O ROTARY E A PÓLIO
Pólio. A poliomielite, doença deformadora e por vezes fatal, ainda ameaça crianças em
algumas partes do mundo. O vírus da pólio invade o sistema nervoso e pode causar
paralisia em questão de horas, em qualquer pessoa, mas principalmente em crianças
menos de cinco anos.
A pólio hoje. O vírus selvagem ainda é endêmico em três países: Afeganistão, Nigéria e
Paquistão. Menos de 250 casos foram registrados em 2012, o que representa uma redução
de 99% desde 1980, quando o número de casos era de 1.000 por dia. Se não
continuarmos nossos esforços, especialistas dizem que a doença pode voltar e afetar 10
milhões de pessoas nos próximos 40 anos.
Desafios. O número de casos representados pelo 1% restante são os mais difíceis de
prevenir, devido a fatores que incluem isolamento geográfico, falta de infraestrutura pública,
conflitos armados e barreiras culturais. Até que a pólio seja erradicada, todos os países
permanecem em risco.
Garantindo o sucesso. Fundos adicionais são necessários para erradicarmos a pólio.
Graças a uma nova campanha, cada dólar doado ao Rotary será equiparado na proporção
de 2 para 1 pela Fundação Bill e Melinda Gates. Estes fundos serão usados para cobrir
custos operacionais, recrutamento de profissionais da área da saúde, equipamentos de
laboratório e materiais educativos para agentes de saúde e o público. Governos, empresas
e pessoas também desempenham um papel importante na arrecadação de fundos.
Pólio Plus. Em 1985, o Rotary lançou programa Pólio Plus, a primeira iniciativa global de
erradicação da pólio. Desde então, o Rotary e seus parceiros ajudaram a reduzir o número
anual de casos de 350.000 para menos de 250, e vão continuar comprometidos até que
cada criança esteja protegida. A organização já contribuiu mais de US$1,2 bilhão à
campanha e inúmeras horas de trabalho voluntário para imunizar mais de dois bilhões de
crianças em 122 países. Além disso, o Rotary desempenhou papel significativo ao
influenciar governos doadores a contribuir mais de US$9 bilhões à campanha.
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio. Formada em 1988, a Iniciativa é uma parceria
público-privada entre o Rotary International, a Organização Mundial de Saúde, o Centro
Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças, o Unicef, a Fundação Bill e Melinda
Gates e governos do mundo todo. O trabalho do Rotary se concentra na defesa da causa,
arrecadação de fundos, recrutamento de voluntários e aumento da conscientização pública.
Rotarianos em ação. Mais de um milhão de rotarianos doam seu tempo e recursos
pessoais para eliminar a pólio. Todo ano, centenas de associados trabalham com
profissionais de saúde para vacinar crianças em países afetados pela doença. Eles
trabalham com parceiros como o Unicef para disseminar informações para as pessoas que
estão isoladas em decorrência de conflitos, situação geográfica ou condição social. Além
disso, recrutam voluntários, ajudam a transportar e aplicar vacinas e fornecem o apoio
logístico necessário.
Campanha ‘Falta Só Isto’. Um número crescente de pessoas públicas e celebridades
como Bill Gates, Arcebispo Desmond Tutu, Archie Panjabi, Jackie Chan, Jack Nicklaus e
Psy se juntaram à campanha de conscientização pública “Falta só Isto”. Estes
embaixadores nos ajudam a aumentar a conscientização pública sobre a poliomielite.

