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Text de l’informe: Farmamundi i socis locals.
Socis locals de Farmamundi: Organización Detente y Ayuda (DYA), Filipines; HESED Africa
Foundation, Kenya; Association Malienne pour la Promotion du Sahel (AMAPROS), Mali; Emesco
Development Foundation (EMESCO), Uganda; Jafra Relief for Development (Jafra), Síria; Colectivo
de Salud Popular (COSALUP), República Dominicana; NASEEJ, Palestina; Programme de
Promotion de Soins de Santé Primaire (PPSSP), Femmes engagées pour la promotion de la santé
intégrale (FEPSI) i Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC),
República Democràtica del Congo.
Fotografies de Portada: Arxiu de Farmamundi de la intervenció a Filipines després del pas del tifó

Haiyan, 2013.
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1. Resum de la informació bàsica de les intervencions

Dades de l’entitat
Farmacèutics Mundi
Adreça
Parque Tecnológico, Johannes Gutenberg, 5
Localitat

CP

Paterna – Valencia

46980

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

902 01 17 17

96 375 56 95

proyectos2@farmamundi.org

Persona responsable de les intervencions i dades de contacte
Emilio Oriola Montagud. Director de l’Àrea de Projectes.
Telèfon: 96 318 20 24
________________________________________________________

Països de actuació:

Kenya, Mali, Uganda i República Democràtica del Congo a l’Àfrica Subsahariana;
República Dominicana en el Carib; Palestina i Síria a l’Orient Mitjà; i Filipines en el Sudest asiàtic.
________________________________________________________
Data d’inici i data final de les actuacions
________________________________________________________
01 de gener 2013 a 31 de desembre 2013
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2. FAHE com a eina eficaç d’Acció Humanitària
Des de 2003, Farmamundi treballa donant suport a la cobertura de les necessitats més urgents
en contextos de crisis humanitàries, en col·laboració amb la societat civil dels països del Sud on
aquestes es produeixen.

Durant l’any 2013, el Fons FAHE ha donat suport a deu organitzacions de països de l'Àfrica
Subsahariana, Amèrica Central, el Carib i l'Orient Mitjà, que han patit situacions de desastre
mediambiental, conflicte, post - emergència o crisi complexes o oblidades.

A més de les emergències "mediàtiques", que són aquelles que reben espais en els mitjans de
comunicació i que tots coneixem, hi ha les anomenades crisis complexes, que passen
desapercebudes per als mitjans de comunicació i en conseqüència per a la població en general.
Des Farmamundi, mantenim el compromís de no oblidar aquestes altres emergències
precisament doncs la seva escassa repercussió als mitjans, dificulta l'obtenció de fons.

Per a això, i segons el tipus de catàstrofe i la fase de desenvolupament en què es trobi,
Farmamundi impulsa un diferent tipus de resposta humanitària:

Emergència o Acció immediata: Intervenció en els primers estadis de la crisi, és a dir,
immediatament o en els següents 15-30 dies després del seu esdeveniment.
Intervenció de post-emergència: Intervenció amb un marge de temps de resposta més
ampli (entre 1 i 6 mesos següents a la declaració de la crisi) orientada a pal·liar els
efectes encara existents d'una crisi i que afecten greument les poblacions.
Intervenció d'Ajut Humanitari: Intervenció a partir dels 6 mesos de l'esdeveniment
d'una crisi, fins a diversos anys després (crisis complexes), n resposta als efectes
d'alguna manera encara presents de la crisi que al seu dia, va ser declarada com tal.
L’estratègia d'actuació de Farmamundi implica el treball amb contraparts locals, sempre
que sigui possible, ja que es parteix de la premissa que, tractant-se d'identificació de
necessitats i d’adequació d'una resposta a una crisi, és la mateixa població que la pateix
qui està en millors condicions per dissenyar-la.

4

Informe d’activitats del Fons d’Ajut Humanitari i d’Emergència de FARMAMUNDI 2013

Malgrat el gran interès en donar suport a crisis humanitàries, moltes institucions (públiques i
privades) no disposen de mitjans suficients per finançar una operació d'emergència en la seva
totalitat. Per actuar front qualsevol tipus de crisi d'una manera eficaç, eficient i ràpida,
Farmamundi disposa del Fons d'Ajuda Humanitària i Emergències (FAHE).

