
 

 

Plašsaziņas līdzekļu seminārs 
Briselē, 2006. gada 17. oktobrī  

     Jūsu redakcijas plānošanai  
 

 LV_Diary note_flu media seminar for MS.doc - 1/2 

  
 

 

MEDIJU SEMINĀRS PAR GATAVĪBU PANDĒMIJAI   
UN AKTUĀLĀK0 INFORMĀCIJU PAR PUTNU GRIPU 

 

 
 

KAD?   
 
Otrdien, 2006. gada 17. oktobrī, 9.00 - 18.00 
 

KUR?  
 
Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Briselē, adrese: Rue Archimède 73, 1000 Brussels 
 

KAS PIEDALĀS? 
 
Veselības jautājumiem veltītu izdevumu redaktori no 25 ES dalībvalstīm 
 

PAR KO? 
 
Kāda ir varbūtība, ka parādīsies jauns nāvējošs gripas vīruss, izraisot pandēmiju, 
kas strauji sasniegs Eiropu? Vai tas ir saistīts ar putnu gripu? Vai ES dalībvalstis ir 
pietiekami sagatavotas? Kā ES kopīgiem spēkiem var stiprināt savu reaģētspēju? 
Kāda loma šādā nopietnā veselības krīzes situācijā būtu medijiem?  
 
Atbildot uz daudzajiem jautājumiem, ko raisa nerimstošā putnu gripas izplatība Āzijā un 
Āfrikā un paziņojumi par iespējamu cilvēku gripas pandēmiju, presei ir svarīgi sekot pēdējām 
aktualitātēm un būt gatavai informēt par tām Eiropas pilsoņus. Tādēļ Eiropas Komisijas 
Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ģenerāldirektorāts rīko plašsaziņas līdzekļu 
semināru, kas pulcēs vienkopus vairākus vadošos Eiropas Komisijas, Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centra un Pasaules Veselības organizācijas ekspertus. 
 
 „Gatavība gripas pandēmijai ir Eiropas Savienības galvenā prioritāte, un Eiropas Komisijai ir 
svarīgs uzdevums palīdzēt dalībvalstīm sagatavošanās procesu plānošanā un koordinētu ES 
atbildes pasākumu izstrādē,” teica ES Veselības un patērētāju aizsardzības komisārs Markoss 
Kiprianu (Markos Kyprianou).  
 
Seminārā tiks skaidrots, kā šie vārdi tiks ieviesti dzīvē, realizējot vairākas iniciatīvas  kā visu 
ES aptverošu situāciju modelēšana, nacionālo sagatavotības plānu izvērtēšana, 20 miljonu 
eiro piešķiršana izpētes projektiem, diskusijas ar farmaceitisko izstrādājumu nozares 
pārstāvjiem par vakcīnām un antivīrusu preparātiem un apņemšanās piešķirt 211 miljonus 
eiro, lai palīdzētu trešās pasaules valstīm iznīdēt putnu gripu.  
 

 KĀDAM NOLŪKAM? 
 
Seminārs ir paredzēts tam, lai dziļāk iepazīstinātu tā dalībniekus ar pasākumu plānošanu, 
gatavojoties pandēmijas uzliesmojumam, un ar pasākumiem, ko Eiropas Komisija veic ciešā 
sadarbībā ar starptautisko sabiedrību. Tā nolūks ir arī iesaistīt žurnālistus diskusijā par 
plašsaziņas līdzekļu lomu. Kā rīkoties nenoteiktības apstākļos pirms pandēmijas iestāšanās? 
Kā nodrošināt atklātu saziņu, lai izvairītos no panikas vai maldināšanas? Kā efektīvi sniegt 



 

 

sabiedrībai būtiskākos ieteikumus, piemēram, par to, kā vislabāk pasargāt sevi un savu 
ģimeni?  
 
Seminārā tiks sniegta arī jaunākā informācija par gripu un atklājumiem gripas izpētē, kā arī 
tiks noskaidroti tādi specifiski aspekti kā atšķirība starp gripu un cilvēku sezonālo gripu; 
dažādi slimības pārnešanas aspekti un vakcīnu un antivīrusu preparātu īpašības.  
 
 

PLĀNOTĀ PROGRAMMA 
 
Pasākumā ir aicināti piedalīties plašsaziņas līdzekļi, kas specializējas veselības aizsardzības 
jautājumos. Žurnālistiem būs iespējas intervēt visus klātesošos semināra vadītājus un veidot 
ar tiem kontaktus. Būs šādi diskusiju temati: 
- Stāvoklis putnu gripas jomā - ar dzīvnieku veselību saistītie aspekti 
- Iespējamā cilvēku gripas pandēmija – sabiedrības veselības aspekti  
- Komunikācija krīzes situācijā un plašsaziņas līdzekļu loma. 
 
 

OTRDIENA, 17. OKTOBRIS 

09.30 – 12.00 

Uzstājas eksperti no: 
- Eiropas Komisijas (EK) Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 

ģenerāldirektorāta 
- Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 
- Pasaules Veselības organizācijas (WHO) 

12.00 – 14.30 
Pusdienas un tikšanās ar Robertu Madelinu (Robert Madelin), Eiropas 
Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta 
ģenerāldirektoru 

14.30 -16.50 

Uzstājas eksperti no: 
- Beļģijas gripas starpministriju komisariāta  
- Pasaules Veselības organizācijas (WHO) 
- Eiropas Vakcīnu ražotāju (EVM) gripas pandēmijas darba grupas 
- Antivīrusu preparātu ražotāju organizācijām 

17.15 - 18.00 Tikšanās ar Margaritisu Šinasu (Margaritis Schinas), komisāra Markosa 
Kiprianu (Markos Kyprianou) kabineta vadītāju  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ja vēlaties piedalīties vai ja jums nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties ar: 

 

Informācija Viseiropas plašsaziņas līdzekļiem: 
Monika Adamova (Monika Adamova), Vēbers Šendviks (Weber Shandwick), tel.: +32-2-743.42.09, e-pasts: 
madamova@webershandwick.com  
 

Papildu materiāli, kas būs pieejami presei: mediju programma, semināra vadītāju CV un papildu paskaidrojoša 
informācija - desmit galvenie fakti; jautājumi un atbildes; vārdnīca; informācijas lapa un datu lapa par gripas 
pandēmiju, diagrammas un shēmas. 
 
Eiropas Komisijas informācija: A4 daļas (Unit A4) informācija: Fabio Fabi (Fabio Fabbi), plašsaziņas līdzekļu 
nodaļas vadītājs tel.: +32-2-296.41.74, e-pasts: fabio.fabbi@ec.europa.eu
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