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Malta flimkien.
Il-futur sabiħ.
Dan il-manifest hu l-pjan li fuqu ser infasslu
l-Malta li rridu għal uliedna.
Huwa l-frott ta’ diskussjoni wiesgħa ma’
kulħadd, fejn minn 100 idea ħloqna 1,000
proposta ġdida. Permezz tal-fiduċja tagħkom
l-Għawdxin u l-Maltin, lesti biex dawn
il-proposti issa nibdluhom f’elf kisba ġdida
għal pajjiżna.
Dan il-manifest huwa stedina biex noħolqu
futur sabiħ flimkien f’rebbiegħa li tkabbar
il-ġid u l-prosperità.
Biex naslu rridu naħdmu flimkien u nkunu
wasalna biss meta kulħadd ikun qed jgħix
kwalità ta’ ħajja aħjar.

Flimkien urejna kif bil-għaqal, ir-rieda tajba ta’
kulħadd u l-qlubija nafu negħlbu sfidi iebsa. Issa
huwa ż-żmien ta’ opportunità sabiex ilkoll nibnu
ġejjieni sabiħ li fih jieħu sehem kulħadd.
Kulħadd għandu sehem x’jagħti.
Min jaħdem u min iħaddem, iż-żgħażagħ u
l-anzjani, l-istudenti u l-edukaturi, il-front liners,
l-artisti, is-soċjetà ċivili u dawk kollha li jridu
jkomplu jaraw lil dan il-pajjiż jaqbeż
l-aspettattivi tiegħu.
Nemmnu li l-ħolqien tax-xogħol huwa s-sies
tal-ħolqien tal-ġid. Irridu niżguraw li x-xogħol ikun
il-mezz biex tgħix ħajja aħjar u mhux tgħix biex
taħdem. Ser noffru pajjiż miftuħ għan-negozju.
Ngħinuk tkabbar in-negozju tiegħek u jekk
taspira li tibda negozju ġdid, issib l-akbar
għajnuna possibbli.  
Aħna neżistu biex intejbu l-għejxien ta’ kull min
jaħdem, tal-istudenti, tal-pensjonanti u tal-familji
tagħna kollha. Daqstant impenjati li ngħinu
lin-negozji u s-self-employed jikbru u joħolqu
xogħol ta’ kwalità.
Fl-aħħar snin żgurajna li kulħadd jista’ jagħżel
li jiżżewweġ lil min iħobb u jrabbi l-ulied. Issa
rridu nibqgħu nwettqu r-riformi biex aktar nies
ikollhom ċans isiru ġenituri għall-ewwel darba.  

Urejna li l-era tal-ekonomija tas-suq ma
twaqqafniex milli nassiguraw li l-ġustizzja soċjali
twieżen lil dawk l-aktar fil-bżonn. L-emanċipazzjoni
ta’ persuni li jesperjenzaw diffikultajiet fil-ħajja ta’
kuljum mhix privileġġ, iżda dritt.
Malta Flimkien hija serħan il-moħħ għaż-żgħażagħ
u familji ġodda fit-twettiq tal-ħolm tagħhom. Ser
nibqgħu naħdmu biex naraw lil kull tifel u tifla ta’
pajjiżna jwettqu l-ħolm tagħhom.  
Determinati li nkomplu nġibu differenza
pożittiva fl-iżvilupp ta’ pajjiżna u l-ħajja
tal-Għawdxin u l-Maltin kollha.
Dan kollu rridu niksbuh f’Malta isbaħ. Għalhekk ser
nagħmlu l-ikbar investiment fl-ambjent ta’ pajjiżna.
Is-suċċess tal-parti li jmiss tal-vjaġġ tagħna
huwa ddeterminat mill-ħila tagħna li niġbdu
ħabel wieħed.
Kull darba li kellna sfidi kbar quddiemna
għelibniehom għax konna magħqudin, flimkien.
Malta Flimkien.
Il-futur sabiħ.
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Poplu b’saħħtu,
pajjiż b’saħħtu
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Minkejja l-effetti qliel tal-pandemija,
is-servizz tas-saħħa ta’ pajjiżna baqa’
fost l-aqwa fid-dinja. Issa l-prijorità
tagħna ser tkun il-prevenzjoni
tal-mard u l-użu tax-xjenza biex
nevitaw kumplikazzonijiet ta’ saħħa
matul il-ħajja.
128

