Bobo-Dioulasso, 5 de Julho de 2019 | A Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS) é a Instituição
especializada da saúde da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). Este ano a
OOAS celebra 32 anos da assinatura do protocolo (A/P2/7/87) pelos Chefes de Estado e de Governo em
Abuja, o protocolo que criou a OOAS a 09 de Julho de 1987. Todos os anos, este dia é celebrado com três
tipos de actividades – actividades na Sede, actividades nos países e actividades regionais.
O principal objectivo da celebração é reafirmar à OOAS a visão dos fundadores e o mandato de promover a
integração regional através da saúde. O Director Geral da OOAS, Prof. Stanley OKOLO disse “É uma
oportunidade para partilhar com a população da África Ocidental o que temos estado a fazer durante o
ano transacto, as nossas realizações, os nossos desafios e os nossos planos futuros”.
O Dia da OOAS também proporciona aos membros do pessoal a oportunidade de interagir com a
comunidade anfitriã em Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
As actividades planeadas são:
1) Actividades na Sede: O ponto alto da celebração deste ano na Sede é uma corrida transnacional
envolvendo o pessoal da OOAS e algumas autoridades locais, e membros da comunidade de BoboDioulasso para além de uma doação à Enfermaria da Gendarmerie;
2) Actividades nos países: Estas são realizadas em cada um dos 15 países da CEDEAO e coordenadas
pelos Pontos Focais. A mensagem oficial do DG sobre a celebração do Dia da OOAS será divulgada
pelos Pontos Focais dos países que informarão à comunicação social sobre as actividades da OOAS
nos seus países; e
3) Actividades regionais: Este ano, o DG da OOAS e o Ministro Federal da Saúde interino da Nigéria
celebrarão o dia em Daura, Estado de Katsina na Nigéria. A OOAS fará uma doação ao Hospital
Geral Leko Abdurahman em Daura, Estado de Katsina, um hospital que serve não apenas à
população do Estado de Katsina mas também da República do Níger.
FIM
Sobre a Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS): A OOAS é a Instituição especializada da saúde da Comunidade Económica dos Estados
da África Ocidental (CEDEAO). A sua missão é de oferecer o mais alto nível possível em matéria da prestação de cuidados de saúde às
populações da sub-região através da harmonização das políticas dos Estados membros, partilha de recursos e cooperação entre si e com os
outros para um combate colectivo e estratégico contra os problemas de saúde da sub-região.
Para mais informações sobre a
https://www.facebook.com/ooaswaho
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