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El següent informe recull el treball humanitari realitzat per Farmamundi al costat dels seus socis locals:
HESED Africa Foundation (HESED), Kenya; Hospital Saint John of God, Liberia; Jafra Foundation for Relief and Youth Development, Siria; Labour Resource Center i HEWAR for Childhood Center, Palestina; Iniciative for Development and Cooperation (IDC), Serbia; Colectivo de Salud
Popular (COSALUP), República Dominicana; Centre de Formation et de Developpement Communautaire (CEFODEC), Haití; Association Malienne Pour la Promotion du Sahel (AMAPROS), Malí; Foundation for Development (EMESCO), Uganda; Programme de Promotion de Soins de Santé
Primaire (PPSSP), Commaunaté des Églises de Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC) i Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé
Intégrale (FEPSI) República Democràtica del Congo; SISMA Mujer, Colòmbia.
Amb el suport de les entitats co-finançadors: Laboratoris Viñas; Laboratorios Cinfa; ESTEVE; Distribuïdora Farmacèutica de Guipuzkoa; Ajuntament de Terrassa; Ajuntament de Vilafranca del Penedès i els Col·legis Oficials de Farmacèutics de Girona i Lleida.
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1. El FAHE com a eina eficaç d’Acció Humanitària

Recepció de kits sanitaris entre estudiants de primària . Kakuma (Kenya).
Des de l’any 2003, Farmamundi dóna suport als projectes sanitaris
dels seus socis locals en els països del Sud. Al llarg d’aquests anys,
moltes de les zones on treballa l’ONG han hagut d’enfrontar situacions
d’emergència.
Durant l’any 014, Farmamundi ha donat suport a 14 organitzacions
de països de l’Àfrica Subsahariana, Amèrica del Sud, els Balcans, el
Carib i l’Orient Mitjà, en situacions de desastre mediambiental o conflicte, post-emergència o en 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 altres crisis complexes, que passen desapercebudes per als mitjans de comunicació, i
en conseqüència per a la població en general. Des de Farmamundi ha
el compromís de no oblidar-les, precisament perquè la seva escassa
repercussió dificulta l’obtenció de fons per a què rebin ajuda humanitària.
L’estratègia d’actuació de Farmamundi implica el treball amb contraparts locals, sempre que sigui possible, partint de la premissa que,
al haver de fer-se una identificació de necessitats i d’adequació de la

resposta a una crisi determinada, és la mateixa població que la pateix
qui està en millors condicions per dissenyar-la. Per poder actuar en
tot tipus de crisi, d’una manera eficaç i ràpida, Farmamundi disposa
del Fons d’Ajuda Humanitària i Emergències (FAHE). Aquesta eina ofereix la possibilitat de col·laborar en les actuacions d’acció humanitària
i d’emergència, a les institucions que així ho vulguin, en funció de les
seves possibilitats i característiques, ja que els recursos econòmics
que aporta cada entitat es gestionen de forma conjunta, afavorint sinergies, augmentant capacitats i multiplicant l’impacte de les accions.
Així mateix, Farmamundi disposa d’un magatzem de subministraments mèdics i farmacèutics, l’Àrea Logística Humanitària (ALH), per
proveir a actors humanitaris com l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que al costat dels locals presten
les primeres ajudes sanitàries en forma de kits d’emergències estandarditzats segons normes internacionals adequats als diferents tipus
d’emergències, així com medicaments essencials i altres isubministraments mèdics. Aquest informe recull les situacions d’emergència
humanitària ateses pel FAHE l’any 2014.

RESPOSTA HUMANITÀRIA SEGONS EL TIPUS DE CATÀSTROFE I LA FASE DE DESENVOLUPAMENT EN QUE ES TROBI
• Emergències o Acció immediata: Intervenció en els primers estadis de la crisi, és a dir, immediatament o en els següents 15-30 dies després de l’esdeveniment de la mateixa.
•Post-emergència: Intervenció amb un marge de temps de resposta més ampli (entre 1 i 6 mesos següents a la declaració d’una crisi)
orientada a pal·liar els efectes produïts per la crisi i que afecten greument a les poblacions.
•Ajuda Humanitària: Intervenció a partir dels 6 mesos de l’esdeveniment d’una crisi, o durant diversos anys després (cas de les “crisis
complexes”), en resposta als efectes a llarg termini de la crisi que en el seu dia com a tal va ser declarades.
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2. RESUM DE LES INTERVENCIONS HUMANITÀRIES
2.1. INTERVENCIONS D’EMERGÈNCIA O D’ACCIÓ HUMANITÀRIA
Àfrica Subsahariana

