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Daħla mill-Viċi Prim Ministru, il-Ministru għas-Saħħa       
   
 
 
 

Minn mindu l-peniċillina bdiet tintuża fis-snin erbgħin, l-antibijotiċi salvaw il-
ħajja ta’ għadd kbir ta’ nies u kkontribwixxew għall-kontroll ta’ mard infettiv 
li qabel kien jikkawża għadd kbir ta’ mwiet u tbatija kbira. Madankollu, dan 
il-miraklu mediku jinsab f’riskju li jinbidel f’waħda mill-ikbar theddidiet għas-
saħħa pubblika ta’ żminijietna. L-użu eċċessiv u mhux xieraq tal-antibijotiċi 
rriżulta fl-iżvilupp ta’ Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR) madwar id-dinja. 
L-infezzjonijiet issa m’għadhomx jiġu kkurati jew ipprevenuti mill-istess 
antibijotiċi li, għaxar jew għoxrin sena ilu, kienu tant effettivi kontrihom. Qed 

naffaċċjaw il-possibbiltà reali li mmorru lura għal sebgħin sena ilu, meta ma kien hemm l-ebda kura 
għall-infezzjonijiet serji. Huwa inkwetanti wkoll li l-avvanzi mediċi bħall-kirurġija u l-kura tal-kanċer 
jistgħu jiġu kompromessi minħabba li dawn jeħtieġu antibijotiċi effettivi biex jirnexxu.   
 
Malta mhijiex eżentata minn din “it-Theddida Mikrobika”. Għal din ir-raġuni, bi pjaċir qed inniedi 
dan id-dokument ta’ konsultazzjoni li jiddeskrivi l-azzjonijiet u l-oqsma ta’ prijorità ewlenin li qed jiġu 
proposti għall-prevenzjoni u t-trażżin tal-AMR f’Malta fis-snin li ġejjin. Din l-Istrateġija u l-Pjan ta’ 
Azzjoni jiffukaw fuq it-titjib fis-sorveljanza, l-użu xieraq tal-antibijotiċi, il-prevenzjoni u l-kontroll tal-
infezzjonijiet kif ukoll l-edukazzjoni u r-riċerka.  
 
L-AMR mhijiex biss sfida għall-kura tas-saħħa tal-bniedem iżda għandha impatt ukoll fuq is-saħħa 
tal-annimali u l-ambjent. Din il-problema kumplessa u interrelatata teħtieġ sforzi miftiehma ta’ 
diversi partijiet ikkonċernati minn għadd kbir ta’ setturi – inklużi speċjalisti tal-kura tas-saħħa, 
veterinarji, spiżjara, edukaturi, dawk li jfasslu l-politika, korpi leġiżlattivi, l-agrikoltura, l-industrija u 
l-pubbliku. Il-Ministeru għas-Saħħa huwa għalhekk kburi li mexxa din l-inizjattiva permezz ta’ 
kollaborazzjoni “Saħħa Waħda” mal-Ministeru għall-Ambjent, l-Iżvilupp Sostenibbli u t-Tibdil fil-
Klima, li miegħu ġiet żviluppata din l-Istrateġija.  
L-AMR jista’ jkollha u għandha impatt fuq il-bniedem u s-servizzi tas-saħħa tagħna. Il-ħidma lejn l-
prevenzjoni u t-trażżin tagħha hija neċessarja sabiex l-avvanzi mediċinali ewlenin ikunu jistgħu 
jibqgħu effettivi u sabiex ikun żgurat li nkunu nistgħu nibqgħu nserħu fuq l-antibijotiċi fid-deċennji li 
ġejjin. 
 
 
 
 
 
 
L-Onor Chris Fearne  
Viċi Prim Ministru 
Ministru għas-Saħħa   
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Daħla mis-Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali                      
               
 
 

Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Iżvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima għandu l-
pjaċir iniedi l-Istrateġija u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Prevenzjoni u t-Trażżin tar-
Reżistenza għall-Antimikrobiċi 2018-2025 b’mod konġunt mal-Ministeru 
għas-Saħħa u f’konformità mal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Għaqda tal-Ikel u l-
Agrikoltura dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi 2016-2020. Dan huwa 
approċċ olistiku u transgovernattiv li se jindirizza b’mod effettiv it-theddid 
ikkawżat mill-AMR fuq terminu twil. L-antimikrobiċi għandhom rwol kruċjali 

fit-trattament ta’ mard tal-annimali tar-razzett u l-pjanti u jħarsu s-sigurtà tal-ikel kemm f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-kwalità kif ukoll sabiex tkun żgurata provvista adegwata. B’hekk, il-bdiewa 
jista’ jkollhom aċċess għal rendiment adegwat fuq l-investiment inizjali magħmul fl-użu ta’ 
antimikrobiċi għas-saħħa tal-bhejjem u tal-pjanti rispettiva. 
 
Ikun nuqqas ta’ responsabbiltà min-naħa tagħna jekk ninjoraw it-theddida dejjem tikber tar-
reżistenza għall-antimikrobiċi fuq is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti, is-sigurtà tal-ikel u s-settur 
agrikolu in ġenerali. Għalkemm nirrikonoxxu l-importanza tal-użu tal-antimikrobiċi fis-settur tal-
biedja, għandna niżguraw li dawn ma jiġux abbużati, u għaldaqstant qegħdin nipproponu miżuri li 
jipprevjenu l-użu eċċessiv tal-antimikrobiċi li jwassal għall-proliferazzjoni ta’ reżistenza għall-
antimikrobiċi fis-settur tal-biedja. 
 
Fil-fatt, hemm implikazzjonijiet negattivi fit-tul fuq is-settur agrikolu, b’mod partikolari fuq l-għajxien 
tal-bhejjem u l-aċċessibbiltà għall-ikel nutrittiv fi kwantitiajiet adegwati. Jekk aħna nonqsu milli 
naqraw is-sinjali taż-żminijiet, il-bdiewa jistgħu jispiċċaw b’inqas bhejjem f’saħħithom li jwassal għal 
tnaqqis fil-produzzjoni agrikola ġenerali. Dan se joħloq effett negattiv domino f’termini ta’ żieda fil-
prezzijiet ta’ oġġetti agrikoli fil-livell tas-suq minħabba provvista limitata. Għalhekk, b’din l-Istrateġija 
qed intaffu l-volatilità u l-imprevedibbiltà tal-prezzijiet tal-ikel agrikolu fil-livell internazzjonali. 
Għaldaqstant il-MESDC huwa impenjat li jimplimenta l-miżuri proposti f’din l-istrateġija u l-pjan ta’ 
azzjoni komprensivi għall-2025. Minkejja li hemm argumenti favur l-użu kontinwu u mhux 
ikkontrollat tal-antimikrobiċi, aħna għażilna li nadottaw miżuri iktar sostenibbli u fit-tul li jkunu ta’ 
benefiċċju għas-sostenibbiltà tas-setturi agrikoli u tas-sigurtà tal-ikel. Fil-fatt, mhuwiex meħtieġ li l-
użu tal-antimikrobiċi jkun fuq skala kbira sakemm ikun hemm standards ta’ iġjene adegwati fir-
razzett. Permezz ta’ titjib fl-iġjene, il-bdiewa jistgħu jfittxu soluzzjonijiet ekonomikament vantaġġużi 
biex jevitaw kwalunkwe riskji kbar għas-saħħa ġenerali tal-annimali u l-pjanti filwaqt li jiżguraw użu 
iktar prudenti tal-antimikrobiċi fil-prattiċi rispettivi tal-produzzjoni agrikola. Permezz ta’ din it-
tranżizzjoni, il-bdiewa tagħna jistgħu joħolqu l-ambjent ġust għat-tnaqqis fiċ-ċifri tal-mortalità tal-
bhejjem billi jtemmu l-użu żejjed tal-antimikrobiċi. 
 
B’hekk, l-istrateġija tagħna fost miżuri oħrajn, hija mmirata biex inħeġġu lill-bdiewa jagħmlu użu mill-
kampanji edukattivi li hemm ippjanati dwar ir-riskji tal-użu tal-antibijotiċi mingħajr riċetta minn 
fornituri mhux liċenzjati kif ukoll il-benefiċċji li ma jistgħux jiġu kkalkulati u l-valur ekonomiku ta’ 
livelli ogħla ta’ iġjene. Il-Gvern jibqa’ għaddej fl-impenn tiegħu li jippromwovi l-użu tal-antimikrobiċi 
għall-għanijiet ta’ trattament u l-provvista adegwata ta’ mediċini li jsalvaw il-ħajja fis-settur tal-
bhejjem u l-pjanti. 
 
 
 
L-Onor Clint Camilleri  
Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali 
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Akronomi u Abbrevjazzjonijiet 
 
AMR  Reżistenza għall-Antimikrobiċi 
ARMed          Proġett ta’ Sorveljanza u Kontroll tar-Reżistenza għall-Antibijotiċi fir-Reġjun tal-
Mediterran 
ATC  Kimika Terapewtika Anatomika 
BURDEN    Proġett dwar il-Piż tar-Reżistenza u l-Mard fin-Nazzjonijiet Ewropej 
CPD  Żvilupp Professjonali Kontinwu 
CRE Enterobacteriaceae reżistenti għal Carbapenem 
EARS-Net  Netwerk Ewropew ta’ Sorveljanza tar-Reżistenza għall-Antimikrobiċi 
EARSS  Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tar-Reżistenza għall-Antimikrobiċi 
ECDC Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
ŻEE Żona Ekonomika Ewropea 
EFSA Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
ESAC Sorveljanza Ewropea tal-Konsum tal-Antimikrobiċi 
ESAC-Net  Network Ewropew ta’ Sorveljanza tal-Konsum tal-Antimikrobiċi 
ESVAC Sorveljanza Ewropea tal-Konsum tal-Antimikrobiċi għal Użu Veterinarju 
EU     Unjoni Ewropea 
HAI Infezzjonijiet Assoċjati mal-Kura tas-Saħħa 
ICD  Dipartiment għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Infezzjonijiet - Sptar Mater Dei 
ICM  Mekkaniżmu għall-koordinazzjoni intersettorjali 
IMPLEMENT Proġett għall-Implimentazzjoni ta’ Bundles Strateġiċi għall-Prevenzjoni u l-
Immaniġġjar tal-Infezzjonijiet 
IPC  Prevenzjoni u Kontroll tal-Infezzjonijiet 
MDH Sptar Mater Dei 
MDRO Organiżmi reżistenti għal ħafna mediċini 
MRSA  Staphylococcus aureus reżistenti għal Metiċillina 
NAC  Kumitat Nazzjonali dwar l-Antibijotiċi 
OIE  Għaqda Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali 
PPS  Stħarriġ tal-Prevalenza Puntwali 
TESSy Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza 
VPRD  Diviżjoni Regolatorja Veterinarja u Fitosanitarja 
WHA  Awtorità Dinjija tas-Saħħa 
WHO Għaqda Dinjija tas-Saħħa 
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Glossarju 
 
Reżistenza għall-antibijotiċi 
Tirreferi għal karatteristika tal-batterji li tagħtihom il-kapaċità li jikbru fil-preżenza ta’ livelli ta’ 
antibijotiċi li normalment iwaqqfuhom milli jikbru jew joqtlu lill-batterji suxxettibbli. 
 
Antimikrobika 
Tirreferi għal mediċina li, meta tiġi applikata fuq tessut ħaj jew permezz ta’ amministrazzjoni 
sistemika, toqtol, tipprevjeni jew tinibixxi b’mod selettiv it-tkabbir ta’ organiżmi suxxettibbli. 
 
AMR 
Tirreferi għall-ħila ta’ mikroorganiżmi, inklużi batterji, viruses, fungi u parassiti li jirreżistu l-azzjoni 
tal-antimikrobiċi, b’mod speċjali tal-antibijotiċi li normalment iwaqqfu t-tkabbir ta’ organiżmi 
suxxettibbli jew joqtluhom. 
 
Annimali 
Tirreferi kemm għal dawk li jipproduċu, kif ukoll dawk li ma jipproduċux l-ikel inklużi l-annimali 
domestiċi, il-ħamiem u l-ħut imrobbi. 
 
Lista ta’ antibijotiċi AWaRE 
Tirreferi għal-Lista ta’ Mediċini Essenzjali maħruġa mill-WHO għall-adulti u t-tfal; din tinkludi: 

• l-antibijotiċi ACCESS li huma l-ewwel u t-tieni għażla għall-infezzjonijiet komuni u li 
għandhom ikunu disponibbli fil-pajjiżi kollha u fil-faċilitajiet kollha. 

• L-antibijotiċi WATCH li għandhom jiġu preskritti biss għal indikazzjonijiet speċifiċi, 
minħabba li huma f’riskju ikbar ta’ reżistenza tal-batterji.  

• L-antibijotiċi RESERVE li jinkludu l-aħħar alternattiva. 
 
L-antibijotiċi “kritiċi” (għall-użu mill-bniedem) 
Tirreferi għal dawk l-antibijotiċi użati biex jittrattaw infezzjonijiet serji jew ta’ theddida għas-saħħa 
tal-bniedem li għalihom hemm numru limitat ħafna, jew m’hemm l-ebda alternattiva, ta’ 
antibijotiċi li jistgħu jintużaw biex jiġu trattati l-infezzjonijiet jekk tiżviluppa reżistenza għall-
antibijotiċi. L-antibijotiċi li huma f’din il-klassi kritika jinbidlu minn żmien għal żmien u huma 
influwenzati mid-disponibbiltà ta’ antibijotiċi iktar riċenti u mir-rata ta’ reżistenza tal-batterji li 
jikkawżaw infezzjonijiet serji fil-bniedem. 
 
Kura tas-saħħa fil-komunità/primarja 
Tirreferi għall-kura tas-saħħa pprovduta fil-komuntà għall-persuni li l-ewwel javviċinaw tabib jew 
klinika għal parir jew trattament. 
 
Annimali li jipproduċu l-ikel 
Tirreferi għall-annimali tal-art kif ukoll il-ħut li huma mrobbija għall-ikel. 
 
Kura fi sptar 
Tirreferi għall-kura tas-saħħa pprovduta f’istituzzjoni b’liċenzja pubblika jew privata li tipprovdi 
trattament mediku u kirurġiku u kura minn infermiera għan-nies morda jew feruti. 
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Sommarju eżekuttiv 
 

L-antibijotiċi huma essenzjali fil prattika medika minħabba li jintużaw biex jittrattaw jew 
jipprevjenu mard infettiv li inkella jista’ jkun letali. Mingħajr l-antibijotiċi, interventi li 
jsalvaw il-ħajja bħall-kura intensiva, it-trattament tal-kanċer u ħafna proċeduri kirurġiċi serji 
ma jkunux possibbli minħabba li r-riskju ta’ infezzjoni jkun għoli ħafna. 
 
Ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR) sseħħ meta antibijotiku ma jibqax effettiv fuq 
batterji li qabel kien jeqred. L-istess bħal f’ħafna pajjiżi oħrajn fil-Mediterran, il-prevalenza 
tal-AMR f’Malta hija ogħla b’mod sinifikanti minn ħafna reġjuni oħrajn fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea (UE), speċjament fl-Iskandinavja. Dawn l-isfidi lokali jitfaċċaw kemm fis-Saħħa tal-
Bniedem – fl-ambjent tal-isptarijiet u tal-komunità, kif ukoll fil-prattika veterinarja. L-ikbar 
sfida tinstab fiż-żieda tal-livelli ta’ Enterobacteriaceae Reżistenti għall-Carbapenem 
(Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae, CRE) li jistgħu jkunu reżistenti għall-antibijotiċi 
kollha magħrufa u għalhekk ma jkunux jistgħu jiġu ttrattati; dawn qed jheddu li jeħduna lura 
għaż-żminijiet ta’ qabel ma ġiet skoperta l-peniċillina minn Fleming. 
 
