- Presiclente Sa

ora Machel

na abertura da 29.

Sessao do C

al

Ao usarda polClYra ontem, na abertura do 9. SessGo do Comite Ra g i ona l
da O.M.S. para A.frica, 0 Presidente'do Partido FRELIMO e Presidente do e..
ra Moises Mochel, prof.rill 0 im p orta nte
ublica Popu lar de Mo�ambique, Sa
discurso' que a seguir publicamos no int 9ra:
SeRbor Diredar·Ger&1 da OrganiZl�ao Mundial de Salide,
Senhor ireclor Regional,
Senhor Presidenf� do (omite Regional da Afrita de Organiza�o
Mundie! de Saude.

tecnicas e meios, a pr�mo�ao da slude � uma alituda polilica
que determina como e em beneficio de quem vao ser utUizados
esses conbecimenlos. fecnica e meios.
A experiencia � Povo m�am bicano e rIca de enslnamentos
a esla respeito.
o sistema � rtico e eco 6 ico qll& foi imposto ao noSSQ Povo
pelo colonialismo portugues deslinaVHe a servir os intere.sses
da burguesia colonial. As fun�s sociais do Eslado estavam dili�
gidas a satisfa�ao dos inleresses da burguesia colonial, des re
undo completimenfe as oscessidades do Poyo.

Senhores Dei'egados,
Minhas Senhoras e meus Senhores;

nome, do Povo m�ambiuno e do Governo dd Republica
Popular d& Mo�ambique, desejamos dar as boas·vindas· a todas
as delega�oes participantes nesla 29: Sessao do Comite Regional
de Mrlc da OMS. e com muita �alisfa�o que 0 p�vo mo�m·
bi cano a· todos acolhe e a tod s des �Il os maiores sucessos nl)$
trabalh os que se vao inieiar.
Ha pessoa de Sua Extelenci a 0 Dr. Halfdan Manier s«udamos
a Organila�ao Mundial de Saude. Saudam s, em particular, os
grandes esfar�os que 0 distinto Oirecfor-Geral tem desenvolvido
para tamar operativa a Organiza�ao, para a transformar em ins
frumento erectivo do combate dos nossos povos p-ela e!e'la�o
dts suas coltdi�es de vida.
A Sua Excel8ncia 0 Dr. Comla OuenuID, Direclor Regional
ara Afrie" endere�amos as nossa s mais cordia;s siluda�es.
Num tontinenle em que a luta contri a 'doenk11 assume carac\er
dramatica, as suas larefas revestem·se de uma particular dime nsao.
Desejamos saudar calorosamenletodos os dislinlos de!egadns
it esta sessaa. Do \'0510 esfor�o, do vosso eng aj amenlo a protura
de solu�ijes correttas para os graves proolem3s sanjlarias qu
fligem 0 nosso contine nte, depende em larga medi da 0 sucesso
da luta dDS nosses pavos contra a doen�a.
Ptrmilam·me que recerde, nt aberlura de.sla sessao, a 'exem
plar flgura de um medico' que dedicl)U !oda a su.a, vida ao stll
Pavo, a SUa Palria, a Paz e ao progre.ssD no mundo. Be encarn ou
e dlrigiu a luta de liberta�ao do seu Pavo, guiou,o Ili conquisl a
da independencia & no combale pela conslru�ao de uma socledade
livre da explora�ao e da opressao. ,
Foi um combatente firme e dedicado d caU5i da Iiberta�ao
e da, dignidade do nosso conlinente.
o seu falecimento constilui uma perda incomeruuravel para
o Pov/) angolano, par a II Africcl e para- a Humanidade.
Pe�() pois que observemos um minulo de silencio em home
na.gem aD P'(�sidente do MPlA - Partido do Trabalho e PI 5i.
dente da Republica Popul ar de ngola, Or. Anlonio Agosfinho Nato.
Muito obrigado.
.. SAODE E UM DflflTO DO pova
S&nhores Oelegarjcs.
, Os lrabalhos que vao realizar, &s!omsm uma- grande impor
0 noSlO Povo, para 'odos os povos atric ano s . A Re
publica Popular de M�ambiql1e conside ra Que iI safide e um
direlto do povo e alribui uma importaotia fundamental a sua
promo,ao e defesa.· ,
Definimos sa6de como sendo 0 equilibria din8mico do orga