It-tibdil li għamilna fil-qasam tas-saħħa ta lura d-dinjità lil eluf ta‘ pazjenti li ma kinux
qed jirċievu trattament fil-ħin. Qarribna s-servizz tas-saħħa lejn iċ-ċittadin b’16-il ċentru
komunitarju tas-saħħa ġdid f’lokalitajiet differenti madwar Malta u Għawdex.
Il-mediċina out-of-stock spiċċat u żidna 80 mediċina ġdida fuq il-formolarju tal-Gvern.
L-anzjani ser jibdew jirċievu b’xejn il-mediċini kollha li jinsabu f’din il-lista.
Pajjiżna ser ikompli jkollu sptarijiet u faċilitajiet moderni tal-aqwa livell, inkluż fejn jidħol
dak kollu li huwa marbut mas-saħħa mentali.
L-inizjattivi kollha li nieħdu fil-qasam tas-saħħa jkunu possibbli biss permezz taddedikazzjoni tat-tobba, l-infermiera u l-ħaddiema kollha f’dan is-settur. Determinati li
ntejbulhom il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom ukoll.

		 L-aqwa servizz
		 tas-saħħa u b’xejn
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Inkomplu mmexxu ‘l quddiem il-politika
tas-saħħa li tiggarantixxi servizz
tal-ogħla kwalità u b’xejn għall-Maltin
u l-Għawdxin kollha.
Inkomplu nżidu l-investiment annwali
fis-settur tas-saħħa, b’enfasi akbar fuq
il-prevenzjoni, il-kura primarja u l-użu
tal-aħħar teknoloġija biex nilħqu aktar
pazjenti. Fl-istess waqt ser ninvestu
dejjem aktar fit-tobba, speċjalisti,
konsulenti, infermiera, paramediċi u dawk
kollha involuti fil-qasam tas-saħħa. Irridu
nħeġġu dejjem aktar żgħażagħ biex
iħarsu lejn dan is-settur bħala karriera
u vokazzjoni.  
Matul il-pandemija, il-ħaddiema fis-settur
tas-saħħa għamlu sagrifiċċji kbar, anki
b’detriment għall-familji tagħhom. Jekk
qatt kien hemm bżonn konferma dwar
l-importanza tas-servizz li jagħtu dawn
il-professjonisti, il-pandemija ħarġet
biċ-ċar il-livell għoli u d-dedikazzjoni ta’
dawn il-ħaddiema. Dan ser nirrikonoxxuh
b’titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol
fil-ftehimiet kollettivi li jridu jiġġeddu
matul il-leġiżlatura li jmiss u lil hinn.
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It-teknoloġija għandha sehem importanti
biex tgħin liċ-ċittadini jgħixu ħajja
b’saħħitha u b’hekk jipprevenu l-mard
kmieni kemm jista‘ jkun. Fl-istess
ħin irridu nipprovdu kura u terapija
personalizzata lill-pazjenti kollha.
Bl-użu ta’ riċerka sofistikata u genome
sequencing, is-servizz tas-saħħa tal-istat
ser ikun f’pożizzjoni li jipprovdi kemm
jista’ jkun informazzjoni liċ-ċittadini
dwar is-suxxettibilità tagħhom  lejn
mard differenti u l-aktar mediċina li tkun
effettiva għalihom f’każ ta’ mard.
Il-mard rari jġib miegħu sfidi u
diffikultajiet kbar, kemm għall-pazjenti
kif ukoll għall-familji tagħhom. Konxji li
bosta drabi dawn il-kundizzjonijiet tant
ikunu rari li ma jkunx hemm persuni oħra
li qed jgħaddu mill-istess esperjenza
fil-pajjiż. Ser naħdmu sabiex jitħejja pjan
t’azzjoni nazzjonali dwar il-mard rari li ma
jiffukax biss fuq id-dijanjosi u l-kura, iżda
wkoll fuq il-kwalità tal-ħajja ta’
dawn il-persuni.

