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Is-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni talKonsumatur u Valletta 2018 Deo Debattista
jindirizza l-Laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma dwar
Prodotti Mediċinali Omeopatiċi
Is-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u Valletta
2018 Deo Debattista indirizza l-Laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma dwar
Prodotti Mediċinali Omeopatiċi, iddedikata għal prodotti mediċinali
omeopatiċi għall-użu veterinarju u tal-bniedem. Dan kien l-aħħar
avveniment marbut mal-Awtorità Maltija dwar il-Mediċini u malPresidenza Maltija tal-Kunsill tal-UE.

“Il-ġestjoni effettiva talkwalità u lkomunikazzjoni jeħtieġu
teħid ta’ deċiżjonijiet
ibbażat fuq ix-xjenza,
pragmatiku u konsistenti
li jistgħu jinkisbu bl-għoti
tal-ħiliet u tal-għarfien
meħtieġa permezz taledukazzjoni.”

Matul l-aħħar avveniment tal-presidenza marbut mal-Awtorità Maltija
dwar il-Mediċini, is-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni talKonsumatur u Valletta 2018 Deo Debattista indirizza l-membri talGrupp ta’ Ħidma dwar Prodotti Mediċinali Omeopatiċi. Dan il-grupp ta’
ħidma, li bħalissa qed jakkumpanja lill-MMA waqt iż-żjara qasira tiegħu
f'Malta, għamel skambju ta' għarfien regolatorju u xjentifiku dwar ilvalutazzjoni tal-kwalità u l-użu (alternattiv) omeopatiku tal-mediċini.
Is-Segretarju Parlamentari u t-tabib Deo Debattista għamel referenza
wkoll għall-istorja ta’ Gżiritna b’arti u mediċina fejjieqa. Arti li tmur lura
għall-1530, l-istess sena li l-Kavallieri ta’ San Ġwann ħadu f’idejhom ittmexxija ta’ Malta. Naturalment, l-etos tal-Ordni kien li jiġu offruti
servizzi mediċi lill-pellegrini u maż-żmien, ġabru firxa wiesgħa ta’ xjenza
u tradizzjoni mediċinali. Tradizzjonijiet li tul il-270 sena ħakma tal-Ordni
fuq Malta, tnaqqxu għal dejjem fl-istorja ta’ pajjiżna.
“Waħda mill-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija fir-rigward tal-Pjan ta’
Ħidma Pluriennali tal-Kapijiet tal-Aġenziji għall-Mediċini huwa lProgramm għall-Iżvilupp tal-Kompetenzi permezz taċ-Ċentru tanNetwerk Ewropew tat-Taħriġ. Il-ġestjoni effettiva tal-kwalità u lkomunikazzjoni jeħtieġu teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq ix-xjenza,
pragmatiku u konsistenti li jistgħu jinkisbu bl-għoti tal-ħiliet u talgħarfien meħtieġa permezz tal-edukazzjoni,” irrimarka Dr Debattista.
It-tieni prijorità tal-Presidenza Maltija hija l-Kollaborazzjoni
Internazzjonali. F'Marzu li għadda, Malta laqgħet regolaturi minn
sbatax-il pajjiż Afrikan differenti flimkien ma’ esperti mill-Aġenzija
Ewropea għall-Mediċini li pparteċipaw fis-summit “Making Article 58
and other EMA outputs more relevant for non-EU regulators.”
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Bħalissa, Malta qed taħdem ma’ msieħba globali oħra ladarba huwa mifhum li ċerti
kwistjonijiet mediċi jeħtieġu Grupp ta’ Ħidma dwar Prodotti Mediċinali.
“L-appoġġ ta’ Malta għan-netwerk regolatorju tal-mediċini tal-UE ġie kkonfermat millofferta ta’ Malta biex tospita l-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini. Qed inħeġġeġ ilkoperazzjoni sħiħa tiegħi u dik tal-entitajiet Maltin kollha biex niżguraw li l-ħidma ta’ dawn
il-kumitati tkompli tiffjorixxi f’ambjent ospitabbli u mmexxi mir-riċerka. Dan iwassalna għal
approċċ konsistenti u kollaborattiv li huwa ffukat fuq il-ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-ċittadini
u l-konsumaturi,” ikkonkluda s-Segretarju Parlamentari Deo Debattista.
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