Parteiras tradicionais vão beneficiar de formação
em Viana
Angop
19 De Setembro de 2014
Luanda - A Chefe de Secção da Família e Promoção da Mulher, no município de Viana
em Luanda, Osvaldina Ferreira, deu a conhecer, sexta-feira, que as parteiras
tradicionais da circunscrição vão beneficiar de uma formação, no próximo mês de
Outubro.

TRIGEMIOS RECÉM NASCIDOS (ARQUIVO)

Em declarações à Angop, a responsável
informou que a formação tem como
objectivo principal prepara-las com
conhecimentos actuais para que possam
ter cuidado redobrado no momento de
efectuar os partos nas suas comunidades.
“Os cuidados a ter em conta durante a
realização do parto, demonstração do Kit
normal de uma parteira, hemorragia na
mulher gravida, como se deve fazer o
soro de reidratação oral caseiro,
preparação da água para o consumo”,
entre outros assuntos, constam nos temas
do encontro.
Na mesma actividade, fez saber
Osvaldina Ferreira, far-se-á a entrega de
kits normais de uma parteira para
auxilia-las nos seus trabalhos, como
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gazes, álcool, adesivos e pinças para
prender o cordão umbilical.
A Secção da Família e Promoção da
Mulher no município de Viana,
prosseguiu a responsável, tem realizado
visitas periódicas às comunidades para
dialogar com as parteiras, e recebido
relatórios
para
serem
entregues
posteriormente à direcção provincial.
A responsável enalteceu o trabalho das
parteiras tradicionais, ao considerar que
“é importante devido a distância entre a
zona rural e os Centros de Saúde de
referência, e salas de partos, assim como
a falta de transporte tem tornado o
trabalho das parteiras nas comunidades
imprescindível.
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Aconselhou as parteiras tradicionais a
participarem nestas actividades para
estarem actualizadas, evitando riscos de
contrair doenças, assim como nos
cuidados a terem no atendimento da mãe
e do recém-nascido, sensibilizar as
gravidas a aderirem as consultas prenatal, a vacinação e alimentação do bebe.

Segundo ela, 53 parteiras tradicionais
são controladas pela Secção da Família e
Promoção da Mulher em algumas áreas
da circunscrição como a Estalagem,
Caop, Calumbo, bairro 44, Dimba,
Tande e outros.
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