Prijorità ikbar
		 lill-kura preventiva
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Immexxu politika tas-saħħa mibnija
fuq stil ta’ ħajja sana, ibbażata fuq
il-prevenzjoni tal-mard u t-tixrid tiegħu.
Nikkonsolidaw il-miżuri ta’ prevenzjoni
u nvaraw strateġija nazzjonali mmirata
sabiex tnaqqas il-prevalenza ta‘ mard u
l-imwiet ikkawżat minnu. Nippromwovu
dieta nutrittiva u attività fiżika bħala parti
mir-rutina ta‘ kuljum.
Il-politika tas-saħħa li qed nitkellmu
dwarha ser tkun imsaħħa permezz ta‘
programm ħolistiku ta‘ genetic screening
u testing, tilqim, kif ukoll moniteraġġ
kontinwu ta‘ kundizzjonijiet u mard.

		Ninvestu
		 fil-kura primarja
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Tul l-aħħar leġiżlatura nfetħu 16-il ċentru
komunitarju tas-saħħa ġdid f’lokalitajiet
differenti madwar Malta u Għawdex.
Dawn iċ-ċentri assiguraw kura ta’ kwalità
viċin in-nies u naqqsu l-pressjoni minn fuq
l-isptarijiet u ċ-ċentri tas-saħħa eżistenti.
Irridu nkomplu bl-investiment fil-kura
primarja billi naraw li jkun hemm ċentru
komunitarju f’kull lokalità.  
Fl-aħħar snin Gvern Laburista reġa’ ta
l-ħajja mill-ġdid liċ-ċentri tas-saħħa.
Sal-aħħar tal-leġiżlatura li jmiss ser jitlesta
l-proġett li permezz tiegħu ser jiġu
rrinnovati u mmodernizzati ċ-ċentri
tas-saħħa kollha ta’ pajjiżna. Il-pjan
tagħna huwa li dawn iċ-ċentri jkomplu
jżidu l-firxa ta’ servizzi li joffru, inkluż
operazzjonijiet minuri li sal-lum kienu
pprovduti biss mill-Isptar Mater Dei.  
Sal-aħħar ta’ din is-sena ser jinfetħu
l-Paola Health Hub u ċ-ċentru tas-saħħa
ġdid fir-Rabat Għawdex. Bl-istess għan
li tkompli titnaqqas il-pressjoni minn fuq
l-isptar ċentrali, ser jinbeda x-xogħol fuq
Northern Hub sabiex in-nies li joqogħdu
fin-naħa ta’ fuq tal-pajjiż igawdu millistess servizzi eqreb ta’ fejn joqogħdu.
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Irridu nħeġġu dejjem aktar
id-diċentralizzazzjoni tas-servizzi
tas-saħħa bi rwol akbar tat-tobba
tal-familja mill-qasam privat. Ser nagħtu
aċċess għal numru ta’ servizzi tas-saħħa
pubblika lil pazjenti li jagħżlu li jużaw
it-tabib privat tagħhom.

		 Mater Dei
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Wara li saru l-pjanti u l-preparazzjonijiet
kollha meħtieġa, fil-leġiżlatura li jmiss
ser tinbena l-binja biswit Mater Dei li ser
tilqa’ fiha d-dipartiment tal-outpatients.
Dan l-investiment ser jassigura li s-servizz
tas-saħħa tal-istat ikun preparat
għall-futur permezz ta’ twessigħ
tas-servizzi pprovduti bħalissa u faċilitajiet
ġodda li jlaħħqu mad-domanda li dejjem
qed tikber, filwaqt li ser jinħoloq parkeġġ
addizzjonali għal aktar minn 650 karozza
biex jintużaw mill-ħaddiema tal-isptar,
il-pazjenti u l-viżitaturi.
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Il-kwalità tas-servizz tas-saħħa tiddependi
mil-livell tal-edukazzjoni li jirċievu
l-professjonisti mediċi. Ser inlestu
x-xogħol fuq l-iskola medika ġdida
fl-Università ta’ Malta b’faċilitajiet
mill-aktar avvanzati u li tassigura li
pajjiżna jibqa’ jkollu professjonisti mediċi
bl-aqwa ħiliet għall-futur.
L-ispazju fejn illum hemm l-iskola medika
eżistenti ser jintuża sabiex jinfetħu swali
ġodda ġewwa Mater Dei.
Fl-aħħar snin wettaqna ħidma kbira
sabiex jonqos il-ħin ta’ stennija
fid-Dipartiment tal-Aċċidenti u
l-Emerġenza. Beħsiebna nkomplu
nnaqqsu l-ħin ta’ stennija permezz ta’
tkabbir tal-ispazju ddedikat għal dan
id-dipartiment tant importanti f’Mater
Dei u nagħmlu rijorganizzazzjoni tiegħu.