tanda para

nismo e da personalidade do homem com 0 meio exterior, enten·
dido elie na· gwbali dade dos seus helores fisicos e sociais.
. !lto significa que a SaMe nao e um sedor i50lado, n ao e urn

compartimento . eslanque, nao e urns IIha.
Condicionada par urn . grande n6mero de· faclores, comr. a
,Umenlilfdo. a h abit a�a D. 0 abastecimenlo de Agua, a sanidade
do meiD ambiente, a educa�ao e oulros, a saude depende dD
grau de desenV<llvimento econ6mico c social. e uma resultante
das op�oes politica� dominanles.
Os inleresses em funtao dos quais esla organizad�
vida
polifica e ec on6mica duma sociedade, afeclam newsariamenle

o seclor da saude. Anles de ser urn canjunio de conhecimenlos,

Assim, a lado de uma medicina privada que finhi II primazia
aluolula no conjunfo dos servi�os medicos e s e acesSlvel lOS
colonos, funeionava um .!ervi�, de sa6de concentrado nas Ires

principais cidades do nosso Pars e, fambem ele, altamente dis

.

criminaf6rio.
Nos hOSI)ilais. it dlscrimina�aD social, economica I) raCIal
manifeslava-se sem qualquer disfarce nas enfermari a.s e OUiros
servi£c's, q ue eram separados. para brancos e para pratos.
fnquanlo nas zonas rurais it ilssislencia m�ic! aDs campo
neses era pratitamente inexistenle, nos cenlms urbano� a escassIJ
assist8ncia medica aos trab�h 8 dores visav apen s conservllr a
forsa de frabal ho dotada de algl1ma qualifica�ao.
Praficamanle nao exlslia edicina revenfiva.
A inexistencia de ac�oes de saneamento d:> meio fora das
zonas h abitadas pala burguesia, a fame; a nudez, i ignoranda,
mociadas a p ropria natureza dos �ervi£os de laude, ma ntinham
o Povo numa sllua�ao sanitaria desaslrosa.

Fei nas zonas liberladas pela luta armada contra 0 coloniali!·
rna portugues que, pel prim eira 'tez em Motitmbique, se come
�ou a desenvolver a' ude ao Servi�o do Povo.
A Frenle de liberta�ao de Ma,afl'bique, a medida que iii
dellruindo as esfruluras cDIoliiais, e.sl&belecia uma nova vida
em que malerialiuva a aspira�ao do nosso Pavo de viver Il�'fe
e melhor.
Assim, no campo da laude. desencadeamos desde a inici;)
uma ac�ao de massas para ganhar . 0 Povo para as ideias e pta·
ficas correclas.
Partindo do printipiD de qu e lodas as b �lal has 0 factor
decisivo e 0 Homem, definimo 'a priondade do �liIka soble
a tecnica, a prioridade da c¢nscienciaiila�o sobre as condi�iics
materiais (Aplausas).

Apesar da dlfidl 51 Uci�a o de Querr� e dO$ eli:allOS eclf �
tecni COl de que disptinhelll os cr amos urtida:le� �3�\tar'd5 fun·
clonais e escalonadiiS c.nde a s PQ�ula�5es eram lraladas. Elias
unidades finham uma liga�ao intima com as popula�iies, a trav6s
da parlici9a�ao desta s na s aclividades do hospital, na p�cduc.ao

