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COMUNICADO DE IMPRENSA DA REPRESENTAÇÃO DA OMS, N°- 13 / Outubro de 2009

O Ministro da Saúde, o Representante da
OMS e o Chefe de Estado Maior das Forças
Armadas

PRAIA, 14/10/09 : O “Dia Internacional da prevenção das catástrofes - 14 de Outubro”, este ano sob
o tema: “Hospitais ao abrigo das catástrofes”, foi assinalado em Cabo Verde, tendo como principal
actividade, a realização de um exercício de simulação de incêndio no Hospital Regional de Santiago
Norte, em Santa Catarina.
Organizado pelo Serviço Nacional de Protecção Civil de Cabo Verde, SNPC - CV, o simulacro contou
com a participação de diferentes intervenientes/parceiros, designadamente o corpo dos Bombeiros,
Militares, a Polícia Nacional, a Cruz Vermelha Nacional e profissionais da saúde, e teve como
objectivo, testar a capacidade de resposta das respectivas instituições em casos de emergência e
verificar o estado de segurança das instalações.
O Tenente coronel
Fernandes,
Nacional
de
as operações do
quadro
desta
realizadas sessões
de
extintores
aos
Hospital, e que ainda uma
oferecida pelo Serviço
ao Hospital Agostinho

Alberto Carlos Barbosa
Presidente do Serviço
Protecção Civil, que dirigiu
simulacro, informou que no
Jornada, foram também
de formação para o manejo
profissionais daquele
ambulância de socorros foi
Nacional de Protecção Civil
Neto, da cidade da Praia.

Assistiram ao acto, Sua Excelência o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, o Coronel Fernando
Pereira, acompanhado pelo seu assessor, o Tenente Coronel Eloi Gomes, o Ministro de Estado e da
Saúde, Dr. Basílio Mosso Ramos e o Representante da OMS a.i., Dr. Barrysson Andriamahefazafy.
Recordamos que o 7 de Abril de 2008 - Jornada Mundial de Saúde, foi celebrada sob o
lema:“Salvar vidas: hospitais seguros em situações de emergência”.
..../....

O tema desta jornada era
mundial 2008 - 2009, que
de dois anos, levada a cabo
Internacional de Prevenção
Unidas (SIPC, sigla em
Mundial da Saúde e do
o acesso das populações a
estado de funcionamento

...2...
também o da campanha
termina hoje. Esta campanha
por iniciativa da Estratégia
das Catástrofes das Nações
francês), da Organização
Banco Mundial, visa assegurar
estabelecimentos de saúde em
durante e apôs uma catástrofe.

Segundo Margareta
Wahlstrom, Representante
especial do Secretário
Geral das Nações Unidas para
a prevenção das catástrofes, “depois do início da campanha, houve muitos progressos no que concerne
à segurança dos hospitais mas é preciso ainda investir para melhorar o funcionamento dos
estabelecimentos”. Segundo um recente inquérito da OMS, apenas 50% dos países previram um
orçamento no sector da saúde para reduzir os riscos e preparar para as situações de urgência.
“Todos os hospitais deveriam ser construídos para poderem resistir às consequências das catástrofes
naturais. O estado dos estabelecimentos de saúde já construídos deveria ser avaliado e deveriam ser
tomadas medidas para melhorar a segurança e a preparação às situações de catástrofe” acrescentou a
Senhora Wahlstrom.
A OMS continuará a colaborar com os governos para atingir os objectivos da campanha e fazer com que
estes continuem prioritários para os poderes públicos, as instituições financeiras, as organizações privadas
e não governamentais, os organismos profissionais, os estabelecimentos e os profissionais de saúde e os
organismos internacionais.
No final do exercício de simulação, o Representante da OMS a.i., Dr. Barrysson Andriamahefazafy
aproveitou a oportunidade para fazer uma visita às instalações do Hospital Regional de Santiago Norte e
ao Centro de Saúde Reprodutiva de Assomada, tendo-se inteirado dos seus funcionamento.

Para mais informações, contactar os Tels: (238) 2 62 14 00, (238) 2 62 14 06, Fax: (238) 2 62 14 08,
Email: mendoncaj@afro.who.int

