Rezultate preconizate ale EU-JAV:

20 de țări participante

 Crearea unei rețele „vaccine network”, care va
permite integrarea de instrumente și bune
practici în politicile naționale;

Franța
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 Îmbunătățirea rezervelor de vaccinuri pe baza
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datelor europene de cerere și ofertă, dialog
permanent între guverne și industrie etc;

 Creșterea convergenței finanțatorilor pentru
Cercetare și Dezvoltare în domeniul
vaccinurilor;

 Întărirea supravegherii acoperirii vaccinale și
implementarea sistemelor de atenționare și
aducere aminte;

 Furnizarea de instrumente de reducere a
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reticenței la vaccinare prin acțiuni pilot;

 Creșterea capacității prin instruire dedicată
vaccinării și vaccinurilor în programele de
formare a personalului medical.
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Contact
Vaccinarea protejează sănătatea pe tot
parcursul vieții.
EU-JAV își propune să consolideze
cooperarea între țările europene pentru
a lupta împotriva bolilor care pot fi
prevenite prin vaccinare.
EU-JAV va furniza instrumente concrete
pentru răspunsuri naționale mai bune la
provocările vaccinării.
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Proiectul european EU-JAV
Acțiune Comună pentru Vaccinare

Context
Vaccinarea reprezintă o investiție în sănătate cu
impact pozitiv pentru dezvoltarea durabilă a
populațiilor. Această intervenție de sănătate este un
instrument preventiv care implică un cost mult mai
scăzut decât bolile țintă și consecințele acestora.
Vaccinarea este o problemă complexă intersectorială, care aparține de imunologie, de
evaluarea beneficiilor/siguranței vaccinurilor și de
supravegherea epidemiologică, de politicile de
sănătate publică și planificarea sistemului de
sănătate, de previziune și finanțare, de instruirea
personalului medical și educația pentru sănătate,
precum și de identitățile culturale și normele
sociale.

Activitățile EU-JAV se implementează
prin următoarele pachete de lucru:

Îmbunătățirea acoperirii vaccinale în
Uniunea Europeană.

Coordonare

Obiective specifice:
 Crearea mecanismului sustenabil de cooperare
Diseminare

Evaluare

și comunicare între Statele Membre UE în ceea
ce privește implementarea celor mai bune
practici în politicile din domeniul vaccinării – cu
respectarea responsabilităților Statelor
Membre.

 Întărirea interacțiunii Sistemelor de Informații

Proiectul european „EU-JAV” „Acţiune Comună
pentru Vaccinare” este un program de tip Joint
Action referitor la vaccinare și vaccinuri.
În acest consorțiu participă 17 State Membre UE,
dar și Norvegia, Serbia, Bosnia și Herțegovina.
Acțiunea comună EU-JAV a fost lansată în data de 1
august 2018 și se va desfășura pe parcursul a 36 de
luni, până în 31 iulie 2021.
Proiectul implică o varietate largă de părți
interesate, pentru a împărți o viziune comună și
globală; EU-JAV urmărește dezvoltarea de
instrumente concrete pentru îmbunătățirea
acoperirii vaccinale și astfel, îmbunătățirea sănătății
populației din Europa.
EU-JAV va capitaliza numeroasele inițiative și
proiecte existente, pentru întărirea cooperării
Statelor Membre UE în domeniul vaccinării și
integrarea rezultatelor JAV în politicile de sănătate
din țările europene.

VIZIUNE

Integrare în politici
naționale

despre Vaccinare (SIV) în Europa, pentru a
crește capacitățile de supraveghere a acoperirii
vaccinale.

 Explorarea căilor de stabilire a cooperării
autorităților din Statele Membre, cu precădere
în domeniul cererii de vaccinuri și al planificării.

Sisteme de informații
despre vaccinare

 Definirea etapelor și criteriilor comune pentru

Planificarea vaccinării

stabilirea priorităților în domeniul Cercetării și
Dezvoltării (CD) în domeniul vaccinurilor și
realizarea unui concept și prototip al
priorităților.

 Dezvoltarea unui cadru de cooperare pentru
cercetarea și implementarea celor mai bune
practici, în scopul reducerii acoperirii vaccinale
suboptimale și pentru a crește încrederea în
vaccinuri, cu implicarea Statelor Membre și a
părților interesate.

Cercetare-Dezvoltare în
domeniul vaccinurilor

 Asigurarea diseminării eficiente a activităților și
Reticența la vaccinare

a rezultatelor din JA și contribuție la susținerea
acestor rezultate.