Ila machamba que alimenfava os doenles inlernados, M 1r3ns
porle de medicClmenlos e de material sanilari", para as frenfes
de combale, na a'Jacuil�ao e apoio a05 feridos de guerra.
Colocand o a prioridade na Medicina Preventiva vacinamos
center,as de milh ares de pessoa�, difundimos habi os de higiene
e melhe,ramos os habitos alimentares, ao mesmo' lempe Que pro
curavamos formar cada combatente. cada eleme to da pop la�ao

como agente sanilari .
Assim, desmislificamos cerlas le!lrial E -e isto qoe e precise
fazer, em particular em Africa. (olow d silude ao servi�: do
Povo. E enqullnlo nao conseguirmns isso. II combate, a lula can·

'inua (Aplausos).
Os lriibaltrador�s 4a saude recebiam uma forma�h que os
habili ava a curar e ao meilJlo tempo a serem qu a dros mobiliu·
dores e orientadores do Povo na prafica da higieRt e da pre
ve�ao d a doen�.
Nil iepubl ici Popular de M·�ambjque (, medico antes de

o P, ...

'aemc

ampra ,llIJcJlel

quando

paltr.J1'a. 7/a SlJSs&o de orbcrtura do. 29," SesJdo do Comite Regto1101 dll OMS para. illric.4

'IlUlt'lZ da

ludo Ii um polftiCG Aplausosl. E .sa 0 medi (I nao se IIbertar, se
o medico dependsr essencialmenle dos instrumcnlos e nao da
carnciencia, enlao lemos a c.vnlradi�ao. Se 0 medico nao S6
libertar, se n� for anles de rudo um agenlc trallsformador
da )ocierlade aqui em Africa, podemos fam muilas reunioes ua
Organi li1�aO Mundial de SatJde, que nao resolveremos o s prcllle
mas. 0 medico nao deve ver 0 doente uma mina para cxplorar
, (Aplausos).
.
0 doente na e mina de ouro, nio e mina de carvao, nao
e mina de diamanfes, nao e dep6silo de petrol eo, e um ser
humano. Por iSjo dizemo s os nossos t r abalh aoores de Saude na
Republica Popular de MQ�am b lque sao os mobilizadores, organiza·
Dores, or:entadores do PI)VO na pralica da higiene e da prevelllio da doen�a.
E na experiencia das zonas liberiadas. expenencia nascida
dll PTa ica , nascida dos inleresses rea is e obJecti vos das largas
massa� populares, que se enraiza a polltica de saude da Republi·

ca Popular de o£ambique.
A nos �a experiencla lornou bem claro que ($ problemas
politicos. economiccs e soclais tonsliluem um lodo inlerdependenle.
Mcnnum dos nosso s problema p=dia 5er resolvido sem a con·
quista d3 independenci a polltica. Os iMeres�es da massa� frana.
Ihadora5, da maioria esmaqadora do Povo. nae podenam ser
reatizados sem a conqUista do p�der pelas classes irabalhadoras.

Com a prl)clamafao da RepUtilica Popular de M()�amblque,
blado de Democracia Popular. nos delinimos qu� I) poder per·
lence dO,) aperari�s e camponesel. unidos e orgeoizados pela
FRELIMO, leu Partido de Valiguarda.
.
£ a conqu is ta do po�er pelas classes lrahillhadoras
a par·
tomada de deClioes em todos. os
ticipa�iio acfiva do Pavo
setkres, que nos permite enfTenlar O� graves p rotl ema s econ6·
mitas e somis herdados do colonia/hmo, e conslruir c Socledade
Nova em Mo�ambique.