L-Istrateġija AMR hija għalhekk rispons trans-settorjali għat-theddida tal-AMR f’Malta bil-
għan li tikkontrolla, u possibbilment treġġa’ lura, it-tendenzi preżenti tat-tixrid tal-AMR. Din 
ġiet infurmata minn eżami mill-ġdid tal-letteratura nazzjonali u internazzjonali kif ukoll ta’ 
pariri esperti minn partijiet ikkonċernati ewlenin, b’mod speċjali ċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC). L-Istrateġija tallinja ruħha mal-Pjan ta’ Azzjoni 
Globali tal- Għaqda Dinjija tas-Saħħa (World Health Organisation, WHO) dwar ir-Reżistenza 
għall-Antimikrobiċi, il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi kif ukoll 
il-Leġiżlazzjoni Nazzjonali. Din tirrikonoxxi l-interkonnettività bejn il-bniedem, l-annimali u l-
ambjent u tadotta approċċ f’kull livell tal-Gvern u tas-soċjetà u approċċ komprensiv “Saħħa 
Waħda” fir-rigward tal-AMR, billi tirrikonoxxi l-kumplessità tal-kwistjoni. 
 
L-għanijiet ewlenin tal-Istrateġija AMR huma: 

1. It-tisħiħ tal-infrastruttura meħtieġa biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni tal-AMR 
permezz ta’ appoġġ adegwat tal-mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni intersettorjali 
(ICM), il-leġiżlazzjoni xierqa u t-tisħiħ ta’ sistemi rilevanti ta’ sorveljanza u analiżi tar-
riżultati dwar is-Saħħa tal-Bniedem u l-Annimali kif ukoll l-ambjent. 

2. It-trawwim ta’ titjib fis-sensibilizzazzjoni u l-edukazzjoni dwar l-AMR fost il-
professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa, il-professjonisti veterinarji u l-pubbliku, 
kif ukoll il-miżuri meħtieġa biex tiġi pprevenuta. 

3. L-introduzzjoni ta’ miżuri globali li jiżguraw l-għoti u l-użu xierqa tal-antibijotiċi fil-
komunità, l-isptarijiet u l-prattika veterinarja, kif ukoll fiż-żewġ setturi tas-Saħħa tal-
bniedem u l-annimali. 

4. It-titjib tal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Infezzjonijiet (IPC) permezz ta’ koordinazzjoni 
u sorveljanza nazzjonali, l-implimentazzjoni ta’ strateġiji multimodali ta’ IPC effettiva 
fil-faċilitajiet kollha tal-kura tas-saħħa (bil-kontroll ta’ CRE ddeżinjat bħala prijorità 
nazzjonali) u t-trawwim ta’ standards ta’ iġjene fl-irziezet biex tiġi evitata t-
trażmissjoni ta’ patoġeni bejn l-annimali.         

5. L-inkoraġġiment u l-appoġġ tal-innovazzjoni, ir-riċerka u n-netwerking f’oqsma 
rilevantigħall-AMR.



1. INTRODUZZJONI 
 

Ir-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR) tirreferi għall-ħila tal-mikroorganiżmi li jirreżistu 
għall-azzjoni tal-antimikrobiċi, li sseħħ meta dawn il-mikroorganiżmi (pereżempju batterji, 
fungi, viruses u parassiti li jaffettwaw lill-bniedem, l-annimali tal-art u akkwatiċi u l-pjanti) 
isiru reżistenti għall-antimikrobiċi bħall-antibijotiċi, u b’hekk isir iktar diffiċli jew impossibbli 
li jiġu trattati l-infezzjonijiet jew il-mard ikkawżati minn dawn il-mikroorganiżmi. L-
antimikrobiċi għandhom rwol kritiku fl-iżgurar tas-saħħa u l-produttività meta jintużaw kif 
suppost. Madankollu, meta jintużaw b’mod imprudenti, dawn jistgħu jwasslu għall-
emerġenza u t-tixrid ta’ mikroorganiżmi reżistenti għall-antimikrobiċi, li jpoġġi lil kulħadd 
f’riskju kbir. 
 
Filwaqt li r-reżistenza għall-antibijotiċi żviluppat malajr u saret theddida kbira, ġie osservat 
ukoll fenomenu li qed jiżviluppa bil-mod ta’ reżistenza ta’ mikroorganiżmi oħrajn għall-
antimikrobiċi bħall-mediċini antifungali, antivirali u antiparassiti. Minħabba li l-AMR tal-
batterji għall-antibijotiċi tikkonstitwixxi l-ikbar theddida sinifikanti tal-AMR, l-Istrateġija 
tiffoka fuq ir-reżistenza għall-antibijotiċi u ma tinkludix fiha reżistenza għall-antimikrobiċi 
oħrajn, li s’issa kienet pjuttost baxxa. 
 
L-isfida tal-AMR hija kumplessa u l-ebda azzjoni waħda, waħidha, mhi se tipprovdi risposta 
effettiva. Għal din ir-raġuni, l-Istrateġija hija hidma trans-settorjali għat-theddida tal-AMR 
f’Malta. Il-pern tagħha huwa fil-kontroll, u possibbilment it-treġġiħ lura, tax-xejriet attwali 
tal-AMR. L-Istrateġija tiddeskrivi objettivi li jidentifikaw l-oqsma ġenerali fejn tinħtieġ 
azzjoni integrata u simultanja. Huwa importanti l-progress f’kull qasam biex jiġi żgurat 
rispons komprensiv u jiġi appoġġjat il-progress lejn il-viżjoni tal-Istrateġija. 
 
L-għan, l-objettivi u l-azzjonijiet meħtieġa biex jintlaħqu ġew infurmati minn revisti ta’ 
letteratura nazzjonali u internazzjonali kif ukoll minn pariri esperti ta partijiet interessati 
ewlenin. L-Istrateġija tallinja ruħha mal-Pjan ta’ Azzjoni Globali ta’ l- Għaqda Dinjija tas-Saħħa 
(World Health Organisation, WHO) dwar ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi, l-Azzjoni tal-UE 
dwar ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi kif ukoll il-Leġiżlazzjoni Nazzjonali.  
 
Bil-għan li tinżamm l-effikaċja tal-antibijotiċi kemm għall-bniedem kif ukoll għall-annimali 
fit-tul u biex titjib is-Saħħa tal-Bniedem u tal-Annimali, l-Istrateġija tistabbilixxi l-prijoritajiet 
għall-azzjonijiet futuri, filwaqt li tenfasizza l-inizjattivi ta’ prattika tajba li diġà qegħdin jiġu 
implimentati biex tiġi indirizzata l-AMR. Ċerti azzjonijiet jikkonċernaw l-adattament u l-
estensjoni ta’ inizjattivi eżistenti li rnexxew filwaqt li oħrajn jiffukaw fuq lakuni identifikati li 
jeħtieġu oqsma ġodda ta’ azzjoni. 
 
L-Istrateġija tirrikonoxxi l-interkonnettività bejn il-bniedem, l-annimali u l-ambjent. Fid-dawl 
tal-kumplessità tal-kwistjoni, din tadotta approċċ f’kull livell tal-Gvern u tas-soċjetà u 
approċċ komprensiv ta’ “Saħħa Waħda” lejn l-AMR. L-Istrateġija, għalhekk, tenfasizza l-
ħtieġa ta’ azzjoni kkoordinata mill-ħafna partijiet ikkonċernati f’Malta li huma responsabbli 
għall-azzjonijiet differenti fi ħdan l-Istrateġija inklużi l-Gvern, l-imsieħba privati u pubbliċi u 
l-pubbliku fis-setturi kollha tal-bniedem, l-annimali u l-ambjent. Filwaqt li l-azzjonijiet 
individwali huma importanti, ħafna minnhom huma interrelatati, u azzjonijiet speċifiċi 
f’qasam wieħed jikkontribwixxu għall-kisba ta’ bosta objettivi. 
 
 
 



1 
 

Strateġija u Pjan ta’ Azzjoni għall-Prevenzjoni u t-Trażżin tar-Reżistenza għall-Antimikrobiċi f’MALTA          2018 - 2025 

 

1.1. Il-problema tal-AMR 
 

L-AMR isseħħ minħabba tibdil fil-materjal ġenetiku tal-batterji li jista’ jirriżulta jew 
minħabba mutazzjonijiet jew permezz tal-akkwist ta’ ġeni ta’ reżistenza minn batterji 
oħrajn. Diversi ġeni ta’ reżistenza jistgħu jiġu skambjati jew akkwistati bejn speċijiet 
differenti ta’ batterji u jistgħu jwasslu għall-iżvilupp ta’ organiżmi reżistenti għal ħafna 
mediċini (multi-drug-resistant organisms, MDRO). Bħala riżultat tal-qtil tal-batterji sensittivi 
mill-antibijotiċi, il-batterji reżistenti jitħallew jipproliferaw iktar u għalhekk isiru 
predominanti. 
 
Mill-iskoperta tagħhom fis-snin bikrija tas-Seklu 20, l-antibijotiċi rrivoluzzjonaw il-mediċina. 
L-antibijotiċi huma essenzjali għall-prattika medika minħabba li jistgħu jintużaw biex 
jittrattaw il-mard infettiv li inkella jista’ jkun letali. L-infezzjonijiet, li preċedentement qatlu 
miljuni ta’ persuni, f’daqqa waħda setgħu jiġu kkurati. Ġie ppruvat ukoll li l-għoti fil-pront 
tal-antibijotiċi fit-trattament ta’ ċerti kundizzjonijiet inaqqas il-morbidità u l-mortalità. 
Mingħajr l-antibijotiċi, interventi li jsalvaw il-ħajja bħall-kura intensiva, it-trattament tal-
kanċer u ħafna proċeduri kirurġiċi serji ma jkunux possibbli minħabba li r-riskju ta’ infezzjoni 
jkun għoli wisq. 
 
Madankollu, hekk kif nersqu lejn seklu sħiħ tal-użu tal-antibijotiċi, id-disponibbiltà ta’ 
antibijotiċi li huma effettivi hija mhedda b’mod sinifikanti mill-iżvilupp u t-tixrid tal-AMR, li 
tagħmel il-prevenzjoni u t-trattament tal-mard infettiv iktar diffiċli u ta’ sfida ikbar. 
 

1.2. Il-piż tal-AMR u s-sinifikat tagħha għas-Saħħa Pubblika 
 
L-emerġenza u t-tixrid ta’ mikrobi reżistenti għall-aġenti antimikrobiċi l-iktar effettivi, ipoġġu 
f’periklu lill-avvanzi mediċi. Iż-żieda li tirriżulta fil-morbidità u l-mortalità tal-pazjenti, 
flimkien maż-żieda fl-ispejjeż tal-kura tas-saħħa, qed isiru sfidi kbar madwar id-dinja. Huwa 
speċjalment importanti li dan jiġi kkunsidrat fil-kuntest ta’ popolazzjoni anzjana li qed joħloq 
iktar domanda għal servizzi tal-kura tas-saħħa inkluż l-użu tal-antibijotiċi. 
 
Filwaqt li l-piż soċjali u ekonomiku u tas-saħħa kkawżat mill-AMR huwa sinifikanti, huwa 
diffiċli li dan jiġi kkwantifikat b’mod preċiż minħabba nuqqasijiet fid-data disponibbli għal 
ħafna pajjiżi. Huwa ħafna iktar diffiċli li jiġi stmat il-piż uman assoċjat mal-AMR bħall-uġigħ 
u l-ispejjeż psikosoċjali. L-użu mhux xieraq tal-antibijotiċi jwassal għall-ħela u spejjeż ogħla 
tal-mediċini; ta’ spiss ikollhom jintużaw antibijotiċi tat-tieni jew it-tielet linja , flimkien ma’ 
investigazzjonijiet addizzjonali, ħin għall-konsultazzjonijiet u kura mill-infermiera kif ukoll il-
piż addizzjonali fuq l-isptarijiet. Barra minn hekk, il-pazjenti, il-familji tagħhom u s-soċjetà 
jsofru minn telf fid-dħul, tnaqqis fil-produttività tal-ħaddiema u żieda fl-appoġġ tal-familja, 
li kollha jikkontribwixxu għall-piż soċjali u ekonomiku ġġenerat mill-infezzjonijiet ikkawżati 
mill-mikrobi reżistenti. Barra minn hekk, il-piż soċjali u ekonomiku huwa aggravat mill-
mortalità assoċjata magħha. 
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Stimi mill-Ewropa jindikaw li kull sena, madwar 25,000 mewt huma attribwibbli għal 
infezzjonijiet ikkawżati minn varjeta’ ta’ batterji reżistenti għal ħafna mediċini. Il-piż 
ekonomiku annwali globali minħabba l-infezzjonijiet stmat, u li jirriżulta mill-ispejjeż żejda 
tal-kura tas-saħħa u t-telf fil-produttività minħabba MDROs, jaqbeż il-1.5 biljun euro fis-
sena. Filwaqt li l-impatt tal-AMR f’Malta għadu ma ġiex ikkwantifikat sew, batteremija 
waħda ta’ Staphylococcus aureus reżistenti għal Metiċillina (MRSA) tista’ tirriżulta fi spejjeż 
addizzjonali ta’ iktar minn EUR 10 000 għall-kura. 
 

2. SFOND 
 

2.1 Inizjattivi Globali u Ewropej biex jiġġieldu kontra l-AMR 
 

Fora riċenti tal-G7, G20 u dikjarazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar dan is-suġġett juru li l-
iskala tal-problema tirrikjedi sforz miftiehem ta’ governanza globali. Iż-żieda fl-AMR 
esperjenzata fid-deċennji riċenti wasslet biex din tiġi nnominata bħala prijorità tas-Saħħa 
Pubblika mill-partijiet ikkonċernati ewlenin kollha. Il-WHO, fil-Pjan ta’ Azzjoni Globali dwar 
ir-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (2015) tagħha, li sussegwentement ġie adottat mill-Għaqda 
Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE) u l Għaqda Dinjija tal-Ikel u l-Agrikoltura, id-
Dikjarazzjoni Politika tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-AMR (2016) u l-Pjan ta' Azzjoni tal-Unjoni 
Ewropea Saħħa Waħda kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (2011), kif emendat fl-2016 
permezz tal-“Pjan ta’ Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra r-Reżistenza għall-
Antimikrobiċi (AMR)”, jenfasizza l-isforzi meħtieġa biex tiġi indirizzata din it-theddida 
globali. Dawn, konsegwentement, ippubblikaw pjanijiet direzzjonali bil-għan li jikkontrollaw 
l-AMR. Dawn l-Istrateġiji jenfasizzaw l-importanza ta’ kollaborazzjoni nazzjonali, reġjonali u 
internazzjonali għall-kontroll u t-tixrid tar-reżistenza. Permezz ta’ WHA 67.25 u 68.7 il-WHO 
titlob lill-Istati Membri kollha biex sal-2017 ikollhom fis-seħħ pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali 
dwar l-AMR. 
 
Bejn l-2001 u l-2010, pajjiżi Ewropej ġabru data dwar ir-reżistenza permezz tas-Sistema 
Ewropea ta’ Sorveljanza tar-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (EARSS). Mill-2011, l-EARSS, li l-
akronimu ġdid tagħha huwa EARS-Net, ġiet integrata b’mod sħiħ fil-bażi tad-data tal-ECDC 
(TESSy). L-UE stabbilixxet ukoll is-Sorveljanza Ewropea tal-Konsum tal-Antimikrobiċi (ESAC) 
biex tissorvelja l-konsum tal-antibijotiċi fis-setturi kemm tal-inpatients kif ukoll tal-
outpatients. 
 
