Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευςησ ςτην Επιδημιολογία Πεδίου (EPIET) και τη
Μικροβιολογία Δημόςιασ Υγείασ (EUPHEM)

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ ςτθν Επιδθμιολογία Πεδίου (EPIET) που ξεκίνθςε
το 1995, ςυντονίηεται και χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κζντρο Ελζγχου και
Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (ECDC).

Κφριοσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι:
α) θ δθμιουργία ενόσ δικτφου καλά εκπαιδευμζνων επιδθμιολόγων πεδίου ςτθν Ευρωπαϊκι
Ένωςθ και
β) θ ενίςχυςθ τθσ εφαρμοςμζνθσ επιδθμιολογίασ λοιμωδϊν νοςθμάτων τόςο ςε επίπεδο
χωρϊν-μελϊν όςο και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα παρζχει εκπαίδευςθ και πρακτικι εμπειρία ςτθν επιδθμιολογία πεδίου
(διερεφνθςθ επιδθμιϊν, επιτιρθςθ λοιμωδϊν νοςθμάτων, εφαρμοςμζνθ ζρευνα) με
ζμφαςθ και προςανατολιςμό ςτθν «πράξθ δθμόςιασ υγείασ».
Απευκφνεται ςε γιατροφσ, νοςθλευτζσ, κτθνιάτρουσ και άλλουσ επαγγελματίεσ υγείασ με
προθγοφμενθ εμπειρία ςτθν επιδθμιολογία και τθ δθμόςια υγεία. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει
να ζχουν εκνικότθτα μιασ χϊρασ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ, τθσ Ιςλανδίασ, του
Λιχτενςτάιν ι τθσ Νορβθγίασ.

Στο τζλοσ των δφο ετϊν που διαρκεί θ εκπαίδευςθ, ο εκπαιδευόμενοσ αναμζνεται:
να ζχει διερευνιςει επιδθμίεσ
να ζχει δθμιουργιςει ι αξιολογιςει ζνα ςφςτθμα επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ, να ζχει
αναλφςει δεδομζνα και να ζχει ετοιμάςει ςχετικζσ εκκζςεισ επιδθμιολογικισ
επιτιρθςθσ για ζνα ι περιςςότερα νοςιματα
να ζχει οργανϊςει και πραγματοποιιςει ερευνθτικι(-ζσ) μελζτθ(-εσ)
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να ζχει δθμοςιεφςει τα αποτελζςματα των μελετϊν ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά
(τουλάχιςτον μια δθμοςίευςθ)
να ζχει εκπαιδεφςει φοιτθτζσ ι επαγγελματίεσ υγείασ ςτθν επιδθμιολογία πεδίου

Στο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςισ του ο ςυμμετζχοντασ ζχει ζναν κφριο επιβλζποντα από το
χϊρο εργαςίασ του, ζναν επιβλζποντα (εξ’ αποςτάςεωσ) από το EPIET, κακϊσ και επιμζρουσ
επιβλζποντεσ για τα ερευνθτικά προγράμματα ι τισ μελζτεσ που κα υλοποιιςει.

Στο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςισ του ο ςυμμετζχοντασ χρειάηεται να παρακολουκιςει ζνα
εντατικό ειςαγωγικό ςεμινάριο διάρκειασ τριϊν (3) εβδομάδων ςε μία ευρωπαϊκι χϊρα
μαηί με τουσ εκπαιδευόμενουσ του προγράμματοσ από άλλεσ χϊρεσ. Επιπλζον, χρειάηεται
να παρακολουκιςει επτά (7) ακόμθ εκπαιδευτικά ςεμινάρια διάρκειασ μιασ (1) εβδομάδασ
το κακζνα που οργανϊνονται από το EPIET κατά τθν διάρκεια του διετοφσ προγράμματοσ.
Όλα τα ςεμινάρια γίνονται ςτα αγγλικά.

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ ζχουν εκπαιδευτεί ςτο παρελκόν αρκετοί Έλλθνεσ
επαγγελματίεσ υγείασ, κάποιοι από τουσ οποίουσ εργάηονται ςτο Κζντρο Ελζγχου και
Πρόλθψθσ Νοςθμάτων.