o Presidentc' da, Republica SamOra i'vlacMl quando era saudado por wnlirmadorcs m�ambicarws#
discurso

no

fmal do

esla Sotie1ade NOI' que cria condi�oes para que lodo 0
Povo tenha sauce. orque nao e passivel assegur ar a laude
qua-ndo a fome mina 0 orgar.ismo. quando r.3� exislem condi�Oes
minima mente aceit.3l1eis cie h(lbita�50; quando a doen�a anlra nos
corpo.s pelos pes dcscal�os e alrilves da pele sem roupa; quand()
os agenles sanifarios nao fern tr a-nsporles 1}2m vias de c omu nl·
ca�ao; qu ando 0 ana lfa b eli smo dificulta a difusao do conheCi·
menlo clentifico. A fome, a nudeI, igJ!oJincia, as mas condi�iies

de habita�ao. a in.s�lubridade do melD ambienle, 0 fraeo deseD
vclvimentD das for as produlivas sao p roblemas que esla m os , a
combater no processo de reconslru�ao nacional. fles cons#tuem
as principais tansas da doen�ii no nono Pais.
E iminar as C8um a doen�5 s!gilffica, em ulfima aoolis ,
assegnrar 0 desenvolvimento econ6micD e social, de Korda com
o inter es das ma$S8S trabalhadoras.
fila e a queslaa c�tr�, 0 objetfilfo principal do nGUO pro·
cesso revoluclonario,
foi por isso que, aQ conquistarmos & independancll, defini
mos a agricultura como base do nosso desenvolvimenlo e � in9us,
tri a como faclor dinamlza dor.
A ferra e os recursos narurais 'oram lecuperados pelo Povo.·
Inlciamos a p anifica�ao da ec onomi a , para gar anti r 0 aprovel'
famento cor recto das riquezas do Pal� e a sua utihza�o em
berteffcio das largas massas populares, para ssegurar 0 respeito
das grandes prioridades nKionais Da acfivid ade economica. nosso
desenvolvimento ec�omico visa prioritariamente sal isfazer as
necessida des essehciais do Povo, elimim it fame, ii nadell i
miseria.
As Aldei&5 Comuna � co sfiluem factor fundamental do nosso
desenvolvimento. Elas permilirao tevar a maiona oa oc'ssa popula.
�ao os beneflcios da- vida colectiva. Q �cesso a saude, a eduta
��o e ao progresso social.
(om a nod'n,;:iza ao do ensino, triamos �s condkoes pari
a reJlizas�o de um combate energico contra Q aaalfabelismo,
a ignor3ncia e 0 obscuranlismo.
o ni'/el cia satide, foi ne=e.ssario desfruir a esl rutlJr a ens
melod s criod os pel colonialismo, incompaiiveis cam as nossos
princfpios e tom as ecessidades do Povo;
(om visla a satisfazer uma das aspifa�oes mais fu damenfais
do nosso Povo. esiabeletendo um sisfema de salide Que Q' 51rva
efetiivame I foi nadooalizada a rTlerlitina e interditc qual QlJer
f'rma do reu exerd,io priViiOO (Aplausosl. (riou·se um Sc:vico
Nacio(lal de Sau e destin 0 a a.u..o.gurar a ilssisien ia sanitaria
a lodos 05' cidadaos, sem qa Iquer discrimina�ao, alar iilido assim
oJ tod o 0 Pa is as conquistas a1citl1cadas lIal' zonar, Iiberladas.
DOls anos apbs a conQuisla d.a inde�!idencja f� i adoptada
a lei d3 Sodalizaf3o da Medicifla. bla lei CCl15agrou a graluilioade
das at�oes preven ivas e de granda parte diS accoes (uratlvas,
•

(Conlinua- na pagioa seguinle)

Um

tl.Specto geral da sala onde deCOTl'B t1 29.� Sr.. ao do ComiU R�giom:l d OMS para a Africa, q uando
d4 pal(Wf'fJ 0 Presidente. Samora Mochel

A
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III piglnl ailierlor)

estabelecendo urn criterio uniforme para I particip�o popular
nas despesas dl Saude atraves de urn pagilme 0 meramenl
simb6lico. Assim, no nosso Pafs, I sa6de pama·a ser urn direito
real do cldadao e urn dever do btado.
No es1abeledmento da nossa polffica nnitjria. demos prior�
dlde a at9ies de Sioeameruo do meio Imbiente e preven�io
das doen� ao mesmo tempo que desenvolvemus 0 sbtema de
cuidados curativos
. ,
de saude.