Il-pajjiżi fit-Tramuntana tal-Ewropa ġeneralment jirrappurtaw prevalenza ta’ reżistenza iktar 
baxxa meta mqabbla ma’ pajjiżi fin-Nofsinhar u l-Lvant tal-Ewropa. Dawn id-differenzi 
ġeografiċi fl-AMR jistgħu jiġu spjegati minn differenzi fil- prattika tal-IPC u l-konsum tal-
antibijotiċi. Pereżempju, ir-rata ta’ konsum ta’ antibijotiċi fil-komunità hija pjuttost baxxa fl-
Iskandinavja filwaqt li l-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Ewropa għandhom livelli għoljin ta’ użu ta’ 
antibijotiċi. Meta mqabbla ma’ pajjiżi Ewropej oħrajn, l-antibijotiċi bi spettru wiesa’ 
jingħataw ukoll ħafna iktar ta’ spiss fil-pajjiżi tal-Mediterran, fl-ambjent kemm tal-komunità 
kif ukoll tal-isptarijiet. 
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3. IS-SITWAZZJONI ATTWALI TAL-AMR FIS-SAĦĦA TAL-BNIEDEM F’MALTA 
 

3.1 Epidemjoloġija tal-AMR 
 
Malta mhijiex eżentata mit-theddida sinifikanti tal-AMR. Fil-fatt, bħal fil-każ ta’ ħafna pajjiżi 
oħrajn fil-Mediterran, bosta kombinamenti ta’ reżistenza ta’ mikrobi għall-mediċini huma 
prevalenti lokalment f’proporzjonijiet li huma, b’mod sinifikanti, ogħla milli huma f’ħafna 
reġjuni oħrajn fl-UE, b’mod speċjali fil-pajjiżi tat-Tramuntana, li ġeneralment jirrappurtaw 
inqas reżistenza. Dawn l-isfidi lokali juru ruħhom kemm fis-Saħħa tal-Bniedem – fl-ambjent 
tal-isptarijiet u tal-komunità – kif ukoll fis-settur tal-annimali. Iktar dettalji dwar l-istatus tal-
AMR f’patoġeni ewlenin, rilevanti għas-Saħħa tal-Bniedem u l-Annimali, jinstabu fl-
Appendiċi I. 
 

3.2 Il-Konsum tal-Antimikrobiċi 
 
Diversi settijiet ta’ data lokali pprovdew xejriet indikattivi tal-livelli ta’ l-użu ta’ aġenti 
antimikrobiċi kemm fl-ambjent tal-komunità kif ukoll tal-isptar. Id-data tissuġġerixxi li jeżistu 
sfidi kbar fil-komunità, possibilment minħabba l-kultura ta’ preskrizzjoni żejda tal-
antibijotiċi kif ukoll minħabba li xi tobba jikkonċedu għat-talbiet tal-pazjenti. Filwaqt li l-użu 
tal-antibijotiċi mingħajr riċetta naqas b’mod drastiku fl-aħħar deċennju (minn 18 % fl-2002 
għal madwar 1 % tal-użu totali kif irrappurtat fl-istħarriġ tal-Ewrobarometru tal-2016), dan 
mhuwiex il-każ għall-preskrizzjoni mhux xierqa. Kważi nofs il-parteċipanti Maltin fl-istess 
stħarriġ irrappurtaw li kienu ngħataw riċetta għal mill-inqas kors wieħed ta’ antibijotiċi 
matul l-2015. Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li wieġbu rrappurtaw li l-antibijotiċi ngħataw għal riħ, 
influwenza jew uġigħ fil-grieżem - kondizzjonijiet li għalihom normalment l-antibijotiċi 
mhumiex indikati. Ir-riżultati tal-Ewrobarometru ġew ikkonfermati minn dissertazzjonijiet 
lokali oħrajn ta’ studenti li jkunu diġà ggradwaw. Il-biċċa l-kbira tal-antibijotiċi preskritti fil-
komunità għandhom spettru wiesa’ ħafna; co-amoxiclav, cefuroxime u ciprofloxacin huma 
t-tliet antibijotiċi li jintużaw l-iktar. Dawn huma magħrufa sew li jikkawżaw iktar reżistenza 
minn antibijotiċi ekwivalenti bi spettru iktar limitat. 
 
Xejriet tal-konsum tal-antibijotiċi fi ħdan l-Isptar Mater Dei (MDH) (l-isptar ewlieni fil-pajjiż), 
ġew stabbilizzati fis-snin riċenti, b’mod speċjali fit-taqsimiet ta’ konsum għoli bħal fil-Kura 
Intensiva, in-Nefroloġija u l-Ematoloġija, fejn ġew introdotti programmi ta’ politika tal-użu 
tajjeb tal-antibijotiċi b’xi suċċess. Madankollu, l-użu per capita huwa ferm ogħla mill-medja 
Ewropea. Barra minn hekk, l-użu żejjed tal-prodotti bi spettru wiesa’ (b’mod speċjali 
carbapenems) jibqa’ sfida flimkien mal-użu mtawwal iżżejjed u bla bżonn ta’ antibijotiċi 
għall-profilassi kirurġika. 
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3.3 Infezzjonijiet Assoċjati mal-Kura tas-Saħħa 
 
Data dwar il-prevalenza ta’ infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (healthcare associated 
infections, HAI) hija disponibbli biss għall-MDH. Riżultati mill-Istħarriġ Ewropew tal-
Prevalenza Puntwali 2011-2012 (European Point Prevalence Survey, PPS), imwettaq mill-
ECDC, poġġa l-prevalenza tal-HAI fl-isptarijiet Maltin fin-nofs l-iktar baxx tal-medjan 
Ewropew; il-prevalenza attwali kienet iktar baxxa minn dik li setgħet tkun prevista mill-
karatteristiċi tal-pazjenti u t-taħlita tal-każijiet. Barra minn hekk, ġie rreġistrat titjib 
sinifikanti fl-inċidenza ta’ infezzjonijiet fid-demm fil-kura intensiva kif ukoll diversi tipi ta’ 
infezzjonijiet fis-siti kirurġiċi, b’mod speċjali dawk relatati mal-kirurġija ta’ sostituzzjoni 
prostetika tal-ġenbejn u tal-irkoppa. 
 

4.  IS-SITWAZZJONI ATTWALI TAL-AMR FIS-SAĦĦA TAL-ANNIMALI F’MALTA  

 

4.1 Epidemjoloġija tal-AMR 
 
L-informazzjoni dwar l-AMR f’iżolati li joriġinaw mill-annimali tibqa’ estremament skarsa u 
ristretta għal sett ta’ iżolati limitat ħafna ttestjati kull sena fil-Laboratorju Veterinarju 
Nazzjonali, f’konformità mar-rekwiżiti minimi tal-UE. Madankollu, anke minn din l-
informazzjoni limitata, jidher li l-AMR fl-annimali hija problema sinifikanti. Kważi nofs is-
Salmonella misjuba fit-tjur, ittestjati fl-2014, kienu reżistenti għal ciprofloxacin – antibijotiku 
kruċjali fil-mediċini tal-bniedem. Fl-istess ħin, 86 % tar-razez ta’E. coli mill-istess sors kienu 
reżistenti wkoll għall-istess antibijotiku. 
 
Malta bħalissa mhijiex qiegħda twettaq l-ittestjar mitlub skont id-Deċiżjoni ta’ 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2015/495/UE/6, li stabbilixxiet lista ta’ sorveljanza ta’ 
sustanzi li għandhom jiġu mmonitorjati fl-Unjoni kollha fil-qasam tal-politika tal-ilma skont 
id-Direttiva 2008/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Bħalissa, mhi qed titwettaq 
l-ebda attività oħra li tista’ timmonitorja u tindirizza l-aspetti ambjentali tal-AMR bħal fit-
trattament tal-ilma mormi, l-ilma ta’ taħt l-art u t-trab. 
 

4.2  Il-Konsum tal-Antimikrobiċi 
 
Informazzjoni dettaljata dwar l-użu tal-antibijotiċi fl-annimali f’Malta hija wkoll limitata 
b’mod sinifikanti u Malta hija l-uniku Stat tal-UE/ŻEE li s’issa qatt ma pprovda data lin-
netwerk tas-Sorveljanza Ewropea tal-Konsum tal-Antimikrobiċi għal Użu Veterinarju 
(ESVAC) tal-Awtorità Ewropea għall-Mediċini. Sforzi biex tinkiseb ħarsa ġenerali lejn il-bejgħ 
ta’ antimikrobiċi veterinarji saru mid-Diviżjoni Regolatorja Veterinarja u Fitosanitarja 
(VPRD). Il-bejjiegħa bl-ingrossa ġew mitluba jippreżentaw sommarju tal-bejgħ annwali 
tagħhom skont il-piż u skont kriterji stabbiliti uffiċjalment. Ħafna mill-bejjiegħa bl-ingrossa 
ppruvaw jipprovdu d-data mitluba, madankollu, dawn ta’ spiss ma kinux kompluti jew kienu 
ta’ kwalità varjabbli. Feedback aneddottali jissuġġerixxi li l-kundizzjonijiet li skonthom 
jintużaw l-iktar l-antimikrobiċi fl-ispeċijiet differenti huma: fil-bhejjem tal-ifrat għall-mastite, 
fil-ħnieżer għall-mard respiratorju, fiż-żwiemel, fil-klieb u fil-qtates għall-mard tal-ġilda. 
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Ħafna mill-antibijotiċi iktar antiki, pereżempju l-peniċillina u t-tetraċiklina, huma msemmija 
bħala l-klassijiet ta’ antibijotiċi li jingħataw bl-iktar mod frekwenti biex jiġu trattati l-annimali 
prinċipali li jipproduċu l-ikel. 
 
Jingħad li l-Antibijotiċi ta’ Importanza Kritika għall-mediċina tal-bniedem jintużaw għat-
trattament ta’ mard urinarju fil-qtates, mard respiratorju fil-bhejjem tal-ifrat, dijarea fil-
bhejjem tal-ifrat u l-ħnieżer, disturbi ta’ lokomozzjoni fil-bhejjem tal-ifrat, is-sindrome ta’ 
disgalattija wara l-ħlas fil-ħnieżer u l-mard dentali fil-klieb. Hemm ukoll evidenza ta’ użu 
metafilattiku ta’ peniċillina fit-trobbija tat-tiġieġ tas-simna. 
 
Għalkemm ir-Regolament 60 tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 437.47 jirrikjedi li l-Prodotti 
Mediċinali Veterinarji antimikrobiċi kollha jinkisbu biss bir-riċetta tal-veterinarju, huwa 
magħruf li dawn il-farmaċewtiċi jinkisbu wkoll minn firxa ta’ sorsi inklużi minn bdiewa 
oħrajn, minn veterinarji waqt żjarat, minn Stati Membri oħrajn u b’importazzjoni diretta 
mill-persuni interessati. Il-kwantitajiet ta’ antimikrobiċi miksuba b’dawn il-modi mhumiex 
magħrufa. Dawn il-kwistjonijiet jippreżentaw ukoll sfidi għall-implimentazzjoni ta’ politiki 
dwar l-użu prudenti tal-antimikrobiċi. 
 

4.2.1 Il-biedja akkwatika 
 
Is-settur akkwatiku jibbenifika mill-użu prudenti tal-antimikrobiċi f’termini tat-titjib tal-
bijosigurtà u t-trobbija fir-razzett (pereżempju l-użu ta’ tilqim u diżinfettanti), it-trattament 
ta’ mard kroniku (li jikkawża tnaqqis fit-tkabbir, rata baxxa ta’ konverżjoni tal-ikel u 
sopravivenza baxxa li għaldaqstant iwasslu għal tnaqqis fil-produzzjoni) u mard epiżootiku li 
jista’ jikkawża mortalitajiet tal-massa. Hemm tħassib lokali fir-rigward tat-theddid 
ippreżentat mill-abbuż, l-użu żejjed, l-użu ħażin; il-kwistjonijiet ambjentali u ekoloġiċi; 
residwi antimikrobiċi u l-AMR. 

5.  L-ATTIVITAJIET EŻISTENTI BIEX TIĠI INDIRIZZATA L-AMR F’MALTA 
 

5.1  Il-Leġiżlazzjoni li tirregola s-Settur tas-Saħħa tal-Bniedem u tal-Annimali 
 
Il-leġiżlazzjoni relatata direttament mal-AMR hija limitata. Il-leġiżlazzjoni attwali tirrikjedi li 
l-antibijotiċi kollha użati għall-pazjenti umani (inklużi l-formulazzjonijiet topiċi) kif ukoll 
annimali għall-ikel, għandhom ikunu Mediċini bir-Riċetta biss. 
 
L-Avviż Legali 122 tal-2008 stabbilixxa l-Kumitat Nazzjonali dwar l-Antibijotiċi (NAC), kumitat 
li jservi bħala l-Mekkaniżmu għall-Koordinazzjoni Intersettorjali għal Malta. L-NAC għandu 
rappreżentanza minn diversi gruppi professjonali involuti fil-preskrizzjoni u l-iddispensar tal-
antibijotiċi għalkemm ma jinkludix il-parteċipazzjoni ta’ nonpreskriventi jew il-pubbliku. 
Ħafna mill-attivitajiet preċedenti tiegħu kienu ffukati fuq is-Saħħa tal-Bniedem; l-interventi 
fuq is-Saħħa tal-Annimali kienu minimi. Ir-rwol ewlieni tan-NAC kien primarjament wieħed 
edukattiv, kemm f’termini tal-iżvilupp ta’ linji gwida kif ukoll ta’ kampanji edukattivi mmirati 
kemm lejn professjonisti tal-kura tas-saħħa kif ukoll lejn il-pubbliku. Għandu s-setgħa legali 
li jiġbor data dwar il-bejgħ tal-antibijotiċi mill-bejjiegħa bl-ingrossa. L-NAC huwa limitat f’dak 
li jista’ jikseb minħabba nuqqas ta’ riżorsi adegwati kemm finanzjarji kif ukoll umani. 
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Fondi ad hoc ġew ipprovduti tul is-snin, b’mod speċjali f’attivitajiet relatati mal-Jum 
Ewropew għall-Għarfien dwar l-Antibijotiċi; dan ippermetta li jinżamm livell bażiku ta’ 
attività fuq bażi annwali. Minbarra t-twettiq tal-ġbir u l-analiżi ta’ data relatata mal-konsum 
tal-antibijotiċi fil-kura ambulatorja, m’hemm l-ebda appoġġ amministrattiv disponibbli 
għall-NAC. 
 
Il-leġiżlazzjoni fir-rigward tas-Saħħa tal-Annimali hi fis-seħħ skont ir-regolamenti, id-
direttivi, l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-UE/KE. Linji gwida tal-UE ġew adottati u adattati 
kif meħtieġ. Għalkemm id-direttivi importanti ġew trasposti fil-Liġi Maltija għad hemm il-
bżonn ta’ iktar kontroll u infurzar fir-rigward tal-antimikrobiċi. Il-leġiżlazzjoni fil-livell 
nazzjonali hija kruċjali f’dan ir-rigward u ġew ippreparati l-abbozzi għaliha, u qieħed iseħħ 
il-proċess leġiżlattiv normali. 
  
Ir-Regolament dwar il-mard li jittieħed tal-annimali (“Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali”) ta’ 
Marzu 2016 jistabbilixxi bażi legali għall-monitoraġġ tal-patoġeni tal-annimali reżistenti 
għall-antibijotiċi. Dawn huma suppliment tar-regolamenti dwar il-mediċini veterinarji u 
dwar l-għalf immedikat. 
 
