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Programa Municipal DST/AIDS e Hepatites comemorou o Dia Mundial do
Combate a AIDS realizando um curso em Miguel Pereira
Miguel Pereira
Miguel Pereira - Este ano em comemoração ao
Dia Mundial de Combate à AIDS, o Programa
Municipal de DST/AIDS e Hepatites Virais de
Miguel Pereira, organizou um curso nos dias 25 e
26 de novembro, capacitando 30 profissionais de
saúde em Aconselhamento para testagem HIV.
Desta forma , os organizadores estão dando
continuidade à campanha do " Fique Sabendo",
que em nosso município é realizada o ano todo,
com incentivo à testagem.
Esse curso que teve a duração de dois dias com
vários grupos de trabalho e palestras foi
organizado por Flavia Calaza, psicóloga com
verba do próprio Programa de DST/Aids e
Hepatites Virais (PAM). Cabe ressaltar o
incansável apoio e presença do Secretário Municipal de Saúde, Dr. Vanderlei Chaves , Dra. Carla
Gamba, Prof Maria De Lourdes Souza e Dr. Maurício Harnam ( que fizeram as dramatizações de
aconselhamentos), os Drs. Cléber Capella e Jaime Rabacov foram os médicos palestrantes e ainda
tivemos as palestras de Flavia Calaza e Cristina Mª Cardoso que são da equipe do programa.
Cabe ressaltar que a AIDS é um problema de saúde publica. A prevenção é a melhor opção. Se
prevenir ao fazer sexo ainda é a melhor e mais barata solução para essa doença que atinge milhares
de pessoas em todo o mundo. Todos deveriam hoje mesmo procurar a equipe do Programa e fazer
seu teste. O exame é gratuito. Quanto mais cedo o diagnóstico mais aumentam as chances de
sobrevida do paciente infectado. A tecnologia farmacológica hoje cresceu de tal forma que milhares
de pessoas no mundo convivem com o vírus e levam uma vida normal.
Fique Esperto. Procure hoje mesmo o Posto de Saúde e faça seu exame.
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