Procuramas assim· estabelecer um equilfbrio harmonioso entre

sfor� de preveDir e evlf a doen a • i oectS5idade de
a medicinJ curiti .
cur' I; enlre a medicma preveoliva

Em todos ()'S sectore Jigados a saUde, Slamo a aeelerar
forma�o de quadros, pols 00 colonialismo nao formou quadros
mo�ambicanos, e ostecnicos eslrangeiros abando iSram (l Pais
quando perderam os seus pnvilegio.s.
Para garantir urna assisfenci . sanil�ria complets , ambem
ne ess�rio assegurar 0 torrecto abastecimento de medicamenlos.
Para isso, adopt6mos uma polftica eMrgica conlr. a prolif
ra�o de ma rus camertiiis farm.ceuficas .sem qualquer rel8�o
com 0 seu valor terapSutlco, contra afalsa e pemiciosa propa
ganda de especialidede.s fermaceuticas e contra as a(�es que
alimen t am e refo�a m 0 domfnio dos monop6lios Internationals
neste sector.
Ha RepUblica Popular de MO�itmbiqlte afribuimos ao Eslado
o exclusivo da importa�ao e exporla�ao de medicamentos. Esta
medida e jpstrumenlo fundalriental no controll> da quilidade e
C 0 do:! medlcamenfOl.
No ambHo da nossa poliHca farmaceutlca, a publica�o do
Formulilrio Nacional de Medicamenlos elimina 0 superfJuo • fila
a obrigatoriedade de preseri�ao de medicamentos por names
gen�fitDS. A elibora�o de normas de tratamenlo aliada ao
estabelecimento de estrat6gias de lula conlra as. doen�as mals
frequentes, permite qve sem diminulr cttntiflcamente 0 acto
medico, se discipline a prescri�ao e sa uniformizern os criMrios
terapaullcos.

o desenvolvimemo

da Invesijga�o sobre os aspeclos po$ifi
4a medicina frad;ciOflal vira permitir elevar estes 10 nfvel
cienUfi(o, (riando-se assim condities para que
seu conheci
menlo venha a enriquec r noss rsenal de combate � doen�a.

IIOS

A indlbtria farmac,!utica Dacional con.sliluira, oor lua vel,
um fador decisivo piJra tonsolidannos as nossas (onquinas naste
campo.

PAllIClPA(10 DO POVO

6ARAm OS SUCfSSOS

Seilhores Delegados:

w

Senhores Delegad.os,

o oosso Povo conquistou j� impo r tantes vit6rias no campo

da saude. Fizemos imenstmenle rnais no curIo 8lpa�o de quatro
anos da nossa independentia, do qu 0 colonialismo em quinfien·
tos anos (�Iausos). Prosseguimos com delermjna�ao esle combat .
Integnmdo 0 combate pela laude Ila Iransforma�ao geral da socie
dade e na lula contra a miseria e 0 subdesenvolvimento, engaja
mOonos no objecfivo lan�ado pel� OMS de <lSaude para fodos no
iino 2.000».

Hao basla, porem, considerar os divenos fadores que influem
sobre a saude no ambito OiIcion I. E necessario igualmente con
siderar 0 seu ambito international.
AOrqaniza�ao Mundial de Sa6de e expressao da importancia
da coaperakao mternational nesle campo.

E necess�rio qu� nos unamos e coordenemos os nossos esfor

�os lenlando encontrar, em ,onjunlo, forrnas praticas de coope
ra�ao que nos conduzam a um desenvolvimento tonjugado.