Farmamundi disposa d'un magatzem de medicaments i material sanitari per abastir actors
humanitaris com l'Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
que al costat dels agents locals ofereixen les primeres atencions sanitàries, amb els kits
d'emergència estandarditzats, segons normes internacionals per als diferents tipus
d'emergències, així com medicaments essencials i altres subministraments mèdics.

El FAHE ofereix la possibilitat a les institucions que hi vulguin participar, col·laborar en funció
de les seves possibilitats i característiques, ja que els recursos econòmics que aporta cada
entitat es gestionen de forma conjunta, afavorint sinèrgies, augmentant capacitats i
multiplicant per tant l'impacte de les accions.

Aquest document recull un resum de les situacions d'emergència humanitària ateses l'any
2013.
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3. Resum de les intervencions humanitàries
3.1. INTERVENCIONS D’EMERGÈNCIA O D’ACCIÓ IMMEDIATA
Àfrica Subsahariana
•

KENYA

JUNY- SETEMBRE: DECLARACIÓ D’EPIDÈMIA DE POLIO A DADAAB
Context:
Després d'anys sense incidència d'aquesta malaltia, que havien dut a l'OMS a la consideració
de països lliures de poliomielitis, al mes de maig es va alertar de la declaració d'una epidèmia
de poliomielitis (pòlio) tipus 1 a la Banya d'Àfrica, concretament a Somàlia i Kenya. Els primers
casos a Kenya van ser detectats a Dadaab (nord-est del país), zona propera a la frontera amb
Somàlia, on va ser localitzat l'origen de l'epidèmia.
La població de Dadaab viu en condicions d'extrema precarietat, en diferents campaments
gestionats per l’ACNUR i en multitud d'assentaments al voltant de les instal·lacions de refugi.
L'accés a fonts potable d'aigua és limitat, el deficitari sistema de sanejament ambiental i les
elevades temperatures, combinades amb períodes de fortes pluges, són les condicions
propícies per a la reproducció d'agents infecciosos. D'altra banda , la debilitat dels serveis de
salut infantil i les elevades taxes de desnutrició infantil són factors que contribueixen a la
vulnerabilitat dels infants menors de 5 anys.
La virulència de la pòlio es relaciona amb la insuficiència respiratòria que pot arribar a
provocar paràlisi cerebral. Per això, la malaltia és coneix també com a paràlisi infantil. Entre
les conseqüències més habituals es troben la ceguesa i la pèrdua d'oïda. En casos extrems de
la malaltia és necessària l’assistència mecànica. No obstant això, les pròpies debilitats de les
unitats de salut de la zona que no disposen ni de l'equipament ni dels tractaments necessaris
impliquen una severa incapacitat per al tractament d'aquesta malaltia.
D'altra banda, la vacuna prevé de manera efectiva la poliomielitis en el 90 % dels casos.

6

Informe d’activitats del Fons d’Ajut Humanitari i d’Emergència de FARMAMUNDI 2013

Descripció de la intervenció:
La desprotecció de nenes i nens davant malalties per a les quals existeixen mecanismes de
prevenció i possibilitats de tractament s'aguditza amb la manca generalitzada d'accés a
vacunes. Mentre que la taxa general de cobertura completa d’immunització arriba al 70% de
la població infantil a Kenya, l'OMS estima que, degut al col·lapse del sistema de salut, per
l'arribada de refugiats somalis, la ràtio d' immunització a Somàlia oscil·laria al voltant del 30%
de la població total.
En aquest context, el Ministeri de Salut kenyà va posar en marxa la Campanya Ràpida contra la
pòlio, una campanya de vacunació mitjançant dispositius mòbils, per arribar als infants de
Dadaab i d’assentaments. Per dur-la a terme, les autoritats del país, van demanar la
col·laboració a les ONG que intervenen a la zona i a les seves contraparts internacionals. És en
aquest context que HESED-Àfrica i Farmamundi van centrar els seus esforços en l'ampliació de
la campanya.
Població beneficiària: 9.255 persones

