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Sr. Sami Kanaan, Prefeito de Genebra, Presidente do Centro de Cidades de Genebra, Co-
Presidente da Força-Tarefa UCLG sobre prevenção territorial e gestão de crises.
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Descrição do Evento :

A pandemia COVID-19 desencadeou um aumento de ataques contra médicos, enfermeiros e
outros profissionais de saúde em todo o mundo, muitas vezes em decorrência da expressão da
raiva e frustração da comunidade sobre as dificuldades das autoridades na resposta ao surto do
vírus. No entanto, a violência contra a saúde em ambientes urbanos tem sido uma preocupação
muito antes da pandemia, que apenas expôs e exacerbou vários problemas socioeconômicos
pré-existentes.

Desde 2016, o CICV contabilizou 3.780 incidentes de violencia contra ambulâncias, hospitais e
profissionais de saúde. Nem todos esses incidentes ocorreram em zonas de guerra. Algumas
ocorreram em cidades que não estão passando por conflitos, mas são afetadas pela violência
urbana, resultante de confrontos envolvendo autoridades policiais e grupos armados, da
circulação de armas pequenas ou mesmo, de um ambiente generalizado sujeito à violência, o
que também gera tensões nas relações interpessoais entre membros da comunidade e a equipe
médica.

As consequências desses ataques afetam toda a comunidade, prejudicando o acesso aos
serviços de saúde de todos os moradores da cidade. Como as autoridades municipais e os
profissionais de saúde podem enfrentar a violência urbana e suas consequências no sistema de
saúde?
Gestores municipais e representantes do setor de saúde de Chicago (EUA), Karachi (Paquistão) e
Fortaleza (Brasil) apresentarão suas experiências e compartilharão suas boas práticas para
limitar as consequências da violência nos serviços de saúde, potencializando o acesso à saúde
para toda a comunidade urbana.

Palestrantes da Abertura:

Palestrantes :

Inscrições
Nosso evento será realizado online, por favor, inscreva-se aqui.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OoimbRKlSiqkn4SfC5rEEg