A coopera�o e uma CH'ma tundamental pard a nossa liberia
�o do subdesenvolvlmento. r funda!T1enlal c cerarmos oos pIanos
cienfifico, econ6mico, finonceiro e HiOitario. So ?isim poderemol
por termo a chantagem econ6mica e lecnot6gic!, a sab"t�em
e a dependentia do im perial ismo (Aplausos).
It coop ra�ao entre palses m deselwolvimento nao significa
(onludo que subeslimemos ou rememos a coopera�o com cs
paises rnduslrialirados.

que

0

problema nao Ii esse (Aplaasos). 0 problema � que

0

Iabo�6rio mais sofll1icado nao nece15ita des1a reuniio. Para
I so

est.riamos 110 laborat6no (ApIIIl5OSj.

pilrtfcfpa�1J comunit�rl. njo se verifica so nos I$pedos
prevemivos de saneamenfo do mei" de edllCf�ao sanitaria,
nmaOftal, mas tamMm ncs cvidados CDfitiV
•

A presente sessaa do Comi16 Regionai de Africa da OMS

Senhores Delegados

reaHza-se num

Hao podemos falar de saiide para fodos, quando
tao sujeilos diariamente a opr ssao, a explora�o ,
ao «apartheid.. (AplauSM).

os

pavos

as

Mao .Ie pode falar de silude para todos quando se massacram
popula�oes indefesas, qUilndo proliferam campos de concenlra·
�ao, quando se pralica a mais retr6grada e desumilna paUlica de
discrimina�o racial, quando sao espezinhados os mais elemeo
lares direifos dos pavos.

No momenta presente e oesta lana do nosso Confinente
talar de saude e denun iar e combater a situil ·io de terror em
que vivem os povos do Zimbabwe, Namibia e Alfiea do SuI.
Nenhum pais, nenhum homem pod e permanecer indifl1fente
ao) miJssacres do Sowefo, de Nyaz6niiJ, aos campos de morle,
os enfurca enlos no Ii babwe, na Na mibia e nl Africa do SuI.

Somas nlSs os primeiros a 5ubvalorizar as oossas polenciali·
dades. Devemos combaler ena tendencia que e ainda a marta
deixada em nos por longos anos de coloniza�a�

Ela dev e realizar�e, 'odaviil, denlro dos "princfplos da naG
inger@ncia nos as sunlos infernos, da igualdade e reciprocidade
de beneffcios.

pai5e, onde realin

agressoes em grande escala.

Estas agressoes visam. a destrui�lio
dos meios de produr�o, das vi
menlo, afec am

II

os

de . comunlca�ao e de abasl!ti·

ecooomia das popula�1ies. arrasam hospllais.

cOnledo. Hude significa lufa, (ontra

to Ira

'0

racismo e

0

0

rredade tofal

ara co

Povo.

colonialismo,

«apartheid•.

A uta de liberia ao na Africa Austral exige a

oossa

solida-

os HoYlmentas de Liberfa�al) National.

satiSfa�o que vemos nesl! sessao repre.sen
ovimenlos de Liberl�ao tI cion I da Africa Austral

� (om grande
tanf� dos

(ApllU1OS). A sua

resen� sip ifica qlHl a Orga iza�io Mundial

de Sa6de assume

realmenf

0

arm!da de Uberla�a

acional. Hum pais em que

pavo

0

seu papel de inslrumenlo des

se

engaja CO!ll dek!rminacao no combale pela edifita�ao de uma
IIber:

iI

dade . az fronfeira com os �lIimos baslioes do colonialismo
e

do racismo

conlinenIe. Num pais que

no nosso

� agredido pelos inimigos da tiberdade

e

iariamente

ria independencia d6�

povos.
o imperfalismo alsea-nos

orque esfamos ellgajados na tons-

1ru�ao dum pais livre da fome, da· nudel, da ignorancia, da
doenka. £Stamos

a

edificar

0

socialismo.

o nosso Povo, que jii deu prova de grande heroismo duran:.
te a luta armada de Iiberla�ao national e na ,esposta a lodas
as agressoes racislas, confinuara 0 seu combale viforioso para
es agar

0.\

�

ataques inimigot

Hada fara abalar

a

nossa defermina�io em apoiar

POVO:b

os

irmaos em luta. Somos e seremus empr e it relaguarda sequra
d� luta de liberta�ao. Continuaremos a camprir 0 nossl') daver
internationalista para com
Namfbiil e

a

luta justa dos povns do Zimbabwe,

Africa do SuI (Apla.usos).