L-Att dwar is-Servizzi Veterinarji tal-2002, kif emendat fl-2016, jobbliga lid-distributuri biex 
jipprovdu lill-VPRD bid-data kollha marbuta mal-volum tal-bejgħ ta’ prodotti mediċinali 
veterinarji li jinkludi l-bejgħ u r-riċetti tal-antibijotiċi. Il-konformità hija ġeneralment 
sodisfaċenti fir-rigward tad-data li qiegħda tintalab bħalissa. 
 
Sfidi fir-riżorsi umani u finanzjarji fil-VPRD flimkien maż-żieda kontinwa fil-kumplessità tal-
kontrolli regolatorji jikkonstitwixxu sfida ewlenija għall-kisba ta’ implimentazzjoni effettiva. 

 
Lakuni leġiżlattivi ewlenin jinkludu: in-nuqqas ta’ dispożizzjonijiet leġiżlattivi b’rilevanza 
diretta għall-prevenzjoni tal-AMR, in-nuqqas ta’ avviż legali li jkopri s-sigurtà tal-pazjent, li 
għandu jinkludi wkoll il-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet, u regolamentazzjoni fir-
rigward tal-formulazzjonijiet tal-antibijotiċi li mhumiex maħsuba għall-bniedem, meta 
jintużaw għall-annimali li mhumiex għall-ikel (b’mod speċjali l-annimali domestiċi) u 
regolamenti li jobbligaw b’mod speċifiku lid-distributuri biex jipprovdu, f’intervalli regolari, 
data dwar il-konsum tal-antibijotiċi. 
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5.2 Interventi biex tiġi indirizzata l-AMR fis-Saħħa tal-Bniedem 
 

5.2.1  Is-sorveljanza tal-AMR  
 
Is-sorveljanza tal-AMR fl-MDH hija diġà stabbilita sew u qiegħda fuq l-istess livell (jekk mhux 
’il fuq mill-medja) ta’ dik imwettqa fil-biċċa l-kbira tal-isptarijiet fl-UE. Din tirreferi kemm 
għas-sorveljanza u d-detenzjoni ta’ tifqigħat ta’ kuljum kif ukoll għall-monitoraġġ ta’ xejriet. 
Feedback regolari dwar id-data huwa kkomunikat lil min jieħu d-deċiżjonijiet kif ukoll lill-
ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa. Sptarijiet pubbliċi oħrajn huma nnotifikati wkoll f’ħin 
reali dwar iżolati ta’ AMR li jistgħu jkunu ta’ tħassib. L-epidemjoloġija tal-AMR f’dawn l-
isptarijiet tista’ tinkiseb mill-bażi tad-data tal-laboratorju ċentrali ta’ MDH, iżda, il-frekwenza 
tat-teħid tal-kampjuni hija ferm iktar baxxa minn dik f’MDH, u għalhekk huwa iktar diffiċli li 
jinkisbu konklużjonijiet preċiżi dwar l-epidemjoloġija. 
 
L-informazzjoni dwar l-AMR fil-komunità hija inqas robusta. Filwaqt li hija disponibbli data 
dwar il-kampjuni mill-komunità mibgħuta għall-koltura u s-sensittività fil-laboratorju tal-
Mikrobijoloġija fl-MDH, hemm it-tendenza li dawn joriġinaw minn pazjenti li għalihom ma 
jkunx ħadem it-trattament tal-ewwel linja fil-komunità, u għalhekk huma inklinati lejn profili 
ta’ reżistenza ogħla. Attwalment ma hemm l-ebda rekwiżit li l-laboratorji privati u/jew l-
isptarijiet privati jirrappurtaw l-AMR lill-Kumitat Nazzjonali dwar l-Antibijotiċi. 
 

5.2.2 Sorveljanza tal-Konsum tal-Antimikrobiċi    
 
Is-sorveljanza tal-użu tal-antibijotiċi ilha li ġiet stabbilita wkoll fl-MDH, fejn xejriet storiċi tal-
konsum huma disponibbli permezz tas-Sistema ta’ Klassifikazzjoni Kimika, Terapewtika u 
Anatomika (ATC) , kontra d-denominaturi tal-jiem fis-sodda. Barra minn hekk, l-awditjar ta’ 
antibijotiċi ristretti – b’mod speċjali l-carbapenems – qed jitwettaq bl-użu ta’ linji gwidi 
għall-isptarijiet bħala l-aħjar standard komparattiv ta’ riferiment. Ġew stabbiliti indikaturi 
ta’ użu żejjed jew ta’ użu ħażin. Għarfien dwar tendenzi fl-użu tal-antibijotiċi fi sptarijiet 
oħrajn mhuwiex ġeneralment disponibbli. 
 
Il-konsum fil-komunità huwa iktar problematiku. Fin-nuqqas ta’ sistema nazzjonali ta’ 
rimborż jew infrastruttura għall-preskrizzjoni elettronika ntwera li l-kisba ta’ tagħrif dwar id-
data fil-livell tal-preskrittur/spiżeriji hija kważi impossibbli. Bħala kompromess, qed tinġabar 
statistika dwar id-distribuzzjoni mill-bejjiegħa bl-ingrossa fuq bażi annwali u qed tintuża 
bħala sostitut. 
 
Is-settijiet ta’ data kemm tal-isptarijiet kif ukoll tal-komunità, huma ppreżentati fuq bażi 
annwali fuq in-netwerk tal-ESAC-Net ikkoordinat mill-ECDC. Madankollu, minħabba li l-
metodu tal-ġbir tad-data dwar il-konsum fil-qasam tal-kura ambulatorja huwa differenti 
minn dak tal-maġġoranza tal-pajjiżi tal-UE li qegħdin jipparteċipaw f’dan in-netwerk (li 
għandhom aċċess għad-data dwar ir-rimborż), il-valutazzjoni komparattiva tista’ ssir biss fuq 
bażi approssimattiva. Huma iktar preċiżi r-riżultati tal-istħarriġ tal-Ewrobarometru dwar l-
użu tal-antibijotiċi fejn tintuża metodoloġija standard fil-pajjiżi kollha. 
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5.2.3  Prevenzjoni u Kontroll tal-Infezzjonijiet (IPC) 
 
Id-Dipartiment għall-Kontroll tal-Infezzjonijiet (ICD) fl-MDH jikkoordina l-attivitajiet kollha 
relatati mal-prevenzjoni u l-kontroll tal-HAI fl-isptar. Jipprovdi wkoll assistenza teknika, 
meta mitlub minn sptarijiet pubbliċi oħrajn, li issa kollha ħatru Infermier/a għall-Prattika tal-
IPC. L-ICD żviluppa sett komprensiv ta’ politiki u Proċeduri Operattivi Standard li jintużaw 
ukoll mill-isptarijiet pubbliċi l-oħrajn, huwa attiv fl-edukazzjoni dwar l-IPC u jorganizza 
konferenza nazzjonali annwali. L-unità tadotta wkoll metodu ta’ Ippjana-Wettaq-Studja-
Aġixxi bl-użu ta’ għodda għall-Analiżi tal-Kawżi Prinċipali, biex jiġu identifikati u indirizzati l-
fatturi li jikkawżaw infezzjonijiet serji, bħall-batteremija MRSA. Barra minn hekk, titpoġġa 
enfasi qawwija fuq l-awditjar tal-proċessi, inklużi l-faċilitajiet u t-twettiq tal-iġjene tal-idejn, 
l-immaniġġjar tal-linji ċentrali, il-kura ta’ kannuli fil-vini periferali, il-konformità mal-
prekawzjonijiet ta’ kuntatt, u t-tindif ambjentali, fost oħrajn. It-twaqqif ta’ IPC formali fi 
sptarijiet u kliniki oħrajn mhuwiex meħtieġ u lanqas irregolat. 
 

5.2.4  Edukazzjoni  
 
L-edukazzjoni dwar l-AMR tal-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa fil-livell ta’ qabel il-
lawrja hija pjuttost eteroġenika. Fil-kors tal-MD mmexxi mill-Università ta’ Malta, kien 
hemm żieda sinifikanti fl-lectures u t-tutorials relatati mal-IPC (l-istudenti tal-mediċina 
jirċievu iktar minn 15-il siegħa dwar l-IPC) iżda fl-istess ħin kien hemm tnaqqis fil-ħin ta’ 
kuntatt dwar il-farmakoloġija tal-aġenti antimikrobiċi. It-tagħlim fil-livell ta’ qabel il-lawrja 
fil-Farmaċija jiddedika wkoll kwantità konsiderevoli (proporzjonalment iktar) ta’ lectures 
għall-prevenzjoni tal-infezzjonijiet (inkluż it-tilqim) u, kif mistenni, il-farmakoloġija tal-aġenti 
antimikrobiċi. Storikament, l-edukazzjoni ta’ qabel il-lawrja fl-infermerija minn dejjem kellha 
komponent qawwi ta’ IPC; madankollu fis-snin riċenti, kien hemm tnaqqis fil-kopertura; is-
suġġetti ġew imqassma f’diversi moduli u mhux dejjem jiġu mgħallma minn speċjalisti fil-
qasam. Sfortunatament, is-sitwazzjoni hija saħansitra agħar fix-xjenzi tas-saħħa alleati, fejn 
ftit li xejn hemm istruzzjoni fil-livell ta’ qabel il-lawrja fl-AMR u l-IPC. 
 
L-edukazzjoni fl-AMR u l-preskrizzjoni tal-antibijotiċi għal studenti li diġà ggradwaw hija 
ġeneralment bla struttura ħlief fil-Programm ta’ Taħriġ għall-Ispeċjalisti għat-tobba tal-
familja, fejn mill-inqas sessjoni waħda hija ddedikata għall-preskrizzjoni tal-antibijotiċi. 
M’hemm l-ebda rekwiżit ta’ CPD relatat mal-AMR għal kwalunkwe professjoni fil-qasam tal-
kura tas-saħħa u, madankollu, l-attivitajiet ta’ spiss ma jkunux ta’ livell tajjeb biżżejjed. It-
tobba tal-familja huma l-grupp professjonali li huwa l-iktar espost għall-attivitajiet ta’ CPD 
relatati mal-immaniġġjar tal-mard infettiv u l-preskrizzjoni tal-antibijotiċi. Sfortunatament, 
minkejja li normalment ikunu organizzati taħt l-umbrella ta’ soċjetà professjonali, dawn l-
attivitajiet huma kważi dejjem sponsorizzati mill-industrija u ta’ spiss jinkludu introduzzjoni 
promozzjonali mill-isponsor. 
 
L-edukazzjoni tal-pubbliku s’issa kienet primarjament marbuta mal-Jum Ewropew għall-
Għarfien dwar l-Antibijotiċi. In-nuqqas ta’ baġit u riżorsi ddedikati jikkawża sfidi fl-ippjanar. 
It-tixrid tal-informazzjoni kienet tiddependi fuq kartelluni kif ukoll opportunitajiet fil-midja 
permezz ta’ programmi ta’ diskussjoni fuq ir-radju u t-televiżjoni. Minkejja n-natura ristretta 
tagħhom, dawn l-attivitajiet kellhom impatt li jidher li jegħleb il-livell tal-investiment. 
Madankollu, għad hemm sfidi kbar fl-edukazzjoni u s-sensibilizzazzjoni  tal- pubbliku. Skont 
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l-istħarriġ tal-Ewrobarometru tal-2015, kienu biss 27 % tal-Maltin li kienu konxji li l-
antibijotiċi ma joqtlux il-viruses, u 39 % kienu jafu li mhumiex effettivi kontra l-irjiħat u l-
influwenza. M’hemm kważi l-ebda edukazzjoni dwar l-AMR, l-użu xieraq tal-antibijotiċi u l-
prevenzjoni tal-infezzjonijiet fl-iskejjel. 
 

5.2.5  Ir-Riċerka  
 
Tul dan l-aħħar deċennju, l-MDH-ICD ipparteċipa f’diversi programmi ta’ riċerka ffinanzjati 
mill-UE inkluż l-ARMed (bħala koordinatur tal-proġett), BURDEN u IMPLEMENT. In-nuqqas 
ta’ opportunitajiet ta’ finanzjament ifisser li l-inizjattivi ta’ riċerka lokali huma fil-parti l-kbira 
tagħhom ristretti għal studji ad-hoc imwettqa bħala parti mid-dissertazzjonijiet ta’ qabel il-
lawrja u ta’ wara l-lawrja, b’mod speċjali tal-B.Sc. Medical Laboratory Science u M.Sc. 
Biomedical studies (Microbiology). Minkejja li hija limitata fl-iskop, id-data ġġenerata minn 
dawn l-istudji pprovdiet, madankollu, informazzjoni imprezzabbli dwar l-epidemjoloġija 
lokali tal-AMR. 

 

5.3 Interventi li jindirizzaw l-AMR fis-Saħħa tal-Annimali 
 

5.3.1  Sorveljanza tal-AMR 
 
Bħalissa, is-sorveljanza tal-AMR fl-annimali hija ristretta ħafna u titwettaq mil-Laboratorju 
Veterinarju Nazzjonali biss fuq ir-reżistenza ta’ speċijiet ta’ Salmonella fit-tjur (li jbidu u 
tiġieġ tas-simna) u l-ħnieżer kif ukoll għal E. Coli skont id-Deċiżjoni 2013/652. 
 
Attwalment, m’hawnx laboratorji f’Malta li jistgħu jipprovdu servizz adattat għat-twettiq ta’ 
testijiet dijanjostiċi u ta’ suxxettibilità fuq bażi ta’ rutina. Ghaldaqstant, il-kampjuni jridu 
jintbagħtu f’pajjiżi oħrajn għall-analiżi, iżda dan rari jsir minħabba l-ispejjeż involuti, 
kwistjonijiet ta’ loġistika (pereżempju l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet adattati għat-trasport tal-
kampjuni) u ż-żmien meħtieġ biex jasal ir-riżultat. Għalhekk, irriżulta li l-kisba ta’ stampa 
realistika tal-AMR hija diffiċli. 
 

5.3.2 Sorveljanza tal-Konsum tal-Antimikrobiċi  
 
Kull sena d-distributuri lokali rreġistrati kollha jfornu lill-VPRD b’informazzjoni dwar il-bejgħ 
tal-antibijotiċi għal dik is-sena. Id-data tiġi rċevuta mid-distributuri kollha ta’ prodotti 
mediċinali veterinarji u d-distributuri ta’ għalf immedikat. 
 
Kull sitt xhur, l-unika mitħna lliċenzjata tal-għalf immedikat f’Malta tipprovdi lill-VPRD 
b’informazzjoni dwar il-bejgħ ta’ premixxela mmedikata għal kull għalf immedikat 
immanifatturat. Din tintuża bħala sostitut għall-konsum. 
 
Id-data migbura kienet ta’ kwalità varjabbli. Mill-2017 ’l hawn ġie eżaminat il-proċess għall-
ġbir, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni tad-data u ġiet intensifikata l-analiżi tad-data. Id-data hija 
mistennija li tkun realistika u affidabbli. 
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Mill-2016 Malta bdiet tagħti data dwar il-bejgħ tal-antimikrobiċi lill-OIE. Mill-2018 ’il 
quddiem Malta se tipprovdi data dwar il-bejgħ tal-antimikrobiċi lill-proġett ESVAC. 
 
Is-sitwazzjoni hija kkumplikata mill-użu possibbli tal-antimikrobiċi maħsuba għall-mediċina 
umana, iżda li jintużaw fl-annimali taħt il-kaskata (prevista fl-Artikoli 10 u 11 tad-
Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-
kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji) li tippermetti l-użu mhux 
skond it-tikketta. Din tista’ tiġi indirizzata billi eventwalment jitkejjel l-użu tal-antimikrobiċi 
fil-livell tal-irziezet bl-użu ta’ diversi għodod addizzjonali, pereżempju permezz tal-
preskrizzjoni elettronika. 
 