KENYA: ATENCIÓ D’EMERGÈNCIA A LA POBLACIÓ REFUGIADA AL CAMP DE KAKUMA,
DERIVADA DE LA CRISI A SUDAN DEL SUD. MARÇ - ABRIL 2014
informe, molt feble. Així, els enfrontaments i atacs a civils han persistit
en diversos llocs, de manera que continuen els desplaçaments interns
i la fugida de la població a països veïns.
Per donar resposta a aquesta situació, el camp de Kakuma (al nordoest de Kenya) va ser creat l’any 1992 per atendre la població refugiada sudanesa, si bé posteriorment va acollir a persones procedents de
Somàlia, Etiòpia, Burundi, RDCongo, Eritrea, Uganda i Rwanda. Així, si
bé la població del camp és de diversos orígens, la majoria procedeix
de Sudan del Sud i Somàlia. Kakuma es troba a 90 km de Lokichoggio,
frontera amb Sudan del Sud i des de l’any 2007 està sota mandat de
l’ACNUR, encara que gestionat pel govern kenyà.

Context:
El conflicte al Sudan del Sud va començar el 15 de desembre de 2013,
després que el president acusés al vicepresident d’intent de cop
d’estat. Es tracta de l’estat més jove del món, que compta amb 11,8 milions d’habitants i que està experimentant la pitjor crisi des de la seva
independència, ara fa dos anys.
Si bé el 23 de gener de 2014, govern i oposició van signar un acord
per a l’alto el foc, especificant com a prioritat no atacar la població civil,
posar fi a les execucions sumàries i al reclutament de nenes i nens
soldat, l’aplicació del mateix és encara, a dia de la redacció d’aquest
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Des de l’origen de la crisi, les autoritats del camp informen de la recepció d’entre 300 i 400 noves persones al dia, acollint així, al voltant
de 20.000 persones refugiades en menys de dos mesos. En qualsevol
cas, cal assenyalar que aquestes dades són incompletes, ja que els
serveis i els recursos de recepció i de registre del camp estan desbordats.
Cal assenyalar també que el camp va ser dissenyat per a 85.000
persones i al maig de 2014 - últim mes estadístic publicat per l’ACNUR
n’albergava 151.114. L’augment de la població va provocar la necessitat d’aconseguir majors suports per a la cobertura de necessitats
bàsiques, que Nacions Unides va confirmar en: aliments, aigua potable, atenció sanitària, sanejament ambiental i refugi. Pel que fa a la

emergència o acció humanitària

INFORME FAHE FARMAMUNDI 2014

Repartiment de 4.850 kg de suplements nutricionals a un total de 970 famílies (5.820 persones, 2.969 dones i nenes), millorant les condicions nutricionals de la població refugiada i brigades mèdiques mòbils en els assentaments de Lechore Edome, Tulabalany i Kamunyaep,
atenent 1.055 persones i subministrant 2.526 vacunes i suplements vitamínics.

caracterització de la població nouvinguda, l’ACNUR estima que el 67%
de la població és menor de 18 anys, mentre que el 20% són nenes i
nens que arriben sense acompanyament. El continuat flux de persones procedents de Sudan del Sud va plantejar un desafiament per a les
organitzacions responsables de salut del camp de Kakuma, on ja es
donen elevades taxes de morbiditat general, relacionades amb una elevada prevalença de: malària, infeccions del tracte respiratori superior
(ITRS), malalties digestives agudes, conjuntivitis i diferents dermatitis.
Com passa en situacions semblants, els equips a terreny van constatar l’elevada incidència de violència sexual entre dones i nenes, pel que
a més de serveis sanitaris especialitzats, va ser necessari mobilitzar
equips de suport psicològic i de sensibilització comunitària.

dispensats per les organitzacions internacionals com són: allotjament, alimentació, aigua i serveis de salut.

La identificació de les necessitats es va realitzar el mes de gener
de 2014 en una missió efectuada en coordinació entre HESED-Africa i
Farmamund que va comptar amb l’aval del Ministeri competent per a
camps de població refugiada, amb vista a l’elaboració de la proposta en
el marc de la coordinació de l’OCHA i el Govern de Kenya (mitjançant el
seu departament d’Afers per als Refugiats), amb el Programa Mundial
d’Aliments i l’International Rescue Committee.

• Repartiment de 4.850 kg de suplements nutricionals a un total de
970 famílies (5.820 persones, 2.969 dones i nenes), millorant les condicions nutricionals de la població refugiada.

