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Messaġġ minn Dr Adrian Delia 
Kap tal-Partit Nazzjonalista 

Is-saħħa kollox; dan hu qawl li fih missirijietna
għasru verità bħal f’ħafna qwiel oħrajn. Mingħajr
saħħitna m’aħna xejn. U dan nagħrfuh ħafna
drabi meta s-saħħa tonqsilna. Għalhekk għalina
s-saħħa kienet dejjem prijorità. Minkejja li matul
is-snin bnejna servizzi nazzjonali tas-saħħa tajbin
bi sptarijiet u sistemi ġodda, baqgħalna fejn
insaħħu u din hi wkoll l-ambizzjoni tagħna.

Fil-qasam tas-saħħa, ħafna Maltin ħutna jiffaċċjaw kundizzjonijiet 
bħad-dijabete li għandhom ukoll għeruq fil-mod kif ngħixu bħala soċjetà u
fir-riżorsi li nagħtu lil kulħadd biex jgħix ħajja sana, ħajja b’saħħitha, u biex
jagħmel deċiżjonijiet tajbin fuq l-istil ta’ ħajja li jgħix.

Id-deċiżjonijiet dwar is-saħħa huma fuq kollox responsabbiltà ta’ pajjiżna u
tar-riżorsi li jiddedika għalihom. Fl-istess waqt, nemmnu wkoll li l-ebda
pajjiż ma jista’ jsib tarf l-isfidi tas-saħħa waħdu. Bilfors irridu naħdmu
flimkien ma’ pajjiżi oħrajn fil-qasam tar-riċerka. Hu hawnhekk li s-sħubija 
fl-Unjoni Ewropea, grazzi għall-Partit Nazzjonalista, tgħinna ħafna biex
nikkoperaw mill-qrib ma’ pajjiżi oħrajn u ninfluwenzaw ir-riżorsi li l-UE
tiddedika għas-saħħa.
 
Bħala partit qed inħarsu ’l quddiem lejn is-snin 20 tas-seklu 21. Irridu nibnu
fuq it-titjib li twettaq fil-passat u għalhekk diġà mill-oppożizzjoni qed
inressqu dan id-dokument bi proposti konkreti u fattibbli biex niġġieldu 
d-dijabete u nagħtu kwalità tal-ħajja aħjar lil dawk li jbatu jew li għad jistgħu
jbatu minnha. U bl-ideat tagħna qed nagħtu kontribut kemm fuq livell
nazzjonali kif ukoll fuq dak Ewropew bil-ħidma tal-MEPs tagħna.

Flimkien għal saħħitna



 
 
Il-fatt li f’pajjiżna hawn eluf kbar ta’ nies li jbatu mid-dijabete b’rata li
wkoll qed tiżdied iservina ta’ sfida. Din is-sitwazzjoni tħeġġiġna
nimpenjaw ruħna saħansitra aktar biex naħdmu flimkien għal saħħitna
bħala Maltin, Għawdxin u Ewropej ħalli fiż-żmien li ġej negħlbu din 
l-isfida, noffru l-aqwa servizzi lil dawk li jintlaqtu, u nipprevjenu kemm
nistgħu din il-kundizzjoni permezz ta’ ħajja aktar sana.
 
Nawgura s-saħħa lil kulħadd.



Messaġġ minn  Mario Galea 
Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar id-Dijabete
 

F’pajjiżna nbatu minn rata sostanzjalment għolja
ta’ dijabete li hija l-kawża ta’ diversi mardiet u
kundizzjonijiet kroniċi oħrajn. Dan mhux kollu 
t-tort tagħna għax hemm diversi fatturi li
jwasslu għal dan. Imma żgur hemm ħafna
x’nagħmlu fuq id-dijabete.

Il-Partit Nazzjonalista dejjem poġġa fuq quddiem il-kura u l-kontroll ta’ din
il-kundizzjoni u kien għalhekk li kien ħa inizjattiva biex il-Parlament ikollu
Kumitat Parlamentari dwar id-Dijabete. Dan il-kumitat apposta reġa’
twaqqaf fl-aħħar xhur wara aktar inizjattiva tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista.
 
Id-dijabete hija kundizzjoni kronika li meta tiġi ttraskurata tikkawża ħafna
tbatija, komplikazzjonijiet, tnaqqis fil-livell tal-għajxien, diżabilità u
saħansitra mwiet. Hawn pazjenti li jkollhom jgħaddu wkoll minn
amputazzjoni ta’ parti minn ġisimhom.
 
