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ŽINIASKLAIDOS SEMINARAS APIE PASIRENGIMĄ  
GRIPO PANDEMIJAI  

IR NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE PAUKŠČIŲ GRIPĄ   
 

 
 

KADA?   
 
2006 m. spalio 17 d., antradienį, 9 val. 00 – 18 val. 00 
 

KUR?  
 
Europos Komisijos atstovybė Belgijoje, Rue Archimède 73, 1000 Briuselis 
 

KAS? 
 
Sveikatos leidinių redaktoriai iš visų 25 ES valstybių narių 
 

KĄ? 
 
Kokia yra naujo mirtino gripo viruso atsiradimo ir sparčiai visoje Europoje 
paplisiančios pandemijos kilimo tikimybė? Ar tai susiję su paukščių gripu? Ar ES 
valstybės narės yra pakankamai pasirengusios? Kaip ES atsakas gali būti 
sustiprintas kolektyviai? Kokį vaidmenį gali suvaidinti žiniasklaida tokio masto 
grasinančios sveikatai krizės akivaizdoje?  
 
Atsakant į daugelį klausimų, kuriuos užminė užsitęsęs paukščių gripas Azijoje ir Afrikoje, ir 
dėl paskelbto galimo žmonių gripo pandemijos plitimo, svarbu, kad spauda žinotų naujausius 
įvykius ir būtų pasirengusi apie juos informuoti Europos piliečius. Todėl Europos Komisijos 
Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas organizuoja žiniasklaidos seminarą, 
kuriame susirinks daugelis svarbiausių Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro bei Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų. 
 
 „Pasirengimas paukščių gripui yra svarbiausia Europos Sąjungos užduotis, o Europos 
Komisija atlieka svarbiausią vaidmenį padėdama valstybėms narėms ruošti pasirengimo 
planus ir plėtoti koordinuotą ES atsaką“, sakė ES Sveikatos ir vartotojų apsaugos komisaras 
Markos Kyprianou.  
 
Seminaro metu bus nurodyta, kaip šie žodžiai bus įgyvendinami per įvairias iniciatyvas, 
pavyzdžiui, ES imitacijos pratimus, nacionalinių pasirengimo planų peržiūrėjimą, 20 mln. 
eurų skyrimą tiriamiesiems projektams, diskusijas su farmacijos pramonininkais apie skiepus 
ir antivirusinius vaistus, taip pat įsipareigojimą skirti 211 mln. eurų padėti trečiojo pasaulio 
šalims paukščių gripui išnaikinti. 
 

KODĖL? 
 
Seminaro paskirtis – padėti dalyviams giliau suvokti pasirengimo pandemijai planavimą ir 
veiksmus, kurių Europos Komisija imasi, artimai bendradarbiaudama su tarptautine 



 

 

bendruomene. Taip pat siekiama įtraukti žurnalistus į diskusiją apie žiniasklaidos vaidmenį. 
Kaip elgtis, esant nežinomybei ikipandeminėje stadijoje? Kaip skaidriai bendrauti, siekiant 
išvengti panikos ir klaidingos informacijos skleidimo? Kaip užtikrinti efektyvų esminių 
pranešimų plačiajai publikai perdavimą, pavyzdžiui, apie geriausius būdus, kaip apsisaugoti 
patiems ir apsaugoti savo šeimas?  
 
Seminare taip pat bus pateikta naujausia informacija apie gripą ir progresą šioje srityje, bus 
siekiama išaiškinti techninius aspektus, pavyzdžiui, skirtumą tarp gripo ir žmogiškojo 
sezoninio gripo; įvairūs perdavimo aspektai ir susijusios skiepų ir antivirusinių vaistų 
savybės.  
 
 

NUMATOMA PROGRAMA 
 
Šiame renginyje kviečiame dalyvauti sveikatos leidinius atstovaujančią žiniasklaidą. 
Žurnalistai turės progą klausinėti ir megzti kontaktus su visais dalyvausiančiais pranešėjais. 
Diskusijų temų pavadinimai: 
- paukščių gripo veikimas – gyvūnų sveikatos aspektai; 
- galima žmogaus gripo pandemija – visuomenės sveikatos aspektai; 
- komunikacija krizės metu ir žiniasklaidos vaidmuo. 
 
 

ANTRADIENIS, SPALIO 17-A 

  9 val. 30 –  
12 val. 00 

Pasisakys ekspertai iš: 
- Europos Komisijos (EC) Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio 

direktorato; 
- Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC); 
- Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO). 

12 val. 00 –  
14 val. 30 

Priešpiečiai ir susitikimas su Robert Madelin, Europos Komisijos Sveikatos ir 
vartotojų apsaugos generalinio direktorato generaliniu direktoriumi. 

14 val. 30 –  
16 val. 50 

Pasisakys ekspertai iš: 
- Belgijos tarpministerinio gripo komisariato; 
- Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO); 
- Europos skiepų gamintojų (EVM) gripo pandemijos darbo grupės; 
- Antivirusinių vaistų gamintojų organizacijų. 

17 val. 15 –  
18 val. 00 

Susitikimas su Margaritis Schinas, komisaro Markos Kyprianou kabineto vadovu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jei pageidaujate dalyvauti arba gauti daugiau informacijos, nedvejodami kreipkitės: 
 

Visos Europos žiniasklaidos informacija:  
Monika Adamova, Weber Shandwick tel. +32-2-743.42.09 arba el. paštu madamova@webershandwick.com  
 

Papildoma medžiaga, kuria galės naudotis spaudos atstovai: žiniasklaidos programa, pranešėjų gyvenimo 
aprašymai ir papildoma informacija: dešimt esminių faktų; klausimai ir atsakymai; terminų žodynas; 
informacinis lapas + duomenų lentelė apie gripo pandemiją, grafikai ir diagramos. 
 
Europos Komisijos informacija: Unit A4 informacija: Fabio Fabbi, žiniasklaidos skyriaus vadovas, tel. +32-2-
296.41.74 arba el. paštu fabio.fabbi@ec.europa.eu
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