Descripció de la intervenció:
La saturació del camp de Kakuma, tant d’espai com de recursos, va
alentir el procés de recepció i registre de les persones desplaçades,
requisit per adquirir l’estatut de refugiat i la consegüent assistència. El
fet de no poder completar el procés d’obtenció de l’estatut de refugiat
va obligar a milers de refugiats a instal·lar-se als voltants del complex
de Kakuma, en assentaments informals que no disposen dels serveis

Així mateix, les deficiències en la disponibilitat d’aigua i de sanejament dels assentaments espontanis de refugiats sud sudanesos, van
empitjorar la situació sanitària de la població, agreujada per la saturació de les infraestructures sanitàries locals que no disposen ni de la
capacitat ni dels recursos per atendre la població local i ni els refugiats
que no han aconseguit l’assistència d’organitzacions internacionals.
En aquest context, HESED-Àfrica i Farmamundi van centrar els seus
esforços en l’assistència d’aquesta població de la següent manera:

• Brigades mèdiques mòbils en els assentaments de Lechore Edome, Tulabalany i Kamunyaep, atenent 1.055 persones (587 dones i
nenes) i subministrant 2.526 vacunes i suplements vitamínics en les
tasques de vacunació i immunització.
• Lliurament de 1.520 mosquiteres tractades, al mateix nombre de
famílies, amb menors de cinc anys, dones embarassades i/o lactants;
així com 20.130 paquets de pastilles potabilitzadores d’aigua i instruccions d’ús, a 2.030 famílies.
Poblaciò beneficiària: 5.820 persones.
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REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO: REHABILITACIÓ DE LES CONDICIONS DE SALUT
A LA ZONA DE KAMANGO, AFECTADA PER L’EMERGÈNCIA HUMANITÀRIA DERIVADA DEL
CONFLICTE ARMAT A NORD KIVU. JULIOL - NOVEMBRE 2014
L’Hospital General de Kamango, així com els principals centres de
salut de la zona van ser saquejats i inutilitzats per la guerrilla, impedint
l’accés de la població local a l’assistència sanitària. També plantacions,
bestiar i estocs de mercat van ser cremats i saquejats, inutilitzant així,
les principals fonts d’alimentació dels habitants. Amb això, es van
delmar les capacitats de supervivència de la població i els casos de
malnutrició van augmentat entre la població, sobretot entre els infants
menors de 5 anys. Segons dades de l’OCHA, el març del 2014, un 6,6%
d’aquests menors, patia malnutrició aguda (MGA).
Durant el mes de març de 2014, part de la població desplaçada i
refugiada va començar a tornar a les seves localitats de residència a
la zona, però a finals d’any la situació continuava sent profundament
inestable i no s’ha produït la restitució dels drets vulnerats en els últims mesos. La població que va buscar protecció a Uganda o a comunitats veïnes tampoc compta amb els mitjans necessaris que assegurin
unes condicions de vida conformes a criteris de justícia social.
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Context:
Durant els 6 mesos compresos entre juliol de 2013 i gener de 2014,
els rebels de l’ADF-NALU van imposar el seu control territorial sobre
les localitats situades a l’eix Mbau-Oïcha (entre les que es troben els
municipis i pobles de la zona de salut de Kamango), on s’han registrat
150 assassinats selectius (documentats), més de 900 persones segrestades, esclavisme sexual, reclutament forçós, violacions sexuals,
robatoris, incendis i emboscades.

Segons l’Informe de la Situació Humanitària de febrer de 2014
elaborat per la direcció de la salut de la zona de salut de Kamango,
l’accessibilitat a l’atenció sanitària per part de la població era de nivell
baix, ja que les estructures no compten amb les condicions ni amb els
medicaments necessaris per atendre la població que torna als seus
llocs de residència. La manca de recursos i la debilitat de les estructures sanitàries exposen a la població a una alta vulnerabilitat.

Així, la zona de salut de Kamango va quedar aïllada de la resta del
país, sent accessible només des d’una carretera des de la frontera
amb Uganda. El 65% de la població d’aquesta zona, al voltant de 70.000
persones, es va veure obligada a abandonar les seves llars i les seves
terres de cultiu per desplaçar-se a famílies d’acollida i a assentaments
de localitats més segures, pròximes a la frontera amb Uganda o bé a
refugiar-se al país veí.

Així, Farmamundi i el seu personal expatriat en terreny va elaborar la present intervenció, en sintonia amb les directrius estratègiques marcades pels organismes nacionals i internacionals a la zona
d’intervenció. Cal destacar que les activitats previstes en la present
intervenció van rebre el vistiplau i el suport del cap de la zona de salut
de Kamango i del responsable de l’OCHA encarregat de la coordinació
de les diverses organitzacions humanitàries integrades al clúster de
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Capacitació específica de 36 professionals pertanyents a les 12
estructures de salut.

