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اإليبيساوث شبكة

(1121-1112)مشروع اإليبيساوث 

، وافقت بعض الدول التي تتشارك في النظام البيئي، ومن ثم لديها بعض المشكالت الصحية العامة (4114)بمناسبة عام المتوسط 

بشأن القضايا ، والذي كان الغرض منه هو إنشاء إطار عمل للتعاون "اإليبيساوث"المشتركة فيما بينها، على تطوير مشروع 

المتعلقة بالوبائيات بهدف تحسين مستوى الرقابة على األمراض السارية واالتصاالت والتدريب في منطقة المتوسط وجنوب شرق 

 .أوروبا

بدعم مالي من المديرية العامة للصحة وشؤون المستهلكين التابعة لالتحاد  4114في أكتوبر عام " اإليبيساوث"وقد انطلق مشروع 

 .4141وبي ووزارة الصحة اإليطالية، وانتهت أعماله في يونيو األور

من خارج  44من االتحاد األوروبي و 4)دولة  44في شبكة اإليبيساوث إلى  4141وقد وصل عدد الدول األعضاء في يونيو 

الجهود التعاونية فيما بين ومن ثم، فإنه يعتبر من أعظم (. االتحاد األوروبي فضالً عن أخرى مرشحة لزيادة نطاق الدول المشاركة

 .الدول في منطقة المتوسط

(1122-1121)مشروع اإليبيساوث بالس 

أبريل  44، ومن المتوقع أن تستمر حتى 4141أكتوبر عام  44وقد اُعتمدت مرحلة جديدة من أنشطة شبكة اإليبيساوث انطلقت في 

 .  4144عام 

إلى المساهمة في " اإليبيساوث بالس"يهدف مشروع . بكة إلى منهج أوسع نطاقًاوتنطوي المرحلة الجديدة عن تحول في أنشطة الش

مكافحة التهديدات الواقعة على الصحة العامة وغيرها من مخاطر األمن البيولوجي في منطقة المتوسط وجنوب شرق أوروبا بناًء 

االستخبارات "يق األول لإليبيساوث في مجاالت على معرفة الثغرات واالحتياجات اإلقليمية التي تم الوقوف عليها خالل التطب

" و األمراض الحيوانية المصدر الناشئة عبر الحدود" األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والمهاجرين"و" الوبائية

 ". الميداني/التدريب في مجال علم األوبئة التطبيقي"و

األهداف والتنظيم

زيادة األمن الصحي في منطقة المتوسط وجنوب غرب أوروبا من خالل دعم وتعزيز  إلى" اإليبيساوث بالس"يهدف مشروع 

االستعداد لمواجهة التهديدات الصحية ومخاطر األمن البيولوجي المشتركة على الصعيدين القومي واإلقليمي في دول شبكة 

مة على الثقة في المنطقة بمثابة أحد األهداف ويعتبر دعم العالقات القائ. اإليبيساوث في إطار تنفيذ اللوائح الصحية العالمية

 .واألدوات الهامة في نطاق تنفيذ المشروع

للتأكد من االستجابة إلى هذا التحدي بصورة ناجحة، يستلزم األمر وجود إطار عمل قوي للتعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول 

الة من أجل هذا الغرض، ُعينَّت مراكز تنسيق اال. المشاركة 44 تصاالت في جميع الدول المشاركة وطُلب منها المشاركة الفعَّ

 . والتعاون في أنشطة المشروع

ويلتزم قادة حزم . ، تشترك في قيادتها دول تابعة لالتحاد األوروبي ودول أخرى(WP" )حزم عمل"ينقسم المشروع إلى سبع 

بينما تتولى لجنة التوجيه المؤلفة من جميع قادة حزم العمل  بالتعاون التام مع فريق توجيه حزمة العمل النظير،( WP)العمل 

في النهاية، يعمل المجلس . والجمعية العمومية للمشروع المؤلفة من جميع المشاركين مسؤولية اتخاذ القرارات االستراتيجية العامة

ر الدعم لمراجعة الوثائق والتوصيات ذات االستشاري المؤلف من ممثلين عن كافة المعاهد المشاركة والخبراء المستقلين على توفي

