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Ciência e Medicina - EUROPA/ITÁLIA - Por um novo direito humano - A
terapia da Aids na África, aonde mais de 30 milhões de pessoas estão
contagiadas pelo vírus e 700 mil crianças morrem a cada ano: Conferência
Internacional organizada pela Comunidade de Santo Egídio
Roma (Agência Fides) - A AIDS na África e os primeiros sucessos da terapia antiretroviral num continente no
qual 30 milhões de pessoas têm o vírus HIV/AIDS, serão tema de debate na Conferência Internacional promovida
pela Comunidade de Santo Egídio, no dia 12 de maio, no Auditório de Roma.
DREAM é o nome do programa promovido pela Comunidade de Santo Egídio em Moçambique e em outros
países africanos. O programa dá acesso gratuito à terapia antiretroviral para os doentes de AIDS e introduziu um
tratamento inovador para interromper a transmissão do vírus de mãe para filho. O programa está se expandindo
em outros 6 países africanos, e tende a ser, quantitativamente, a maior intervenção mundial contra a AIDS na
África.
Os resultados científicos, a amplitude e as características do programa serão discutidos com os maiores
responsáveis da luta à AIDS na África. Onze ministros da Saúde africanos (República Centro-Africana, Costa do
Marfim, Etiópia, Libéria, Malauí, Moçambique República do Congo, Senegal, Sudão, Tanzânia, Togo), o
responsável pela luta à AIDS da Organização Mundial da Saúde, Paulo Texeira, o Banco Mundial, o Instituto
nacional de referência pela luta à AIDS Spallanzani, e o Cardeal Lozano Barragàn, Presidente do Pontifício
Conselho para a Pastoral da Saúde, discutirão, entre outros, com os responsáveis do DREAM e da Comunidade de
Santo Egídio, sobre as carências da política internacional no combate da epidemia e sobre as iniciativas
indispensáveis e possíveis prazos. O custo dos medicamentos, a terapia e suas modalidades serão outros capítulos
da conferência internacional, que está sendo considerada como um importante momento de balanço.
(AP) (10/5/2004 Agência Fides)
> LINKS
O programa da Conferência está em:: http://www.fides.org/ita/comunicati/0041.html:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

