
 

Malta għandha tikkunsidra l-epatite theddida 
reali għas-saħħa, tgħid klassifikazzjoni ġdida ta’ 
30 pajjiż 

Brussell, 6 ta’ Novembru 2012 

 

Kull sena 125 000 Ewropew imutu minn diversi mard marbut mal-epatite. Madwar 

l-Ewropa, hemm 23 miljun persuna b’epatite, ħafna minnhom iġorru l-marda mingħajr 

ma jkunu jafu. Dan jagħmilhom fattur ta’ riskju għoli għat-tixrid tal-infezzjoni. Studju 

ġdid issa jqabbel t-trattamenti u l-policies ta’ epatite fi 30 pajjiż Ewropew biex 

jillokalizza l-eżempji l-aktar ta’ suċċess għall-aħjar prattika pan-Ewropea fuq l-epatite. 

Franza qegħda fuqnett fil-klassifika, segwita mis-Slovenja u l-Ġermanja. Malta qegħda 

fl-20 post b’660 punt minn potenzjal ta’ 1000. 

 

L-epatite virali hija epidemija kemxejn traskurata fl-Ewropa, għalkemm madwar 23 miljun 

persuna huma stmati li jgħixu b’epatite B kronika (HVB) u/jew epatite Ċ (HVC). Din il-

figura għandha titqies fl-isfond ta’ rata baxxa ħafna ta’ persuni infettati li jirriżultaw 

pożittiv.Anke f’pajjiżi bi strateġija nazzjonali, inqas minn 40% jiġu skoperti. F’pajjiżi bħar-

Renju Unit u l-Ġermanja r-rata ta’ intraċċar hija ta’ 14 - 18%. F’pajjiżi oħra r-rata tvarja minn 

0.3 % (Il-Greċja) sa 3 % (Il-Polonja). Dan ifisser li miljuni ta’ Ewropej għadhom mhumiex 

konxji dwar l-epatite tagħhom. 

 

Azzjoni effettiva dwar l-epatite mhix meqjusa bħala prijorità għolja mill-gvernijiet. 

L-eċċezzjonijiet ewlenin huma r-Renju Unit (l-Iskozja, u dejjem aktar, l-Ingilterra) u Franza. 

Dan ifisser li għad fadal ħafna xi jsir ukoll f’ħafna pajjiżi li huma kklasifikati bi grad għoli  

tal-Indiċi dwar l-Epatite! 

 

Madwar 14-il-miljun ruħ iġorru l-HVB , li jinfirex prinċipalment minħabba espożizzjoni għal 

demm infettat jew tnixxijiet tal-ġisem (is-semene, tnixxija vaġinali, ħalib tas-sider u saliva). 

9 miljuni oħra huma infettati b’HVC, prinċipalment bil-labar fost persuni li jużaw id-drogi. 

Qabel l-1992, it-trasfużjonijiet tad-demm kien għad kellhom sikurezza baxxa u kkawżaw 

infezzjonijiet. 

 

Gruppi b’riskju għoli li jintlaqtu u jxerdu l-marda mhumiex biss pazjenti fuq dijalisi tad-

demm, persuni li jużaw injezzjonijiet ġol-vina, tfal minn ommijiet infettati, persuni li jaħdmu 

professjonalment fil-qasam tas-sess, ħabsin, u rġiel li jkollhom sess ma’ rġiel oħra, imma 

wkoll persunal fil-qasam tal-kura tas-saħħa u popolazzjonijiet ta’ immigranti. B’mod 

partikolari HVB jista’ jeżisti mingħajr sintomi ċari u l-carrier ta’ spiss ma jkunx konxju tal-

marda. Dan iqiegħed il-popolazzjoni ġenerali f’riskju, li jagħmel l-għarfien pubbliku 

importanti.  

http://www.medicinenet.com/hepatitis_b/
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=64117
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=299
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=92560


 

Peress li l-epatite kronika ta’ spiss ma tiġix ikkurata, b’inqas minn 20% tal-pazjenti jirċievu 

trattament, hija kawża ewlenija ta’ ċirrożi tal-fwied u l-kanċer tal-fwied primarju. 