Orient Mitjà
•

SÍRIA

JUNY- SETEMBRE: INTERVENCIÓ D’EMERGÈNCIA PER A L’ATENCIÓ DE LES
NECESSITATS BÀSIQUES DE LA POBLACIÓ DESPLAÇADA A DAMASC I HOMS
Context:
El conflicte sirià ha provocat el desplaçament intern del voltant de 6,5 milions de persones i
més de 2 milions de persones refugiades, la majoria al Líban, Jordània i Turquia, sent la
població que compta amb menys recursos econòmics i relacionals, la que no ha tingut
oportunitat de sortir del país. Des de l'inici del conflicte, els camps per a població refugiada i
desplaçada van ser considerats llocs segurs per a la població civil. Aquests camps que havien
estat dissenyats per albergar població palestina a Síria (país que acollia el major nombre de
població palestina) van servir, a mesura que els enfrontaments anaven estenent-se a els
diferents barris i ciutats, per acollir una part important de la població civil.
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No obstant això , mesos després de l’inici del conflicte, aquests camps van deixar de ser llocs
segurs per esdevenir-ne objectius, patint igualment el bloqueig en les entrades i sortides,
bombardejos i violents enfrontaments. Per exemple, el camp d'Al Yarmouk va arribar a acollir
més d'1 milió de persones durant l'estiu de 2012, mentre que el setembre de 2013 en
quedaven al voltant de 70.000. Per la seva banda, el campament de la ciutat d'Homs, compta
amb una població aproximada de 20.000 persones, que pateix el setge des del principi del
conflicte, fa dos anys. Si bé part de la població civil viu en alguns camps, es troba també en
improvisats campaments, que s'han organitzat al voltant d'escoles, mesquites , soterranis , etc.
Així, la situació humanitària ha patit un deteriorament progressiu, fins arribar a un nou punt
d'inflexió a partir de desembre de 2012. En aquests moments, les infraestructures bàsiques es
troben greument afectades, els talls d'electricitat superen les 20 hores al dia, és impossible
accedir a qualsevol tipus de combustible, mentre que l'escassetat d'aliments bàsics és patent i
escasseja fins i tot el pa. Per la seva banda, els preus continuen augmentant, igual que les
taxes d'atur, ja que la majoria de les empreses han anat tancant, a causa de les creixents
dificultats per operar. Com a conseqüència d'aquesta situació, la major part de la població no
té assegurat l'accés a béns, ni a serveis bàsics. L'accés a les telecomunicacions és també difícil,
mentre que els serveis mèdics són pràcticament inexistents , ja que falta personal mèdic i els
medicaments bàsics. No hi ha tampoc accés a tractament per a les persones amb malalties
cròniques.
Descripció de la intervenció:
La intervenció de Farmamundi i de la seva contrapart local, JAFRA , es va centrar en la provisió
de béns de primera necessitat a la població desplaçada als camps d'Al Yarmouk i Sbeineh, així
com en els refugis de Dumar , Qudseia i Al Zahira (Damasc), i en el camp de Homs.
Distribució d'aliments i llet en pols a famílies amb nenes i nens.
Subministrament d'estris de cuina, matalassos i mantes per a la població desplaçada.
Població beneficiària: 5.250 persones
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Sud-est asiàtic
•

