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MEDIJSKI SEMINAR O PRIPRAVLJENOSTI NA PANDEMIJO 
GRIPE  

IN NAJNOVEJŠEM STANJU PTIČJE GRIPE  
 

 
 

KDAJ?   
 
Torek, 17. oktober 2006, 9:00 – 18:00 
 

KJE?  
 
Predstavništvo Evropske komisije v Belgiji, Rue Archimède 73, 1000 Bruselj 
 

KDO? 
 
Uredniki za področje zdravja iz 25 držav članic EU 
 

KAJ? 
 
Kakšna je verjetnost pojava novega smrtonosnega virusa gripe, ki bi povzročil 
pandemijo, ki bi se lahko naglo razširila v Evropo? Je to povezano s ptičjo gripo? So 
države članice EU na to dovolj pripravljene? Kako lahko skupaj okrepimo odziv EU? 
Kakšno vlogo imajo lahko sredstva javnega obveščanja v tako veliki zdravstveni 
krizi?  
 
Glede na vrsto vprašanj, ki sta jih sprožila vztrajanje ptičje gripe v Aziji in Afriki ter 
napovedana možnost pandemije gripe pri ljudeh, je pomembno, da so novinarji na tekočem 
z najnovejšim dogajanjem in pripravljeni o tem obveščati evropske državljane. Zato 
Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in varstvo potrošnikov organizira medijski 
seminar, na katerem se bodo zbrali številni vodilni strokovnjaki iz Evropske komisije, 
Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni ter Svetovne zdravstvene 
organizacije. 
 
»Pripravljenost na pandemijo gripe sodi med najpomembnejše prednostne naloge Evropske 
unije, pri čemer je pomembna vloga Evropske komisije ta, da državam članicam pomaga pri 
načrtovanju njihove pripravljenosti in oblikuje usklajen odziv EU,« je dejal komisar EU za 
zdravje in varstvo potrošnikov Markos Kyprianou.  
 
Poudarek seminarja bo na tem, kako te besede udejanjiti s številnimi pobudami, kot so 
vseevropske simulacijske vaje, pregled nacionalnih načrtov pripravljenosti, dodelitev € 20 
mil. za raziskovalne projekte, pogovori s farmacevtsko industrijo o cepivih in protivirusih ter 
zastava € 211 mil. za pomoč tretjim državam pri izkoreninjenju ptičje gripe.  
 

ZAKAJ? 
 
Namen seminarja je, da udeležence bolje seznani z načrtovanjem pripravljenosti na 
pandemijo in s koraki, ki jih sprejema Evropska komisija v tesnem sodelovanju z 



 

 

mednarodno skupnostjo. Prav tako je njegov namen novinarje pritegniti v razpravo o vlogi 
sredstev javnega obveščanja. Kako ravnati ob negotovosti v fazi pred pandemijo? Kako 
sporočati transparentno, da ne bi prišlo do preplaha ali dezinformacije? Kako zagotoviti 
učinkovito posredovanje ključnih sporočil širši javnosti, na primer o najboljših načinih za 
lastno zaščito in zaščito svoje družine?  
 
Na seminarju bodo poleg tega zagotovili najnovejše informacije o dogajanju na področju 
gripe ter skušali pojasniti tehnične vidike, kot je razlika med gripo in sezonsko gripo pri 
ljudeh, različne vidike prenosa in relativne lastnosti cepiv in protivirusov.  
 
 

ZAČASNI PROGRAM 
 
Na ta dogodek so vabljeni mediji, specializirani za zdravstveno problematiko. Novinarji bodo 
imeli možnosti za intervju z vsemi prisotnimi govorniki. Med teme razprav sodijo: 
- Stanje ptičje gripe – vidiki zdravstvenega varstva živali 
- Morebitna pandemija gripe pri ljudeh – vidiki javnega zdravja 
- Obveščanje v kriznih situacijah in vloga medijev 
 
 

TOREK, 17. OKTOBER 

9:30 – 12:00 

Med govorniki bodo strokovnjaki iz: 
- Generalnega direktorata Evropske komisije za zdravje in varstvo potrošnikov 
- Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) 
- Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) 

12:00 – 14:30 
Kosilo in srečanje z Robertom Madelinom, generalnim direktorjem Generalnega 
direktorata Evropske komisije za zdravje in varstvo potrošnikov 

14:30 – 16:50 

Med govorniki bodo strokovnjaki iz: 
- belgijskega medministrskega komisariata Influenza 
- Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) 
- delovne skupine Evropskih proizvajalcev cepiv (EVM – European Vaccine 

Manufacturers) o pandemiji gripe 
- organizacij proizvajalcev protivirusov 

17:15 – 18:00 Srečanje z Margaritis Schinas, vodjo kabineta komisarja Markosa Kyprianouja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Če bi se radi udeležili dogodka ali potrebujete dodatne informacije, prosimo, da se obrnete na: 
 

Informacije o panevropskih medijih:  
Monika Adamova, Weber Shandwick po telefonu +32-2-743.42.09 ali elektronski pošti 
madamova@webershandwick.com  
 

Dodatno gradivo, ki bo na voljo novinarjem: program za medije, življenjepisi govornikov in dodatne osnovne 
informacije: deset ključnih dejstev, vprašanja in odgovori, glosar, informativni in podatkovni list o pandemiji 
gripe, grafikoni in karte. 
 
Informacije o Evropski komisiji: Informacije o enoti A4: Fabio Fabbi, vodja medijev po telefonu +32-2-296.41.74 
ali elektronski pošti fabio.fabbi@ec.europa.eu
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