló legfrissebb információkba és 
fejleményekbe is igyekszik majd betekintést nyújtani, és megpróbál tisztázni néhány olyan 
technikai szempontot, mint például, hogy mi a különbség az influenza és a szezonális emberi 
influenza között, illetve tájékoztatással szolgálni a betegség terjedésének különböző 
aspektusairól és a vakcinák és vírusölő szerek relatív tulajdonságairól.  
 
 

IDEIGLENES PROGRAM 
 
Az eseményre mindenekelőtt az egészségügy területére szakosodott sajtó képviselőit várjuk. 
Az újságíróknak interjúkészítési és hálózatépítési lehetőséget biztosítunk a szemináriumon 
felszólaló valamennyi előadóval. A szeminárium vitatémái: 
- Madárinfluenza helyzetkép – állategészségügyi szempontok 
- Egy esetleges emberi influenza pandémia – közegészségügyi szempontok 
- Krízis kommunikáció és a média szerepe 
 
 

OKTÓBER 17., KEDD 

09h30 - 12h00 

Az előadók között az alábbi szervezetek szakértői szerepelnek: 
- Az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága (EK) 
- Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) 
- Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

12h00 – 14h30 
Ebéd, és találkozó Robert Madelin-nel, az Európai Bizottság Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságának vezérigazgatójával 
 

14h30 – 16h50 

Az előadók között az alábbi szervezetek szakértői szerepelnek: 
- Belga Minisztériumközi Influenza Kormánybiztosi Hivatal 
- Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
- Európai Vakcinagyártó Cégek (EVM) Influenza Pandémia Munkacsoportja 
- Antivirális szereket gyártó cégek szervezetei 

17h15 – 18h00 Találkozó Margaritis Schinas-sal, Markos Kyprianou biztos kabinetfőnökével 

 
 
 
 
 
 
 

Ha szeretne részt venni az eseményen, vagy további információra van szüksége, nyugodtan vegye fel velünk a 
kapcsolatot az alábbi címen: 
 

Páneurópai médiainformációk:
Monika Adamova, Weber Shandwick tel.: +32-2-743.42.09 vagy email madamova@webershandwick.com  
 

A sajtó számára hozzáférhető kiegészítő anyag: média program, az előadók önéletrajza és kiegészítő 
háttérinformáció: tíz fő tény, kérdések & válaszok, szójegyzék, az influenza pandémiával kapcsolatos tájékoztató 
és adatlap, grafikonok és táblázatok. 
 
Európai bizottsági információk: A4 részleg:  Fabio Fabbi, Head of Media, tel.: +32-2-296.41.74 vagy e-mail 
fabio.fabbi@ec.europa.eu
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