FILIPINES

NOVEMBRE-DESEMBRE: INTERVENCIÓ D’EMERGÈNCIA PER A LA RECONSTRUCCIÓ D’
INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES
Context:
Segons l’Oficina per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA) de les Nacions Unides al
voltant de 14 milions de persones van ser víctimes del tifó Haiyan, al seu pas per les Filipines el
passat 8 de novembre i que prop de 4 milions de persones han patit desplaçament intern.
Com a referència, cal tenir en compte que els 381 centres d'evacuació instal·lats tenen
capacitat per atendre només al 2 % de les persones desplaçades.
S'estima també que prop de 2,5 milions de persones depenen de l'assistència alimentària per
sobreviure, mentre que més d'1 milió de cases han quedat destruïdes, així com bona part de
les infraestructures que permetien el treball i el dia a dia de la població. Així mateix, les
limitacions a l'accés a l’aigua potable i als serveis de sanejament bàsic es relacionen amb un
major risc de les taxes de morbi-mortalitat.
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Descripció de la intervenció n º 1:
En aquest context, la resposta d'emergència de Farmamundi va passar, en coordinació amb
AECID, per a l'enviament d'un carregament de medicaments per reforçar els serveis sanitaris
d'urgència a l'illa de Leyte.
El FAHE de Farmamundi va recolzar l'enviament dels següents subministraments sanitaris
d'emergència:
1 kit d'emergència IEHK06
2 kits d'Acció Immediata
1 kit de Pediatria
1 kit d’Obstetrícia
3 kits de Traumatologia
1 kit per a l'atenció de pacients amb malalties cròniques
Descripció de la intervenció n º 2:
Paral·lelament, Farmamundi en coordinació amb la DYA, soci estratègic en catàstrofes
humanitàries, van treballar en el diagnòstic de necessitats en terreny, i després d’una missió
exploratòria, es van establir les bases per a la realització d'una segona intervenció que va
incloure:
Reconstrucció d'habitatges a la zona oriental costanera del municipi de Cádiz.
Electrificació temporal d'emergència en els municipis de Santa Fe i Cádiz.
Reposició d'una ambulància per a l’atenció extrahospitalària i dotació de materials
sanitaris per a l'atenció primària i d'urgències en el punt d'atenció sanitària del
municipi de Santa Fe.
Provisió d'eines i materials de desenrunament.
Reconstrucció i rehabilitació d'habitatges i infraestructures crítiques en els municipis
de Cádiz i Santa Fe
Població beneficiària: 39.000 persones

10

Informe d’activitats del Fons d’Ajut Humanitari i d’Emergència de FARMAMUNDI 2013

3.2. INTERVENCIONS DE POST EMERGÈNCIA
Àfrica Subsahariana
•

MALI

OCTUBRE-DESEMBRE: REFORÇ DE LES CAPACITATS LOCALS PER COMBATRE LA
DESNUTRICIÓ EN EL CERCLE DE NIONO
Context:
La crisi al nord de Mali va produir el desplaçament massiu de població cap a regions del sud del
país. La intervenció militar de principis d'any va provocar nous desplaçaments, alhora que la
dispersió de grups armats que van ocupar temporalment diverses localitats de la regió de
Ségou, principalment: Diabali, Dogofri, Sokolo i Nampala i altres ciutats veïnes (totes
integrades en el Cercle de Niono). Només a la regió de Ségou, es van registrar més de 50.000
persones desplaçades.

Durant l'ocupació d'aquestes zones, els grups rebels es van instal·lar en els centres de salut,
provocant la fugida del personal sanitari, la destrucció de bona part de les infraestructures
(portes d'accés, panels solars, etc.), el saqueig de materials i equips sanitaris i l'estoc de
medicaments. Les farmàcies van ser arrasades, de manera que el sistema de distribució i accés
als medicaments va quedar col·lapsat. Progressivament, i a mesura que la situació de seguretat
es va anar estabilitzant, els equips de treball, locals i internacionals, van reprendre les seves
activitats i també el personal de salut es va anar reincorporant als centres de treball.
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Així i tot, persistien greus problemes per reprendre l'assistència mèdica, ja que, a més de les
pèrdues en infraestructures sanitàries, els estocs de medicaments no havien estat reomplerts.
El fet que els centres proveïts més propers a les zones d’intervenció queden a un mínim de
80km, va provocar que un elevat nombre de persones continuessin sense accés a tractament
mèdic, ni a medicaments essencials. En el cas de la salut materna, la manca de recursos per a
l'atenció professional durant el part contribueix a augmentar la vulnerabilitat de les dones
gestants, i a un increment de les taxes de malnutrició i desnutrició aguda i crònica.

Intervenció:

Les intervencions de Farmamundi i d’AMAPROS es van centrar en el reforç dels centres de
salut de la zona i en la promoció d’estratègies per millorar la capacitat de resiliència de la
població de la zona. D'aquesta manera, es va contribuir a què la manca d'accés sostingut a
tractaments mèdics repercutís en un major deteriorament del perfil epidemiològic. Tant la
identificació de necessitats, com la selecció de les estructures sanitàries a donar suport van ser
realitzades al costat de l’AECID , UNICEF i les autoritats sanitàries locals.

