
Cúmprense 218 anos da expedición que

levou a América a vacina da variola
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Este ano cúmprense
218 desde que a nave
bautizada como
María Pita partiu das
costas galegas en
1803 con toda a
tripulación que
participaba na Real
Expedición
Filantrópica da
Vacina, a cal debía
facer chegar ao novo
continente a
recentemente
descuberta vacina da
variola.

Cando Isabel
Zendal estivo
traballando no
hospital Caridade da

Coruña, foi cando o
doutor Balmis pediu
permiso ao rei para
que ésta se
incorporase á
expedición en
calidade de
enfermeira.

Posto que a vacina
non podía manterse a
unha temperatura
adecuada durante

todo o traxecto
transatlántico que
debía realizar o
barco, decidiuse
inocular a un grupo
de nenos e levalos á
viaxe como
recipientes vivos da
vacina. E Isabel
Zendal sería a
encargada de coidar
dos cativos.
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Os premios Isabel Zendal

organizados pola asociación
sen ánimo de lucro Círculo
Escéptico, están convocados
para o 22 de febreiro do 2021,
cando se premiará a mellor
peza escrita. Lucas Castro
Cano e Ivan Villar Nareda
foron os orgullosos gañadores
da edición anterior.

O obxetivo destes premios e
fomentar a práctica do
escepticismo. Está dirixido ao
alumnado escolarizado en
centros educativos españois
desde o primeiro curso da
ESO ata o segundo curso de
bacharelato.

A participación no concurso
realízase a través dun
traballo literario, que pode
ser un artigo xornalístico, a
exposición divulgativa dun
experimento, o conto ou o
relato curto.

Estes premios non se deben
confundir cos que se entregan
anualmente en México ao
mérito no campo da
enfermería e que levan o
mesmo nome.

A universidade da
Coruña convoca a

III edición dos
premios Isabel

Zendal

Exemplar gratuíto Luns, 8 de marzo do 2021
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O alumnado de quinto do C.E.I.P.
de Cedeira escolle a figura de Isabel
Zendal para conmemorar o 8M
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Con motivo da conmemoración do

Día Internacional da Muller o 8 de
marzo, o alumnado de 5º de E. P. do

CEIP de Cedeira está a traballar a
figura de Isabel Zendal.

Isabel Zendal Gómez naceu no
concello de Ordes da provincia da
Coruña. O seu pai, Jacobo Zendal,
e a súa nai, María Gómez, eran
agricultores pobres. Isabel era a
segunda de nove fillos. Cando
Isabel tiña trece anos a súa nai
faleceu de variola.

Isabel, con vinte anos, comezou a
traballar no Hospital da Caridade
da Coruña, primeiro como
axudante e despois como reitora.O
31 de xullo de 1793 naceu o seu
fillo Benito, e Isabel criouno como
nai solteira. O 24 de marzo de
1800 comezou o seu traballo como
reitora da Inclusa. Morreu no
Estado de Puebla, México.

España cumpre 60

anos sen ningún

brote de varíola
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O país cumpre 6 décadas sen

rexistrar oficialmente ningún

brote de varíola. O último tivo

lugar en 1961. Naquela ocasión, os

casos iniciais foron unha nena e

un familiar, recentemente

chegados da India, que

presentaran certificados de

vacinación en febreiro de 1959.

Crese que a varíola se orixinou

na India ou Exipto hai 3.000 anos.

As primeiras evidencias da

enfermidade remóntanse ao

faraón exipcio Ramsés V, que

morreu en 1157 a.C. Os seus restos

momificados aínda presentaban

marcas de varíola na pel.

A vacina da varíola foi

descuberta en 1796. As campañas

de vacinación, as medidas de

vixilancia e prevención adoptadas

para conter os focos epidémicos,

así como a mellor información

proporcionada ás poboacións

afectadas, foron as estratexias

empregadas para combater a

enfermidade. Un dos fitos

históricos da loita contra esta

enfermidade foi a chegada da

vacina a América no ano 1803,

grazas á Real Expedición

Filantrópica da Vacina, na que a

galega Isabel Zendal participou en

calidade de enfermeira.

Os últimos datos mostran que segue habendo

desigualdade de xénero na enfermería
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A enfermería é o conxunto de procedementos para a atención autónoma de

coidado de enfermos, feridos e persoas con discapacidade, seguindo pautas

clínicas. É fundamental para unha saúde pública de calidade xa que ofrece

ao mesmo tempo un servizo autónomo e colaborativo, e resulta ser unha

profesión maioritariamente feminina.

Segundo datos do Instituto Nacional De Estadísticas, o 84,4% das

profesionais de enfermería no Estado Español son mulleres. Sen embargo,

os roles de xénero que provocan as desigualdades noutros ámbitos da

sociedade tamén se trasladan a esta profesión, incluso máis acentuados, dado

que a enfermería ten no seu centro de acción o coidado dos demais, unha

tarefa que se viu tradicionalmente relegada ás mulleres. Así o considera

Raquel Rodrígez Llanos, presidenta do colexio de enfermería de Cáceres

(Estremadura), que estuda as causas das desigualdades entre enfermeiras e

enfermeiros.

O Hospital De Emerxencias Enfermera Isabel Zendal é un centro sanitario

monográfico para crises pandémicas que da apoio a toda a rede hospitalaria

do servizo Madrileño de saúde ante calquera emerxencia onde xa se están a

tomar medidas para paliar estas diferencias.