5.3.3  Edukazzjoni 
 
Esperjenza lokali preċedenti b’inizjattivi edukattivi mmirati lejn veterinarji u bdiewa ma tatx 
ir-riżultati mistennija fir-rigward tal-konformità mar-rekwiżiti regolatorji, ħlief għal xi ftit 
titjib fis-settur tal-prodotti tal-ħalib. Mhuwiex ċar jekk it-titjib fis-settur tal-prodotti tal-ħalib 
kienx dovut għas-suċċess ta’ dawn l-inizjattivi edukattivi jew il-“programm ta’ 
kundizzjonalità”. Dan il-programm jorbot pagamenti diretti permezz tal-Politika Agrikola 
Komuni mal-konformità tal-bdiewa bi standards bażiċi li jikkonċernaw l-ambjent, is-sigurtà 
fl-ikel, is-saħħa tal-annimali u l-pjanti u t-trattament xieraq tal-annimali. 
 
Is-sit tal-internet tal-VPRD jinkludi għodda ta’ punteġġ ibbażat fuq ir-riskju li jivvaluta l-
kwalità tal-bijosigurtà ta’ merħla. Din l-għodda tista’ tgħin fit-tnaqqis tal-użu tal-
antimikrobiċi u t-titjib tas-sitwazzjoni ġenerali tas-Saħħa tal-Annimali tal-art. Il-bdiewa 
jistgħu jagħmlu użu minn din l-għodda biex jivvalutaw il-livell tal-bijosigurtà fl-irziezet 
tagħhom. Is-sit tal-Internet jinkludi wkoll formularju komprensiv tal-Prodotti Mediċinali 
Veterinarji li għandhom jintużaw għal mard speċifiku f’annimali tal-kumpanija (inkluż il-
ħamiem tat-tlielaq) fejn jelenka t-trattament tal-ewwel linja u l-linji ta’ trattament 
sussegwenti. It-trattamenti ssuġġeriti jinkludu biss il-prodotti mediċinali veterinarji li 
attwalment huma awtorizzati f’Malta. Huma inklużi wkoll spjegazzjoni tal-fatturi xjentifiċi 
relatati mal-possibbiltà tat-tixrid tal-AMR fil-bniedem mill-annimali tal-kumpanija u t-
trattament li huwa ppruvat bħala effettiv għal mard speċifiku. 
 
Bħalissa m’hemm l-ebda kors universitarju fil-livell ta’ qabel il-lawrja għall-veterinarji 
f’Malta. Istituzzjoni prominenti tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali tipprovdi kors li 
jwassal għal BSc in Animal Management and Veterinary Nursing (Baċċellerat fl-Immaniġġjar 
tal-Annimali u l-Infermerija Veterinarja). Se jsiru sforzi biex tiġi inkluża jew tiżdied l-enfasi 
fuq suġġetti relatati mal-AMR f’dan il-kors. Barra minn hekk, hemm proposta biex il-prodotti 
mediċinali veterinarji (b’enfasi fuq AMR) jiġu inklużi fil-programm tal-istudenti universitarji 
li jwassal għal lawrja fil-farmaċija biex jitnaqqas ftit mid-distakk li hemm bejn l-edukazzjoni 
u l-industrija u b’hekk jiżdied l-interess fis-suġġett. 
 
Inħarġu għadd ta’ ċirkolarijiet bħala gwida dwar l-użu prudenti ta’ antimikrobiċi ta’ 
importanza kritika mill-VPRD. Dawn il-linji gwida huma indirizzati lejn l-ispiżjara, il-bejjiegħa 
bl-ingrossa, il-persuni kkwalifikati u l-veterinarji, u huma disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit 
tal-Internet tal-VRD. 
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Il-Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji ħareġ serje ta’ dokumenti bħala gwida għall-Kondotta 
Professjonali li tiġbed l-attenzjoni għall-obbligi legali u etiċi relatati mal-użu prudenti tal-
prodotti mediċinali veterinarji. Huwa obbligatorju li wieħed jikkonforma ma’ din il-gwida u 
jistgħu jittieħdu sanzjonijiet kontra l-veterinarji li ma jsegwuhiex. Barra minn hekk, l-
Assoċjazzjoni Veterinarja Maltija (Malta Veterinary Association), Għaqda mingħajr skop ta' 
qligħ, toħroġ informazzjoni lill-membri tagħha dwar l-użu prudenti tal-antimikrobiċi bħala 
parti mill-attivitajiet tagħha biex tippromwovi l-għarfien, ix-xjenza u l-prattika professjonali. 
 
 
 

6. IL-PARTIJIET IKKONĊERNATI RILEVANTI 
 
Il-kontroll u l-prevenzjoni tal-iżvilupp u t-tixrid tal-AMR jiddependu fuq diversi professjonisti 
u entitajiet, kemm fis-settur pubbliku kif ukoll dak privat, u jkopru s-setturi tas-Saħħa tal-
Bniedem u tal-Annimali kif ukoll is-setturi agrikoli, tal-akkwakultura u tal-ambjent. Barra 
minn hekk, l-impenn tal-Gvern huwa wkoll ta’ importanza kbira għas-suċċess ta’ din l-
Istrateġija AMR. 
 
Partijiet ikkonċernati ewlenin fl-implimentazzjoni ta’ din l-Istrateġija jinkludu: 
 

• Il-Ministeri responsabbli għas-Saħħa tal-Bniedem, is-Saħħa tal-Annimali u l-Edukazzjoni 
 • Il-Kumitat Nazzjonali dwar l-Antibijotiċi • L-awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika 
• Il-professjonisti involuti fil-preskrizzjoni u l-iddispensar tal-antibijotiċi għall-bniedem u l-

annimali 
• Il-ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa li 

jipprovdu kura għall-pazjenti 
• L-Awtorità tal-Mediċini 

• Bdiewa, sidien tal-annimali u partijiet ikkonċernati involuti fis-setturi tal-annimali u l-
akkwakultura 

• Entitajiet ibbażati fl-isptarijiet (pubbliċi u 
privati) 

• Għaqdiet Professjonali 

• Tobba li jaħdmu fil-komunità • Il-Pubbliku 

• Faċilitajiet ta’ kura fit-tul 
• L-Industrija Farmaċewtika u l-bejjiegħa bl-

ingrossa 

• L-iskejjel u l-faċilitajiet għall-indukrar tat-
tfal 

• L-Ispiżeriji 

• L-Universitajiet u l-istituzzjonijiet edukattivi responsabbli mit-taħriġ tal-professjonisti 
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7. QAFAS GĦAL AZZJONI 
 

 7.1 Viżjoni 
 
Il-viżjoni hija l-ħolqien ta’ soċjetà fejn l-antimikrobiċi huma disponibbli, rikonoxxuti u 
mmaniġġjati bħala riżorsa kondiviża u ta’ valur, fejn tinżamm l-effikaċja tagħhom permezz 
tal-użu xieraq sabiex l-infezzjonijiet fil-bniedem u fl-annimali jkunu jistgħu jibqgħu jiġu 
kkurati, il-ħajja ma tiġix mhedda, u l-komunitajiet jibqgħu jibbenifikaw mill-avvanzi li 
jippermettu l-antimikrobiċi. 
 

7.2  Prinċipju Gwida 
 
Il-prinċipju gwida li jmexxi l-Istrateġija huwa dak ta’ “Saħħa Waħda”. Dan il-prinċipju 
jirrikonoxxi r-rabta inseparabbli li hemm bejn il-bniedem, l-annimali u l-ambjent u jenfasizza 
li l-kisba tal-aħjar riżultati tas-saħħa għall-bniedem u l-annimali tirrikjedi l-kollaborazzjoni u 
l-kooperazzjoni tas-Saħħa tal-Bniedem, is-Saħħa tal-Annimali u l-ambjent. Kollaborazzjoni 
interdixxiplinarja, li teħtieġ li tiġi ffaċilitata f’diversi livelli inkluż dak nazzjonali, permezz ta’ 
approċċ globali f’kull livell tal-gvern, u internazzjonali, hija ta’ importanza kritika bejn l-
għadd kbir ta’ partijiet ikkonċernati. 
 

7.3 L-Għan 
 
L-għan ta’ din l-Istrateġija huwa l-provvista ta’ pjan ta’ azzjoni għal Malta, iddisinjat biex 
jiżgura l-effikaċja tal-antibijotiċi fit-tul. Din tiffoka fuq l-użu xieraq tal-antibijotiċi u t-tnaqqis 
fl-iżvilupp u t-tixrid tal-AMR, biex b’hekk tittejjeb is-Saħħa tal-Bniedem u l-Annimali. 
 

7.4  L-Objettivi Ġenerali 
 

• Eżami mill-ġdid tal-letteratura rilevanti attwali għat-tisħiħ tal-governanza sabiex tiġi 
pprevenuta u miġġielda l-AMR u biex jiġu indirizzati l-lakuni fil-leġiżlazzjoni u r-
regolamentazzjoni biex b’hekk jiġu żgurati t-tmexxija, l-impenn u r-responsabbiltà 
għall-azzjonijiet għall-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi. 

• L-implimentazzjoni ta’ prattiċi effettivi ta' politika tal-użu tajjeb tal-antimikrobiċi 
għal Saħħa Waħda f’ambjent tas-Saħħa tal-Bniedem u tal-Annimali biex jiġu żgurati 
l-preskrizzjoni, l-iddispensar u l-għoti xierqa u prudenti tal-antimikrobiċi. 

• L-iżvilupp ta’ sorveljanza tal-AMR u l-użu tal-antimikrobiċi għall-programm “Saħħa 
Waħda” kkoordinat fuq livell nazzjonali. 

• It-titjib fil-miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet fl-ambjent tas-Saħħa 
tal-Bniedem u s-Saħħa tal-Annimali sabiex jgħinu fil-prevenzjoni tal-infezzjonijiet u 
t-tixrid tal-AMR. 

• Iż-żieda fis-sensibilizzazzjoni u l-ftehim dwar l-użu tal-antibijotiċi biex jiġu ttrattati u 
pprevenuti l-infezzjonijiet permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ. 

• Il-qbil dwar aġenda għar-riċerka nazzjonali u l-promozzjoni ta’ investiment għall-
prevenzjoni, id-detezzjoni u t-trażżin tar-reżistenza għall-antimikrobiċi. 
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• It-tisħiħ ta’ sħubiji internazzjonali u kollaborazzjoni rigward sforzi reġjonali u globali 
bħala rispons għall-AMR. 

 7.5 Oqsma ta’ Prijorità Strateġiċi għal Azzjoni 
 

L-Istrateġija tipprovdi qafas għall-gwida tal-azzjonijiet dwar l-AMR u l-użu tal-antibijotiċi. Se 
tikkoordina attivitajiet fi ħdan il-gruppi ta’ partijiet ikkonċernati fejn il-partijiet kollha jridu 
jaħdmu taħt l-Istrateġija sabiex ibiddlu dawk il-prattiċi li qegħdin jikkontribwixxu għall-użu 
mhux xieraq tal-antibijotiċi u ż-żieda fl-iżvilupp tar-reżistenza f’Malta. L-Istrateġija għandha 
l-għan li tibni fuq il-qawwiet attwali u tindirizza l-oqsma fejn ġew identifikati nuqqasijiet għal 
kull objettiv (l-Appendiċi 2). Sabiex tinkiseb l-implimentazzjoni sħiħa tal-Istrateġija jinħtieġu 
għadd ta’ prerekwiżiti (bħall-preskrizzjoni elettronika, Awtorità tal-Prodotti Mediċinali 
Veterinarji). 
 
L-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-Istrateġija se jkunu appoġġjati minn Pjan ta’ 
Implimentazzjoni li jipprovdi d-dettalji ta’ azzjonijiet speċifiċi, miri, perjodi ta’ żmien u 
indikaturi (l-Appendiċi 3). Il-Pjan se jiġi żviluppat matul il-perjodu 2018-2019 
f’konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati. L-implimentazzjoni se tieħu approċċ fi stadji fuq 
il-perjodu 2018-2025. 
 
L-Objettivi u l-oqsma ta’ Azzjoni ta’ Prijorità tagħhom huma deskritti hawn taħt. 

 

Objettiv 1:   Leġiżlazzjoni u infrastruttura 
 
L-iżgurar tal-leġiżlazzjoni u l-infrastruttura meħtieġa biex tiġi indirizzata l-AMR u jiġu 
implimentati strateġiji effettivi. 
 
L-azzjonijiet li ġejjin huma meħtieġa biex jiġi żgurat qafas leġiżlattiv iktar robust: 
 
1.1 Ir-reviżjoni u l-aġġornament tal-leġiżlazzjoni rilevanti għall-użu tal-antimikrobiċi u r-

reżistenza għall-antimikrobiċi u l-infurzar tagħha. 
 
1.2 L-iżvilupp ta’ qafas regolatorju għal approċċ “Saħħa Waħda” fl-implimentazzjoni ta’ 

din l-Istrateġija. 
 
1.3  It-tisħiħ tal-infurzar u l-monitoraġġ tal-konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti. 
 
1.4 Ir-reviżjoni tar-rwol tan-NAC bir-regolamentazzjoni għal responsabbiltajiet iktar 

robusti, akkumpanjata minn finanzjament u riżorsi xierqa għat-tħaddim effettiv 
tiegħu. 

 
1.5  L-introduzzjoni ta’ leġiżlazzjoni xierqa biex jiġu stabbiliti livelli minimi għall-

prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet fil-Qasam tal-Kura tas-Saħħa tal-Bniedem u 
l-istituzzjonijiet tal-kura residenzjali. 

 
1.6  It-tisħiħ tal-leġiżlazzjoni dwar l-użu tal-antibijotiċi għas-Saħħa tal-Annimali biex tiġi 

żgurata l-implimentazzjoni effettiva sħiħa tad-Direttiva tal-UE 2001/82/KE. 
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1.7 Ir- reviżjoni u/jew l-istabbiliment ta’ leġiżlazzjoni biex jiġi evitat ir-rimi tal-antibijotiċi 
fl-ambjent permezz ta’ sistemi adegwati għat-trattament tal-ilma mormi. 

 
 
 
Objettiv 2:   Politika tal-użu tajjeb      
 
L-implimentazzjoni ta’ prattiċi effettivi ta' politika tal-użu tajjeb tal-antimikrobiċi fl-
ambjent tas-Saħħa tal-Bniedem u tas-Saħħa tal-Annimali biex jiġu żgurati l-preskrizzjoni, 
l-iddispensar, l-għoti u r-rimi xierqa u prudenti tal-antimikrobiċi. 
 
L-azzjonijiet li ġejjin huma meħtieġa għal politika effettiva tal-użu tajjeb tal-antimikrobiċi: 
 
2.1 L-introduzzjoni ta’ miżuri globali għal titjib fil-preskrizzjoni u l-użu tal-antibijotiċi fuq 

livell nazzjonali bl-appoġġ tat-teħid ta’ deċiżjonijiet min-naħa tal-preskritturi 
permezz ta’ linji gwida nazzjonali dwar l-antibijotiċi, aġġornati u bbażati fuq l-
evidenza, kemm fis-saħħa tal-bniedem (fl-ambjent tal-komunità u tal-isptarijiet kif 
ukoll fil-faċilitajiet ta’ kura fit-tul) kif ukoll fis-Saħħa tal-Annimali (kemm it-
trattament kif ukoll il-metafilassi). 

 
2.1.1 L-iżgurar li l-antibijotiċi kollha rakkomandati fil-linji gwida nazzjonali - b’mod speċjali 

l-formulazzjonijiet bi spettru limitat – huma maħżuna, u jistgħu jinkisbu faċilment, 
mill-ispiżeriji kollha (kemm pubbliċi kif ukoll privati). 

