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SEMINÁR PRE MÉDIÁ O PRIPRAVENOSTI NA PANDÉMIU 
CHRÍPKY A AKTUALIZÁCIA STAVU VTÁČEJ CHRÍPKY 

 
 

KEDY?   
 
Utorok 17. októbra 2006, 9.00 – 18.00hod 
 

KDE?  
 
Zastúpenie Európskej Komisie v Belgicku, Rue Archimède 73, 1000 Brusel 
 

KTO? 
 
Redaktori z oblasti zdravotníctva zo všetkých 25 členských štátov EÚ 
 

ČO? 
 
Aká je pravdepodobnosť toho, že sa objaví nový smrteľný chrípkový vírus 
a spôsobí pandémiu, ktorá sa rýchlo rozšíri po Európe? Má to niečo spoločné 
s vtáčou chrípkou? Sú členské štáty EÚ dostatočne pripravené? Ako sa môže 
spoločnými silami posilniť odozva EÚ? Akú úlohu v takejto obrovskej zdravotnej 
kríze môžu zohrať médiá?  
 
Ako odpoveď na mnohé otázky vyvolané neustálym výskytom vtáčej chrípky v Ázii a Afrike 
a ohlásenou možnosťou pandémie ľudskej chrípky je dôležité, aby tlač stála bok po boku 
najnovšiemu vývoju a bola pripravená o týchto problémoch informovať európskych občanov. 
Z tohto dôvodu Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie 
organizuje seminár pre médiá, na ktorom sa stretne množstvo popredných odborníkov 
z Európskej komisie, Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetovej 
zdravotníckej organizácie. 
 
„Pre Európsku úniu je pripravenosť na pandémiu chrípky hlavnou prioritou a Európska 
komisia má dôležitú úlohu pomôcť členským štátom pri plánovaní pripravenosti a vytvoriť 
koordinovanú odozvu EÚ,” povedal komisár EÚ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos 
Kyprianou.  
 
Seminár poukáže na to, ako sa tieto slová zavádzajú do praxe pomocou mnohých iniciatív, 
ako sú simulačné cvičenia po celej Európe, revízia národných plánov pripravenosti, 
vymedzenie 20 miliónov eur na výskumné projekty, diskusie s farmaceutickým priemyslom 
o vakcínach a antivirotikách a prisľúbenie 211 miliónov eur tretím krajinám na pomoc pri 
vymýtení vtáčej chrípky. 
 

PREČO? 
 
Zámerom semináru je poskytnúť zúčastneným hlbšie pochopenie plánovania pripravenosti 
na pandémiu a krokov, ktoré podnikla Európska komisia v úzkej spolupráci s medzinárodnou 
komunitou. Zámerom je tiež zapojiť novinárov do diskusie o úlohe médií. Ako sa vysporiadať 
s neistotou vo fáze, ktorá pandémii predchádza? Ako transparentne informovať tak, aby sa 



 

 

predišlo panike alebo dezinformáciám? Ako zabezpečiť účinný prenos kľúčových odkazov pre 
širokú verejnosť, napríklad o najvhodnejších spôsoboch, ako ochrániť seba a svoju rodinu?  
 
Seminár taktiež poskytne najnovšie informácie a vývoj v oblasti chrípky a bude sa snažiť 
o objasnenie technických aspektov, ako je rozdiel medzi chrípkou a sezónnou chrípkou 
u ľudí, rôzne aspekty prenosu a relatívne vlastníctva vakcín a antivirotík.  
 
 

PREDBEŽNÝ PROGRAM 
 
K účasti na tomto seminari sú pozvané médiá špecializujúce sa na zdravotnícku 
problematiku. Novinári budú mať možnosť rozhovoru a nadviazaní kontaktov so všetkými 
prednášajúcimi. Medzi diskusné témy patria: 
- Aktuálny stav vtáčej chrípky – aspekty zdravia zvierat 
- Možná pandémia ľudskej chrípky – aspekty verejného zdravia 
- Krízová komunikácia a úloha médií 
 
 

UTOROK, 17. OKTÓBER 

9.30 – 12.00 

Medzi prednášajúcimi sú odborníci z nasledovných inštitúcií: 
- GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie (EK) 
- Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 
- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 

12.00 – 14.30 
Obed a stretnutie s Robertom Shottonom, Riaditeľom Všeobecných záležitostí 
na GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa EK 

14.30 – 16.50 

Medzi prednášajúcimi sú odborníci z nasledovných inštitúcií: 
- Belgický medziministerský výbor pre chrípku 
- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 
- Európski výrobcovia vakcín (EVM) – pracovná skupina pre pandémiu chrípky 
- Organizácie výrobcov antivirotík 

17.15 – 18.00 Stretnutie s Philippom Brunetom, zástupcom vedúceho kabinetu komisára 
Markosa Kyprianousa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokiaľ by ste sa chceli zúčastniť alebo požadujete ďalšie informácie, kontaktujte: 
 

Informácie pre celoeurópske médiá: Monika Adamová, Weber Shandwick na tel. č. +32-2-743.42.09 alebo e-
mailovej adrese madamova@webershandwick.com  
 

Doplňujúci materiál dostupný pre tlač: program médií, životopisy prednášajúcich a ďalšie informácie: desať 
kľúčových faktov; otázky a odpovede; vecný register; informačný list + list s údajmi o pandémii chrípky, grafy a 
tabuľky. 
 
Informácie Európskej komisie: Oddelenie A4 Informácie: Fabio Fabbi, vedúci oddelenia pre médiá na tel. č. +32-
2-296.41.74 alebo e-mail fabio.fabbi@ec.europa.eu
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