  .الصلة

األنشطة 

1 
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، وحزمة العمل WP2، وحزمة العمل الثانية للنشر WP1أي حزمة العمل األولى للتنسيق )فضالً عن حزم العمل الشاملة الثالث 

 :، تنقسم أنشطة المشروع إلى أربع حزم عمل(WP3الثالثة للتقييم 

حزمة )من أجل تيسير الكشف عن التهديدات العامة التي تواجه الدول المشاركة  اإلقليمية المتوسطيةتأسيس شبكة المختبرات ( 4

 (.WP4العمل الرابعة 

(.WP5حزمة العمل الخامسة )فيما بين الدول المشاركة  تعزيز اإلجراءات المشتركة في خطط االستعداد العام وإدارة المخاطر( 4

، مما يسمح بتبادل اإلنذارات واالستخبارات الوبائية عبر الحدود( EWS)مبكر في إقليم المتوسط تحسين أنظمة التحذير ال( 4

ومعلومات االستخبارات الوبائية فيما بين دول اإليبيساوث، فضالً عن تطوير قابلية تبادل المعلومات مع منصات تشغيل التحذير 

، على النحو الذي تنص عليه (EWRS" )تحذير المبكر واالستجابةمنصة تشغيل ال"األوروبية األخرى، والسيما ( EW)المبكر 

 (.WP6حزمة العمل السادسة )التشريعات الحالية لالتحاد األوروبي 

عبر وضع وثيقة استراتيجية تتضمن المبادئ التوجيهية التي تقوم على تقييمات  (IHR)تيسير تطبيق اللوائح الصحية العالمية ( 1

حزمة )التشريعات القومية أن تتفاعل مع متطلبات اللوائح الصحية العالمية /التي يمكن من خاللها للخطط محددة لتوضيح الكيفية

 (.WP7العمل السابعة 
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مقدمة

المشاركون- -

  لألغراض التاليةجرى اختيار الخبراء :

 تغطية المنطقة الجغرافية المعنية بأفضل طريقة ممكنة -

 )رؤساء المختبرات وممثلين عن الشبكات التكميلية(ُدعي أكثر الخبراء شھرة في المجال للمشاركة  -

برية فيما يتعلق بفيروس السالمة البيولوجية، والمسائل المختبرية فيما يتعلق بحمى الدَّنك، والمسائل المخت(تغطية جميع المجاالت  -

).غرب النيل وما إلى ذلك

  وفي سبيل تحسين مستوى التواصل بين أعضاء منظمة اإليبيساوث بالس إلى الوجه األمثل، ُدعي القادة المسؤولون عن حزم عمل

)WP ( أخرى في شبكة اإليبيساوث بالس) حزمة العمل األولى)WP1 ( وحزمة العمل الثالثة)WP3 ( وحزمة العمل السادسة)WP6 ( ًفضال

 )DG SANCOالمديرية العامة للصحة وحماية المستھلكين (عن ممثل عن المفوضية األوربية 

 : مالحظات

. نظًرا لتوتر العالقات السياسية بين فرنسا وتركيا، لم يتمكن المشاركون األتراك من حضور االجتماع

 . تيجة للمعوقات التي عرقلت تنفيذ برنامج العملتعذر على الخبير التونسي حضور االجتماع ن

 ).3(و) 2(للتعرف على قائمة بالمؤسسات المشاركة، يرجى االطالع على الملحقين 

أھداف االجتماع- -

). MRLN(يكمن الھدف الرئيسي من اجتماع لجنة الخبراء في اختيار المختبرات التي سوف تشارك في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية 

، والدورة التدريبية األولى المزمع 2012االجتماع مع رؤساء المختبرات في مارس : الھدف الثاني ھو مناقشة كيفية تنظيم األنشطة القادمة

 . ، وغير ذلك من أنشطة الشبكة األخرى2012انعقادھا في يوليو 

تحديد المختبرات .1

عملية االختيار .1.1

ودعم اختيار المختبرات التي سوف تشارك " األساسية"استبيانًا قصيًرا بغرض تقييم قدرات المختبرات ) WP4(أعدت حزمة العمل الرابعة 

وقد أُرسل االستبيان إلى مراكز تنسيق االتصاالت القومية التابعة لإليبيساوث، والتي ). MRLN(في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية 