 
2.2 L-iżgurar li l-antibijotiċi elenkati fi ħdan il-gruppi WATCH u RESERVE tal-lista ta’ 

antibijotiċi AWaRE, maħruġa mill-WHO, huma fil-mira ta’ programmi ta’ politika tal-
użu tajjeb, fil-livelli nazzjonali u istituzzjonali. 

 
2.3 It-twaqqif u l-monitoraġġ ta’ miri kwalitattivi u kwantitattivi għal titjib fil-

preskrizzjoni fuq livell nazzjonali u l-introduzzjoni ta’ sistemi biex jiġu identifikati, 
titwettaq analiżi komparattiva u jiġu segwiti l-preskritturi ta’ livell għoli fl-ambjent 
tal-komunità, l-isptar u dak veterinarju. 

 
2.4 L-introduzzjoni ta’ miżuri speċifiċi għal titjib fil-preskrizzjoni u l-użu tal-antibijotiċi fil-

komunità, l-isptarijiet u l-prattika veterinarja inklużi l-preskrizzjoni mdewma, id-
deskrizzjoni akkademika u d-dijanjostika rapida li ssir fil-punt tal-kura. 

 
2.4.1 Ir- reviżjoni tar-regoli biex jiġi promoss it-tqassim ta’ pakketti ta’ antimikrobiċi 

b’mod legali u sikur, biex jitnaqqas ir-riskju li jibqgħu antibijotiċi żejda ġod-djar. 
 
2.5 L-istabbiliment ta’ programmi ta’ awditjar kliniku dwar il-preskrizzjoni tal-antibijotiċi 

fost it-tobba u l-veterinarji b’inċentivi proporzjonati għall-parteċipazzjoni. 
 
2.6 L-iżgurar li kwalunkwe sistema ta’ preskrizzjoni elettronika tinkludi l-preskrizzjoni 

tal-antimikrobiċi u tkun konnessa mal-indikazzjoni klinika, data mikrobijoloġika u 
data dwar il-konsum. 
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2.7 L-aċċellerazzjoni tal-proċess għall-akkwist ta’ antibijotiċi ġodda u effettivi kontra l-
organiżmi li huma attwalment reżistenti, u l-iżgurar tal-użu prudenti tagħhom 
permezz ta’ kustodja pprovduta minn speċjalisti tal-mard infettiv u mikrobijoloġisti. 

 
2.8 Ir-reviżjoni tal-programmi eżistenti tal-akkreditazzjoni u l-assigurazzjoni tal-kwalità 

ta’ laboratorji mikrobijoloġiċi biex jiġi żgurat li jappoġġjaw u jinkoraġġixxu b’mod 
xieraq il-konformità mal-approċċi tal-aħjar prattiċi tal-AMR. 

 
2.9 L-iżvilupp ta’ sistema għar-rimi sikur tal-antibijotiċi fil-komunità. 
 

Objettiv 3:   Is-sorveljanza  
 
It-tisħiħ tas-sistemi rilevanti ta’ sorveljanza u feedback dwar l-użu u r-reżistenza tal-
antibijotiċi fis-Saħħa tal-bniedem u tal-Annimali kif ukoll l-ambjent. 
 
Is-sorveljanza kkoordinata hija essenzjali biex wieħed jifhem il-kobor, id-distribuzzjoni u l-
impatt tal-organiżmi reżistenti u l-użu tal-antimikrobiċi, l-identifikazzjoni ta’ reżistenza u 
xejriet emerġenti, u d-determinazzjoni tal-assoċjazzjonijiet bejn l-użu u r-reżistenza. Din id-
data se tinforma azzjonijiet immedjati kif ukoll tipprovdi l-evidenza għall-evalwazzjoni ta’ 
politiki u biex jiġu ssettjati l-prijoritajiet. 
 
L-oqsma ta’ prijorità għal azzjoni jinkludu: 

3.1 It-tisħiħ tal-kapaċità tal-laboratorji ta’ riferenza fil-pajjiż u ż-żieda fl-aċċess għall-
appoġġ mikrobijoloġiku għas-servizzi tal-kura primarja u veterinarji. 

3.1.1 L-istabbiliment tal-kapaċitajiet skont it-tip molekulari għall-organiżmi reżistenti 
ewlenin. 

3.2 It-tisħiħ tas-sistemi ta’ sorveljanza tar-reżistenza għall-antibijotiċi, b’mod speċjali fil-
kura primarja u fil-prattika veterinarja. 

3.3 L-iffukar tas-sorveljanza fuq organiżmi ta’ prijorità u kombinamenti ta’ reżistenza ta’ 
mikrobi għall-mediċini li huma l-iktar rilevanti għall-Ħajja tal-Bniedem (Tabella 2).   
Ir-reviżjoni u l-aġġornament regolari tal-lista b’reazzjoni għall-inċidenza dejjem 
tinbidel tal-organiżmi reżistenti. 
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Raġunament  Speċijiet 

Impatt kemm fl-isptar kif ukoll fil-
komunità 
 
 
Impatt prinċipalment fl-isptar  
 
 
 
Impatt prinċipalment fil-komunità 

Enterobacteriaceae (primarjament 
Escherichia coli u Klebsiella pneumoniae)  
Staphylococcus aureus  
 
Acinetobacter baumannii 
Pseudomonas aeruginosa 
Clostridium difficile 
 
Streptococcus pneumoniae  
Speċijiet ta’ Salmonella  
Campylobacter jejuni 
Mycobacterium tuberculosis 
Neisseria gonorrhoeae 

 
Tabella 2:  Lista ta’ organiżmi ta’ prijorità fis-sorveljanza tal-AMR fis-Saħħa tal-Bniedem (ibbażata fuq 
rakkomandazzjonijiet tal-WHO għal sorveljanza globali tal-AMR) 

 
3.4 It- twaqqif u l-implimentazzjoni ta’ programm rappreżentattiv u kkoordinat fuq livell 

nazzjonali għas-sorveljanza tal-użu tal-antimikrobiċi fl-isptarijiet, il-komunità, l-
ambjent, il-mediċina tal-annimali ta’ l-akwakultura u l-agrikoltura, kemm f’tal-ikel kif 
ukoll mhux tal-ikel, u l-produzzjoni akkwatika, inkluż skont is-settur u skont l-
antibijotiku (wiesa’ jew limitat). 

3.4.1 L-istabbiliment ta’ programm komprensiv għall-monitoraġġ fis-sors ta’ residwi 
antimikrobiċi fl-annimali li huma għall-ikel u fl-ambjent. 

 
3.5 It-tisħiħ ta’ sistemi għal data mill-“feedback” dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi u 

l-konsum tal-antibijotiċi użati fil-kura tal-bniedem u l-annimali u jinħareġ rapport 
annwali dwar l-AMR għal Malta. 

3.6 Fil-komunità, l-istabbiliment ta’ sistema ta’ sorveljanza u ta’ kontroll tal-AMR fil-kura 
primarja b’feedback u analiżi tax-xejriet f’waqthom. 

 

Objettiv 4:  Prevenzjoni u Kontroll tal-Infezzjonijiet 
 
It-titjib fil-miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet fl-ambjent tas-Saħħa tal-
Bniedem u s-Saħħa tal-Annimali sabiex jgħinu fil-prevenzjoni tal-infezzjonijiet u t-tixrid 
tal-AMR. 
 
Malta ilha timplimenta diversi azzjonijiet relatati mal-IPC inkluża l-introduzzjoni ta’ personal 
iddedikat għall-IPC fl-isptarijiet għall-kura akuta u r-riabilitazzjoni u l-introduzzjoni ta’ punt 
fokali ta’ kompetenza fl-IPC fl-MDH. Dawn l-azzjonijiet wasslu għal diversi stejjer ta’ suċċess 
ta’ proċessi u riżultati mtejba fi ħdan il-kura terzjarja. Madankollu, jeħtieġ li jiġu 
implimentati azzjonijiet addizzjonali, b’mod partikulari fil-komunità u l-ambjent. 
 
Azzjonijiet oħrajn ta’ prijorità jinkludu: 
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4.1  L-implimentazzjoni u l-infurzar ta’ regolamenti nazzjonali tal-IPC li jinkludu livelli 
stabbiliti minimi ewlenin għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet għall-
ambjenti primarji, terzjarji, ta’ riabilitazzjoni u residenzjali, u tfassil ta’ pjanijiet għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-effikaċja tagħhom. 

 
4.2 L-istabbiliment ta’ koordinazzjoni u sorveljanza tal-IPC nazzjonali inklużi linji gwida 

nazzjonali għall-IPC u programm ta’ sorveljanza tal-infezzjonijiet assoċjat mal-kura 
tas-saħħa, li jkopru l-entitajiet pubbliċi u privati kollha fil-qasam tal-kura tas-saħħa. 

 
4.3  L-implimentazzjoni ta’ strateġiji multimodali ta’ IPC proporzjonati għall-faċilitajiet 

kollha fil-qasam tal-kura tas-saħħa, permezz ta’ programm ta’ IPC li jiffunzjona tajjeb 
u li huwa mmaniġġjat minn professjonisti mħarrġa u ddedikati bi strutturi ċari ta’ 
responsabbiltà amministrattiva u responsabbiltà għall-implimentazzjoni tiegħu. 

 
4.4 L-istabbiliment ta’ Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni (Key Performance Indicators, 

KPIs) għall-istruttura, il-proċess u r-riżultat li jippermettu l-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-IPC u l-istrutturi tal-faċilitajiet fil-qasam tal-kura tas-
saħħa fuq livell nazzjonali u istituzzjonali, biex tiġi żgurata l-uniformità fil-
kompetenza u r-rendiment. 

 
4.5 Id-deżinjazzjoni tal-kontroll ta’ CRE bħala prijorità nazzjonali u l-indirizzar tiegħu 

permezz ta’ interventi speċifiċi u ffinanzjati deskritti fi Pjan ta’ Azzjoni għal CRE 
f’Malta. 
 

4.6 It-titjib fl-istandards tal-iġjene fl-irziezet biex tiġi evitata t-trażmissjoni ta’ patoġeni 
bejn l-annimali. 

 
 
 
Objettiv 5:   It-Taħriġ, l-Iżvilupp Professjonali Kontinwu u l-Edukazzjoni                        
 
Permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ, jiżdiedu s-sensibilizzazzjoni u l-fehim dwar l-AMR, l-
implikazzjonijiet tagħha, u l-azzjonijiet għall-ġlieda kontriha. 
 
L-edukazzjoni tal-partijiet ikkonċernati kollha li huma involuti fil-ġlieda kontra l-AMR hija 
element kritiku ta’ kwalunkwe Strateġija. Sakemm mhux dawk kollha li huma involuti jkunu 
jafu bil-problema, u s-soluzzjonijiet disponibbli, ikun impossibbli li tinkiseb xi urġenza –             
l-ewwel komponent li huwa essenzjali għal bidla fl-imġieba. 
 
L-azzjonijiet li ġejjin se jiġu implimentati: 
 
5.1 It-tisħiħ fl-għarfien u s-sensibilizzazzjoni dwar l-AMR fost il-professjonisti fil-qasam 

tal-kura tas-saħħa u veterinarji billi tiġi żgurata d-disponibbiltà ta’ attivitajiet għall-
edukazzjoni professjonali kontinwa, dwar l-AMR u l-użu prudenti tal-antibijotiċi, li 
ma jkunux sponsorizzati mill-industrija. 

 
5.1.1 L-inklużjoni ta’ mill-inqas sessjoni waħda tal-edukazzjoni medika kontinwa (CME) 

dwar l-użu tal-antibijotiċi fis-sena bħala parti minn kwalunkwe skema ta’ 
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akkreditazzjoni mill-ġdid għal dawk il-professjonisti kollha li jippreskrivu u 
jiddispensaw l-antibijotiċi, b’enfasi fuq avvenimenti multidixxiplinarji għat-tisħiħ tal-
komunikazzjoni bejn il-professjonisti u t-titjib fir-riżultati. 

 
5.1.2 L-iffaċilitar ta’ attivitajiet edukattivi dwar l-AMR u l-użu tal-antibijotiċi għall-

professjonijiet oħrajn inklużi l-infermiera u professjonisti oħrajn tas-saħħa. 
 
5.2  Ir-reviżjoni tat-taħriġ professjonali matul it-taħriġ mediku u programmi għal qabel il-

lawrja u għal wara l-lawrja u l-iżgurar tal-inklużjoni tal-AMR, l-użu prudenti tal-
antibijotiċi u l-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet bħala ħin ta’ kuntatt definit 
matul il-korsijiet tal-istudenti universitarji għall-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, l-iskemi ta’ taħriġ għall-istudenti li diġà ggradwaw u l-iżvilupp professjonali 
kontinwu tal-ispeċjalisti. 

 
5.3  Il-provvista ta’ riżorsi ta’ komunikazzjoni għall-professjonisti tas-saħħa u veterinarji 

għall-appoġġ fit-teħid ta’ deċiżjonijiet infurmati fir-rigward tat-trattament u għall-
appoġġ tal-isforzi biex il-klijenti jiġu edukati dwar l-użu xieraq tal-antibijotiċi u l-
prattiċi effettivi għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet kull darba li 
jippreskrivu, jiddispensaw jew jagħtu pariri dwar l-antibijotiċi. 

 
5.4  L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ kampanji regolari għall-komunikazzjoni, l-

involviment u l-edukazzjoni tal-pubbliku dwar l-antibijotiċi u l-użu tagħhom kif ukoll 
dwar l-AMR, permezz tal-użu sħiħ ta’ pjattaformi konvenzjonali u tal-midja soċjali. 

 
5.5 L-espansjoni tal-kampanji edukattivi dwar is-Saħħa tal-Annimali mmirati 

speċifikament lejn il-bdiewa, is-sidien tal-annimali u l-annimali domestiċi li 
jenfasizzaw ir-riskji tal-użu tal-antibijotiċi mingħajr riċetta jew l-akkwist tal-
antibijotiċi minn sorsi mhux liċenzjati kif ukoll il-benefiċċji u l-kosteffikaċja ta’ żieda 
fl-iġjene. 

 
5.6 L-inklużjoni ta’ suġġetti dwar l-AMR, l-iġjene u l-użu tal-antibijotiċi fil-kurrikuli tal-

iskejjel primarji u sekondarji sabiex jiġi żgurat li t-tfal jiġu edukati dwar il-problema 
minn età żgħira. 

 

Objettiv 6:   Ir-Riċerka u l-Kejl tal-Prestazzjoni 
 
It-tisħiħ tal-aġenda ta’ riċerka permezz ta’ kunsens, koordinazzjoni u kollaborazzjoni. 
 
L-inizjattivi ta’ riċerka huma essenzjali għat-tisħiħ tal-għarfien u l-bażi ta’ evidenza tal-AMR. 
Barra minn hekk, ir-riċerka tista’ tipprovdi l-bażi għat-tfassil u l-impjantazzjoni ta’ interventi 
iktar effettivi biex tiġi indirizzata l-AMR. Huwa għalhekk ta’ importanza kbira li r-riċerka tiġi 
promossa u appoġġjata b’mod attiv. 
 
Dawn li ġejjin se jkunu oqsma ta’ prijorità: 
 
6.1 Il-qbil dwar aġenda ta’ riċerka nazzjonali biex jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati mal-

AMR. 



19 
 

Strateġija u Pjan ta’ Azzjoni għall-Prevenzjoni u t-Trażżin tar-Reżistenza għall-Antimikrobiċi f’MALTA          2018 - 2025 

 

 
6.2 Il-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta’ riċerka nazzjonali dwar l-AMR u l-kondiviżjoni ta’ 

informazzjoni. 
 
6.3 It-tiftix u l-identifikazzjoni ta’ opportunitajiet sabiex jiżdied l-appoġġ għar-riċerka u l-

iżvilupp, inklużi sorsi possibbli ta’ finanzjament. 
 