		

		 Inħarsu d-drittijiet u
d-dinjità tal-pazjent
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Bħala parti mill-pjan sabiex jitwessgħu
s-servizzi pprovduti mid-Dipartiment
tal-Aċċidenti u l-Emerġenza, ser jitwaqqaf
National Poison Centre sabiex jagħti
assistenza lill-persuni, speċjalment tfal,
li jkunu kkonsmaw jew ġew esposti għal
materjal jew likwidi li jkunu ta’ dannu
għas-saħħa ta’ dak li jkun. Dan iċ-ċentru
jżomm inventarju ta’ prodotti u kimiċi
differenti sabiex ikun f’pożizzjoni li jassisti
lill-pubbliku f’sitwazzjonijiet t’emerġenza.  
Nemmnu li l-pazjenti tixirqilhom l-aqwa
kura u fil-ħin. Illum l-Isptar miexi aħjar,
naqqasna l-listi ta’ stennija u qed isiru
numru ta’ interventi kirurġiċi ġodda
għall-ewwel darba. Fiż-żmien li ġej ser
nibqgħu impenjati biex noffru l-aqwa
servizz tas-saħħa u nsaħħu ċ-Charter
għad-Drittijiet tal-Pazjenti fl-infurzar
intier tiegħu.
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Fil-preżent ir-residenti Għawdxin li
jaqsmu l-gżejjer għal trattament mediku
ma jħallsux għat-traġitt tal-Gozo Channel.
Bl-istess mod, ir-residenti Maltin li jitilgħu
Għawdex għal raġunijiet mediċi mhux
ser jibdew iħallsu għat-traġitt. Dan
il-benefiċċju ser nestenduh ukoll
għall-użu tal-fast ferry u mal-inżul tiegħu
fil-port, il-pazjenti ser ikunu jistgħu jużaw
trasport b’xejn biex imorru l-Isptar Mater
Dei jew l-Isptar Ġenerali t’Għawdex.

		 Prevenzjoni u
trattament kontra
l-kanċer
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Il-programm ta‘ screening ta’ forom
differenti ta’ kanċer ikkontribwixxa sabiex
jiġu salvati l-ħajjiet ta’ bosta nisa u rġiel
Maltin u Għawdxin. Filwaqt li ser inbaxxu
l-età għall-screening tal-kanċer tas-sider
tan-nisa għal 45 sena, ser inżidu n-numru
ta’ testijiet għall-kanċer tal-pulmun u
dak tal-prostata, l-aktar fost dawk li
għandhom riskju akbar ta’ dan il-mard.
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Nagħmlu l-investiment fl-aħħar teknoloġija
permezz tal-użu ta’ MR Linac li toffri
trattament avvanzat, aktar preċiż u fi żmien
iqsar għal tipi differenti ta’ kanċer. Din
it-teknoloġija tħalli anqas effetti sekondarji
u anqas inkonvenjent għall-pazjenti li
jkunu qed isofru minn din il-marda.