وينبغي أن تكون المختبرات المستھدفة بمثابة . في بالدھا) سواء المتعلقة بالمجال البشري أو البيطري(أرسلته بدورھا إلى المختبرات المعنية 
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أو فيروس غرب النيل، أو وحدة مختبرات فيرولوجية يوجد لديھا أفضل الخبرات بشأن /المختبرات المرجعية الوطنية بالنسبة لحمى الدَّنك و

 .الفيروسات المرتبطة بھا في حالة عدم توفر مختبر مرجعي مختص في الدولةتشخيص مسببات المرض والتعرف عليھا أو 

نظرة عامة على نتائج تقييم قدرات المختبرات .1.2

 20من  29بلغ العدد اإلجمالي لالستبيانات المستلمة . االستبيان إلى دول اإليبيساوث السبعة والعشرين) WP4(أرسلت حزمة العمل الرابعة 

من ضمن العشرين دولة، اقترحت خمس دول أكثر من مختبر . مختبرات بيطرية 3و" مختبًرا بشريًا" 26%). 74: ةمعدل المشارك(دولة 

 ). بشري وبيطري(واحد 

 التحديد وقدرات الدَّنك وحمى النيل غرب بفيروس المختصة المرافق

وحمى ) WN(يختص بالمسائل المتعلقة بفيروس غرب النيل ) NRLs(مختبًرا مرجعيًا قوميًا  12، كان ھناك "مختبًرا بشريًا" 26من ضمن 

كما حددت ). ، واألمراض حيوانية المصدر، واألمراض المنقولة عن طريق القوارض"أربوفيروس"الفيروسات المنقولة بالمفصليات (الدَّنك 

 . فيروس غرب النيل وحمى الدَّنكدولتان مختبًرا إضافيًا للتعامل مع ھذه األمور، ولكنھا لم تكن مختبًرا مرجعيًا قوميًا ل

فيما يتعلق ). BSL3(ممارسات المستوى الثالث من السالمة البيولوجية ) 16/26(يوجد لدى اثنتين وستين بالمائة من المعامل البشرية 

ن اختبار فضالً ع IgMو IgGمختبًرا من توفير اختباري مصل  26مختبرات من  9 بتشخيص فيروس غرب النيل وحمى الدَّنك، تتمكن

PCR )مختبًرا تتمكن من تقديم ھذه التقنيات الثالث  26مختبرات من  8لفيروس غرب النيل وحمى الدَّنك، وھناك ) تفاعل سلسلة البوليمرات

 ). على التوالي% 31و% 35بنسبة (سواًء لفيروس غرب النيل أو حمى الدَّنك 

 العامة المختبرات ممارسات

إجراءات التشغيل %) 46(مختبًرا  12بوجود نظام ضمان الجودة لديھم في المختبرات، بينما يوجد لدى %) 85(أفاد اثنين وعشرون مختبًرا 

نظًرا ألھمية شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية في تقديم الدعم لشبكة اإليبيساوث في . القياسية في حاالت الطوارئ التي تھدد الصحة العامة

في مشاركة إجراءات التشغيل القياسية داخل شبكة ) WP4(صحة العامة، فقد فكرت حزمة العمل الرابعة حاالت الطوارئ التي تھدد ال

 ). تطبيق لوائح الصحة العالمية) (WP7(المختبرات اإلقليمية المتوسطية ومناقشة ھذه المسألة مع حزمة العمل السابعة 

 . ورشة عمل أو أثناء الخدمة لفريق عمل المختبر خالل العام الماضي عن عقد تدريب في) 25/26(وقد أعلنت جميع المختبرات تقريبًا 

معايير اختيار المختبرات المشاركة في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية .1.3

يكون أن : أما المعيار الثاني. عن طريق مراكز تنسيق االتصاالت القومية) المختبرات(يكمن معيار االختيار الرئيسي في تحديد المختبر 

حمى الّدنك، وأن يتوفر لديه أفضل القدرات فيما يتعلق بالتشخيص والسالمة / المختبر ھو المختبر المرجعي القومي لفيروس غرب النيل 

