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MEEDIASEMINAR: VALMISOLEK GRIPIPANDEEMIAKS JA 
LINNUGRIPI HETKESEIS  

 

 
 

MILLAL?   
 
Teisipäeval, 17. oktoobril 2006, 9.00 – 18.00 
 

KUS?  
 
Euroopa Komisjoni esinduses Belgias, Rue Archimède 73, 1000 Brüssel 
 

KES? 
 
Terviseväljaannete toimetajad ELi 25 liikmesriigist 
 

MIS? 
 
Kui suur on uue surmava gripiviiruse ilmumise, pandeemia puhkemise ja selle kiire 
Euroopasse levimise tõenäosus? On see seotud linnugripiga? Kas ELi liikmesriikide 
valmisolek on küllaldane? Kuidas ühiselt tugevdada ELi vastukäiku? Mis võiks olla 
meedia roll sellises suures tervishoiukriisis?  
 
Vastuseks paljudele küsimustele, mis tulenevad linnugripi püsimisest Aasias ja Aafrikas ning 
avalikkuses väljaöeldud inimgripipandeemia puhkemise võimalikkusest, on oluline, et meedia 
oleks kursis viimaste uudistega ja valmis Euroopa kodanikke neist teavitama. Seepärast 
korraldab Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat meediaseminari, kus 
kohtuvad mitmed juhtivad eksperdid Euroopa Komisjonist, Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskusest ja Maailma Terviseorganisatsioonist. 
 
 „Valmisolek gripipandeemiaks on Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni põhiprioriteete ja 
Euroopa Komisjoni oluline roll on abistada liikmesriike selleks valmistumise planeerimisel ja 
kavandada kooskõlastatud ELi vastukäik,” ütles Euroopa Liidu tervishoiu ja tarbijakaitse 
volinik Markos Kyprianou.  
 
Seminaril selgub, kuidas need sõnad rakenduvad praktikas mitmete algatuste kaudu nagu 
kogu ELi hõlmavad simulatsioonharjutused, siseriiklike valmisolekuplaanide läbivaatamine, 
20 miljoni euro eraldamine uurimisprojektidele, arutelud farmaatsiatööstusega vaktsiinide ja 
viirusevastaste preparaatide üle ning 211 miljoni euro eraldamine kolmandate riikide 
abistamiseks võitluses linnugripiga.  
 

MIKS? 
 
Seminari eesmärk on anda osalejatele sügavam arusaam pandeemiaks valmisoleku 
plaanidest ning Euroopa Komisjoni poolt tihedas koostöös rahvusvahelise üldsusega astutud 
sammudest. Samuti on üks eesmärke kaasata ajakirjanikke meedia rolli puudutavasse 
arutellu. Kuidas tulla toime ebakindlusega pandeemia-eelses olukorras? Kuidas väljenduda 



 

 

avameelselt, et vältida paanikat või desinformatsiooni? Kuidas tagada põhisõnumite 
efektiivne jõudmine avalikkuseni, näiteks, kuidas oleks kõige parem kaitsta end ja lähedasi?  
 
Seminaril tutvustatakse uusimat informatsiooni ja arenguid gripi vallas ning selgitatakse 
tehnilisi üksikasju, näiteks gripi ja hooajalise inimgripiviiruse erinevusi; nakatumise 
erinevaid aspekte ning vaktsiinide ja viirusevastaste preparaatide omadusi.  
 
 

ESIALGNE KAVA 
 
Üritusele on oodatud terviseteemadele spetsialiseerunud meedia esindajad. Ajakirjanikel on 
võimalus vestelda ja suhelda kõikide esinejatega. Arutelude teemad: 
- Linnugripi hetkeseis – loomade tervise aspektid 
- Võimalik inimgripipandeemia – rahvatervise aspektid 
- Kriisikommunikatsioon ja meedia roll 
 
 

TEISIPÄEV, 17. OKTOOBER 

09.30 – 12.00 

Sõnavõtud ekspertidelt: 
- Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat (EC) 
- Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) 
- Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) 

12.00 – 14.30 
Lõuna ja kohtumine Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi 
peadirektori Robert Madeliniga 

14.30 – 16.50 

Sõnavõtud ekspertidelt: 
- Belgia ministeeriumidevaheline gripikomissariaat 
- Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) 
- Euroopa Vaktsiinitootjate (EVM) gripipandeemia töögrupp 
- Viirusevastaste preparaatide tootjate organisatsioonid 

17.15 – 18.00 Kohtumine volinik Markos Kyprianou kabineti juhataja Margaritis Schinasiga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osalemiseks või põhjalikuma info saamiseks võtke ühendust: 
 

Üle-euroopaline meediateave:
Monika Adamova, Weber Shandwick, tel: +32-2-743.42.09 või e-post: madamova@webershandwick.com  
 

Lisainfo ajakirjandusele: meediaprogramm, esinejate CV-d ja lisainfo: 10 põhifakti; küsimused ja vastused; 
sõnastik; gripipandeemia infoleht + andmestik, joonised ja tabelid. 
 
Euroopa Komisjoni teave: üksuse A4 teave: Fabio Fabbi, pressiesindaja, tel: +32-2-296.41.74 või e-post: 
fabio.fabbi@ec.europa.eu
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