D'aquesta manera, la intervenció es va centrar en el suport a tres centres comunitaris de salut,
amb la finalitat de reforçar els coneixements del personal sanitari i de la pròpia població,
mitjançant el desenvolupament de les següents accions:

Formació d'auxiliars sanitaris i de llevadores en temes de nutrició.
Suport per a l'atenció nutricional a nenes i nens menors de cinc anys.
Distribució de suplements nutricionals per a la població infantil en situació de
desnutrició.
Sessions de formació a dones lactants per al reforç de la pràctica nutricional.
Sessions de formació a dones embarassades sobre salut reproductiva.
Sessions de formació dirigits a dones en edat fèrtil sobre salut sexual.
Població beneficiària: 900 persones
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El Carib

•

REPÚBLICA DOMINICANA

NOVEMBRE-DESEMBRE: PREVENCIÓ DE MALATIES DERIVADES DEL DETERIORAMENT
DE LES CONDICIONS MEDIAMBIENTALS EN LA PROVÍNCIA D’ELÍAS PIÑAS DESPRÉS
DEL PAS DE LA TORMENTA CHANTAL.
Context:
El país presenta una elevada exposició a fenòmens naturals i a situacions d'emergència que es
produeixen de manera reiterada. Entre les principals amenaces mediambientals identificades
es troben aquells d'origen hidrometeorològic (inundacions, crescudes de rius, tormentes i
sequeres) i geofísic (sismes). Així, el 60 % del territori pateix l'amenaça d'inundacions, mentre
que el 100% pateix l'amenaça de sismes. A més, el canvi climàtic està aguditzant aquests
riscos, de manera que les tempestes són cada vegada més freqüents i intenses.
La incidència d'aquestes crisis és més alta en les zones més vulnerables, entre les quals destaca
la província d'Elías Pinya, província amb la taxa més alta de pobresa (82%) i de pobresa
extrema (47%) del país, fet que no possibilitat generar la capacitat de resiliència de la població
afectada per les últimes grans tempestes tropicals (Sandy , octubre de 2012 i Chantal, juliol de
2013). Pel que fa les condicions de vida de la població, cal destacar que més del 50% de les
llars tenen el sòl de terra, i les parets són d'escassa qualitat. A més, el 50% de les llars no té
subministrament elèctric, el 74% prepara els aliments amb carbó o llenya, menys de la meitat
(48%) tenen la latrina a l'interior, el 15,3 % no té cap tipus d'accés a serveis sanitaris i la resta
tenen accés a serveis compartits a l'exterior dels habitatges. L'accés a aigua potable es realitza
mitjançant fonts públiques, la compra d'aigua embotellada i la utilització d'aigua de pluja, rius
i rierols. A més de la falta d'accés a aigua tractada, els aqüífers estan contaminats.
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Per tot això, entre les malalties més comunes en la província destaquen aquelles associades a
infeccions diarreiques i derivades de la manca d'accés a aigua tractada.
Cal afegir que aquesta zona fronterera amb Haití, acull famílies haitianes que es concentren en
nuclis de població sense planificació urbana, ni amb serveis bàsic , condicions que afavoreixen
l'augment de la pressió sobre els recursos, clarament insuficients.
Aquestes condicions mediambientals estan relacionades amb la transmissió del dengue o del
còlera, malalties amb d’alta prevalença a Haití. L'OMS manté actiu el risc d’aquestes malalties
en els dos països des de 2010.
Intervenció:
La intervenció de Farmamundi al costat de la seva contrapart estratègica, COSALUP, s'ha
centrat d'una banda, en el reforç de les capacitats locals per a la prevenció, mitigació i resposta
davant de desastres , i de l'altra, en l'enfortiment de sistema local de salut.
Les accions desenvolupades han estat les següents:
Capacitació de la Unitat d'Atenció Primària (UNAP) i de les Organitzacions de Base
Comunitàries sobre qüestions relatives a la gestió del canvi climàtic, el sanejament
ambiental i les malalties epidèmiques vectorials.
Elaboració i difusió de materials de sensibilització.
Distribució de materials per a la potabilització d'aigua.
Distribució de materials bàsics per al sanejament ambiental.
Realització de visites domiciliàries per a la identificació de persones amb necessitats
sanitàries especifiques.
Jornades d’atenció sanitària mòbils.
Subministrament de medicaments essencials en la Unitat d'Atenció Primària de la
zona.