 ). األمصال: الحد األدنى من القدرات(البيولوجية لتقديم النتائج التشخيصية لھذه األمراض 

الملحقة لمختبراتوا المتوسطية اإلقليمية المختبرات شبكة تعريف

 :خالل ھذا االجتماع للخبراء، تم تحديد مجموعتين من المختبرات
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التي سوف تشارك في جميع أنشطة " المختبرات البشرية" ":المجموعة األساسية"أعضاء شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية أو  -

 ). االجتماعات والتدريب وما إلى ذلك(الشبكة 

، ولكنھا سوف تستفيد من بعض أنشطة "اإليبيساوث بالس"المختبرات التي لن تشارك في تدريبات خاصة لدى : المختبرات الملحقة -

إجراءات التشغيل القياسية، والوثائق المنھجية، وقائمة من معلومات االتصال بالخبراء وأعضاء : الشبكة، وذلك مثل مشاركة المعلومات

.كالمختبرات اإلقليمية المتوسطية وما إلى ذل

 البيطرية المختبرات بخصوص مالحظة

بما في ذلك المنظمة ( نظًرا لوجود العديد من الشبكات التي تختص بالفعل في مجال المختبرات البيطرية فيما يتعلق بفيروس غرب النيل

واإلبقاء " المختبرات البشرية"على ومن ثم، فقد تقرر التركيز . ، فقد تقرر عدم التداخل معھا في ھذا الشأن")OIE"العالمية للصحة الحيوانية 

 ".مختبرات ملحقة"على الروابط والتعاون مع المختبرات البيطرية باعتباھا 

المختبرات المختارة .1.4

  مختبر بشري واحد من الدول العشرين التالية لشبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية من" المجموعة األساسية"تتألف :

ألبانيا

 الجزائر

البوسنك والھرسك

 بلغاريا

 كرواتيا

 فرنسا

 جمھورية مقدونيا

اليونان

إسرائيل

إيطاليا

األردن

كوسوفو

مالطا

فلسطين

رومانيا

صربيا

سلوفانيا

أسبانيا

تونس

تركيا

  المختبرات الملحقةفيما يلي:

 :مختبر بيطري واحد لكل من الدول الثالث التالية

فرنسا  صربيا  تركيا

: ملحقة أخرى من الدول الثالث التالية" بشرية"مختبرات 

إيطاليا   صربيا اليونان

)).4(للتعرف على قائمة بالمختبرات، يرجى االطالع على الملحق (

أنشطة الشبكة .2

 الروابط مع الشبكات الحالية األخرى .2.1
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 )ENIVD( "إينفد" شبكة

الشبكة األوروبية لتشخيصات األمراض الفيروسية األنشطة األساسية لدى " إينفد"طرح ماتياس نيدريج المسؤول عن شبكة 

   .)ENIVD" (الوافدة"

).EQAs(في معايير ضمان الجودة الخارجي " إينفد"وتتمثل الحقول الممكنة للتفاعل مع شبكة 

. كما تبين مدى أھمية وصلة قوة الروابط والتعاون فيما بين الشبكتين، نظًرا لما يوجد لديھما من أنشطة متقاربة

 البيولوجية السالمة مؤسسات

نبذة  2010-2009لعامي ) EBSA(وقد قدم إنجيجيرد كولينجينز، الذي كان رئيًسا للرابطة األوروبية للسالمة البيولوجية 

وسوف يجري العمل على تعزيز قوة . مختصرة حول مؤسسات السالمة البيولوجية وسبل التعاون المحتمل مع شبكة اإليبيساوث

اون مع مؤسسات السالمة البيولوجية، كما ذكر في ھذا الشأن، نظًرا ألن السالمة البيولوجية تعتبر قضية ذات الروابط والتع

 . أولوية ھامة وعالمية على نحو أكبر من السالمة البيولوجية في المختبر

مع الترحيب  2012و جلسة حول األمراض المتفشية في يوني) EBSA(وسوف تعقد الرابطة األوروبية للسالمة البيولوجية 

 . بانضمام دول اإليبيساوث

 :األخرى الشبكات

  كواندھيب"شبكة) "QUANDHIP( ) تدريبات ضمان الجودة والشبكات بشأن الكشف عن مسببات المرض شديدة

