
Stqarrija Ministerjali dwar Riżultat ta' Inkjesti:  Ministru għas-Saħħa 

20 ta’ Diċembru 2016 
  

  

Sur President, 

  

Xtaqt nieħu l-okkażjoni sabiex ninforma lilek u lill-Membri ta’ din il-Kamra bir-riżultati ta’ 

żewġ inkjesti illi r-rapporti tagħhom waslu għandi f’dawn il-ġranet. 

  

L-ewwel inkjesta kienet tirrigwarda l-elezzjonijiet ta’ infermiera għal fuq il-Kunsill 

tal-Infermiera u Qwiebel illi saru f’Awwissu ta’ din is-sena.  L-Inkjesta illi tmexxiet mis-Sur 

Joseph Caruana ġiet appuntata fit-3 ta’ Settembru 2016 skont Artikolu 4 tal-Att dwar 

l-Inkjesti (Kapitlu 273) bit-termini illi tinvestiga allegazzjonijiet ta’ irregolaritajiet b’rabta 

mal-elezzjoni għall-ħatra ta’ first level nurses fil-Kunsill għall-Infermiera u l-Qwiebel.  Dawn 

l-allegati irregolaritajiet sussegwentement ġew elenkati fi Protest Ġudizzjarju ppreżentat 

mis-Sinjorina Corinne Ward u minn Dr Maria Cassar fil-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili fil-bidu 

ta’ Settembru. 

  

L-Inkjesta  elevat illi r-regolamenti relattivi huma pprovduti  fil-Leġiżlazzjoni  Sussidjarja 

464.02, emendata l-aħħar fl-2006, bit-titolu Regolamenti dwar l-Elezzjonijiet tal-Kunsill 

tal-Infermiera u Qwiebel. 

  

Dawn ir-Regolamenti dwar  l-Elezzjonijiet tal-Kunsill tal-Infermiera u Qwiebel jeħtieġu, 

b’mod partikolari: 

1. li tiġi nominata fil-bidu tas-sena kummissjoni tal-elezzjonijiet għall-Kunsill 

tal-Infermiera u Qwiebel, u li tkun magħmula mit-tliet kummissarji tal-elezzjonijiet 

sabiex tmexxi l-elezzjonijiet tal-Kunsill matul dik is-sena; 

2. li meta jkun hemm vakanza fost il-membri eletti tal-Kunsill, il-kummissjoni għandha, 

malajr kemm jista’ jkun, tara li jiġi ppubblikat avviż fil-Gazzetta tal-Gvern, u 

fil-gazzetti lokali kollha ta’ kuljum, li jispeċifika l-post, il-ġranet u l-ħinijiet li 

matulhom il-Kummissjoni se tkun qiegħda tirċievi nominazzjonijiet ta’ kandidati 

għall-elezzjoni tal-Kunsill; 

3. li għandha ssir elezzjoni kemm-il darba n-nominazzjonijiet riċevuti jkunu iżjed 

mill-għadd ta’ vakanzi fil-Kunsill; 

4. li fi żmien ħmistax-il ġurnata tax-xogħol wara l-għeluq tan-nominazzjonijiet, tibgħat 

il-polza tal-vot lil kull wieħed mill-infermiera u qwiebel residenti Malta u li 

jkunu reġistrati mal-Kunsill, u tinformahom dwar il-metodu ta’ votazzjoni, kif 

ukoll dwar il-post u l-ġranet sa meta l-voti għandhom jiġu mogħtija lura 

lill-kummissjoni; 

5. li l-polza tal-vot li tintuża  għall-elezzjoni  għandha tkun  skont  l-eżemplar li hemm 

fit-Tieni Skeda tar-Regolamenti, għandha tkun iffirmata minn membru 

tal-kummissjoni; 

6. li votant għandu jivvota billi jagħmel salib wieħed ħdejn l-isem tal-kandidat li għalih 

jivvota; 

7. li ma jiġux aċċettati aktar voti wara li jkun skada l-ħin stabbilit mill-kummissjoni; 

8. li l-kandidati li jġibu l-akbar numru ta’ voti għandhom jiġu ddikjarati eletti; 

9. li l-kummissjoni għandha minnufih tirrapporta r-riżultat tal-elezzjoni lill-Ministru 

responsabbli għas-Saħħa u l-istess riżultat għandu jiġi ppubblikat fil-Gazzetta 

tal-Gvern; u 



10. li d-deċiżjoni tal-kummissjoni dwar materji marbuta mal-proċess elettorali huma 

mejqusa bħala finali u konklużiva. 