L-għarfien tal-kundizzjoni hu wkoll problema għax hawn ħafna nies li
għandhom id-dijabete imma li għadhom ma jafux li għandhom din 
il-kundizzjoni. Dan jinkwetana għax ifisser li meta jsiru jafu li għandhom 
il-kundizzjoni jkun intilef ħafna żmien siewi biex jilqgħu minn kmieni u
jikkontrollaw malajr u aħjar.
 
 
 
 

Il-viżjoni tagħna għas-saħħa f’qasam
ta’ impatt qawwi u wiesa’





Messaġġ minn Dr Francis Zammit Dimech 
Membru Parlamentari Ewropew

Id-dijabete tolqot ħafna eluf ta’ nies f’pajjiżna.
Fil-ħidma politika tiegħi, speċjalment fl-aħħar
sentejn li ilni MEP, iltqajt ma’ ħafna nies li talbuni
naħdem biex nindirizzaw flimkien 
id-diffikultajiet u l-isfidi li jġarrbu minħabba 
d-dijabete. Kien għalhekk li ftit wara li ġejt elett
fil-Parlament Ewropew għażilt bħala waħda
mill-prijoritajiet ta’ ħidma tiegħi dik fuq il-qasam
tad-dijabete.

Għalhekk ingħaqadt fil-Grupp ta’ Ħidma Ewropew fuq id-Dijabete fejn
intgħażilt ukoll bħala Kopresident. F’dan il-Grupp ressaqt bosta sfidi 
tal-pazjenti Maltin u Għawdxin u wassalt biex dawn l-isfidi ġew diskussi
mal-Kummissarju Ewropew responsabbli għas-saħħa. B’hekk, wasalna
wkoll għal deċiżjonijiet fuq livell Ewropew biex inqajmu aktar kuxjenza fuq
id-dijabete, insaħħu l-ħidma ħalli ssir prevenzjoni tagħha, kif ukoll biex
nagħmlu investiment akbar fir-riċerka f’dan il-qasam. Organizzajt ukoll
dibattiti u rajt li titwessa’ l-possibilità li wieħed jittestja l-livell taz-zokkor
fid-demm fil-Jum Dinji tad-Dijabete b’kollaborazzjoni mal-Federazzjoni
Internazzjonali tad-Dijabete (IDF).
 
Fuq livell nazzjonali, iltqajt ma’ bosta stakeholders inkluż għaqdiet,
professjonisti u pazjenti f’dan il-qasam. Organizzajt Konferenza Nazzjonali
fuq id-Dijabete taħt l-awspiċju tal-President ta’ Malta. Ressaqt ukoll ħames
proposti prattiċi lill-Gvern biex jaħdem fuqhom f’dan il-qasam skont 
it-talbiet tan-nies li jaħdmu kuljum, jew ibatu kuljum, mid-dijabete.

Ħidma bħala Maltin u Ewropej



Il-ħames proposti li ressaqt huma dawn:

li l-Gvern jipprovdi Continuous Glucose Monitors b’xejn; 
li jagħti b’xejn labar tal-4mm lit-tfal li jbatu mid-dijabete;
li jipprovdi labar lill-persuni li jgħixu bid-dijabete li jinkludu Lancet
Device b’xejn;
li f’Għawdex ikun hemm infermiera tad-dijabete disponibbli 
għall-pazjenti; u
li jitwaqqaf Kumitat Parlamentari dwar id-Dijabete.
Filwaqt li l-Gvern wettaq tnejn minn dawn il-ħames proposti li
ressaqt, għadu fil-proċess li jipprovdi Continuous Glucose Monitors
b’xejn lill-persuni li jgħixu bid-dijabete.

Jien impenjat li nkompli naħdem b’risq dawk konċernati kemm f’Malta
kif ukoll fl-Ewropa ħalli flimkien naħdmu għal ħajja b’saħħitha billi
ngawdu wkoll mill-koperazzjoni ta’ pajjiżi oħrajn sħabna fl-UE 
fir-riċerka, fil-fondi u fl-inizjattivi.



Il-Partit Nazzjonalista
jibqa' impenjat biex

itejjeb is-servizzi 
għall-persuni li 

jgħixu bid-dijabete



Il-proposti tagħna

Aħna jimpurtana mis-saħħa tal-Maltin u l-Għawdxin
u għalhekk qed inressqu numru ta’ proposti fuq 
il-qasam tad-dijabete. Dawn joħorġu minn laqgħat
li saru ma’ stakeholders Maltin u barranin, fosthom
riċerkaturi, pazjenti, professjonisti tas-saħħa u
għaqdiet. 
 