 1)العدوى

للعمل على ) بألمانيا RKIمعھد (تحت إدارة معھد روبرت كوخ  2012في فبراير " كواندھيب"وسوف تُطلَق شبكة المختبرات 

 :وھذه الشبكة ھي نتاج دمج شبكتين حاليتين، أال وھما. السالمة البيولوجية ودعم المختبرات في حاالت الطوارئ

إنشاء معايير ضمان / الشبكة األوروبية للبكتريا المسببة للمرض شديدة العدوى ) (EQaDeBa" (إكاديبا"شبكة  -

 P3، وشبكة مختبرات )ة العدوى لمخاطر اإلرھاب البيولوجي المحتملةالجودة للكشف عن البكتريا المسببة للمرض شديد

 ). ألمانيا(تحت قيادة معھد روبرت كوخ 

).إيطاليا" (الزارو سباالنزاني" INMIتحت قيادة معھد ) P4الشبكة األوروبية لمختبرات ( ENP4مختبر  -

  منظمةQCMD )2)مراقبة جودة التشخيصات الجزيئية 

وتفاعل سلسلة ) EQA" (ضمان الجودة الخارجي"توفر ) أستكلندا(ھي منظمة غير ربحية تقع في جالسكو  QCMDمنظمة 

وتقدم المنظمة المواد الالزمة فضالً عن ). بما في ذلك ما يتعلق بفيروس غرب النيل(والبيولوجيا الجزيئية ) PCR(البوليمرات 

يورو مع العلم بأن عدد العينات  150/200للمشاركة تقدر بحوالي  وھناك رسوم. النصائح بناء على خبرتھا في ھذا المجال

. محدود

1 www.rki.de/cln_109/nn_1387302/EN/Content/Prevention/QUANDHIP/QUANDHIP__node.html?__nnn=true
2 www.qcmd.org 
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أو بخصوص نفس القضايا مع /من المھم اإلحاطة باالجتماعات المنعقدة في الشبكات األخرى التي تعمل مع نفس المختبرات و

والرابطة األوروبية ) ECDC(مثل اجتماع المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھا (تنظيم االجتماعات المشتركة 

 )). EBSA(للسالمة البيولوجية 

التدريب .2.2

 األولى التدريبية للدورة العمل لبرنامج التحضيرية المسودة تقديم

وسوف يتم . حمى الدَّنك وقضايا السالمة البيولوجيةجرى تقديم المسودة التحضيرية لبرنامج العمل للدورة التدريبية األولى بشأن 

 . الكشف عن االعتماد الممكن للتدريب

 واختيارھم المدربين تحديد

:فيما يلي المعايير الرئيسية الموضوعة بشأن اختيار أفضل الملفات الشخصية للمتدربين

 ينبغي أن يكون المتدرب ضمن فريق العمل الدائم لدى المختبر .1

 .كون المتدرب شخًصا فعاالً يعمل ضمن فريق عمل المكتب الرئيسيينبغي أن ي .2

 . أو الفرنسية أو العربية بسھولة/ينبغي أن يتكلم المتدرب اإلنجليزية و .3

. أن يعمل المتدرب على توفير التدريب لفريق عمل المختبر كلما أمكن عند عودته إلى مختبره مجدًدا .4

حيث سيسمح لنا بالتطرق على نحٍو أعمق في التقييم وكيفية تصميم أفضل تدريب (وسوف يُطرح استبيان ثان أكثر تفصيالً 

 . إلى رؤساء المعامل المعنيين) ممكن

)، أنقرة، تركيا2012مارس  9- 8(االجتماع مع رؤساء المختبرات  .2.3

للمعمل الذي يعمل مباشرة  لقد تقرر أن رئيس المعمل الذي سوف يُدعى إلى ھذا االجتماع ينبغي بقدر اإلمكان أن يكون رئيًسا

 . في المسائل المتعلقة بفيروس غرب النيل وحمى الدَّنك

: وفقًا لھيكل المختبر، ينبغي أن يكون رئيس المختبر ھو المسؤول عن أكثر األقسام مالءمة لھذا الشأن داخل المختبر