Mediċini
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Jitwaqqaf urgent referral unit
għall-pazjenti tal-kanċer sabiex ma
jkollhomx għalfejn joqogħdu jistennew
ġewwa d-Dipartiment tal-Aċċidenti u
l-Emerġenza. Din il-miżura ser tassigura
wkoll li dawn il-pazjenti jirċievu kura
adegwata fl-inqas ħin possibbli.
Ser nintroduċu servizz ta’ screening ġdid
għall-anzjani għan-nefħa (aneurysm)
fl-arterja prinċipali tal-ġisem.
Nagħrfu li l-kura tal-kanċer tikkawża
tbatija għall-pazjenti u l-membri tal-familja
tagħhom. Irridu ninvestu f’servizzi maħsuba
sabiex innaqqsu l-inkonvenjent għal dawn
il-persuni. Ser nipprovdu s-servizz ta’
kimoterapija barra mill-isptar jew fid-djar
meta jkun possibbli.
Pajjiżna għandu sehem x’jagħti
fil-ġlieda kontra l-kanċer u għandu jkollna
l-għodod meħtieġa sabiex nagħmlu
dan. Ser inwaqqfu fond maħsub sabiex
jiffinanzja mediċini u terapiji ġodda
kontra l-marda tal-kanċer.
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Minkejja t-titjib sostanzjali li raw l-anzjani
fid-dħul tagħhom, nirrikonoxxu li din
il-faxxa tal-popolazzjoni tiffaċċja spejjeż
ogħla mill-kumplament, speċjalment fejn
tidħol il-mediċina. Bil-għan li nieħdu ħsieb
dejjem aktar is-saħħa tal-anzjani tagħna
u nkomplu ngħollu l-livell tal-għejxien
tagħhom, il-pensjonanti kollha ser ikunu
awtomatikament intitolati għall-mediċini
kollha li jinsabu fuq il-formularju tal-Gvern
b’xejn. Hekk kif għamilna fl-aħħar snin, ser
inkomplu nżidu l-mediċini fuq
l-istess formularju.
Gvern Laburista rnexxielu jġib il-lista
tal-mediċini out of stock fix-xejn. Ilkwistjoni tal-mediċini out of stock ma
kinitx biss waħda ta’ numri, iżda kienet
taffettwa direttament is-saħħa u d-dinjità
tal-pazjenti. Fil-ħames snin li ġejjin ser
inkomplu nżidu l-aċċessibilità u nħaddmu
sistemi li jiggarantixxu mediċini fil-pront
għall-pazjenti.
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Ser inkomplu nżidu l-mediċini u
t-trattamenti offruti b’xejn li jittrattaw
diversi tipi ta’ kanċer, l-osteoporożi, mard
taċ-ċirkulazzjoni, fibromajalġja, mard
infjammatorju u mard rari, fost oħrajn. Flistess waqt ser inżidu l-mediċini psikjatriċi
li huma intiżi biex inaqqsu t-tul ta’ żmien
li persuna tqatta’ fl-isptar għal kura
psikjatrika.

Pandemija u
emerġenzi oħra
		fil-futur
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Fl-aħħar snin ħabbarna r-roħs fil-prezz ta’
aktar minn 300 mediċina, filwaqt li aktar
minn 200 mediċina ġdida tpoġġew fuq
is-suq. Ser inkomplu bi proċess ta’
djalogu mal-imsieħba involuti sabiex
nassiguraw li l-konsumaturi jibqa’
jkollhom għażla wiesgħa ta’ mediċini
bi prezzjijiet affordabbli.  
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Flimkien, b’solidarjetà u għaqal,
irnexxielna nġibu l-pandemija taħt
kontroll u jkollna fost l-ogħla rata ta’
tilqim kontra l-virus fid-dinja. Tant hu hekk
li l-Għaqda Dinija għas-Saħħa (WHO)
faħħret l-isforzi tal-Gvern Malti fil-ġlieda
kontra l-imxija tal-COVID-19 u ddeskriviet
lill-pajjiżna bħala mudell għal pajjiżi oħra.
Madanakollu, il-pandemija wrietna li rridu
nħejju ruħna għal emerġenzi oħra simili
fil-futur. Għalhekk ser inwaqqfu kumitat
tekniku li jiġbor fih esperti mill-qasam
mediku sabiex jiżgura li pajjiżna jkun
preparat għal kwalunkwe sfida fil-futur
marbuta mas-saħħa taċ-ċittadini.
Pajjiżna jrid ikun preparat bi sħiħ
għall-eventwalità ta’ emerġenzi ta’ saħħa
oħra li jistgħu jinqalgħu fil-futur. Ser
inżidu n-numru ta’ sodod f’iżolament u
teatri tal-operazzjonijiet attrezzati għal
dawn is-sitwazzjonijiet sabiex filwaqt li
noffru l-aqwa kura lill-pazjenti tagħna,
inħarsu is-saħħa pubblika bl-aħjar mod.
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Inwaqqfu follow-up clinic għal dawk
il-persuni li tkun qabdithom il-COVID-19
sabiex isir moniteraġġ kontinwu fuq l-istat
ta’ saħħithom u nnaqqsu kemm jista’
jkun il-kumplikazzjonijiet li jistgħu jkunu
kkawżati minn dan il-virus fit-tul.