Il-proposti tagħna



Il-proposti tagħna b'risq 
il-persuni li jgħixu bid-dijabete

A. Il-prevenzjoni biex nilqgħu minn kmieni

1.     Niżguraw li l-iskema tat-tqassim tal-frott u l-ħaxix fl-iskejjel tkun
implimentata fil-ħin u jkun żgurat li dawn ikunu friski u tal-istaġun skont 
l-istess linji gwida tal-iskema.
 
2.     Jidħlu programmi ta’ prevenzjoni fl-iskejjel minn età żgħira fuq
konsum ta’ ikel tajjeb u programmi ta’ ħajja sana permezz tal-eżerċizzju
regolari.
 
3.     Nimpenjaw ruħna favur l-implimentazzjoni u t-traspożizzjoni 
mill-aktar fis tal-provvedimenti l-ġodda fid-Direttiva Ewropea dwar 
il-midja awdjoviżiva li, fost oħrajn, tintroduċi regoli aktar stretti dwar 
ir-reklamar u t-tqegħid ta’ prodotti fi programmi tat-tfal biex ikun hemm
tnaqqis ta’ kemm it-tfal ikunu esposti għall-pubbliċità għal ikel u xorb
mhux tajjeb għas-saħħa.
 
4.     Indaħħlu fis-seħħ il-Liġi għal Stili ta’ Ħajja Sana. Din il-liġi kienet
approvata mill-Parlament f’Jannar tal-2016, aktar minn tliet snin ilu. Il-Liġi
għal Stili ta’ Ħajja Sana tindirizza t-tip ta’ ikel li jitqassam fl-iskejjel, fid-djar
tal-anzjani u f’istituzzjonijiet pubbliċi; tinċentiva lill-Kunsilli Lokali sabiex
jaħdmu ħalli jqajmu kuxjenza favur ħajja b’saħħitha; u tirregola 
l-promozzjoni u r-reklamar ta’ prodotti li mhux sustanzjużi għall-ġisem 
tal-bniedem.
 
5.     Niksbu aktar fondi tal-UE kif ukoll nazzjonali għall-Kunsilli Lokali
sabiex dawn jinvestu f’attivitajiet sportivi, f’mezzi ta’ eżerċizzju regolari u
f’kampanji long-term li jqajmu kuxjenza u li jgħinu fil-prevenzjoni fost il-
komunitajiet rispettivi tagħhom.



6.     Ikun hemm aktar Diabetes Nurse Specialists fil-komunità inkluż
f’Għawdex biex ikabbru l-għarfien dwar id-dijabete u l-impatt negattiv
tagħha fost il-familji tagħna. Fl-istess waqt, ikun hemm kampanji ta’
informazzjoni sabiex ma jibqax taboo l-fatt li wieħed jgħix bid-dijabete,
u b’hekk il-kundizzjoni tingħaraf u tkun miġġielda. Hemm bżonn ukoll
aktar Diabetes Nurse Specialists fl-isptar. 
 
7.     Ħafna nies li għandhom id-dijabete ma jafux bil-kundizzjoni
tagħhom u mbagħad isiru jafu biha tard. Għalhekk għandna
nikkunsidraw screening ibbażat fuq il-popolazzjoni li possibilment
jimmira għall-etajiet l-aktar fir-riskju, jiġifieri dawk bejn l-40 u s-60 sena
fejn hemm l-akbar ta' numru ta' nies bid-dijabete u li ma jafux biha.
 
 
 
 
B. Servizzi tal-aqwa kwalità

8.      Il-Partit Nazzjonalista jinsisti mal-Gvern biex jipprovdi Continuous
Glucose Monitors (CGMs) b’xejn għall-persuni kollha li jgħixu 
bid-dijabete tat-tip 1, dawk li jridu jittaqqbu bl-insulina. Il-Gvern
wiegħed li se jagħti l-CGMs b’xejn lit-tfal wara kampanja ta’ sena minn
Francis Zammit Dimech, imma l-implimentazzjoni għadha ma saritx. 
 
Dan l-apparat fih il-vantaġġ li javża lill-pazjent jekk il-livell taz-zokkor
fid-demm tiegħu ikunx tiela’ jew nieżel. Din hi innovazzjoni li issa
għandha aktar minn għaxar snin u li l-Gvern għandu jipprovdi sabiex
jiżgura li anke dawk li għandhom dħul baxx ikollhom aċċess għaliha. 
L-ispecifications tal-CGMs għandhom ikunu diskussi mal-professjonisti
u mal-Assoċjazzjoni Maltija tad-Dijabete.
 
 
 
 
 



9.      Jiġu pprovduti lill-persuni li jgħixu bid-dijabete Lancet
Devices ħalli dijabetiċi li jkollhom itaqqbu subgħajhom biex
jiċċekkjaw il-livell taz-zokkor fid-demm jagħmlu dan b’anqas
skumdità.
 