Objettiv 7:  Sħubiji u kollaborazzjoni internazzjonali                                                    
 
It-tisħiħ ta’ sħubiji u kollaborazzjoni internazzjonali rigward sforzi reġjonali, Ewropej u 
globali b’reazzjoni għar-reżistenza għall-antimikrobiċi. 
 
Iż-żieda fil-moviment ta’ nies, annimali, ikel u prodotti oħrajn għandha l-potenzjal li tiffaċilita 
l-moviment ta’ patoġeni reżistenti bejn il-fruntieri iktar malajr u iktar ’il bogħod minn qatt 
qabel. It-tkabbir fit-turiżmu, inkluż l-ivvjaġġar tan-nies lejn pajjiżi oħrajn biex jiksbu 
trattament mediku f’dawk il-pajjiżi, aċċellera t-tixrid internazzjonali tal-AMR, u dan kompla 
enfasizza n-natura globali tal-problema. 
 
L-Istrateġija AMR ta’ Malta se tkun inqas effettiva jekk ma tkunx marbuta mal-isforzi 
internazzjonali. Sabiex tappoġġja l-isforzi globali għal tnaqqis fit-tixrid tal-organiżmi 
reżistenti jeħtieġ li Malta tkompli tikkollabora b’mod attiv mal-pajjiżi Ewropej, b’mod 
speċjali dawk fil-Mediterran kif ukoll  għaqdiet internazzjonali permezz ta’ appoġġ tal-
politika strateġika, azzjoni regolatorja u inizjattivi kkoordinati. 
 
Se tingħata prijorità: 
 
7.1 Sabiex jitkompla l-impenn attiv ma’ Fora Ewropej u Internazzjonali. 
 
7.2. Għall-parteċipazzjoni f’inizjattivi ta’ sorveljanza internazzjonali. 
 

8. IT-TRIQ ’IL QUDDIEM 
 
L-Istrateġija tappoġġja sforz kollaborattiv permezz ta’ Strateġija “Saħħa Waħda” sabiex 
jissaħħu dawk il-prattiċi li jinkoraġġixxu l-użu xieraq u prudenti tal-antibijotiċi, jinbidlu dawk 
il-prattiċi li kkontribwixxew għall-iżvilupp tar-reżistenza u jiġu implimentati inizjattivi ġodda 
sabiex jitnaqqsu l-użu mhux xieraq tal-antibijotiċi u r-reżistenza. Din tibni fuq il-prattiċi tajba 
li diġà qegħdin jiġu implimentati bl-integrazzjoni ta’ programmi u inizjattivi ġodda u eżistenti 
f’rispons nazzjonali, unifikat. 
 
L-implimentazzjoni tal-oqsma ta’ prijorità li ġew identifikati se tieħu approċċ fi stadji tul l-
Istrateġija. Din se tinvolvi diversi partijiet ikkonċernati u se teħtieġ livell għoli ta’ 
kooperazzjoni trans-settorjali kemm fil-livelli nazzjonali kif ukoll dawk internazzjonali. L-
Istrateġija tista’ tkun ta’ suċċess biss jekk il-partijiet ikkonċernati kollha jikkunsidraw is-sejħa 
tagħha għal azzjoni u jfittxu b’mod attiv opportunitajiet biex jiżviluppaw sħubiji ġodda 
filwaqt li jsaħħu dawk eżistenti sabiex jappoġġjaw il-kisba tal-objettivi tal-Istrateġija. 
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L-Istrateġija se tkun riveduta u aġġornata b’mod regolari sabiex tibqa’ tirrifletti x-xogħol li 
jkun għaddej, u l-pjanijiet ta’ azzjoni għall-futur. 
 
 
Propjetarji: Mekkaniżmu għall-Koordinazzjoni Intersettorjali (Sovraintendenza tas-Saħħa 
Pubblika permezz tal-Kumitat Nazzjonali dwar l-Antibijotiċi) 
 
 
Dati tar-Reviżjoni: 2021 u 2025 
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APPENDIĊI 1: EPIDEMJOLOĠIJA LOKALI TAL-AMR  

 
Is-Saħħa tal-Bniedem 
 
Epidemjoloġija tal-AMR 
 
Malta mhijiex eżentata mill-isfidi sinifikanti tal-AMR li qed jaffaċċaw il-pajjiżi kollha, li – 
sakemm ma jiġux indirizzati b’mod effettiv – se jkollhom konsegwenzi sinifikanti fuq is-
sigurtà tal-pazjenti. Bħal fil-każ ta’ ħafna pajjiżi oħrajn fil-Mediterran, bosta kombinamenti 
ta’ reżistenza ta’ mikrobi għall-mediċini huma prevalenti lokalment f’proporzjonijiet li huma, 
b’mod sinifikanti, ogħla milli huma f’ħafna reġjuni oħrajn fl-UE, b’mod speċjali fl-
Iskandinavja, li ġeneralment jirrappurtaw reżistenza baxxa. Barra minn hekk, dawn l-isfidi 
lokali juru ruħhom kemm fl-ambjent tal-isptarijiet kif ukoll tal-komunità. 
 
L-isptar  
 
Staphylococcus aureus 
 
Għal iktar minn għaxar snin, mill-ewwel parteċipazzjoni tagħha fl-EARSS u issa fl-EARS-Net, 
Malta rrappurtat waħda mill-ogħla prevalenzi tal-MRSA fl-Ewropa. Fil-fatt, il-proporzjon ta’ 
MRSA, li ġie iżolat mill-kolturi tad-demm, kien, għal ħafna snin, iktar minn 50 %. 
 
  

Il-prevalenza ta’ CRE fil-pajjiżi Ewropej; il-pajjiżi murija bil-kannella jirrappurtaw l-ogħla 
livelli u huma meqjusa bħala endemiċi għal dawn l-organiżmi (sors: ECDC 2015). 
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Madankollu, tul dawn l-aħħar snin, nkiseb titjib sinifikanti fl-inċidenza ta’ batteremija minn 
MRSA fl-MDH, wara t-tnedija fl-isptar kollu ta’ Strateġija kontra l-AMR fl-2010. L-element 
ċentrali tal-inizjattiva kien il-politika ta’ Analiżi tal-Kawżi Prinċipali u l-azzjoni korrettiva 
sussegwenti. B’riżultat ta’ dan, l-inċidenza annwali medjana ta’ batteremija minn MRSA 
tnaqqset b’iktar minn 70 % minn meta nbdiet il-kampanja. 
 

 
L-Inċidenza tal-kura tas-saħħa assoċjata ma’ MRSA fl-Isptar Mater Dei (sors: Id-

Dipartiment għall-Kontroll tal-Infezzjonijiet 2018) 
 
 
Clostridium difficile 
 
Clostridium difficile huwa tradizzjonalment meqjus bħala sekondarju biss għall-MRSA 
f’termini tal-importanza tat-trażmissjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa. Madankollu, għal 
raġunijiet li s’issa mhumiex magħrufa, l-inċidenza ta’ C. difficile f’Malta kienet storikament 
iktar baxxa, b’mod sinifikanti, minn dik fil-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej, minkejja livell 
għoli ta’ użu ta’ antibijotiċi. 
 
 
Acinetobacter baumannii 
 
Il-prevalenza ta’ Acinetobacter baumannii, li huwa reżistenti għal ħafna mediċini, hija għolja 
ħafna f’diversi pajjiżi tal-Mediterran, speċjalment fil-Balkani. Dan l-organiżmu kien ukoll 
iżolat regolarment minn pazjenti fit-Taqsima tal-Kura Intensiva (ITU) fl-Isptar San Luqa, fejn 
ġew irrappurtati diversi tifqigħat. Madankollu, wara l-migrazzjoni lejn MDH u bħala 
konsegwenza diretta tad-diversi inizjattivi fi ħdan dan id-dipartiment għal titjib fil-prattiċi 
tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjonijiet, l-inċidenza ta’ MDR A. baumannii naqset b’mod 
sinifikanti. 
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Klebsiella pneumoniae 
 
Enterobacteriaceae reżistenti għal Carbapenem (CRE), b’mod speċjali Klebsiella 
pneumoniae, ġew irrappurtati f’diversi sptarijiet Ewropej. F’Malta, it-theddida lokali minn 
dawn l-organiżmi hija ogħla minn dik irrappurtata fil-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej. Fil-fatt, 
Malta hija waħda minn biss tliet pajjiżi tal-UE li huma meqjusa bħala endemiċi għal CRE. 
Barra minn hekk, razez ta’ CRE tat-tip New Delhi Metallo li jipproduċu betalattamażi (NDM-
1), li huma kważi reżistenti għall-antibijotiċi kollha, qegħdin jiżdiedu fl-inċidenza fuq livell 
lokali; ġiet irrappurtata mill-inqas tifqigħa waħda. 
 
Infezzjonijiet ta’ CRE saru, kważi b’ċertezza, l-ikbar theddida ta’ AMR f’Malta. Razez 
b’Reżistenza Estensiva għall-Mediċini (Extensive Drug Resistant, XDR) qegħdin jiżdiedu kull 
sena u bdew jinstabu iżolati ta’ Pandrug resistant (PDR) Klebsiella pneumoniae li huma 
reżistenti għall-antibijotiċi kollha magħrufa. 
 

 
Il-prevalenza ta’ CRE fil-pajjiżi Ewropej; il-pajjiżi murija bil-kannella jirrappurtaw l-ogħla livelli u huma meqjusa 
bħala endemiċi għal dawn l-organiżmi (sors: ECDC 2015) 

 
 

 
 
Iżolati annwali ta’ Klebsiella pneumoniae reżistenti għal imipenen fl-Isptar Mater Dei (sors: Id-Dipartiment 
għall-Kontroll tal-Infezzjonijiet 2018) 

 

Sporadic occurrence

Single hospital outbreaks

Interregional spread

No case reported

Regional spread

Endemic situation

Sporadic hospital outbreaks
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Iżolati annwali ta’ XDR Klebsiella pneumoniae (reżistenti għall-antibijotiċi kollha ħlief colistin) fl-Isptar Mater 
Dei (sors: Id-Dipartiment għall-Kontroll tal-Infezzjonijiet 2018) 

 
 
FIL-KOMUNITÀ 
 
Staphylococcus aureus 
 
L-inċidenza ta’ MRSA fl-ambjent tal-komunità laħqet livelli inkwetanti. Madwar 30 % tal-
iżolati ta’ S. aureus mill-kampjuni mibgħuta miċ-ċentri tas-saħħa huma reżistenti għal 
metiċillina. Studju li investiga r-rata ta’ individwi f’saħħithom li huma portaturi tal-MRSA, 
mingħajr ebda trattament fl-isptar matul is-sena preċedenti, sab li din ir-rata kienet ta’ iktar 
minn 8 %; dan huwa wieħed mill-ogħla livelli rreġistrati fil-letteratura. Huwa maħsub li l-użu 
ħażin u l-użu żejjed tal-antibijotiċi fil-komunità, inkluż l-abbuż tal-antibijotiċi topiċi, huma 
responsabbli għal dawn il-livelli tant għoljin ta’ MRSA. 
 
Escherichia coli 
 
Razez ta’ E. coli fil-komunità juru livelli għoljin ta’ reżistenza għal ciprofloxacin; 
proporzjonijiet sostanzjali juru wkoll evidenza tal-produzzjoni ta’ betalattamażi bi spettru 
estiż (ESBL). L-użu ħażin u l-użu żejjed tal-antibijotiċi huwa maħsub li huwa l-fattur ewlieni 
ta’ dawn ix-xejriet u ntweriet assoċjazzjoni bejn ir-reżistenza ta’ E. coli u l-konsum ta’ 
antibijotiċi betalattamażi u kwinoloni fil-komunità. 
 
Streptococcus pneumoniae 
 
Streptococcus pneumoniae huwa l-iktar patoġenu importanti fil-komunità u jikkawża 
infezzjonijiet fil-parti t’isfel u ta’ fuq tal-passaġġ respiratorju. Minkejja li għadu pjuttost 
sensittiv għall-peniċillina, ir-reżistenza lokali għall-makrolidi hija ta’ tħassib. 
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Il-konsum tal-antibijotiċi 
 
Il-bażi tal-għarfien preżenti dwar ix-xejriet u l-livelli tal-użu ta’ aġenti antimikrobiċi 
tissuġġerixxi li bħalissa jeżistu sfidi kbar fil-komunità. Madankollu, l-użu tal-antibijotiċi 
mingħajr riċetta naqas drastikament minn valur ta’ iktar minn 18 % fl-2002 għal madwar 
1 %, kif irrapportat fl-istħarriġ tal-Ewrobarometru tal-2016. Madankollu, dan mhuwiex il-każ 
f’dak li jirrigwarda l-preskrizzjoni mhux xierqa. Kważi nofs il-parteċipanti Maltin fl-istess 
stħarriġ irrapportaw li ngħataw riċetta għal mill-inqas antibijotiku wieħed matul l-2015; 
huwa iktar inkwetanti li l-biċċa l-kbira tagħhom qalu li l-antibijotiċi ngħataw għal riħ, 
influwenza jew uġigħ fil-grieżem - kundizzjonijiet li għalihom normalment mhumiex indikati 
l-antibijotiċi. Il-maġġoranza l-kbira tal-antibijotiċi preskritti fil-komunità għandhom spettru 
wiesa’; co-amoxiclav, cefuroxime u ciprofloxacin huma t-tliet antibijotiċi li jintużaw l-iktar; 
dawn jikkawżaw iktar reżistenza mill-antibijotiċi ekwivalenti tagħhom li għandhom spettru 
iktar limitat. 
 

