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REUNIÃO ANUAL DE AVALIAÇÃO E PLANIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE LUTA
CONTRA A MALÁRIA NA AFRICA CENTRAL
DE 29 A 31 DE JULHO DE 2013 EM DOUALA/CAMARÕES

RECOMENDAÇÕES AOS PAISES
1. Aos PNLPs e parceiros em finalizar os roteiros (road map) até aos 15 de Agosto de 2013 e
prepararem-se para o roteiro 2014
2. Aos PNLPs em continuar de melhorar a coleita de dados incluindo os dados financeiros,
em trabalhar com os parceiros para uma boa gestão dos Programas para que o perfil do
País possa constar no Relatório Mundial da Malária publicado pela OMS cada ano

3. À Angola, à Guinée Equatorial e ao São Tomé e Príncipe enviar à OMS a documentação
sobre a retirada da monoterapia
4. Aos Camarões, ao Congo, à Guinée Equatorial e ao Tchad em realizar com êxito a Revisão
de Desempenho do Programa de Luta contra o Paludismo que possa resultar na
elaboração succedida do Plano Estratégico que reflita o Consenso
5. Aos PNLPs e Programas de saúde Reprodutiva em trabalhar em estreita colaboração afim
de melhorar as coberturas do Tratamento Intermitente Preventivo – TIP

6. Aos Camarões, ao Congo e ao Tchad de ter os macro e micro planos orçamentados e de
qualidade, associados a um plano de comunicação bem elaborado para o êxito da
Campanha de Distribuição de MILDs
7. À Angola e ao Gabão de finalizar os processos de validação dos seus respectivos planos
estratégicos
8. Aos PNLPs e parceiros em promover a implementação das intervenções à base
comunitária ( Manejo de Casos a nível comunitário e iCCM)
9. Aos PNLPs et PAVs em estabelecer comités técnicos para apoiar a decisão da introdução
da vacina antipalúdica com ajuda dos parceiros tal como MVI-PATH
10. Inserir nas subvenções (propostas) , uma linha orçamental para apoiar os estudos sobre a
resistência aos ACTse aos Insecticidas

RECOMENDAÇÃO A CARN :
Acompanhar os Paises para o êxito da execução das recomendações
1

