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Description:
Objectivo Geral I - Fortalecer a capacidade da resposta nacional para combater a epidemia
do VIH e SIDA. Objectivos Específicos: 1.Fortalecer a Comissão Nacional, as Comissões
Provinciais de Luta Contra a SIDA e o Instituto Nacional de Luta contra a SIDA para estender
as acções pela esfera política e mobilizar recursos financeiros para combater a epidemia do
VIH e SIDA em vários níveis. 2.Mobilizar o Governo, a sociedade civil, as empresas públicas
e privadas, com destaque para as petrolíferas e diamantíferas, para uma maior integração do
VIH e SIDA em suas intervenções. 3.Fortalecer o sistema de vigilância epidemiológica e
comportamental do VIH e SIDA. 4.Monitorar e avaliar a resposta nacional ao VIH e SIDA.
Objectivo Geral II - Reduzir o crescimento da epidemia do VIH. Objectivos Específicos:
1.Promover a mudança de comportamento, atitudes e práticas de risco entre a população
sexualmente activa compreendida entre os 15 e 49 anos de idade. 2.Estabelecer sistema
concreto de legislação e normas, relativas ao VIH e SIDA, e garantir o respeito aos Direitos
Humanos das pessoas infectadas e afectadas pelo VIH e SIDA. 3.Reforçar o sistema
nacional de hemoterapia. 4. Biossegurança. 5.Reduzir a taxa de transmissão vertical e
oferecer cuidados às mulheres gestantes seropositivas. Objectivo Geral III - Atenuar o
impacto sócio-econômico do VIH e SIDA no indivíduo, família e comunidade. Objectivos
Específicos: 1. Promover a atenção integral de pessoas vivendo com VIH: suporte psicosocial, tratamento médico e medicamentoso. 2. Fortalecer a rede nacional de laboratórios
para VIH e SIDA. 3. Reduzir as infecções sexualmente transmissíveis (ITS). 4. Desenvolver e
implantar política de proteção social às crianças afectadas pela SIDA, com base na
Convenção dos Direitos da Criança e na política nacional. 5. Mobilizar os parceiros públicos e
privados para a implementação de projectos para o cuidado e o apoio às PVVIH.
Links:
http://www.sida.gov.ao/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6&Itemi...
[1]

Files:
Plano estratégico nacional para o controlo das infecções de transmissão sexual, VIH e
SIDA 2007 a 2010 [2]
Themes:
National AIDS responses [3]

Regions:
Africa [4]
Angola [5]
Resource types:
Policy and strategy documents [6]
Keywords:
AIDS education [7]
government policy [8]
health policy [9]
sexually transmitted infections [10]
Languages:
Portuguese [11]
Record created by:
IIEP
Source URL: https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/documents/plano-estrategico-nacionalpara-o-controlo-das-infeccoes-de-transmissao-sexual-vih
Links
[1]
http://www.sida.gov.ao/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=6&amp;Itemid=102
[2] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/angola_nat_strat_plan_2007__2010_final.pdf
[3] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/theme/national-aids-responses
[4] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/region/africa
[5] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/region/angola
[6] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/type/policy-and-strategy-documents
[7] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/aids-education
[8] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/government-policy
[9] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/health-policy
[10] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/sexually-transmitted-infections
[11] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/language/portuguese

