Gabinete de Imagem e Relações Públicas

COMUNICADO
Caros Membros da Academia.
Como habitualmente, voltamos a informá-los sobre as ocorrências do último mês, no âmbito
do Plano de Contingência contra a Gripe A (H1N1).
Duas novas situações da doença afectaram dois funcionários da Universidade, os quais
procuraram atendimento adequado nos serviços de saúde.
Através da colaboração existente entre a UMa e o IASAÚDE IP-RAM, providenciou-se:
- a vacinação dos discentes e docentes do 1º Ciclo de Estudos em Enfermagem que iniciarão as
práticas clínicas no 2º semestre;
- a referenciação dos discentes e docentes do Curso de Licenciatura em Medicina e também
dos Cursos de Ciências de Educação que efectuarão práticas clínicas e práticas em infantários
ou escolas no semestre em apreço;
- a referenciação dos discentes e dos docentes que efectuarão intercâmbios no âmbito do
Programa ERASMUS, deslocando-se para fora da região;
- a divulgação da Circular normativa do mesmo Instituto sobre Vacinação pandémica emanada
a 4 de Fevereiro de 2010, que alargou a possibilidade de vacinação a todos os docentes
incluindo os Universitários, bem como à população adulta com idade inferior ou igual a 45
anos.
A adopção destas medidas profiláticas recomendadas pelo IASAÚDE IP-RAM, são obviamente,
de opção individual dos diferentes cidadãos, membros da Academia, considerando-se, no
entanto, que a máxima “Antes prevenir que remediar” continua com toda a pertinência e
validade quer numa perspectiva de saúde individual quer na perspectiva de saúde pública.
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Gabinete de Imagem e Relações Públicas
Na Universidade continuaremos atentos, monitorizando a evolução das situações
contempladas no Plano de Contingência Contra a Gripe A (H1N1), agindo com as seguintes
finalidades: promover a saúde colectiva, evitar novas ocorrências da doença e minimizar o
impacto da mesma na Academia. Com o Vosso empenho e colaboração.
Faça-o por si e por todos… Previna-se!

Funchal, 18 de Fevereiro de 2009
O Grupo Operacional
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