		 Is-saħħa mentali
importanti daqs
		 dik fiżika
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Is-saħħa mentali taffettwa kif naħsbu,
inħossu u naġixxu. Tiddermina kif nilqgħu
għall-isfidi tal-ħajja, kif nirrelataw ma’
xulxin u nagħmlu l-għażliet tagħna. Kriżi
fis-saħħa mentali tista’ tolqot lil kull
wieħed u waħda minna fi kwalunkwe età,
u l-istigma dwar dan is-suġġett tista’
twassal għal telf ta’ ħajjiet. Minkejja li
żdied l-għarfien dwar is-saħħa mentali,
is-soċjetà trid tħaddan bil-provi lil dawk
li jkunu għaddejjin minn żmien iebes
f’ħajjithom. Sa minn età żgħira rridu
nqajmu kuxjenza li s-saħħa mentali trid
tingħata l-istess importanza daqs dik
fiżika għall-benesseri ta’ kulħadd filwaqt
li rridu naħdmu aktar fejn tidħol
il-prevenzjoni.  
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Huwa stmat li wieħed minn kull erbgħa
fostna, f’xi punt jew ieħor matul ħajjitna, ser
ngħaddu minn perjodu ta’ sfida ta’ saħħa
mentali. Inwessgħu l-kunċett ta’ terapija
fid-djar u l-komunità billi noffru
opportunitajiet ta’ taħriġ lit-tobba
tal-familja u nintegraw dejjem iktar is-servizzi
relatati mas-saħħa mentali fil-kura primarja.
Filwaqt li nkomplu nintegraw
l-Intervention Crises Unit fis-servizz
tal-emerġenza pprovdut mill-Isptar Mater
Dei u entitajiet oħra, ser niżviluppaw
is-servizz ġdid fejn, għal numru ta’
ġimgħat, tim ta’ professjonisti ser
isegwu u jassistu lil persuni li jkunu qed
jesperjenzaw diffikultajiet ta’ saħħa
mentali f’darhom stess. Dan it-tim ser ikun
f’pożizzjoni li jifhem aħjar iċ-ċirkostanzi
individwali tal-persuna u jagħti l-għajnuna
meħtieġa fl-iqsar ħin possibbli biex ilkundizzjoni ta’ dak li jkun ma teskalax.
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Inkomplu bl-implimentazzjoni talIstrateġija għas-Saħħa Mentali u nagħtu
prijorità lill-ħolqien ta’ aktar faċilitajiet
fil-komunità, bħall-proġett Casal Nuovo,
għal dawk il-pazjenti li jkunu jeħtieġu
kura fit-tul, f’post li jixbah aktar l-ambjent
ta’ dar milli dak ta’ sptar. Fl-istess waqt
ser inkomplu nagħtu l-appoġġ kollu
meħtieġ lil entitajiet bħall-Fondazzjoni
Richmond li jagħmlu xogħol imprezzabbli
fil-qasam tal-kura tas-saħħa mentali.
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Il-kunċett ta’ kura fil-komunità u
terapija individwali jrid jitħaddem ukoll
f’Għawdex. Ser intejbu s-servizzi ta’
saħħa mentali f’Għawdex permezz ta’
tim ta’ professjonisti li ser jassistu persuni
b’diffikultajiet ta’ saħħa mentali,
anki fi djarhom.
Jinfetaħ l-isptar il-ġdid għall-kura
psikjatrika akuta viċin l-Isptar Mater
Dei. Minbarra spazju għal 120 sodda
u ġnien terapewtiku, dan l-isptar ser
jinkludi wkoll servizz ta’ outpatient għal
pazjenti li jkollhom bżonn aktar kura minn
trattament fid-dar. Dan id-day hospital
huwa intiż biex jippreveni l-ħtieġa ta’
ammissjonijiet fl-isptar għal perjodi
twal fejn il-pazjenti jkunu jistgħu jieħdu
t-trattament meħtieġ filwaqt li jibqgħu
jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità.  
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Il-proġett tal-isptar il-ġdid għall-kura
psikjatrika ser jinkludi wkoll taqsima
għall-kura intensiva sabiex tilqa’ fiha
persuni li jkunu ta’ detriment għalihom
infushom jew għal dawk ta’ madwarhom.
F’din it-taqsima jkun possibbli li ssir
osservazzjoni f’ambjent aktar sigur
permezz ta’ staff-to-patient ratio
aktar għolja.
L-iskop tal-Isptar Monte Carmeli
ser jinbidel sabiex jipprovdi servizz
speċjalizzat lil pazjenti b’dijanjosi
doppja ta’ saħħa mentali u problemi ta’
dipendenza fuq ix-xorb jew id-droga,
kif ukoll kundizzjonijiet psikjatriċi oħra.
Għalhekk ser jitlesta x-xogħol fl-Isptar
Monte Carmeli sabiex dan jiġi ttrasformat
f’faċilità moderna ta’ 150 sodda li
tipprovdi kura simultanja lil persuni li
jkunu qed jesperjenzaw dawn iż-żewġ
sfidi f’daqqa.
Insaħħu s-servizz ta’ terapija fid-djar offrut
lil tfal u żgħażagħ filwaqt li nirrilokaw
it-Taqsima tal-Kura Psikjatrika għat-tfal u
l-adolexxenti ‘l barra mill-Isptar San Luqa
għal post aktar addattat.  
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Il-Gvern għandu jkun mudell għal min
iħaddem fejn tidħol is-saħħa mentali.
Kull ftehim kollettiv iffirmat mill-Gvern u
l-entitajiet li jaqgħu taħtu għandu jipprovdi
aċċess għall-għajnuna relatata mas-saħħa
mentali, kif ukoll taħriġ lill-impjegati biex
jagħrfu s-sintomi marbuta mas-saħħa
mentali u jkunu jafu kif għandhom jgħinu
lill-kollegi tagħhom f’dan il-mument.
L-iskejjel jistgħu jkunu punt ta’ referenza
biex it-tfal jiġu riferuti għall-għajnuna
professjonali f’waqtha bil-kunsens
tal-ġenituri. Għalhekk ser nipprovdu
taħriġ lill-edukaturi sabiex ikunu
f’pożizzjoni li jagħrfu s-sinjali ta’
sfidi ta’ saħħa mentali u jġibu dan
għall-attenzjoni tal-ġenituri biex fejn hu
l-każ ikunu jistgħu jirrikorru lill-uliedhom
għall-għajunua professjonali.
Il-familji ta’ persuni li jesperjenzaw kriżi
fis-saħħa mentali tagħhom jgħaddu wkoll
minn perjodu ta’ diffikultajiet u stress.
Aħna nagħrfu li l-familji huma s-sisien
tal-kura bi mħabba u appoġġ għall-qraba
tagħhom f’din is-sitwazzjoni. Għalhekk
ser naħdmu biex dawn il-familji jkollhom
aċċess għal sapport professjonali u
l-għodda biex jieħdu ħsieb il-benesseri
tagħhom filwaqt li jkunu ta’ spalla għal
dawk il-maħbubin tagħhom bi sfidi ta’
saħħa mentali.