 

Strateġija Ewropea dwar l-epatite għandha ssalva l-ħajjiet 

Hekk kif l-UE u gvernijiet membri iħarsu għal modi kif jistgħu jtaffu l-impatt tal-marda, 

prattiċi li rnexxew huma fid-domanda. L-Indiċi Ewropea dwar l-Epatite (EHepI - European 

Hepatitis Index), li jqabbel il-politika dwar il-marda u l-kura fost 30 pajjiż Ewropew, ġie 

ppreżentat illum b’mod konġunt fi Brussell mill-Assoċjazzjoni Ewropea ta’ Pazjenti morda 

fil-Fwied (Ewropean Liver Patient Association - ELPA; li ġiet ukoll tqassam 

informazzjoni għall-istampa dwar l-Indiċi) u t-think tank Health Consumer Powerhouse 

(HCP). L-istudju jissuġġerixxi għadd ta’ oqsma għal titjib, li jiffurma strateġija għall-epatite 

għal Ewropa: 

 

 Programmi effiċjenti ta’ tilqim għall-epatite B. 

  Programmi ta’ skrining disponibbli faċilment u mingħajr ħlas għall-popolazzjoni 

ġenerali u għall-gruppi kollha li jinsabu f’riskju. 

 Kampanji ta’ għarfien għall-appoġġ għall-intraċċar u sabiex titnaqqas l-imġieba 

ta’ riskju fost il-popolazzjoni ġenerali u l-gruppi ewlenin ta’ carriers infettati 

 L-aċċess għall-kura meta meħtieġ, mhux biss għall-medikazzjoni sussidjata 

imma trattament personalizzat ukoll, billi tingħata edukazzjoni fuq is-saħħa u l-

appoġġ soċjali. 

 Professjonisti kwalifikati biex jottimizzaw il-ġestjoni tal-marda skont l-aħjar 

prattiċi. 

 Reġistri nazzjonali għall-akkwist ta’ tagħrif xieraq biex jiġi analizzat fejn 

għandhom jiġu utilizzati r-riżorsi disponibbli fl-aħjar mod possibbli u sabiex 

jintgħarfu u jiġu riveduti żoni għal titjib. 

 L-impenn tal-UE sabiex tieħu rwol ta’ treġġija fis-saħħa pubblika. Strateġiji 

nazzjonali huma meħtieġa sabiex jiġu kkoordinati l-isforzi f’kull pajjiż. 

  

  



 

“Malta għandha żżid it-trasparenza" 

-          Huwa diffiċli tevita l-impressjoni li l-gvern ta’ Malta ma jikkonsidrax l-epatite bħala 

kwistjoni tas-saħħa pubblika urġenti. Inkella jkun hemm tagħrif dwar riżultati 

disponibbli li jappoġġjaw valutazzjoni tal-prestazzjoni dwar il-kura għall-epatite, 

tgħid Dr Beatriz Cebolla, maniġer tal-proġett ta’ EHepI. Din in-nuqqas ta’ 

trasparenza tidher li hija karatteristika Maltija, osservata wkoll fil-kejl ta’ oqsma oħra 

tal-kura tas-saħħa. 

Malta m’għandhiex organizzazzjoni ta’ pazjenti għall-epatite. Il-gvern ma jappoġġax 

finanzjarjament l-iżvilupp ta’ strateġija nazzjonali tal-epatite.  Barra minn hekk, m’hemm l-

ebda reġistru nazzjonali tal-kanċer tal-fwied. 

 

Mil-lat pożittiv, hemm kopertura universali tajba għal tilqim ta’ HVB fit-trabi, it-tilqim isir 

mingħajr ħlas u hemm skrining universali għal HVB minn qabel it-twelid. Malta tappartjeni 

ma’ grupp relattivament żgħir pajjiżi li joffru skrining kull sena għad-drogati kollha li 

jittaqbu.  

  



 

L-Indiċi huwa prodott minn Health Consumer Powerhouse Ltd, sa mill-2004 li jkejjel 

ir-rendiment fil-qasam tal-kura tas-saħħa fi 35 pajjiż, min-naħa ta’ konsumatur. L-EHepI ġiet 

appoġġjata minn self mhux ristrett mill-ELPA (Assoċjazzjoni Ewropea għal Pazjenti morda 

bil-Fwied). 

 

Ir-rapport sħiħ, matriċi ta’ Indiċi, grafika u stqarrijiet lil medja nazzjonali fuq 

www.healthpowerhouse.com 

 

Għal informazzjoni: info@healthpowerhouse.com, jew 

Dr. Arne Bjornberg: +46705848451 

Dr. Beatriz Cebolla: +34620783383 

http://www.healthpowerhouse.com/
mailto:info@healthpowerhouse.com

