ELSE e Rotary Club Viseu promovem
Ação de Sensibilização sob o tema
“Contagie-se: adira à Vacinação”

Cerca de 150 alunos do Ensino Secundário assistiram, na manhã do
passado dia 24 de outubro, a uma ação de sensibilização intitulada
“Contagie-se: adira à Vacinação”, na nossa Escola.

Esta iniciativa, no âmbito da Promoção e Educação para a Saúde, dirigida a alunos do 12º ano,
foi promovida pela Equipa Local de Saúde Escolar (ELSE) do Concelho de Viseu, coordenada
pela Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões (ACES Dão
Lafões), em parceria com o Rotary Clube de Viseu, com os seguintes objetivos:
▪
▪
▪

Sensibilizar para a importância da vacinação;
Promover a cidadania ativa e solidária;
Divulgar a Campanha Pólio Plus.

Depois de feitas as apresentações, os dois médicos e
as duas enfermeiras presentes demonstraram a
importância da vacinação na melhoria da qualidade
de vida dos portugueses, salientando a relevância do
Plano Nacional de Vacinação. Fizeram notar que é
essencial haver uma vasta cobertura de vacinação
para se poderem erradicar determinadas doenças,
sendo a Poliomielite uma delas.
Esta Ação de Sensibilização realizou-se, coincidentemente, no Dia Mundial do Combate à Pólio.
Este dia foi estabelecido pelo Rotary International, há mais de uma década, para comemorar o
nascimento de Jonas Salk, que liderou a primeira equipa no desenvolvimento de uma vacina
contra a poliomielite.
Em Portugal, a doença foi eliminada devido ao sucesso do Programa Nacional de Vacinação.
Para falar do trabalho desenvolvido pelo Rotary Cub Viseu e
Rotary International estiveram presentes o presidente, Dr.
António Guilherme Almeida, e a Coordenadora do Núcleo
para o Desenvolvimento, Dra. Paula Mercier, referindo que
esta é uma associação de clubes cujo objetivo é unir
voluntários a fim de prestar serviços humanitários e
promover valores éticos e a paz a nível internacional. Existem
mais de 34 mil clubes Rotary espalhados pelo mundo, com
cerca de 1,2 milhões de membros.

Esta associação tem dinamizado campanhas onde centenas de associados trabalham com
agentes da saúde para vacinar crianças em países afetados pela doença Poliomielite,
colaborando com os demais parceiros da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio.
A quase totalidade dos alunos foi unânime em salientar a importância da abordagem do tema
da vacinação bem como a do voluntariado, tendo considerado a ação muito interessante e
pertinente para a sua formação.
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