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Pożizzjoni tan-nofs għall-Malta fil-klassifika ta’ l-

Unjoni Ewropea għall-kura tas-saħħa bl-aqwa 
rapport mal-konsumatur 

 
 

L-Indiċi Ewropew tas-Saħħa tal-Konsumatur għall-2006 jgħid li l-kura 
tas-saħħa Maltija hija ġeneruża f’dak li tkopri u għandha aċċessibbiltà 
tajba għas-servizzi lokali tal-kura tas-saħħa  
 
 
L-Indiċi Ewropew tas-Saħħa tal-Konsumatur, stħarriġ annwali tal-kura tas-saħħa 
fl-UE, jpoġġi lil kura tas-saħħa ta’ Malta fit-13-il post fost is-sistemi pubbliċi tal-
kura tas-saħħa madwar l-Unjoni. Fi stħarriġ ta’ 26 pajjiż Ewropew, instab li l-
Maltin għandhom sistema tal-kura tas-saħħa li hija batuta fir-rigward tal-
komunikazzjoni mal-konsumatur u li għandha nuqqas ta’ mediċini ġodda. Ir-
rebbieħa ta’ l-Indiċi għall-2006 hija Franza. Ftit wara nsibu lill-Olanda (rebbieħa 
tal-2005), il-Ġermanja u l-Iżvezja. L-Indiċi Ewropew tas-Saħħa tal-Konsumatur 
ta’ l-2006 tnieda llum fi Brussell. Il-konsumaturi tal-kura issa għandhom iċ-ċans li 
jibagħtu l-opinjoni tagħhom lill-gvernijiet tagħhom. 

F’ħames kategoriji, li jkopru 28 indikatur tal-prestazzjoni, Malta kisbet 463 punt minn 
massimu potenzjali ta’ 750. Is-sistema Maltija tal-kura tas-saħħa hija fuq quddiemnett fir-
rigward tas-sopravivenza minn kanċer kolorettali, fil-livell ta’ imwiet evitabbli, fir-rati ta’ 
operazzjonijiet tal-kataretta, penetrazzjoni għolja ta’ tilqim kontra l-poljo fost it-tfal u fil-livell 
ta’ sussidju tal-mediċini. L-aspetti batuti kienu n-nuqqas ta’ mezzi biex il-konsumatur 
jikkomunika u jesprimi d-drittijiet tiegħu, in-nuqqas ta’ aċċess dirett għall-kura speċjalizzata, 
l-infezzjonijiet ta’ MRSA fl-isptarijiet u aċċess batut għall-mediċini ġodda. 

“Teknikament, ir-rendiment tal-kura tas-saħħa Maltija mhux daqshekk ħażin”, qalet Dr. Arne 
Björnberg, Direttriċi ta’ l-Indiċi Ewropew tas-Saħħa tal-Konsumatur. 
 
X’għandu jsir f’Malta? 
 
Bħala riżultat tas-sejbiet li saru fl-Indiċi, il-Health Consumer Powerhouse (HCP), li ħejja l-
indiċi, għandu xi suġġerimenti għal kull pajjiż dwar kif dawn jistgħu jagħtu aktar saħħa lill-
konsumatur u jtejjbu s-sistema. Għall-Malta, il-punti ta’ azzjoni huma: 
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• Ikun żgurat li kulħadd għandu d-dritt għal mediċini li jsalvaw il-ħajja 
• Tiġi adottata liġi dwar id-drittijiet tal-pazjenti 
• Issir ħidma biex tiġi rettifikata s-sitwazzjoni pjuttost kerha tal-MRSA 

 
Sejħa għall-azzjoni: 

Minn www.healthpowerhouse.com, il-konsumaturi minn madwar l-Ewropa jistgħu jibagħtu 
messaġġ lill-Ministeru tas-Saħħa tagħhom dwar liema azzjonijiet għandhom jittieħdu. Il-
konsumaturi jistgħu jagħżlu li jibagħtu r-rakkomandazzjonijiet tagħna kif ukoll/jew ir-rimarki 
personali tagħhom. Din hi l-ewwel darba li l-konsumaturi madwar l-Ewropa kollha huma 
mistiedna biex jieħdu sehem f’kampanja biex jiġu riformati s-sistemi Ewropej tal-kura tas-
saħħa f’direzzjoni li tiffaċilita l-ħajja lill-konsumatur. 

 

Dwar l-Indiċi: 

L-Indiċi Ewropew tas-Saħħa tal-Konsumatur huwa klassifikazzjoni annwali tas-sistemi 
Ewropej tal-kura tas-saħħa fost ħames oqsma li huma kruċjali għall-konsumatur: id-drittijiet 
tal-pazjenti u l-informazzjoni, it-tul ta’ stennija għat-trattamenti komuni, ir-riżultati tal-kura, 
il-ġenerożità tas-sistema u l-aċċess għall-medikazzjoni. Dan kien ippubblikat għall-ewwel 
darba fl-2005. L-Indiċi jitħejja minn ġabra ta’ statistika pubblika u riċerka indipendenti. L-
indiċi huwa mħejji minn organizzazzjoni ta’ analiżi u informazzjoni bbażata fi Brussell, il-
Health Consumer Powerhouse. Fl-Indiċi, il-konsumatur jingħata pożizzjoni ċentrali. 

 
Biex tara/tniżżel l-Indiċi 2006 u r-rapport spjegattiv: www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
Dwar il- Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 
 
Kuntatt ma’ Health Consumer Powerhouse: Is-Sinjura Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 

30. 