"الفيروسات المنقولة بالمفصليات"رئيس وحدة األربوفيروس : األول

 )الفيروسات(رئيس وحدة الفيرولوجيا : الثاني:  ذلك إذا لم يكن

)األحياء المجھرية(وحدة الميكروبولجيا : الثالث:  إذا لم يكن ذلك

سوف يتيح ھذا االجتماع مع رؤساء المختبرات إجراء المزيد من المناقشات حول القدرات واالحتياجات الالزمة لكل مختبر لدى 

 . سطيةشبكة المختبرات اإلقليمية المتو
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القضايا األخرى الرئيسية المطروحة خالل االجتماع .3

 الوثائق المطلوب مشاركتھا :

 الوثائق المتعلقة بحمى الدَّنك وفيروس النيل الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 

 "الصادرة عن المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھا " معايير إدارة المخاطر البيولوجية)ECDC(

  لتحديد المساعات المالية المطلوبة لكٍل من ھذه األغراض المخصصةينبغي الوقوف على االحتياجات .

  ومن الموضوعات التي طُرحت للمناقشة مدى تأثير اإلجراءات واللوائح على تيسير أو عرقلة تشخيص مسببات

حيث إن ھناك . أو الناشئة بحسب الدول/يدة والجد) مثل فيروس غرب النيل أو حمى الدَّنك في دول إقليم المتوسط(المرض 

بعض الدول ال تجيز للمختبرات فعليًا إمكانية عرض خدمة الفحوصات األخرى لألمراض غير المذكورة في قائمة معدة مسبقًا 

المسببات  غير أنه تبين لبعض الدول أن المختبرات قد تكون على علم بوجود مثل ھذه. أو غير المطلوبة من قبل الطبيب المعالج

مثل ھذه الشبكات قد تتيح إمكانية إجراء . للمرض في دول الجوار، والسيما بفضل الشبكات التي تشترك فيھا ھذه المختبرات

في البالد، وفي ھذا اإلطار تساعد على وضع مسببات المرض ) أو غيرھا(الفحوصات والكشف عن وجود بعض الفيروسات 

 .ية القوميةھذه في جدول األعمال الصحية السياس

  ،ھناك مسألة أخرى طويلة األجل تتمثل في تحديد المختبر الذي قد يكون المختبر المرجعي للمناطق دون اإلقليمية

 . والسيما جنوب شرق أوروبا والمغرب

ناك بحاجة إلى ونظًرا ألنه مثل ھذا النوع من المختبرات المرجعية للمناطق دون اإلقليمية يمثل التزاًما طويل األمد، فقد يكون ھ

 .  اإلجماع عليه على الصعيد القومي واإلقليمي والتمويل

الخاتمة والخالصة

  لكي يكون ) دولة 20مع العلم بأن عدد الدول المستجيبة (للعينات البشرية لكل دول (وقع االختيار على مختبر واحد

كذلك سوف تشارك المختبرات الملحقة في أنشطة . ةضمن شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية ويشارك في الدورات التدريبي

. الشبكة، غير أنھا لن تشارك في الدورات التدريبية

  اجتماع رؤساء "لحضور ) رئيس القسم األكثر مالءمة في المختبر(سوف يُدعي رئيس كل مختبر وقع عليه االختيار

. 2012في أنقرة في الثامن والتاسع من مارس " المختبرات

  الشبكة األوروبية لتشخيصات األمراض الفيروسية الوافدة "سوف يُدعى ممثل عن شبكة إينفد)ENIVD "( والرابطة

اجتماع رؤساء "أو مؤسسات السالمة البيولوجية المحلية في تركيا لحضور /و) EBSA(األوروبية للسالمة البيولوجية 

". المختبرات
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ANNEX 1: Agenda of the Meeting of the Expert Committee 
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ANNEX 2: Institutions of the experts 

LIST OF THE INSTITUTION OF THE EXPERTS FOR THE EPISOUTH PLUS WP4 

Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine - Department of Virology (Turkey): 

Veterinary, West Nile 

Aristotle University of Thessaloniki, Medical School - A’Department of Microbiology 

National Centre for Arboviruses and Haemorrhagic Fever viruses (Greece): Arboviruses 