Senhores Delegado.
A realiza�ao desfa importante reunia\) na ca�ilal cia RepU
blica Populilr de Mo�ambique simboliza 0 apoio da comunidade
internacional a justa l u ta dos povo, da nossa lona conlr�
colonialismo e

campos culfi ados,

lingindo assim as bases fundamenfais da saude do
Hesl

pab que naseeu de uma longa e dificil luta

sociedade jusla, livre da explOfak3o. Num pais onde

No Zimbabwe e na Namibill subsisfem sifua�6es coloniais.
£ importanle que vahmzemos as nossas experi@nclas. Porque o tolonlalismo e condenado por fooa a humanidade, p�r fodos
o noss o grau de desenvolvimenl t limilado e porque os nossoS OJ palses membro! da Organiza�ao das Ha�oesUnldas Ele e
.
meios sao reduzido!, criamos uma menlalidade de subdesenvolvi!' forma ais grave de viola�o dos direifos
dos pOYOS, repmenla
d06 e pensamos que nao M vanta gem na coopera�ao entre nM.
a forma mais ��o'e"ta d agressao conlra a hUrna id de.
Ouerem05 felicifar 0 ·orador que nos precedeu aquL que isse
b. ac�ao destruidora dos regimes racisfas da Africa Auslral
que j� havia uma pratica neste nivel d� coopera�ao. (Aplausos).
nao se faz sentir s6 sabre os povos daquetes paf.5es, m.lS am
A erMIencia e Ignorarmos a experiencia dos m6dicos da
bern lObre os povos independen1es vizin�os. Ela -fn aflui, 80s
Zamhiil, e ignorarmos a experiencia 005 medicos dil Suazil3ndia, nooos parses cenlenas de milhares e refl/giados
que femos de
e desprezarmas a experientia do M�lawi. Sabemos mars da expe. alojilf, apoillr e assisfir.
riancia d Londres, Paris, Bona, lisboa, BruxelilS, mas nao sabe
Utilizando como releX10 II pef3egul�o aos combaJentes da
mos as experientias que esfao em Lilongwe, e Lusaka, M'babane,
liberdade,
as 1mpas racisl
violam as fronfeiras dos ROSS 1
Kigali, ralraville, Kinshasa, Blantyre. Porlallto, felicito-vos 58

Alguns dirao qut somos emp(rico5: 110 Povo 6 analfabeto, romo
0 Po�o e ignorante, que contrihlJi�ao pode dar? ,Han sabe ler nem escr6ver.

