
Sommarju għaċ-ċittadini  
 

Niġġieldu l-pandemija tal-influwenza H1N1 fl-UE – 
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni  

 

IL-KWISTJONI 

• Aktar kmieni matul is-sena sintomi serji ta' influwenza mill-virus A(H1N1) - li fl-ewwel fażi 
tagħha kienet magħrufa bħala l-'influwenza tal-ħnieżer' jew 'influwenza Messikana' - ġiet 
klassifikata bħala pandemija mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa (WHO).  

• Madwar l-UE u d-dinja hemm bżonn ta' azzjoni kkoordinata għas-saħħa pubblika biex 
jitnaqqas ir-riskju ta' tixrid fuq skala kbira u l-inkonvenjenzi li jistgħu jinqalgħu. 

• Il-Kummissjoni tal-UE ħarġet komunikazzjonifejn: 

o tiddeskrivi l-kwistjonijiet ewlenin għall-koordinazzjoni tas-saħħa pubblika fl-UE u 
madwar id-dinja  

o tenfasizza wħud mill-impatti negattivi ekonomiċi u soċjali li jista' jkollha l-
pandemija u kif rispons ikkoordinat min-naħa tas-saħħa pubblika jista' jgħin biex 
ibattihom.  

• Il-komunikazzjoni tinkludi dokument dwar  
o strateġiji għat-tilqim 

o proċess għar-regolamentazzjoni tat-tilqim u tal-mediċini antivirali 

o akkwist konġunt għat-tilqim 

o komunikazzjoni mal-pubbliku u l-midja 

o pajjiżi li jagħtu appoġġ u li jinsabu barra l-UE 

8 RAĠUNIJIET GĦALFEJN L-UE GĦANDHA TIEĦU INIZJATTIVA 

• Il-pandemiji m'għandhomx fruntieri. Mhux biss jaffettwaw is-saħħa pubblika iżda wkoll is-soċjetajiet u 
l-ekonomiji madwar l-UE u d-dinja. 

• Mhux il-pajjiżi kollha tal-UE huma mgħammra ndaqs jew imħejjija biex jittrattraw pandemiji simili. 
Għaldaqstant, il-preżenza ta' strateġija kkoordinanta u appoġġjata fuq il-livell tal-UE lejn il-miżuri tas-
saħħa pubblika tista' tkun ta' benefiċċji għall-awtoritajiet pubbliċi u ċ-ċittadini madwar l-UE.  

• Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jista' jipprovdi pariri u gwida xjentifika 
b'tali mod li jagħti lok għal aktar effiċjenza fit-twassil tar-riżorsi nazzjonali u l-valutazzjonijiet 
xjentifiċi. 

• Il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMEA), l-Awtorità 
Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel (EFSA) u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa jassiguraw li l-miżuri 
meħuda fl-UE huma konformi mar-rakkomandazzjonijiet tad-WHO u r-Regolamenti Internazzjonali 
tas-Saħħa.  

• Strateġiji koerenti u miftehma dwar kwistjonijiet bħal pariri għall-ivvjaġġar u l-għeluq ta' skejjel, 
inaqqsu l-impatt negattiv tal-miżuri tas-saħħa pubblika fuq setturi oħra tal-ekonomija u s-soċjetà. 

• L-Ewropej għandhom ikunu jafu biex jipproteġu lilhom nfushom. L-informazzjoni mogħtija lill-
pubbliku l-midja fil-pajjiżi kollha għandha tkun koerenti, oġġettiva u aġġornata.  



• Il-koordinazzjoni tad-donaturi Ewropej fuq il-livell tal-UE huwa l-aħjar mod biex l-appoġġ mogħti jiġi 
mtejjeb għall-pajjiżi f'inħawi oħra, inklużi dawk li qed jiżviluppaw.  

• Il-Kumitat tal-UE dwar is-Sgirutà tas-Saħħa jgħin biex jassigura li anki dawk il-pajjiżi b'inqas riżorsi 
finanzjarji u ħiliet adegwati jistgħu jiksbu t-tilqim u l-mediċini anti-virali li jeħtieġu. 

META MISTENNIJA TIDĦOL FIS-SEĦĦ IL-PROPOSTA? 

• Il-komunikazzjoni se tiġi ppreżentata waqt laqgħa speċjali tal-Ministri tal-UE għas-Saħħa fit-12 ta' 
Ottubru. 
 

 

FOR USE BY WEBMASTER - NOT TO BE PUBLISHED AS PART OF THIS TEXT! 

Data for search engines  

Title tag (± 70 characters with spaces) 

Please use in metadata 

<title>Il-pandemija tal-influwenzaH1N1 2009 – 
Komunikazzjoni tal-UE – sommarju għaċ-ċittadini 
</title> 

Meta description (± 150 characters) 

Please use in metadata 

<meta name="description" 
content="Spjegazzjoni – Koordinazzjoni tal-
UE għall-miżuri tas-saħħa pubblika għall-
ġlieda u trażżin tal-pandemija tal-influwenza" 
/> 

Link name (max. 5 words) 

Please use for any hyperlink on your site 
pointing to the citizens summary 

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-UE dwar l-
influwenza pandemika (H1N1) 
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