ECDC (Sweden): Arboviruses, Emerging and Vector-borne Diseases (EVD) 

ECDC (Sweden): Biosafety, Microbiology 

Institut Pasteur - Molecular interactions Flavivirus-Host Unit (France): Arboviruses 

Institut Pasteur - CIBU (Urgent Response to Biological Threats) (France): Biosafety, ENIVD, 

WHO 

Institut Pasteur de Tunis (Tunisie): West Nile 

Instituto de Salud Carlos III  - National Center of Microbiologia (Spain): Arboviruses, 

EuroWestNile project, ENIVD 

Swedish Institute for Communicable Disease Control (Sweden):  EBSA - Biosafety 

Refik Saydam National Public Health Agency - Virology Department (Turkey): West Nile, 

Dengue 

Refik Saydam National Public Health Agency - Communicable Diseases Research Department 

(Turkey): Biosafety 

Robert Koch Institut  (Germany): Arboviruses - ENIVD network 
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ANNEX 3: Participating Institutions 

 PARTICIPANTS TO THE EXPERT MEETING (13/01/2012) 

A’Department of Microbiology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki (Greece) 

Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine (Turkey) - Excused 

ECDC (Sweden) 

Executive Agency for Health and Consumers EC (Luxembourg) 

Institut national de Veille Sanitaire (France) 

Institut Pasteur (France) 

Institut Pasteur - CIBU (France) 

Institut Pasteur - Molecular interactions Flavivirus-Host Unit (France) 

Istituto Superiore di Sanita (Italy) 

Ministry of Health (Tunisia) 

National Center of Microbiologia Instituto de Salud Carlos III (Spain) 

Refik Saydam National Public Health Agency (Turkey) - Excused 

Robert Koch-Institut (Germany) 

Swedish Institute for Communicable Disease Control (Sweden) 
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ANNEX 4: Laboratories of the MRLN 

EEPPIISSOOUUTTHH  PPLLUUSS  --  WWOORRKK  PPAACCKKAAGGEE  44  

MMeeddiitteerrrraanneeaann  RReeggiioonnaall  LLaabboorraattoorryy  NNeettwwoorrkk  

LLAABBOORRAATTOORRIIEESS  OOFF  TTHHEE  MMRRLLNN  

IINNVVOOLLVVEEDD  LLAABBOORRAATTOORRIIEESS  

KK aatthhlleeeenn  VViiccttooii rr   wwii tthh  SSaabbaahh  BBoouuffkkhheedd,,    IInnssttii ttuutt  PPaasstteeuurr  ((FFrraannccee))  

HHaannddaann  KK aallaayycciiooğğlluu,,      TTuurrkkiisshh  PPuubbll iicc  HHeeaall tthh  IInnssttii ttuuttiioonn  ((TTuurrkkeeyy))  
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ALGERIA 

Virology Department 

Institut Pasteur d'Algérie 

Sidi Fredj annex – Staouali 

Algiers 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Institute for Clinical Microbiology 

Clinical Center - University of Sarajevo 

Bolnicka 25  

7100 Sarajevo 

BULGARIA  

National Reference Laboratory on Tick-Borne Infections 

National centre of Infectious and Parasitic Diseases 

Boulevard Yanko Sakazov 26  

Sofia 1504 

CROATIA 

NRL for ArboViruses and Rickettsia - Department of Virology 

Croatian National Institute of Public Health 

Rockefellerova 12 

Zagreb 

FRANCE

National Reference Laboratory for Arboviruses - Virology Unit 

IRBA - French Armed Forces BioMedical Research Institute 

Parc du Pharo - Allée du Médecin Colonel E. Jamot - BP 60109  

13262 Marseille 

ALBANIA 

Unit of West Nile and Dengue Virus – Laboratory of Virology 

Institute of Public Health 

Aleksander Moisiu street, n°80 

Tirane 
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FYROM 

Laboratory for Virology and Molecular Diagnostics 

Institute of Public Health of R. Macedonia 

50 Divizija no 6 

1000 Skopje 

GREECE 

National Reference Centre for ArboViruses and Hemorrhagic Fever Viruses 

Aristotle University of Thessaloniki (AUOT) 

