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Hans Henri Marcel Paul Kluge is a medical doctor, public health specialist and health services
researcher, currently the Regional Director of the World Health Organization Regional Office
for Europe. He obtained his medical degree from the Catholic University of Leuven in 1994,
and obtained a medical specialization in tropical diseases in Antwerp in the following year.
During the early years of his career he worked as a family doctor in various cities of Belgium.
He started his international activities in the frame of Médecins Sans Frontiéres (MSF), where
he organized, coordinated and provided health care in war-torn countries, such as Somalia and
Liberia. Later he contributed to the control of the spreading of TB in Siberian prisons, and
subsequently obtained the position of MSF regional advisor for tuberculosis control for all the
countries of the former Soviet Union. He has been working in his current workplace, WHO,
since 1999, first as the TB and HIV/AIDS coordinator of the WHO Country Office in Russia,
then as the head of the AIDS, TB and Malaria Department in the Country Office in Myanmar
between 2004 and 2009. He also worked as TB advisor in North Korea. He joined the
Regional Office for Europe in 2009 and had been the director of the Division of Health
Systems and Public Health for 10 years, till 2020, when he was elected as the Regional
Director for Europe following the nomination of the Belgian government.
As Division Head, he lead several high importance development programmes, such as the
vision and concept of modern, integrated primary care, the innovative measurement and
comparative analysis of universal health coverage and financial protection, the renewal of the
management of human resources as well as high cost health technologies, the evaluation of
the impact of the economic recession on health care, and the development of a new vision for
health care aiming at a solidarity-driven and prosperity-centred reform based on innovation,
inclusion and investment.
His scientific work is hallmarked by countless conference presentations and keynote
addresses, close to one hundred publications with over 2000 citations and a Hirsch index of
23. His work has been acknowledged by the health ministries of many countries. In 2008 he
received the award of the Belgian Plantin Foundation.
His cooperation and partnership with the Health Services Management Training Centre of the
Faculty of Health and Public Administration, Semmelweis University, Budapest dates back to
almost two decades and covers not only education and research, but also international
consultancy. Our common development projects include, among others, the WHO digital
health strategy development workshop, the international training program on health financing
and health system development to support the better control infectious diseases, organized by
the WHO Barcelona Office, the international change management program of WHO, whose
conceptual framework was elaborated by the colleagues of the Health Services Management
Training Centre, as well as the development of the innovative measurement of financial
protection and its monitoring in the WHO European region, which was initiated on the basis
of an idea of the researchers of HSMTC. The fruitful collaboration with him played an
important part in that the Health Services Management Training Centre was awarded the
honourable title WHO Collaborating Center in the area of health workforce migration in
2016.
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Hans Kluge, orvos, népegészségügyi szakértő és egészségügy kutató, jelenleg az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Igazgatója. Orvosi diplomáját a
Leuven-i Katolikus Egyetemen szerezte 1994-ben, majd 1995-ben a trópusi betegségekből
szerzett szakképesítést Antwerpenben. Pályájának kezdetén családorvosként dolgozott
Belgium különböző városaiban. Nemzetközi munkásságát a belga Médecins Sans Frontiéres
(MSF) keretében kezdte, ahol egészségügyi ellátást szervezett és nyújtott háború sújtotta
területeken, Szomáliában és Libériában, majd pedig a szibériai börtönökben terjedő
tuberkulózis megfékezésében vett részt Oroszországban, ahol később a nemzetközi MSF
regionális tbc tanácsadójaként dolgozott a volt szovjet tagköztársaságokra kiterjedően.
Jelenlegi munkahelyén, az Egészségügyi Világszervezetben 1999. óta dolgozik, először mint
az oroszországi iroda tbc és HIV koordinátora, majd 2004-2009. között a mianmari WHO
irodában az AIDS, tbc és malária részleg vezetője volt amellett, hogy a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaságban tbc tanácsadóként is dolgozott. 2009-ben csatlakozott a WHO
Európai Irodájához, ahol 2010-2020-ig volt a Division of Health Systems and Public Health
igazgatója, majd pedig a belga kormány jelölése alapján megválasztották Európai Regionális
Igazgatónak.
Részlegvezetőként olyan nagy jelentőségű kutatási és fejlesztési programok kötődnek a
nevéhez, mint a modern, integrált alapellátás víziójának és koncepciójának kidolgozása, az
egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáférés és a betegségek költségterhe elleni
védelem újszerű mérése és összehasonlító elemzése, az egészségügyi emberi erőforrásokkal
és a költséges egészségügyi technológiákkal való gazdálkodás megújítása, a gazdasági válság
egészségügyi ellátórendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata, valamint az európai
egészségügyi rendszerek szolidaritási alapú és a fellendülést középpontba helyező megújítását
célzó, a befogadásra, a befektetésre és az innovációra épülő jövőkép kialakítása és
elfogadtatása.
Tudományos munkásságát számtalan konferencia előadás, közel 100 közlemény, és 2000
feletti idézettség jellemzi. Hirsch indexe 23. Munkáját számos ország egészségügyi
minisztériuma ismerte el, 2018-ban pedig elnyerte a belga Plantin Foundation díját.
Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központjához (EMK)
fűződő, közel két évtizedre visszanyúló szakmai kapcsolatai kiterjednek nemcsak az oktatás,
hanem a kutatás és a nemzetközi szakértői munka területére is. Közös projektjeink közé olyan
nagy jelentőségű fejlesztések tartoznak, mint például a WHO digitális egészségügyi
programját fejlesztő műhelymunka, a WHO barcelonai irodája által szervezett, a fertőző
betegségekkel való hatékonyabb megbirkózást támogató, egészségügyi finanszírozást és
rendszerfejlesztést
célzó
nemzetközi
oktatóprogram,
a
WHO
nemzetközi
változtatásmenedzsment programja, amelynek szakmai koncepcióját az EMK munkatársai
dolgozták ki, valamint a betegségek költségterhe elleni védelem újszerű mérőszámainak
kidolgozása és monitorozása, amely az EMK kutatóinak kezdeményezésére indult el. A vele
való együttműködés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az EMK 2016-ban elnyerte a WHO
Collaborating Center kitüntető címet az egészségügyi emberi erőforrások kutatása területén.
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