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Suġġett: It-theddida tar-reżistenza antimikrobika għas-saħħa pubblika

F’Ġunju 2011, delegazzjoni mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-
Ikel tal-Parlament Ewropew żar l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, f’Londra. Waqt din iż-
żjara, kemm l-Aġenzija kif ukoll id-delegazzjoni esprimew it-tħassib tagħhom dwar iż-żieda 
fir-reżistenza għall-antimikrobiċi, partikolarment l-antibijotiċi. Rapport tekniku konġunt mill-
Aġenzija u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) kien diġà 
kkonkluda fl-2009 li tal-inqas 25,000 pazjent fl-UE jmut kull sena minn infezzjonijiet 
minħabba batterji li huma reżistenti għal bosta mediċini, u li l-infezzjonijiet li jirriżultaw minn 
dawn il-batterji fl-UE jwasslu għal spejjeż żejda għall-kura tas-saħħa u telf tal-produttività ta’ 
mill-inqas €1.5 biljun fis-sena1. Rapport tal-Kummissjoni dwar ir-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill tal-20012 u s-servej tal-Eurobarometer tal-2010 identifikaw serje ta’ nuqqasijiet u 
lakuni fil-promozzjoni tal-użu prudenti tal-antimikrobiċi. Il-problema qed tmur għall-agħar 
minħabba li ġew awtorizzati biss ftit antimikrobiċi ġodda tul dawn l-aħħar snin, li jista’ 
jwassal għal iktar diffikultà fit-trattament ta’ infezzjonijiet fil-ġejjieni. Ir-reżistenza 
antimikrobika hija problema li dejjem qed tikber kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali. Ir-
reżistenza tista’ tinfirex mill-annimali għall-bnedmin permezz tal-katina tal-ikel jew kuntatt 
dirett. Ir-reżistenza antimikrobika hija fenomenu li għandu implikazzjonijiet transkonfinali 
ċari.

Il-Kunsill jista’ jispjega b’liema mod għandha tiġi indirizzata l-problema tar-reżistenza 
antimikrobika permezz ta’ inizjattivi futuri tal-UE, inklużi proposti leġiżlattivi, li jindirizzaw 
b’mod partikolari l-kwistjoni ta’:
                                               
1 The bacterial challenge: time to react, ECDC/EMEA Rapport Tekniku Konġunt tal-ECDC/EMEA, Settembru 
2009

2  Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, Dokument li jakkumpanja t-tieni rapport mill-
Kummissjoni lill-Kunsill abbażi tar-rapporti tal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill (2002/777/KE) dwar l-użu prudenti ta’ aġenti antimikrobiċi fil-mediċini għall-bniedem
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1. l-użu prudenti tal-antimikrobiċi awtorizzati għall-bnedmin u l-annimali,  
2. il-ħtieġa għal inċentivi biex isir l-investiment f’antimikrobiċi ġodda,
3. il-kontribut tar-reżistenza antimikrobika għaż-żieda fin-nefqa għas-saħħa pubblika fl-
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