Saħħa sesswali
fid-diversità kollha
tagħha
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Nippubblikaw il-politika aġġornata dwar
is-saħħa sesswali fl-iqsar żmien possibbli.
Din il-politika għandha tirrifletti r-realtajiet
tal-lum fejn tidħol is-saħħa u d-drittijiet
sesswali u riproduttivi, fid-diversità kollha
tagħha. Magħha ser inniedu pjan t’azzjoni
b’għanijiet, miżuri u skadenzi ċari li
jżommu lill-gvern responsabbli
għat-twettiq tal-istess politika.
L-edukazzjoni sesswali fl-iskejjel trid tkun
aġġornata biex tirrifletti aħjar ir-realtajiet
tal-lum. Filwaqt li nippromwovu l-għarfien
dwar l-użu tal-kontraċettivi biex innaqqsu
t-tixrid ta’ mard trażmess mis-sess u
r-riskji ta’ tqala mhux pjanata, irridu
nagħtu importanza lill-fertilità u l-ippjanar
tal-familja, speċjalment meta llum huma
ħafna dawk il-koppji li qed jagħżlu li
jkollhom it-tfal aktar tard fil-ħajja
Jitwessa’ u jissaħħaħ is-servizz tal-GU
Clinic f’Mater Dei, filwaqt li nifirxu aktar
is-servizzi fiċ-ċentri tas-saħħa sabiex ikunu
aktar aċċessibbli għal dawk li
jkollhom bżonn.
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Huwa importanti li nnaqqsu r-riskji
ta’ tqala mhux pjanata. Għalhekk
il-contraceptive pill u l-morning after
pill għandhom jibdew jitqassmu b’xejn
mill-ispiżeriji u ċ-ċentri tas-saħħa. Bl-istess
mod l-intrauterine contraceptive devices
(IUDs), inkluż dawk ormonali, għandhom
jibdew jiġu offruti b’xejn lin-nisa kollha
bħala parti mis-servizz tas-saħħa.