Població beneficiària: 2.500 persones
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3.3. INTERVENCIONS D’ACCIÓ HUMANITÀRIA
Orient Mitjà
•

PALESTINA

JULIOL-SETEMBRE: ENFORTIMENT DE LA SALUT MATERNO-INFANTIL A JENIN.
Context:
El camp de Jenin va ser creat l’any 1953 per albergar la població palestina refugiada,
principalment de les regions del Carmel i Haifa. Si bé es tracta d'un territori controlat per
l'Autoritat Palestina des dels Acords d'Oslo, va patir de manera intensiva la violència israeliana
durant la Segona Intifada. Així, l’any 2002 l'exèrcit ocupant va declarar la ciutat i el camp de
Jenin zona militar, limitant els accessos i imposant greus restriccions de moviment a la
població civil. Posteriorment, l'exèrcit va entrar al camp, provocant la mort d’ almenys 52
persones i ferint-ne a centenars. Així mateix, l'ocupació militar del camp va provocar la
destrucció d'habitatges i d’infraestructures bàsiques.
Des de llavors, la població del camp ha continuat augmentant - es calcula que a un ritme del
3% anual - fins arribar a una elevada densitat de població: 16.000 persones registrades amb un
important dèficit d’infraestructures i de serveis bàsics en una superfície de 0,42 km2. Per
exemple, les dues escoles gestionades per la UNRWA a l'interior dels camps es troben
absolutament desbordades, malgrat una d'elles compta amb torn doble.
Intervenció:
D'una banda, el desbordament que pateixen els centres de salut gestionats per la UNRWA
comporta una insuficient cobertura sanitària. D'altra banda, no hi ha programes de
sensibilització per a l'educació en salut i en la promoció d'hàbits saludables. Aquesta situació
implica una elevada prevalença de malalties que es poden prevenir en nenes i nens menors de
5 anys, així com el deteriorament de les condicions de salut de dones en edat fèrtil.
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Per tot això, el disseny de la intervenció es va centrar en la planificació de la intervenció
mitjançant el desenvolupament dels següents eixos:
Coordinació amb organitzacions civils de les localitats de Jenin i Rumaneh i del camp
de Jenin per a la planificació de les activitats de sensibilització.
Selecció i capacitació de 12 agents de salut (4 a cada zona).
Tallers de promoció de la salut, focalitzats en grups de mares i pares, preadolescents , i
dones embarassades i/o lactants.
Sessions obertes sobre nutrició.
Població beneficiària: 790 persones

Àfrica Subsahariana
•

UGANDA

SETEMBRE-OCTUBRE: RECOLZAMENT A LA POBLACIÓ CONGOLESA REFUGIADA EN EL
DISTRICTE DE BUNDIBUGYO.
Context:
Els combats entre l'exèrcit de la República Democràtica del Congo (RDC) i el grup rebel
ugandès Allied Democratic Forces (ADF) el mes de juliol van produir nous desplaçaments de
població cap a Uganda.
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Concretament, al districte de Bundibugyo (oest d'Uganda) van arribar 70.000 persones
refugiades procedents de la RDC, entre les quals nenes i nens no acompanyats. En total , es
calcula en unes 200.000 les persones refugiades al país, 60% de les quals provenen de la RDC.
Front aquesta situació, tant el propi govern ugandès, com l’ACNUR van manifestar la seva
incapacitat per acollir la població refugiada, ja que no es disposa de prou infraestructures i
recursos a la zona.
Mentrestant, part de la població refugiada es va establir de manera espontània en centres
educatius i religiosos , en parcs i jardins, així com en entrades a les botigues, sense disposar d’
aigua potable, sanejament bàsic o serveis de salut i materials per al refugi.
Intervenció:
Farmamundi i el seu soci estratègic al país, EMESCO, van respondre a la crida internacional i
van coordinar una intervenció que va suposar el recolzament a la tasca d’ institucions que
treballen amb la població refugiada.
A partir del diagnòstic es van acordar les següents línies d'actuació:
Subministrament demedicaments essencials en cinc centres de salut del districte de
Bundibugyo que es troben a les zones amb més concentració de població refugiada, en
coordinació amb l’ ACNUR.
Distribució de mosquiteres, material de refugi i d’higiene personal entre la població
refugiada, en coordinació amb la Creu Roja.
Distribució de llet en pols per a nenes i nens menors de 5 anys, en el camp de trànsit
per població refugiada de Bubukwanga.
Sessions de promoció de la salut en el camp de trànsit de Bubukwanga i comunitats
pròximes, incidint en la prevenció del VIH i de malalties relacionades amb falta
d'higiene i amb el deteriorament de les condicions ambientals.
Població beneficiària: 5.100 persones

