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Ciência e Medicina - ÁSIA/ÍNDIA - AIDS: 4,5 MILHÕES DE CASOS EM 15
ANOS, ATÉ 2020 A ÍNDIA PODERÁ SE TORNAR A CAPITAL MUNDIAL DE
AIDÉTICOS
Roma (Agência Fides) – Por ocasião do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, no dia 1° de dezembro, o Presidente
da Comissão Sanitária da Conferência Episcopal Indiana, Dom Bernard Moras, Bispo de Belgaum (Bangalore),
divulgou um documento no qual se declara que, sem monitoramento das infeções de HIV/AIDS, até 2020 a Índia
corre o risco de se tornar a capital mundial de aidéticos. A Comissão lamentou o aumento dos casos de AIDS na
Índia, onde desde 1987 registraram-se 4,5 milhões de infeções.
“É absolutamente indispensável que a Igreja se empenhe no cuidado e no apoio aos doentes de AIDS, e que
proponha programas de prevenção contra a ameaça do vírus HIV. De fato, graças à intervenção da Igreja, junto a
outras organizações religiosas e a seus respectivos governos, verificou-se uma diminuição no número de novos
casos de HIV em países como Austrália, Grã-Bretanha e Uganda”, disse Dom Moras.
O documento dos bispos declara que a Igreja fornece 25% dos tratamentos totais para combater a doença e que,
na Índia, dos 4.745 Institutos Sanitários Católicos, centenas estão empenhados na prevenção do vírus e 39 deles se
dedicam exclusivamente ao tratamento dos pacientes infetados. O apelo que os bispos fazem às pessoas é para que
sigam o que o Santo Padre expõe no seu documento “Ecclesia in Africa”: fornecer o tratamento, o respeito e
qualquer tipo de assistência moral e espiritual àqueles que sofrem de AIDS. (AP) (8/11/2003 Agência Fides;
Linhas:22 Palavras:257)
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