Reuniao Virtual Global de Acionistas da Malaria severa 8 e 9 de Fevereiro de
2022
Projeto - agenda Dia 1 –Actualizacoes globais, pesquisas e experiencias com o tratamento da
Malaria severa
Tempo de
Topico
apresentacao
(approx.)
5 minutos
Abertura e boas
vindas

Conteudo

15 minutos

Atualizacao paisagistica e
destaques da malaria
severa

90 minutos

40 minutos

10 min

10 min

Atualizacao do
progresso em direcao
a Adocao de RAS e Inj
AS
Experiencias que
melhoram os cuidados
com a malaria grave
ao longo da
continuidade

Painel de discussao
com perguntas e
respostas

Advogando por
melhorias na
qualidade do
atendimento
Recap and close of
Day 1

Serie de apresentacoes de
10 minutos:
- CARAMAL: Introducao
ao continuum de
cuidado e visao geral
de apredizagens (15
minutos)
- Pesquisa de mercado
da jornada do paciente
- Sierra Leone
- Uganda
- Senegal
- DRC
- Nigeria: nivel RHF
- Zambia:
acompanhamento posalta
Painel sobre o manejo de
criancas febris em todo o
continuum de cuidados

Abordagens Praticas para
equips NMCP e equipes
MCH para defender dentro
do Ministerio da Saude

Orador
Copresidentes:
Elizabeth Chizema
Olugbenga Mokuolu
CHAI

Christian Burri

MMV
Anitta Kamara
Maureen Amutuhaire
Seynabou Gaye FAYE
TBD
TBD
Stephen Bwalya

Paises CARAMAL
[Antoinette Tshefu, Liz
Omoluabi, Phyllis Awor]
E outros paises
apresentadores para discutir
experiencias/implicacoes
TBD

Co-presidentes

Projeto- Agenda dia 2 –Implicacoes para a Politica, Implementacao, Aquisicao e cadeia de
abastecimento
10
minutos
15
minutos

15
minutos
20
minutos
10
minutos
30 min

Recapitulacao do dia 1
Resistencia a
artemisinina em SSA:
Ultimas evidencias e
implicacoes para RAS e
Inj As
Orientacao mais
recente da OMS para
malaria grave
Implicacoes para
compra e cadeia de
suprimentos
Implicacoes para a
saude da comunidade e
iCCM
Sessao de discussao

5 minutos
40
minutos

Pausa
Painel de discussao

10 min

Pontos de accao para
melhorar os cuidados
intensivos para
pacientes com malaria
grave-TBD
Enceramento e
conclusoes

10 min

Relator

Margriet den Boer
WHO

Nota de informacao da
OMS: Planos/ cronogramas
para o desenvolvimento do
Guia de campo
Declaracoes dos principais
agentes
Declaracoes dos principais
agentes
Formular outras perguntas
para a equipe da WHO,
TGF, PMI and CARAMAL
Responder as perguntas dos
paises
Ou outra apresentacao de
enceramento

WHO

PMI
TGF
MMV
Wilson Were, WHO Geneva,
Child Health - TBC
Unicef
4 grupos de paises

PMI, TGF, WHO, Unicef e
CARAMAL membros da equipe
igual ao anterior
TBD

Co-presidentes

