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Cantor Argentino, Gonzalo Aloras, em Rosario

Aloras, Edith e seu marido

Estudantes de medicina na Praça 19 de Maio - 2009

Atividades em Rosário
O grupo “Hepatitis-C-Rosario”
foi formado em 2007 para
promover a conscientização
sobre a hepatite C e o apoio
aos pacientes de Rosário,
Argentina. Desde seu
estabelecimento, o grupo
conta com a ajuda dos meios
de comunicação, cartões de
ônibus circulam com seu
slogan “Você tem hepatite
B ou C? Não? Como sabe?”,
e telefones.
Para o dia 19 de maio de 2008, a
coordenadora geral do grupo, Edith
Michelotti, escreveu uma poesia
“Eu sei”, com base na qual um
prestigioso cantor argentino
solidário à causa, Gonzalo Aloras,
criou uma canção sobre a hepatite
C: “O fogo junto ao mar”. Você pode
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fazer o download da canção no
website: www.hepatitis-c.com.ar
Nesta semana, com a ajuda de
estudantes de medicina,
“Hepatitis-C-Rosario” estará
colhendo assinaturas para
apoiar o projeto de lei que 11

ONGs argentinas de luta
contra as hepatites apresentaram
ao Congresso da Nação e que
já conta com um número
de expediente.

Foi realizado no México o primeiro Fórum Internacional
sobre a Hepatite C e o Acesso à Saúde Pública
Convocado pela Comissão Nacional de Direitos
Humanos, Fundação Civitas Firma e a Fundação
Mexicana para Saúde Pública, aconteceu no dia 23 de
outubro, o Fórum Internacional “Vozes frente a hepatite
C e o acesso à Saúde Pública”, onde mais de 120
pessoas participaram.
Esse evento teve como objetivo analizar a situação atual
dos pacientes de hepatite C no México, sobre tudo
aqueles que não têm acesso aos esquemas de saúde
pública, e promover conscientização sobre a doença
ante sua gravidade tanto no México como no mundo.
O fórum contou com o apoio de associações nacionais e
internacionais que se uniram ao movimento, assim como
palestrantes que contribuiram com sua visão sobre o
tema, refletindo uma perspetiva local, regional e global.

O resultado do fórum foi a criação da Declaração sobre
Hepatite C, um documento preparado em conjunção
com as instituições participantes, com o objetivo de
fazer um apelo ás autoridades locais para que
implementem políticas públicas sanitárias para todas
aquelas pessoas que tem algum fator de risco o que
estão infectadas com o vírus da hepatite C. Este
documento, que foi lido durante a sessão plenária do
fórum, inclui dados estatísticos nacionais sobre o vírus
assim como 10 pontos de ação para as autoridades de
saúde no México.
No México a hepatite C afeta 1.5% da população e é a
terceira causa de morte por cirrose (Instituto Nacional de
Saúde Pública).