  

Bejn id-19 ta’ Settembru u l-5 ta’ Novembru ssejħu quddiem l-inkjesta appuntata 23 xhud, li 

kienu jinkludu uffiċjali mill-Ministeru għas-Saħħa, ir-reġistratur tal-kunsill, il-kummissjoni 

elettorali tal-kunsill, membri tal-kunsill, kandidati għall-elezzjoni tal-kunsill, rappreżentant 

mill-kummissjoni elettorali nazzjonali u xhieda oħra.  Saru wkoll żewġ visti fuq il-post fejn 

inżammu u ingħaddu l-voti, kif ukoll fil-post fejn sar ix-xogħol preparatorju għall-elezzjoni. 

Issejjaħ ukoll l-espert forensiku Dr Anthony Abela Medici sabiex jagħti opinjoni esperta 

dwar kaligrafija.  

  

Mis-smigħ tax-xhieda u mill-investigazzjonijiet tagħha, l-inkjesta waslet għal numru ta’ 

konklużjonijiet prinċipali fosthom illi mill-provi miġbura l-inkjesta jidhrilha li ma kien hemm 

ebda prattiċi frawdolenti u allura ma kenitx sostnuta l-possibbiltà li għadd ta’ poloz 

tal-votazzjoni setgħu ġew replikati minn partijiet terzi jew immarkati b’mod li jinfluwenzaw 

l-eżitu tal-vot popolari espress minn dawk li għażlu li jitfgħu l-preferenzi tagħhom. 

  

Dan jiġi kkonsolidat ulterjorment mill-opinjoni tal-espert forensiku indipendenti, Dr Abela 

Medici, li kompla saħħaħ dan permezz ta’ mezzi xjentifiċi.  Fil-fatt fir-rapport tiegħu l-espert 

forensiku Abela Medici kiteb: "Il-firem tal-uffiċjali li ffirmaw il-poloz kienu oriġinali u ġew 

iffirmati WARA li l-poloz tal-votazzjoni kienu ġew fotokopjati. Ebda firma ma kienet 

fotokopjata." 

  

Konklużjonijiet oħra tal-Inkjesta kienu: 

  

1.   Illi hemm lok fejn tissaħħaħ il-governanza ta’ elezzjonijiet futuri, fosthom 

bis-sorveljanza aktar informata tal-membri tal-kunsill infushom. 

2.   Sar suġġeriment illi uffiċjali tal-Union tal-Qwiebel u Infermiera (MUMN) ma jkunux 

involuti fil-proċess elettorali tal-kunsill. 

3.   Illi għandu jiġi żviluppat Manual of Procedures għall-membri tal-kunsill kif ukoll 

għas-sotto kumitati tiegħu, inkluża l-kummissjoni elettorali. 

4.   Illi għandhom jinkitbu Standard Operating Procedures illi jirregolaw b’mod aktar 

robust il-proċeduri addatati waqt il-proċess tal-elezzjoni. 

5.   Ġie nnotat illi skont Artikolu 21 tal-Health Care Professions Act il-Kunsill hu 

obbligat illi jżomm reġistru aġġornat tal-infermiera u qwiebel.  Dan ir-reġistru skont 

l-inkjesta għandu bżonn jiġi aġġornat. 

6.   Illi għalkemm il-karta tal-vot kienet skont ir-regolamenti preżenti, kemm lok fejn 

dawn ir-regolamenti jissaħħu. 

7.   Titlob għal involviment akbar tal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonali. 

8.   L-inkjesta waqt il-vista tagħha fis-sit tal-għadd tal-voti, sabet żewġ voti illi mid-deher 

ma kenux magħduda. 

9.   Illi jkun tajjeb illi s-sigurtà ta’ fejn ikunu miżmuma l-voti mitfugħa tkun imsaħħa; u 

10. Illi għandu jkun hemm diskussjoni dwar jekk is-sistema ta’ votazzjoni postali 

għandhiex tibqa’ jew jekk għandhiex tkun mibdula b’xi sistema oħra. 

  

Mir-rapport tal-inkjesta jirriżulta għalhekk li ma hemmx bażi fuq hiex ir-riżultat tal-elezzjoni 

ma għandux jibqa’ japplika. 

