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България
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО
BG05M2OP001-1.002
Проектираният Център за компетентност „Фундаментални,
София
ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ
,,ИЗГРАЖДАНЕ И
транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите
БОЛЕСТИ
РАЗВИТИЕ НА
и инфекциозната имунология” има за стратегическа цел да
ЦЕНТРОВЕ ЗА
отговори на Директивата на Европейския съюз и на Резолюцията
КОМПЕТЕНТНОСТ"
на ООН за противодействие на нарастващата антибиотична
резистентност, като осигури бърз и ефективен трансфер на данни
от фундаменталните изследвания в областта на инфекциите и
имунния отговор към медицинската практика за нуждите на
индивидуалното и обществено здраве. Нашата амбиция е
изграждане на уникален в своята област за България
научноизследователски комплекс, в съответствие с най-добрите
европейски и световни стандарти и практики, с добре
дефинирана организационна структура и необходимата критична
маса от утвърдени и млади учени и технолози-изпълнители. Тази
стратегия ще бъде постигната чрез значително модернизиране на
съществуващата инфраструктура и реализиране на пакет от
научноизследователски програми в следните направления: прецизно и изчерпателно дефиниране на етиологичните агенти в
гостоприемника и в околната среда;
-молекулярно-епидемиологичен анализ на социално значими
инфекции; -характеризиране на лекарствената резистентност на
инфекциозните причинители; -изследване на ролята на
генетичния и имунологичен „фон“ на гостоприемника за
развитието на инфекциозна и постинфекциозна патология.
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