, que vai co mpreender os fen6menos laboralorlais, Parece
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Na Republica Popular de Mo,ambique esta mos a triar umit
Ho quadro da coopera�o ficnlca I nrvel mundial, a OMS
povos no comba.!e
Iiga�lio intima do Povo com a vida das unldade s sanifari .
fem um papel fundamental a desempenhar.
com bate que passil necessariamente pela deslrui�ao do (VIa
As casas de jnformil�iies e reclama�iies do Povo, as reunifies
nialismo,
do racismo e do «ipar1heid,.
Pensamos que as organila�oes espetiaUzadas das M�iies
peri6dicas do pessoal de saQde com os bairroJ sao alguns dos
Unidas devem acompanhar as profundas transforma�oes polflic�s
A lufa de liberta�a national, a lui a pela def�a cia SClbe
aspedos daque[a liga�ao.
e sociais que sa veriftcam hoie no mundo. Para isso elas fetao,
rania e inlegridade territorial, a lula pela consolida�ao � am 
A cria�o dos conselhas de b se, solu�ao origInal da Revo em muitos· casos, que modificar as SUM estrutum e metodos de
plia�o das conquisfas dos povos, sao lufas justas que maleria
Irabalho.
u�o mo�ambicanit, permire, air aves da discussao colective dos
lizam os mais fundamenlais anseilis da humanidade e que de
problemiis de gestao, umil ma lor partitiJJil�ao dos trabalhadores,
1550 signlficCl, em pnmtiro logar, que feraG de simplificar �
doentes e seus familiares na vida dos nossos hospitais.
assumir plenamenfe.
de alen�o
nlYeis yemos
desburocrctlizIr 0 seu funcionamenlo,integrados
por forma-ema dlferente.
lornar a SUil
Esle prOte5S0 de democra'ila�ao das nossas unidades saoit�
cK�ao mail eficaz e as suas eslruluras mitis operafivas.
nils conduziu a um aumenlo da sua encl encia . a uma maior
KA01.DmR' 0 POVO MO�AMBJCAI(O
Saudamor por iJSo, lIS i!t�oes jA aesenvolvidas pela OMS
renlabilila�ao do seu trabalho.
ItO IPOIO lOS IRM10S
UnA
neste senlido. fntre �Ias salienfamos as medidas adoptadas que
o sis tema It
Mae ACGmpanhcmte» 6 ouh forma de j)!rtici·
/$am limit r s despesas _e cltider adminiltrativo em beneficio
Senho Direcfor-Geral.
a�lio \lOpular fl! vida das noms unidades sanilarias. Ele garanle
da s actividade.s de coopera�o f6(nlea.
uma melhor aten�ao a crian, durante 0 lntemamenio
cOllt;
Sanhor Director Regional,
Saliefltamcs lambem os passos dadOl no 5�nlido de transfor
bui para ume maior iga�o Comunidade-Hospital.
Senhor Presldenle do Comite Regional
maf II OMS nil organiza�iio dos eslades membros, perdeooo 0
C4r�c1er supra-national qlle possufa.
FilE OS MllS EM QUA1l0 OS
de Africa da OMS,
Esla rellniao deve conrtituir mais um passo em frenle oas
OS
QUIMlftM'OS·
EM
O
(OlOMlAUSM
0
QUE
DO
Excelencias,
Iransforma�ijes ja iniciadas.

A partidpa�o do Poya arganizado na resolu�ao dos proble.
mas de sa6de COAstitui a base do IIGSSO (onteito de promo�jo
da saude da camunidade pela propria comunidade, pedra basilar
e arantia dos nouos sucessos no campo oa Siude.
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e que val participar nos problemis de sa6de.
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mtlXimo da Revolufiio J\[oramoicon4 na sessar) d� abt rtura da 29.4 Simao do ComiU Regimlal par� .4 ·ricn_
A grlr.mra reporto.-s£ ao mon'e Ito em qfltJ 0 ·Pr�sidel 'e S"amo 'i Machl'.l inaugurn.,a 11 e.. OS;(ii(J fOlog;ra/utJ
:
que esla pat�nte no ncinto onde decorre este ;mp0'1tant(' e7 C07ltTO, f: que s Tell'Tf: as 6!lTeSSOe� d t" gun ..
, 'lega' all RoaeSllJ GO no.uo Pai.f

0

Q

racismo.

uta reuniiio �, por isso,. urn valioso e.slimlJlo para 0 pros
seguimenro do no�so combale ate a Yit6ria final.
QUeremosaqul, mais uma vel, saudar os delegados
29." Sessao do (amite Regional de
Popular de Mo�ambjque d�eja.vos

II

es1a

Afria 'da OMS. A Republica

os

maiores sucessos nos trl·

balhos que agora le iniciam.
Que eles permilam melhorar

I saude dos poves do nosso

Continente e do Mundo, conlrlbuindo assim para a materializa'
�ao da palavra de ordem

d OMS, «SAODE PARA TODOS NO

AHO 2000il.
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