  

Wara li kelli l-opportunità nara r-rapport ta’ din l-Inkjesta se nieħu dawn il-passi: 

  



1.   bis-setgħa ta’ Artikolu 51 tal-Healthcare Professions Act ħtart grupp ta’ ħidma 

magħmul minn stakeholders konċernati sabiex ifassal provedimenti għat-tisħiħ 

tal-proċeduri relatati mal-elezzjonijiet futuri tal-kunsill; 

2.   se nitlob lill-kunsill jaddotta Standard Operating Procedures li jirregolaw il-ħidma 

tal-Kummissjoni Elettorali tal-Kunsill; 

3.   se nitlob lill-Kunsill ifassal proċess ta’ taħriġ għall-membri tiegħu, kemm fir-rigward 

ta’ governanza kif ukoll dwar proċedura relevanti; u 

4.   se nagħmel rakkomandazzjoni lill-Kunsill sabiex jara li r-reġistru tal-infermiera u 

qwiebel ikun aġġornat b’mod regolari. 

  

  

Sur President, 

  

Nixtieq issa ngħaddi għar-rapport tat-tieni inkjesta. Din kienet inkjesta interna dwar l-allegat 

użu tal-mediċina Oseltamivir wara d-data ta’ skadenza tagħha fl-Isptar Mater Dei aktar 

kmieni din is-sena.  Din l-inkjesta tmexxiet mis-Sinjura Doreen Ellul, Direttur Ġenerali 

fid-Dipartiment tas-Saħħa u kellha bħala Membri lill-Professur Charles Mallia Azzopardi, 

lill-ispeċjalista Clarence Pace u lill-Avukat Brigitte Sultana.  Il-Bord tal-Inkjesta twaqqaf 

fil-15 ta’ Novembru ta’ din is-sena bit-termini tax-xogħol tiegħu jkunu:  

  

a) li jistabbilixxi l-fatti li wasslu għad-deċiżjoni li tiġi amministrata medikazzjoni 

allegatament skaduta; 

b) li jidentifika r-regolamenti, id-direttivi, il-policies, il-protokolli, il-proċeduri u 

l-proċessi applikabbli fis-seħħ u jekk dawn l-istrumenti ġewx meqjusa fit-teħid 

tad-deċiżjoni li tiġi amministrata l-medikazzjoni; 

c) li jidentifika l-impjegati involuti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-irwoli 

rispettivi tagħhom; u 

d) li jidentifika nuqqasijiet potenzjali fil-qasam amministrattiv u proċedurali bl-għan li 

jiddetermina jekk titjib tal-policies u tal-proċessi attwalment f’użu humiex 

iġġustifikati, filwaqt li jħares li jevita okkorrenzi simili fil-futur. 

  

L-Inkjesta semgħet ix-xhieda ta’ disa’ uffiċjali u professjonisti bejn is-17 ta’ Novembru u l-5 

ta’ Diċembru 2016. 

 

L-Inkjesta nnotat illi hija l-politika tal-Dipartiment tas-Saħħa illi mediċini jintużaw skont kif 

illiċenzjati u fiż-żmien stipulat. 

  

Wara li semgħet ix-xhieha kollha l-Inkjesta kkonkludiet: 

 

1. L-Oseltamivir qatt ma kien inkluż fil-formolarju tal-Gvern;  fl-2009 kien inxtara stock 

fi żmien ta’ biża’ ta’ pandemija ta’ influwenza. 

2. Evidentement l-inċident tal-2016, jiġifieri dak tal-amministrazzjoni ta’ Oseltamivir, 

kien marbut mill-qrib ferm mal-akkwist, jew nuqqas ta’ dan, ta’ pilloli Oseltamivir 

75mg lura fl-2013. Dan irriżulta minħabba li kienu jeżistu żewġ files bl-istess numru 

ta’ referenza għal żewġ materji differenti. Jiġifieri Oseltamivir u Ajmaline. Dan 

wassal biex il-proċess biex jiġi identifikat il-file pertinenti (dak dwar l-akkwist 

tal-pilloli Oseltamivir 75mg – li kien issanzjonat f’Settembru tal-2013) ikun wieħed 

kumpless ħafna. 