•
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GENER-DESEMBRE: MILLORA DE LA SALUT SEXUAL-REPRODUCTIVA I PERINATAL PER
A POBLACIONS DESPLAÇADES EN ZONES AFECTADES PEL CONFLICTE.
Context:
El conflicte a l'Est del país va continuar actiu durant l’any passat, amb diferents nivells
d'intensitat. El continuat deteriorament de les condicions de vida ha portat l’anomenada
fatiga del Congo, concepte que sintetitza el desgast produït en l'opinió internacional davant
d'una situació que dura més de dues dècades, i que té conseqüències en el descens dels fons.
El paper de la comunitat internacional es troba limitat al suport de l'estratègia per a
l'estabilització de zones amb més presència de grups armats, i en què el procés de
descentralització de les institucions es troba infradesenvolupat.
Així , la intervenció que es troba en procés d'execució es va centrar en el desenvolupament de
tres pilars: (i) millora de la seguretat, (ii) restabliment de l'autoritat de l'estat, i (iii) suport al
retorn, la reintegració i la recuperació socioeconòmica de la població refugiada i desplaçada.
No obstant això, aquestes accions no incideixen en la millora de les condicions de vida de
població i de fet augmenten les desigualtats entre les poblacions més vulnerable , entre les
quals hi ha dones , nenes i persones que han patit desplaçament intern. Aquest és el cas per
exemple, de les comunitats pigmees de les províncies Kivu Nord i Oriental, establertes sense
cap tipus de planificació a nivell d'infraestructures, ni de serveis i que queden excloses de
l'accés a l'aigua i sanejament bàsic. A més, no tenen accés a serveis de salut, que es troben
saturats pels successius desplaçaments de població, la manca de personal, d’infraestructures i
d’equips sanitaris, així com el deteriorament dels existents. Igualment, l'accés a la salut es
troba limitat degut al cost dels serveis i dels medicaments.
Intervenció:
L'estratègia de Farmamundi i els seus socis locals a l'Est de la RDC es va centrar en el
desenvolupament de dues línies de treball: (i) la prevenció de la violència sexual i l'atenció a
les víctimes , (ii ) la millora de la salut sexual - reproductiva i materna.
Concretament , les intervencions es van centrar en la consecució dels següents resultats :
Millora de les capacitats d'estructures de salut de referència per a les comunitats
pigmees desplaçades: ampliació d'infraestructures, equipament, i formació de
personal de salut.
Subministrament de medicaments essencials per a la salut sexual i reproductiva i la
salut materna.
Promoció i articulació de serveis d'atenció professional durant l'embaràs i el part.
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Reforç de les estratègies de prevenció de la transmissió del VIH -SIDA , mitjançant la
sensibilització comunitària i el suport a la realització de diagnòstics voluntaris a la
zona.
Població beneficiària: 33.373 persones

4. Taula resum de poblacions participants en les intervencions durant l’any 2013

Data

Destinatari de la donació

País de destí

Beneficiaris

Intervencions d’Emergència o d’Acció Immediata
Kenya

Juny-Setembre

HESED Africa Foundation (HESED)

Juny-Setembre

Jafra Foundation for Relief and
Youth Development (Jafra)

Síria

Novembre-Desembre

DYA Filipines

Filipines

9.255

5.250
39.000

Intervencions de post-emergència
Octubre-Desembre
Novembre-Desembre

Association Malienne pour la
Promotion du Sahel (AMAPROS)
Colectivo de Salud Popular
(COSALUP)

Mali

900

República
Dominicana

2.500

Intervencions d’Acció Humanitària
Juliol-Setembre

HEWAR for childhood center

Palestina

Setembre-Octubre

EMESCO Foundation for
Development (EMESCO)

Uganda

790
5.100

Femmes Engagées pour la
Promotion de la Santé Intégrale
(FEPSI)
Gener-Desembre

Communauté des Eglises de
Pentecôte enAfrique Centrale
(CEPAC)
Programme pour la Promotion des
Soins de Santé Primaire
(PPSSP)
TOTAL BENEFICIARIS
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República
Democràtica del
Congo
33.373
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5. Quadre d’aportacions i execució del FAHE l’any 2013

TOTAL
DISPONIBLE FAHE 2013: ................................................................ 288.693,14€
Executat amb les Intervencions Finalitzades …………………………….. 216.859,08€
Saldo Compromès* per a Intervencions
Primer trimestre de 2014: ………………………………………………………..…..71.834,06€

6. Agraïment a las institucions i membres FAHE

MIEMBROS FAHE
1.

