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AIEC foi estabelecida no primeiro dia de agosto de 1990
no Escritório Regional da OMS (OMS/ERMO)
Mediterrâneo Oriental. A criação do Centro foi uma
resposta às necessidades tremendo na região de
informações precisas e adaptado culturalmente bem
como o intercambio de experiências particularmente no
domínio da prevenção e controle e promoção da saúde
para HIV/AIDS/DST.
Saiba mais

Testes de HIV na Região do Pacífico
Ocidental
Internacionalmente, há esforços em curso para alargar o acesso ao teste sorológico e
aconselhamento para alcançar o acesso universal à prevenção, tratamento, cuidados e
apoio para todos que dela necessitem em 2010. Como resultado, há uma necessidade
urgente de orientação regional técnica especifica na área de testes de HIV em ambientes
de baixa e concentrada epidemia, para complementar as orientações técnicas globais já
publicadas pela OMS. Essas diretrizes devem considerar as práticas de teste atual e
necessidade de explorar no mesmo dia os resultados de teste de HIV em toda Região do
Pacífico Ocidental.
Clique aqui para fazer o
download

Com apenas cinco anos que restam
até o prazo de 2015 para alcançar
os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio, o Secretário-Geral Ban
Ki-moon apelou aos lideres
mundiais para participar de uma
cúpula em Nova Iorque, em 20-22
de setembro de 2010 para
impulsionar o progresso para os
ODM.
Saiba mais

Acelerar os esforços para salvar as vidas de mulheres e recém-nascidos
A cada minute uma mulher morre na gravidez ou no parto, mais de 500.000 por
ano. E a cada ano mais de um milhão de recém-nascidos morrem nas primeiras
24 horas de vida por falta de cuidados de qualidade. A mortalidade materna é a
maior desigualdade de saúde no mundo, 99% das mortes maternas ocorrem nos
países em desenvolvimento – metade deles na África. Uma mulher no
Afeganistão enfrenta 1 em 8 chances durante sua vida de morrer por causas
relacionadas à gravidez, enquanto uma mulher na Suécia tem 1 chance em
17.400.
Leia mais

A Confederação Internacional de Parteiras apóia, representa e trabalha para fortalecer as
associações profissionais de parteiras em uma base global.
Saiba mais

Eventos

Saiba mais

O boletim da Rede Global do Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para Desenvolvimento em Enfermagem e
Obstetrícia objetiva a disseminação de informação sobre Saúde, Enfermagem & Obstetrícia para membros e público em geral.
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