Έωσ το 2011 ο εκπαιδευόμενοσ εργάηονταν κατά κφριο λόγο ςτο κζντρο ελζγχου νοςθμάτων
μιασ χϊρασ διαφορετικισ από τθ χϊρα καταγωγισ του, ςε κεντρικό ι και ςε περιφερειακό
επίπεδο (European Union Track – EU Track). Εντοφτοισ, το 2011, το πρόγραμμα
αναδιοργανϊκθκε και ελιφκθ θ απόφαςθ να δίνεται θ δυνατότθτα να εκπαιδευτεί κάποιοσ
και ςτθ χϊρα διαμονισ του (Member State Track – MS Τrack). Η δομι και τα
προαπαιτοφμενα του προγράμματοσ είναι ακριβϊσ τα ίδια με τθ διαφορά ότι δεν
χρειάηεται να μετακομίςει ο εργαηόμενοσ ςε μια άλλθ χϊρα για να εκπαιδευτεί. Αυτι θ
πτυχι του προγράμματοσ απευκφνεται, κυρίωσ, ςε άτομα που ιδθ εργάηονται ςτο κζντρο
ελζγχου νοςθμάτων τθσ χϊρασ τουσ.

To Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΠΝΟ ζχει οριςτεί ςαν
κζντρο εκπαίδευςθσ, κατόπιν αξιολόγθςθσ από το ECDC και ςυμμετζχει ενεργά ςτισ
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ.

Oκτϊβριοσ 2012

2

Ωσ εκπρόςωποσ τθσ χώρασ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ και επιβλζπουςα των
εκπαιδευόμενων ζχει οριςτεί θ κα. Καςςιανι Μζλλου, υπεφκυνθ του Γραφείου
Τροφιμογενών Νοςθμάτων του Τμιματοσ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ.

Από το 2008 και μετά το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτόσ από το επιδθμιολογικό κομμάτι
και το κομμάτι τθσ μικροβιολογίασ δθμόςιασ υγείασ (Public Health Microbiology Track) που
ζγινε γνωςτό με το όνομα EUPHEM. Ο αρικμόσ των εκπαιδευόμενων ςτο πρόγραμμα
ετθςίωσ ιταν ζωσ τϊρα περιοριςμζνοσ (4-5 εκπαιδευόμενοι) με προοπτικι ςφντομα να
αυξθκεί.

Σκοπόσ του EUPHEM είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςε μικροβιολόγουσ ι βιολόγουσ με
εμπειρία ςτθ δθμόςια υγεία να εκπαιδευτοφν ςτθ μικροβιολογία τθσ δθμόςιασ υγείασ, του
τομζα δθλαδι τθσ μικροβιολογίασ που αςχολείται με τθν εργαςτθριακι υποςτιριξθ τθσ
δθμόςιασ υγείασ και κυρίωσ με τθν ανίχνευςθ, τυποποίθςθ και μελζτθ των υπεφκυνων
μικροοργανιςμϊν, που αποτελοφν απειλζσ για τθ δθμόςια υγεία.

To Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΠΝΟ ςυμμετζχει ςε
ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ και ςτο επιμζρουσ αυτό πρόγραμμα. Ωσ κφρια επιβλζπουςα του
προγράμματοσ ζχει οριςτεί θ κα. Τηανακάκθ με αναπλθρωτι τον κακθγθτι τθσ ΕΣΔΥ κ.
Βατόπουλο για το μικροβιολογικό κομμάτι και θ κα. Μζλλου υπεφκυνθ του Γραφείου
Τροφιμογενών Νοςθμάτων με αναπλθρώτρια τθν κα. Γεωργακοποφλου υπεφκυνθ του
Τμιματοσ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ, για το επιδθμιολογικό.

Η ςυμμετοχή τησ Ελλάδασ ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EPIET είναι ςημαντική, καθώσ οι
δυνατότητεσ εκπαίδευςησ ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο είναι διεθνώσ περιοριςμζνεσ.
Επιπλζον, αναμζνεται ότι θα αυξήςει την πρόςβαςη τησ χώρασ ςτισ εκπαιδευτικζσ
δραςτηριότητεσ του ECDC και τη ςυμμετοχή ςτισ διαδικαςίεσ που ακολουθεί το κζντρο
για τον προςδιοριςμό των εκπαιδευτικών αναγκών και προτεραιοτήτων ςε Ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα, μπορεί κανείσ να βρει ςτθν
ιςτοςελίδα του ECDC: http://ecdc.europa.eu/en/epiet/Pages/HomeEpiet.aspx
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