LABORATORIOS ESTEVE

5.

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DELPENEDÈS

2.

LABORATORIOS CINFA, S.A.

6.

COF GIRONA

3.

LABORATORIOS VIÑAS

7.

COF GRANADA

4.

AJUNTAMENT DE TERRASSA

8.

COF LLEIDA

LABORATORIS FARMACÈUTICS

AJUNTAMENTS

COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS
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7. Galeria fotogràfica
KENyA

Distribució d’aliments de
primera necessitat entre las
famílies per pal·liar les elevades
taxes de desnutrició infantil.
Repartiment de medicaments
dispensats als malalts mitjançant
les unitats mòbils.

Campanya de vacunació
mitjançant els dispositius mòbils
per arribar a la població de nenes
i nens de Dadaab i assentaments
propers, en la Campanya Ràpida
contra la pòlio i l’atenció sanitària
a dones.
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MALI

Les intervencions de Farmamundi
i AMAPROS, es van centrar en el
reforç dels centres de salut de la
zona, promovent estratègies de
millora en la capacitat de
resiliència de la població de la
zona.

Formació d’auxiliars sanitaris i
matrones en nutrició.
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UGANDA

Subministrament de medicaments
essencials en cinc centres de salut
del districte de Bundibugyo.

Distribució de mosquiteres, material
per al refugi i la higiene personal
entre la població refugiada.

Sessions de promoció de la salut en el camp de
trànsit de Bubukó, incidint en la prevenció del
VIH i de malalties relacionades, i del
deteriorament de les condicions ambientals.
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REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO

Reforç de les estratègies de prevenció de
la transmissió del VIH-SIDA, mitjançant la
sensibilització comunitària i el suport als
diagnòstics voluntaris a la zona.

Millora de les capacitats de les estructures de
salut de referència per a les comunitats
pigmees desplaçades: ampliació
d’infraestructures, equipament, i formació de
personal de salut.

Promoció i articulació de serveis
d’atenció professional durant l’embaràs i
el part.
Subministrament de medicaments
essencials per a la salut sexual i
reproductiva i la salut materna.
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República Dominicana

Jornades d’assistència mèdica
mòbil.

Subministrament de medicaments
essencials a la Unitat d’Atenció Primària
de la zona.

Capacitació de la Unitat d’ Atenció Primària
(UNAP) i de les Organitzacions de Base
Comunitàries sobre la gestió del canvi
climàtic, el sanejament ambiental i les
malalties epidèmiques vectorials.

Tasques de neteja i sanejament
entre els membres de la comunitat.
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PALESTINA

Realització de tallers de promoció
de la salut amb joves a preadolescents (10-13 anys).

Selecció i capacitació de 12
agents de salut.

Sessions obertes per a la millora
de la nutrició.
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SÍRIA

Distribució d’aliments i llet en pols a
famílies amb nenes i nens.

El conflicte sirià ha provocat el
desplaçament intern de prop de 6,5
milions de persones i més de 2
milions de persones refugiades.
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FILIPINeS

Enviament de material sanitari
d’emergència:
- 1 kit d’emergència IEHK06
- 2 kits d’Acció Immediata
- 1 kit de Pediatria
- 1 kit d’Obstetrícia
- 3 kits de Traumatologia
- 1 kit per a l’atenció de pacients
amb malalties cròniques

Reconstrucció de vivendes en la
zona oriental costera del
municipi de Cádiz i electrificació
temporal d’emergència en els
municipis de Santa Fe i Cádiz.

Dotació de materials sanitaris per a
l’atenció primària d’urgències en el
punt d’atenció sanitària del
municipi de Santa Fe.
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