Gabinete de imagem e relações públicas

COMUNICADO
Caros membros da Academia
No começo de mais um ano mantemos a tradição e reforçamos os votos de que usufruamos da melhor saúde
e do bem-estar físico e mental que nos impulsionem ao desenvolvimento pessoal e colectivo. Cada um e
todos nós somos actores na construção dos cenários quotidianos, nomeadamente, daqueles que concernem
à nossa vida pessoal mas também à vida académica.
A saúde e a vida são bens essenciais que precisam dos nutrientes básicos para serem preservados. O
equilíbrio e a qualidade das mesmas resultam, entre outros factores, dos estilos de vida adoptados e dos
cuidados que diariamente, individual e colectivamente, nos merecem e lhes dedicamos.
Surgem estes comentários a propósito da Gripe A

(H1N1),

pandemia que tem desencadeado investimentos e

medidas redobradas, quer preventivas quer terapêuticas.
Entre outras medidas recomendadas, relembramos que o Instituto da Administração da Saúde IP-RAM,
incluiu nos grupos-alvo da campanha de vacinação contra a Gripe A (H1N1), entre outros:
1 – Todas as crianças e jovens com idade compreendida entre os 6 meses e 18 anos de idade inclusive ≥( 6
meses e ≤18 anos);
2 – Pais de crianças com idade inferior a 6 meses de idade (IASAÚDE IP-RAM, Comunicado 27, 2 Janeiro
2010).
Citando o mesmo Instituto estas medidas relacionam-se com os objectivos da campanha, em curso desde 26
de Outubro pp. e que recordamos são:
Proteger os cidadãos mais vulneráveis devido:
- ao risco de desenvolverem complicações;
- à maior probabilidade de adquirirem infecção.
Assegurar os serviços essenciais, vacinando os profissionais:
- de saúde
_ de outros sectores relevantes da sociedade. (IASAÚDE IP- RAM, comunicado 27, 2 de Janeiro 2010).
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Para um esclarecimento mais objectivo sobre o conjunto de grupos alvo para vacinação por ordem de
prioridades, deve consultar-se o site do IASAÚD IP- RAM mas também o da Direcção Geral de Saúde.
Relembramos que o contacto directo com pessoas doentes é um factor de risco maior, pelo que não só os
profissionais de saúde mas também os estudantes de Enfermagem e Medicina (anos clínicos) estão
contemplados nas orientações para vacinação destes Organismos.
Apraz-nos salientar positivamente, a preocupação por parte da Srª Presidente do Colégio Politécnico bem
como da Srª Presidente do Colégio Universitário, na auscultação, motivação e referenciação para vacinação
dos discentes e docentes, que iniciarão no 2º semestre práticas em contextos clínicos (Hospitais e Centros de
Saúde), a qual só será efectuada por livre decisão dos implicados. Reunindo sinergias concretizamos
progressivamente as medidas contempladas no Plano de Contingência da UMA, reforçando a saúde não só
dos membros da Academia mas evitando também a propagação da doença na RAM.
Referimos ainda a espontaneidade responsável de dois funcionários que, apesar de se encontrarem de férias,
comunicaram à Instituição que tinham contraído a Gripe A

(H1N1),

procurando obviar complicações. Foram

apenas estes, os dois casos da doença registados no último mês, em membros da Universidade.
O Plano de Contingência contra a Gripe A (H1N1), continua em execução assim como mantêm-se operacionais e
disponíveis os meios necessários à actuação célere e coordenada face a situações emergentes.
Recomendamos a continuidade das medidas de higienização quer pessoal quer das instalações da
Universidade (e.g. arejamento dos espaços), e recordamos que em todos os edifícios existem salas de
isolamento sinalizadas e apetrechadas.
No 2º semestre auscultaremos a Academia sobre o processo de implementação do Plano de Contingência,
para a qual solicitamos o seu envolvimento e colaboração, que são imprescindíveis para a saúde e o bemestar colectivos.
Previna-se…faça-o por si e por todos!
Funchal, 18 de Janeiro 2010
O Grupo Operacional
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