10.     Jiżdiedu mal-formularju nazzjonali aktar mediċini b’xejn,
fosthom GLP1 agonists u SGLT2 inhibitors, lill-persuni li jgħixu
bid-dijabete tip 2. Dawn huma mediċini li nstabu provi li jipprevjenu
puplesiji u attakki tal-qalb. Dawn mhumiex disponibbli b’xejn u
mhux kulħadd jista’ jixtrihom peress li l-prezz tagħhom ivarja minn
€60 sa €130 fix-xahar. Għandha tiġi introdotta insulina ta' kwalità
aħjar kemm għad-dijabete tat-tip 1 u dik tat-tip 2.  
 
11.     Ikun hemm servizz ta’ screening tas-saqajn b’mod strutturat
b’minimu ta’ sessjoni fis-sena għall-pazjenti kollha tad-dijabete 
bl-involviment ta’ Podjatri professjonali.
 
12.     Jiżdiedu d-Dieticians fil-Klinika tad-Dijabete u jkun hemm
investiment akbar fit-taħriġ tagħhom.
 
13.     Filwaqt li nieħdu pjaċir bit-tnaqqis fl-amputazzjonijiet matul 
l-aħħar għaxar snin, in-numri għadhom għoljin u hemm bżonn ta’
aktar investiment, fosthom li jkun provdut Total Contact Casting 
fl-isptar, għax dan hu l-aktar mod effettiv biex jitneħħa l-piż minn
fuq ulċeri fis-saqajn lill-persuni li jgħixu bid-dijabete.



C. Ir-riċerka u fondi akbar għaliha

14.     Irridu li Malta tagħmel użu akbar minn fondi Ewropej għar-riċerka
fuq id-dijabete. Pajjiżi oħrajn tal-Mediterran – fosthom l-Italja, Spanja u
Franza – huma fost dawk l-aktar li bbenefikaw fl-aħħar snin. F’dan 
il-kuntest, irridu ninkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ konsorzja Ewropej sabiex
pajjiżi żgħar bħal Malta jibbenefikaw aktar.
 
15.     Pajjiżna jinsab it-tielet mill-aħħar fl-Ewropa fejn tidħol ir-riċerka u
allura rridu ninvestu aktar fondi nazzjonali biex aħna wkoll nagħtu
kontribut siewi ħalli nikkumbattu din il-kundizzjoni.
 
D. Tmexxija tajba flimkien

16.     Naraw li jkun hemm involviment akbar tal-persuni li jgħixu
bid-dijabete u tal-għaqdiet tagħhom fit-tfassil, fit-twettiq u 
fl-evalwazzjoni tal-politika tas-saħħa li tikkonċerna d-dijabete.
 
17.     Filwaqt li hu tajjeb li pajjiżna għandu Strateġija Nazzjonali 
għad-Dijabete, fil-kuntest tal-fatt li din saret għas-snin 2016‑2020
għandha ssir evalwazzjoni ta’ x’titjib fil-fatt sar u x’miżuri fil-fatt ittieħdu.
 



18.     Ikun hemm reġistru estensiv u robust tad-dijabete li jinkludi 
l-pazjenti li jgħixu bid-dijabete.
 
19.     Issir strateġija konġunta fuq livell Ewropew biex ikun hemm
reġistri tad-dijabete li jippermettu skambju ta’ dejta għal monitoraġġ
aħjar u evalwazzjoni tal-kura; din id-dejta tintuża għal azzjonijiet
konġunti kif ukoll għar-riċerka.
 
20.     Fl-aħħar snin il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu rappreżentanza
b’saħħitha fil-Grupp ta’ Ħidma Ewropew fuq id-Dijabete permezz 
tas-sehem ta’ Simon Busuttil u ta’ Therese Comodini Cachia. Fil-preżent,
Francis Zammit Dimech hu Kopresident ta’ dan il-Grupp. 
 
Il-Partit Nazzjonalista qed jirriafferma li se jkompli jimpenja ruħu f’dan 
il-Grupp biex jimbotta ’l quddiem soluzzjonijiet għall-isfidi nazzjonali fuq
livell Ewropew u biex jara li d-dijabete jkun prijorità wkoll fil-qasam 
tas-saħħa u r-riċerka fuq livell Ewropew.
 
21.     Għandu jkun żgurat li ma jkun hemm ebda diskriminazzjoni b’mod
volontarju jew involontarju fuq persuni li jgħixu bid-dijabete f’oqsma
varji, inkluż fl-iskejjel u fuq il-post tax-xogħol.
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