		 Kura paljattiva
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Nagħmluha possibbli sabiex jibdew isiru
rapid HIV testing b’xejn u ‘l barra
mill-kliniċi.
Il-vaċċin kontra l-human papillomavirus
(HPV) jibda jiġi offrut b’xejn lis-subien
ukoll biex jonqos ir-riskju ta’ kanċer
assoċjat ma’ dan il-virus.
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Persuni b’mard terminali għandhom
ikollhom aċċess għal kura tal-ogħla
kwalità bbażata fuq l-bżonn tal-persuna
kif meħtieġ, bl-anqas inkonvenjent
possibbli u fil-ħin. Bil-għan ewlieni li
ntejbu l-kwalità tal-ħajja għal dawn
il-pazjenti ser nestendu s-servizzi ta’
kura paljattiva kemm fiċ-ċentri tas-saħħa
u kif ukoll fid-djar tal-pazjenti fejn ikun
possibbli. Din l-assistenza ser tipprovdi
għajnuna għal trattament kontra l-uġigħ,
viżti mit-tobba fid-djar u għajnuna fil-qadi
ta’ bżonnijiet bażiċi ta’ kuljum minn tim
ta’ infermiera u carers.
Wara li l-Gvern għen lill-Hospice Malta
bi €8 miljun għall-bini ta’ St Michael’s
Hospice, ser inkomplu naħdmu id f’id
ma’ entitajiet mhux governattivi sabiex
f’pajjiżna tingħata kura paljattiva
tal-ogħla livell. L-għajnuna li ser inkomplu
nagħtu ser tiffoka fuq xiri t’aktar apparat
mediku, spejjeż relatati mal-ħaddiema u
għajnuna fiżika u emozzjonali lill-pazjenti
u lill-qraba tagħhom.
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Nagħrfu l-bżonn li pajjiżna jkollu aktar
professjonisti mediċi li jispeċjalizzaw
f’end-of-life care. Il-Gvern ser iniedi boroż
ta’ studju għal tobba u professjonisti
mediċi oħra li jagħżlu li jispeċjalizzaw
fil-kura paljattiva u jservu fi
sptarijiet lokali.

		Servizz
		 tas-saħħa diġitali
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Bil-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi, ilprofessjonisti u l-pazjenti nfushom,
ser infasslu strateġija ta’ għaxar snin
għat-trasformazzjoni diġitali tas-servizzi
tas-saħħa ta’ pajjiżna. L-għan ewlieni ta’
din l-istrateġija huwa li ntejbu kemm jista’
jkun l-esperjenza tal-pazjenti filwaqt li
niżguraw aċċess universali
għas-saħħa diġitali.

516

517

518

Permezz tal-użu tat-teknoloġiji l-ġodda
tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali
jistgħu jsiru interventi kumplessi b’ħafna
aktar preċiżjoni. Wara li investejna
f’apparat robotiku biex f’pajjiżna jibdew
isiru ċerti operazzjonijiet fuq il-prostata,
jibdew isiru operazzjonijiet oħra b’dan
il-mod, inkluż operazzjonijiet ġinekoloġiċi
u oħrajn fuq il-fwied, l-intern u l-widnejn.
L-użu ta’ din it-teknoloġija ser inaqqas
ir-riskji u l-kumplikazzjonijiet li jistgħu
jinqalgħu waqt l-operazzjoni.
Il-pandemija għaġġlet l-implimentazzjoni
ta’ prattiċi ta’ telemediċina li jilħqu aktar
pazjenti f’darhom. Naraw li nestendu
s-servizz ta’ telemediċina offrut u jikber
it-tim ta’ tobba sabiex fejn ikun possibbli,
konsultazzjonijiet mediċi u follow-ups
regolari li ma jeħtiġux kuntatt fiżiku jsiru
b’mod virtwali.
Ir-remote patient monitoring fil-każ
ta’ mard kroniku kkontribwixxa għal
moniteraġġ aktar effettiv kif ukoll anqas
skariġġ għall-pazjenti. Is-servizz li ġie
introdott għall-pazjenti bid-dijabete
type-1 taħt l-età ta’ 16-il sena ser jiġi
estiż għall-pazjenti kollha li jbatu b’din
il-kundizzjoni. Eventwalment dan
il-moniteragg ser jiġi estiż biex jinkludi
wkoll pazjenti b’mard tal-qalb u mard
respiratorju kroniku.