 
Il-proporzjon ta’ ċittadini tal-UE li ħadu mill-inqas antibijotiku orali wieħed (f’forma ta’ pillola, trab jew 
mistura) minn April 2015 sa Marzu 2016 (sors: Ewrobarometru Speċjali 445) 

 
 
Ix-xejriet tal-konsum tal-antibijotiċi fi ħdan l-MDH ġew stabbilizzati fis-snin riċenti, b’mod 
speċjali fit-taqsimiet ta’ konsum għoli bħal fil-kura intensiva, in-nefroloġija u l-ematoloġija, 
fejn ġew introdotti programmi ta’ politika tal-użu tajjeb tal-antibijotiċi b’suċċess. 
Madankollu, l-użu per capita huwa ferm ogħla mill-medja Ewropea. Barra minn hekk, l-użu 
żejjed tal-prodotti bi spettru wiesa’ (b’mod speċjali carbapenems) jibqa’ sfida flimkien mal-
użu mtawwal iżżejjed u bla bżonn ta’ antibijotiċi għall-profilassi kirurġika. 
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Il-konsum ta’ antibijotiċi għall-użu sistemiku (Grupp ATC J01) fis-settur tal-isptarijiet fil-pajjiżi fil-livell ta’ 
grupp 3 tal-UE/ŻEE, espress bħala DDD għal kull 1 000 abitant kuljum (sors: ECDC 2017) 

 
 
 
Infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa 
 
Data dwar il-prevalenza tal-HAI hija disponibbli primarjament għall-MDH biss, l-uniku sptar 
ta’ kura terzjarja li jipprovdi l-biċċa l-kbira tal-kura fi sptar fil-pajjiż (>90 %). Riżultati mill-
Istħarriġ Ewropew tal-Prevalenza Puntwali 2011-2012 (European Point Prevalence Survey, 
PPS), imwettaq mill-ECDC, poġġa l-prevalenza tal-HAI fl-isptarijiet Maltin fin-nofs l-iktar baxx 
tal-medjan Ewropew; il-prevalenza attwali kienet iktar baxxa minn dik li setgħet tkun 
prevista mill-karatteristiċi tal-pazjenti u t-taħlita tal-każijiet. Barra minn hekk, ġie rreġistrat 
titjib sinifikanti fl-inċidenza ta’ infezzjonijiet fid-demm fil-kura intensiva kif ukoll ta’ diversi 
tipi ta’ infezzjonijiet fis-siti kirurġiċi, b’mod speċjali dawk relatati mal-kirurġija ta’ 
sostituzzjoni prostetika tal-ġenbejn u tal-irkoppa. 
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Prevalenza ta’ HAI osservata b’intervalli ta’ kunfidenza ta’ 95 % u prevalenza ta’ HAI prevista abbażi tal-
karatteristiċi tat-taħlita tal-każijiet u tal-isptar, skont il-pajjiż (sors: ECDC PPS 2011–2012) 

 
 
 
Is-saħħa tal-Annimali 
 
 
Epidemjoloġija tal-AMR 
 
L-informazzjoni dwar l-AMR f’iżolati li joriġinaw mill-annimali tibqa’ estremament skarsa u 
ristretta għal sett limitat ta’ iżolati ttestjati kull sena fil-Laboratorju Veterinarju Nazzjonali, 
f’konformità mar-rekwiżiti minimi tal-UE. Madankollu, anke minn din l-informazzjoni 
limitata, huwa ċar li l-AMR fl-annimali x’aktarx li hija problema sinifikanti. Kważi nofs is-
Salmonella fl-iżolati mit-tjur, ittestjati fl-2014, kienu reżistenti għal ciprofloxacin – 
antibijotiku kruċjali fil-mediċini tal-bniedem. Fl-istess waqt, 86 % tar-razez ta’E. coli mill-
istess sors kienu reżistenti għall-istess antibijotiku. Mir-razez ta’ E. coli iżolati mill-ħnieżer fl-
2015, 19.1 biss kienu kompletament suxxettibbli għall-antibijotiċi kollha ttestjati. 
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Il-proporzjon ta’ E.coli kompletament suxxettibbli li kienu iżolati mill-ħnieżer fil-pajjiżi tal-UE/ŻEE (sors: EFSA 
2015) 

 
Bħalissa m’hawnx laboratorji f’Malta li jistgħu jipprovdu servizz adattat għat-twettiq ta’ 
testijiet dijanjostiċi u ta’ suxxettibbiltà fuq bażi ta’ rutina. Għaldaqstant, il-kampjuni jridu 
jintbagħtu f’pajjiżi oħrajn għall-analiżi, iżda dan rari jsir minħabba l-ispejjeż, kwistjonijiet ta’ 
loġistika (pereżempju l-iżgurar tal-kundizzjonijiet adattati għat-trasport tal-kampjun) u ż-
żmien meħtieġ biex jasal ir-riżultat. 
 
Malta bħalissa mhijiex qiegħda twettaq ittestjar skont id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni 2015/495/UE/6 tal-20 ta’ Marzu 2015 li tistabbilixxi lista ta’ sorveljanza ta’ 
sustanzi li għandhom jiġu mmonitorjati fl-Unjoni kollha fil-qasam tal-politika tal-ilma skont 
id-Direttiva 2008/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Bħalissa mhi qed titwettaq l-
ebda attività oħra li tista’ tindirizza l-aspetti ambjentali tal-AMR. 
 
Il-konsum tal-antibijotiċi 
 
L-informazzjoni epidemjoloġika ddettaljata dwar l-użu tal-antibijotiċi f’Malta hija ristretta 
b’mod sinifikanti minħabba li l-pajjiż għadu ma jiġborx statistika dwar il-konsum tal-
antibijotiċi użati fi prattiċi veterinarji jew jirrapportaha lin-netwerk tal-ESVAC. Saru sforzi 
biex tinkiseb ħarsa ġenerali lejn il-bejgħ ta’ antimikrobiċi veterinarji mid-Direttorat 
Regolatorju Veterinarju (VRD). Il-bejjiegħa bl-ingrossa ntalbu jippreżentaw sommarju tal-
bejgħ annwali tagħhom skont il-piż u skont firxa ta’ kategoriji mniżżla fuq formola 
standardizzata. Il-biċċa l-kbira tal-bejjiegħa bl-ingrossa ppruvaw jipprovdu d-data mitluba. 
Madankollu, din ta’ spiss ma kinitx kompluta jew kienet ta’ kwalità varjabbli. “Feedback” 
aneddottali jissuġġerixxi li l-kundizzjonijiet li skonthom jintużaw l-iktar l-antimikrobiċi fl- 
speċi differenti huma: bhejjem tal-ifrat – mastite, ħnieżer – mard respiratorju, żwiemel, 
klieb u qtates – mard tal-ġilda. Ħafna mill-antibijotiċi iktar antiki, pereżempju l-peniċillina u 
t-tetraċiklina, huma msemmija bħala l-klassijiet ta’ antibijotiċi li jingħataw bl-iktar mod 
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frekwenti biex jiġu ttrattati l-ispeċijiet prinċipali li jipproduċu l-ikel. Jingħad li l-Antibijotiċi 
ta’ Importanza Kritika, użati fil-mediċina tal-bniedem, jintużaw għat-trattament ta’ mard 
urinarju fil-qtates, mard respiratorju fil-baqar, dijarea fil-bhejjem tal-ifrat u l-ħnieżer, 
disturbi ta’ lokomozzjoni fil-bhejjem tal-ifrat, is-sindrome ta' disgalattija wara l-ħlas fil-
ħnieżer u l-mard dentali fil-klieb. Hemm evidenza ta’ użu metafilattiku ta’ peniċillini fit-
trobbija tat-tiġieġ tas-simna. 
 
Għalkemm ir-Regolament 60 tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 437.47 jirrikedi li l-antimikrobiċi 
kollha jinkisbu biss bir-riċetta tal-veterinarju, huwa magħruf li dawn il-farmaċewtiċi jinkisbu 
lokalment minn firxa ta’ sorsi inklużi minn bdiewa oħrajn, minn veterinarji waqt żjarat, minn 
Stati Membri oħrajn u b’importazzjoni personali diretta. Il-kwantitajiet ta’ antimikrobiċi 
miksuba b’dawn il-modi mhumiex magħrufa. Dawn il-kwistjonijiet jippreżentaw ukoll sfidi 
għall-implimentazzjoni ta’ politika dwar l-użu prudenti tal-antimikrobiċi. 
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APPENDIĊI 2: IL-PUNTI POŻITTIVI U D-DEFIĊITS ATTWALI FL-INDIRIZZAR TAL-AMR 

F’MALTA 

 
1 Leġiżlazzjoni u infrastruttura 
 
Il-punti pożittivi attwali: 
• Il-preżenza ta’ ICM fl-għamla tal-NAC. 
• L-impatt ta’ inizjattivi preċedenti mmirati lejn is-sensibilizzazzjoni dwar il-mediċini 

mhux bir-riċetta (OTC) u tal-pubbliku għalkemm fuq skala limitata. 
 
Id-defiċits attwali: 
• In-nuqqas ta’ baġit jimpedixxi l-ippjanar effettiv tal-inizjattivi tal-NAC. 
• Konsultazzjoni / involviment limitati tal-assoċjazzjonijiet professjonali / partijiet 

ikkonċernati mistennija li jimplimentaw partijiet mill-pjan ta’ azzjoni. 
• Il-kapaċità personali tas-sħubija tal-NAC tista’ tirriżulta fl-involviment limitat ta’ 

assoċjazzjonijiet professjonali u partijiet ikkonċernati oħrajn. 
• In-nuqqas ta’ appoġġ amministrattiv maħtur inaqqas it-twettiq tal-attivitajiet u l-

funzjonijiet tal-NAC, minħabba li l-membri volontarji tal-NAC diġà għandhom impenji 
kbar oħrajn. 

• In-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni effettiva, b’mod speċjali l-issettjar ta’ standards minimi ta’ 
IPC għall-isptarijiet u l-istituzzjonijiet residenzjali. 

• In-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni xierqa fil-qasam tas-Saħħa tal-Annimali li tipprovdi l-
għodod neċessarji għal intervent u regolamentazzjoni effettivi, b’mod speċjali fit-
trobbija tal-annimali għall-ikel. 

• Id-definizzjonijiet komprensivi ta’ mediċini li jingħataw biss bir-riċetta għal 
antibijotiċi li la jintużaw għall-bniedem u lanqas għall-annimali jew l-ikel tagħhom. 

• L-infurzar insuffiċjenti tal-iddispensar għall-użu veterinarju ta’ antibijotiċi li 
jingħataw biss bir-riċetta. 

 
2. Politika tal-użu tajjeb tal-antibijotiċi 

 
Il-punti pożittivi attwali: 
• Grupp iddedikat ta’ speċjalisti fl-immaniġġjar tal-antibijotiċi. 
• Programmi qawwija ta’ politika tal-użu tajjeb tal-antibijotiċi (inkluż l-iżvilupp ta’ linji 

gwida) għall-kura fl-isptarijiet, b’mod speċjali fl-MDH. 
 
Id-defiċits attwali: 
• Evidenza ta’ preskrizzjoni mhux xierqa fil-komunità għal infezzjonijiet li huma 

primarjament ikkawżati minn viruses bħall-irjiħat, l-influwenza u l-uġigħ fil-grieżem. 
• Il-preskrizzjoni bla bżonn ta’ formulazzjonijiet bi spettru wiesa’ fil-kura ambulatorja, 

parzjalment b’riżultat ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ antibijotiċi iktar antiki bi 
spettru limitat fl-ispiżeriji privati. 

• Dipendenza eċċessiva fuq l-antibijotiċi meqjusa bħala “l-aħħar rimedju” fil-livell tal-
isptarijiet, b’mod speċjali carbapenems u glycopeptides. 

• Sfidi kbar fil-prattika veterinarja b’evidenza aneddottali tal-akkwist tal-antibijotiċi 
minn sorsi mhux liċenzjati u l-medikazzjoni diretta tal-annimali mill-bdiewa. 
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3. Sorveljanza 
 
Il-punti pożittivi attwali: 

• Data ta’ sorveljanza estiża dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi fl-isptarijiet tal-
gvern. 

• Data robusta dwar il-konsum tal-antibijotiċi għall-MDH, l-isptar ewlieni fil-pajjiż. 
• Verifika tar-riżultat tal-IPC u l-indikaturi tal-proċess għall-MDH, inklużi x-xejriet tal-

inċidenza ta’ organiżmi reżistenti għal ħafna mediċini, bħal MRSA u CRE, kif ukoll il-
konformità mal-iġjene tal-idejn, l-użu ta’ dlik tal-alkoħol għall-idejn eċċ. 
 

Id-defiċits attwali: 
• Is-sorveljanza tal-AMR fl-infezzjonijiet fil-komunità u l-kura reżidenzjali hija dgħajfa; 

data disponibbli toriġina invarjabbilment minn kampjuni meħuda minn infezzjonijiet 
wara nuqqas ta’ rispons għat-trattament primarju, li jirriżulta f’xaqliba lejn ir-
reżistenza. 

• Id-data dwar il-konsum tal-antibijotiċi hija ristretta għal statistika globali tal-
bejjiegħa bl-ingrossa. Il-predominanza tan-natura privata tal-prattika ġenerali 
flimkien man-nuqqas ta’ preskrizzjoni elettronika u rekords tal-iddispensar 
elettroniku jagħmilha kważi impossibbli li jiġu identifikati u indirizzati dawk it-tobba 
li jippreskrivu ammont sinifikanti ta’ antibijotiċi iktar minn tobba oħrajn. 

• In-nuqqas ta’ preskrizzjoni elettronika, kemm fil-komunità kif ukoll fl-ambjent tal-
isptarijiet u dak veterinarju, jagħmilha kważi impossibbli li jiġi studjat il-konsum fil-
livell tal-pazjent u dak dijanjostiku. 

• Hemm lakuni kbar fil-prattika veterinarja, fejn informazzjoni dwar il-prevalenza tal-
AMR u l-użu tal-antibijotiċi hija kważi kompletament nieqsa. Malta ma tiħux sehem 
fin-netwerk tal-ESVAC. 

• Il-“feedback” dwar id-data ta’ sorveljanza lill-utenti, b’mod speċjali lit-tobba li 
jaħdmu fil-komunità, mhuwiex ta’ livell tajjeb biżżejjed. 

 
 

4. Prevenzjoni u Kontroll tal-Infezzjonijiet 
 
Il-punti pożittivi attwali: 

• Il-preżenza ta’ persunal iddedikat għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Infezzjonijiet 
(IPC) fl-isptarijiet għall-kura akuta u ta’ riabilitazzjoni. 

• Punt fokali tal-kompetenza ta’ IPC fl-MDH. 
• Diversi stejjer ta’ suċċess dwar titjib fi proċessi u riżultati, b’mod speċjali fil-kura 

terzjarja. 
 
Id-defiċits attwali: 

• Eteroġeneità konsiderevoli fl-attivitajiet ta’ IPC fl-isptarijiet għall-kura akuta u ta’ 
riabilitazzjoni 

• In-nuqqas ta’ standardizzazzjoni, koordinazzjoni u sorveljanza nazzjonali. 
• Strutturi mhux adegwati tar-responsabbiltà biex tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni. 
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5. It-Taħriġ, l-Iżvilupp Professjonali Kontinwu u l-Edukazzjoni 
 
Il-punti pożittivi attwali: 

• Il-kopertura tal-IPC u l-politika tal-użu tajjeb tal-antibijotiċi f’xi korsijiet ta’ qabel il-
lawrja. 

• L-esperjenza miksuba mill-NAC fil-passat fl-organizzazzjoni tal-Jum Ewropew għall-
Għarfien dwar l-Antibijotiċi. 

• L-interventi li rnexxew fir-rigward tat-tnaqqis fl-akkwist tal-antibijotiċi mhux bir-
riċetta. 

 
Id-defiċits attwali: 

• Livell baxx ta’ għarfien dwar l-antibijotiċi fost il-pubbliku. 
• In-nuqqas ta’ appoġġ amministrattiv maħtur inaqqas it-twettiq tal-attivitajiet tal-

NAC. 
• L-inklużjoni mhux adegwata tal-AMR fit-taħriġ ta’ wara l-lawrja. 

 
 

6. Ir-Riċerka u l-Prestazzjoni tat-Twettiq 
 
Il-punti pożittivi attwali: 

• L-interess fost studenti universitarji u dawk li diġà ggradwaw biex jaħdmu fuq 
dissertazzjonijiet u jwettqu awditi dwar suġġetti relatati mal-AMR. 

• Riċerkaturi b’esperjenza u entużjasti, lesti li jiddedikaw il-ħin tagħhom lil hinn mid-
dmirijiet kliniċi tagħhom. 

 
Id-defiċits attwali: 

• L-ekonomiji ta’ skala jrendu diffiċli l-proġetti ta’ riċerka kbar. 
• Restrizzjonijiet baġitarji anke għall-proġetti ta’ riċerka iżgħar. 
• In-nuqqas ta’ infrastruttura u ta’ persunal iddedikat għar-riċerka tal-AMR. 

 
 

7. Sħubiji internazzjonali u kollaborazzjoni 
 
Il-punti pożittivi attwali: 

• Il-parteċipazzjoni f’netwerks tal-UE pprovdiet opportunitajiet għal netwerking 
ma’ pari esperti u għal tagħlim minn esperjenzi ta’ suċċess f’pajjiżi oħrajn. 

 
Id-defiċits attwali: 

• In-nuqqas ta’ inizjattivi ffukati ma’ pajjiżi fir-reġjun tal-Mediterran li jaqsmu 
ħafna mill-isfidi infrastrutturali, kulturali u loġistiċi, li huma l-fatturi ewlenin li 
qegħdin jikkawżaw l-AMR hawn Malta. 
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APPENDIĊI 3: PJAN TA’ AZZJONI 
 