3. Iffaċċjati bi kwistjonijiet li jikkonċernaw mard infettiv ta’ theddida għall-ħajja u 

t-tixrid ta’ dan il-mard, tobba għandhom jissiltu bilanċ bejn li jagħtu kura lill-pazjenti 



bir-riżorsi disponibbli u dik li ma jagħtu ebda trattament. Fil-ħin tal-inċident, 

l-Oseltamivir ma kienx disponibbli fis-suq lokali u kienet ta’ sfida biex jinkiseb fil-ħin 

mis-suq internazzjonali. Fid-dawl (i) tal-evidenza xjentifika aġġornata disponibbli dak 

il-ħin; (ii) il-fatt li l-kumpanija li timmanifattura l-Oseltamivir, fil-passat, tat parir 

favur l-użu wara d-data ta’ skadenza; u (iii) li l-kliniċi involuti kienu kunfidenti 

fil-effittività tal-mediċina, kien hemm kunsens kliniku unanimu li l-kura tiġi 

amministrata. F’dan il-każ, ir-riżultat ta’ analiżi xjentifika tal-mediċina użata, 

ikkonferma li l-valutazzjoni tal-kliniċi kienet korretta. Ir-rapport li tagħmel referenza 

għalih l-Inkjesta huwa ċertifikat ta’ analiżi minn laboratorju ċertifikat u independenti 

li juri illi l-batch tal-mediċina Oseltamivir (jew kif inhi magħrufa Tamiflu) li ntużat 

fil-każ imsemmi kellha effikazija ta’ 96.5% u impuritajiet ta’ 0.29%. Il-livelli aċċettati 

sabiex mediċina titqies tajba għall-użu huma ta’ mhux anqas minn 90% ta’ effikazija 

u mhux aktar ta’ 3.0% ta’ impuritajiet.  Din l-analiżi saret fis-16 ta’ Diċembru 2016 

fuq pilloli tal-istess batch minn dawk użati fil-każ investigat u li allura turi li 

l-mediċina użata kienet għadha sikura u effettiva.  

4. Ħajjet il-pazjenti kienu salvati u l-pazjenti kollha eventwalment ħarġu mill-ITU. 

 

Dan ifisser, Sur President, illi l-analiżi li għamlu t-tobba dwar il-mediċina Tamiflu kienet 

analiżi korretta u, għalkemm kienet taqbeż id-data indikata għall-użu, il-mediċina ma kenitx 

skaduta u salvat il-ħajjiet. 

  

Wara dawn il-konklużjonijiet, l-Inkjesta għamlet dawn ir-rakkomandazzjonijiet:   

 

1. hu importanti li tidħol fis-seħħ sistema aħjar li timmaniġġa l-informazzjoni 

(Information Management System) li tqis il-ħtiġijiet operattivi tal-partijiet interessati 

kollha; 

2. hu essenzjali li jkun hemm  taħriġ xieraq u kontinwu tal-uffiċjali responsabbli 

mill-immaniġġar tal-files; 

3. il-proċess attwali tal-procurement ilu jitħaddem għal għadd konsiderevoli ta’ snin u 

jeħtieġ li jerġa’ jiġi maħsub u mfassal mill-ġdid. Dan hu meħtieġ biex jindirizza 

l-ammont ta’ burokrazija żejda eżistenti u li jiżgura fatturi bħall-affidabbiltà, 

il-preċiżjoni, il-puntwalità, il-monitoraġġ f’ħin reali, il-proċess ta’ rintraċċar, 

il-pożizzjoni tal-ħażna u r-rekwiżiti tar-riforniment; 

4. hu rrakkomandat  li, bl-għan li jitjieb il-proċess ta’ ppjanar li jinkludi l-mediċini fuq 

il-formolarju tal-Gvern, kif ukoll, li tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-finanzjament 

relatat,  ikun hemm  rappreżentanza  tas-CPSU  (Central Procurement and Supply 

Unit) fuq il-Kumitat Konsultattiv dwar il-Benefiċċji tas-Saħħa (Advisory Committee 

on Healthcare Benefits); u 

5. tinħass il-ħtieġa li jinżammu laqgħat frekwenti bejn id-DPA (Director 

Pharmaceutical Affairs) u s-CPSU dwar materja ta’ strateġija, tattika u ħidma, 

bil-ħsieb li jkun adottat approċċ komuni u kkoordinat lejn l-akkwist ta’ mediċini.  

 

  

Sur President, 

  

Fid-dawl ta’ dan ninfurmak illi tajt struzzjonijiet lis-Segretarju Permanenti fid-Dipartiment 

tas-Saħħa sabiex jara li dawn ir-rakommandazzjonijiet jiġu implimentati. 

   

Grazzi Sur President. 