A' Department of Microbiology - Medical School - AUOT  

54006, Thessaloniki 

ISRAEL 

National Centre for Zoonotic Diseases – Central Virology Laboratory 

Public Health Services - Israel Ministry of Health 

Chaim Sheba Medical center  

Tel Hashomer, 52621 

ITALY 

Unit of Viral Diseases and Live Attenuated Virus Vaccines- Department of 

Infectious, Parasitic and Immunomediated Diseases 

Istituto Superiore di Sanita (ISS) 

Viale Regina Elena 299 

Rome 

JORDAN 

Central Public Health Laboratory - Laboratory directorate 

Ministry of Health 

King Hussein street 58 

Amman 

KOSOVO 

Department of Microbiology 

National Insitute of Public Health of Kosovo 

Hospital area NN  

10000 Prishtina 
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LEBANON 

Microbiology and Serology Section – Department of Laboratory Medicine 

Rafik Hariri University Hospital 

Beirut 

LIBYA 

Diseases Control Reference Laboratory 

National Centre for Diseases Control 

Gurji, Near Sport city 

Tripoli 

MALTA 

Pathology Department 

Mater Dei Hospital 

Msida msd 2090 

PALESTINE 

Central Public Health Laboratory (CPHL) 

Ministry of Health 

Palestine West Bank, Ajnadeen street 

Ramallah 

Head: SALEM Ibrahim 

ROMANIA 

Laboratory for Vector-borne Diseases and Medical Entomology 

National Institute for Research and Development in Micro and Immunology “Cantacuzino" 

Splaiul Independetei 103 

050096 Bucharest 

SERBIA 

National Reference Laboratory for ArboViruses 

Institute of Virology, Vaccines and Sera "Torlak" 

Vojvode Stepe 458  

11152 Belgrade 
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SLOVENIA 

Laboratory for Diagnostic of Zoonoses 

Institute of Micro and Immunology - Faculty of Medicine - University of Ljubljana 

Zaloska 4 

1000 Ljubljana 

SPAIN 

Arbovirus and Imported Viral Diseases - National Centre of Microbiology 

Institute of Health "Carlos III" 

Ctra Majadahonda - Pozuelo km2  

28220 Madrid 

TUNISIA 

Laboratory of Clinical Virology 

Institut Pasteur de Tunis 

13 place Pasteur, BP 74  

1002 Tunis 

TURKEY 

Virology laboratory - Department of Microbiology Reference Laboratories 

Turkish Public Health Institution 

G Block 1st Floor - Saglik Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55  

06100 Sihhiye, Ankara 
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ASSOCIATED LABORATORIES  

A. VETERINARY LABORATORIES  

FRANCE 

UMR 1161 Virologie INRA, Anses, ENVA 

Anses, Animal Health Laboratory 

Bâtiment Bressou - 23 avenue du Général de Gaulle 

94700 Maisons -Alfort 

SERBIA 

Virusology Laboratory 

Faculty of Veterinary Medicine 

Bul. Oslobodjenja 18  

11000 Belgrade 

TURKEY 

Virology Laboratory 

Department of Virology - Faculty of Veterinary Medicine - Ankara University 

Irfan Bastug cad. Diskapi 

06110 Ankara 
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B. OTHER ASSOCIATED LABORATORIES 

ITALY 

Laboratory of Virology 

INMI - National Institute for Infectious Diseases "Lazzaro Spallanzani", IRCCS 

Via Portuense, 292   

00149 Rome 

ITALY 

U.O.C. Microbiologia e Virologia 

Azienda ospedaliera di Padova - Padova University Hospital 

Via N.Giustiniani, 2  

I-35128 Padova 

GREECE 

Department of Microbiology 

Medical School, National and Kapodistrian University of Athens 

75 m. Asias street,  

11527 Athens 

GREECE 

Public Health Laboratories 

Hellenic Pasteur Institute 

127 Vass Sofias ave.  

11521 Athens 

SERBIA 

Institute of Microbiology 

Military Medical Academy 

Crnotravska 17 

SERBIA 

Virological Laboratory  

Clinical center of serbia - Insitute of Infectious and Tropical Diseases 

Bulevar Oslobodjenja 16  

Belgrade, 11000 