Dotació de subministraments i medicaments essencials i específics per a les estructures de salut de referència.

salut i nutrició, per la seva pertinència i complementarietat amb les
accions d’emergència empreses per la resta de les ONG que intervenen
aquesta zona de salut (Save the Children, Solidarités, LWF, NRC, PAM i
Creu Roja Internacional).

de població han provocat canvis significatius en el perfil epidemiològic de la població de referència, sumats a una important reducció dels
recursos. D’aquesta manera l’adaptació a la nova situació ha depès
majoritàriament de les capacitats i dels recursos disponibles a nivell
personal.

Descripció de la intervenció:
El model d’intervenció del projecte s’ha basat en el desenvolupament
de tres components bàsics:
• Dotació de subministraments i de medicaments essencials i específics a les estructures de salut de referència, emfatitzant el reforç
dels recursos per a l’atenció de la salut sexual i reproductiva, salut maternoinfantil i atenció a víctimes de violència sexual (VVS). Es pretén
pal·liar el dèficit en la cobertura de serveis en matèria de salut a través
del subministrament de medicaments genèrics i essencials, tant generals com específics per a les dones, en 12 estructures de salut de
la zona d’intervenció. Així es contribueix a pal·liar les greus dificultats
en l’accés a material mèdic a l’àrea, conseqüència de l’aïllament i de la
inseguretat que pateix arran del conflicte bèl·lic.
• Capacitació específica de 36 professionals pertanyents a les 12 estructures de salut. La generalització de la violència i el desplaçament

• Promoció de processos d’apoderament comunitari i de promoció
de l’accés a la salut des d’una perspectiva de gènere, a partir del reforç
en l’accés a la salut, la lluita contra la violència sexual i l’enfortiment del
paper de les dones en tant que agents de canvi. D’una banda, s’ha implementat una estratègia de sensibilització comunitària per combatre
les formes de discriminació de la dona, la més brutal de les quals és
la violència sexual. Es tracta d’una estratègia d’àmbit comunitari que
persegueix la participació dels agents comunitaris de salut i dels líders
comunitaris com a figures rellevants en l’organització comunitària. De
l’altra banda, s’ha impulsat la capacitació de les conselleres comunitàries per augmentar la resolució de les seves capacitats en relació a
l’atenció de les VVS.

Població beneficiària: 5.146 persones.
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LIBERIA: ATENCIÓ I PREVENCIÓ DEL CONTAGI DE L’ÉBOLA A LIBÈRIA. AGOST- 2014
4.861,50 euros destinada al Sant Joseph’s Catholic Hospital, hospital
de referència al país que atén a unes 100.000 persones anualment, i al
qual Farmamundi dóna suport des de fa més d’una dècada.
Aquesta donació incloïa els següents materials específics de protecció contra l’Ebola: 5.000 bates de protecció impermeable, 50 bussos,
5.000 peücs i 5.000 gorres d’un sol ús. La mercaderia va ser enviada
per via aèria a Monròvia a mitjans del mes d’agost de 2014 i va arribar a
les instal·lacions de l’Hospitalel dia 20 del mateix mes.
El material va poder ser utilitzat pel personal de l’Hospital en les
primeres tasques de desinfecció que es van dur a terme durant els
mesos de setembre i octubre, i en la posterior reobertura del servei a
partir del 24 novembre de 2014.

Context:
El 23 març 2014 la comunitat internacional va reconèixer l’existència
d’un brot d’Ebola a l’Àfrica, una epidèmia que s’ha cobrat la vida
d’almenys 10.000 persones en un any. El Saint Joseph’s Catholic Hospital de Monròvia, capital de Libèria, va començar a fer front a aquesta
epidèmia quan al mes de març es va estendre el brot des de la veïna
Guinea Conakry.
Tot i que el centre atenia els pacients en coordinació amb el ministeri
de salut, comptava amb escassos recursos i infraestructures per ferne front, era molt urgent controlar i frenar l’avanç de la malaltia. A més,
en el seu moment no existia cap vacuna ni tractament específic eficaç,
pel que era fonamental prevenir i evitar el contagi entre els familiars i el
personal sanitari que atenia les persones malaltes.
El brot d’Ebola a l’Àfrica de l’Oest és el de major envergadura registrat
fins ara, a més d’afectar per primera vegada a diversos països, concretament Guinea Conakry, Sierra Leone i Libèria. Els primers casos van
aparèixer al gener de 2014, i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va
declarar oficialment l’epidèmia d’Ebola al març.
Aquesta situació, sumada a l’afluència de pacients que no estaven
sent admesos en altres centres, va dificultar enormement la feina dels
professionals que treballaven a l’Hospital Saint Joseph, disminuint progressivament la seva disponibilitat.
Descripció de la intervenció:
El Fons d’Ajuda Humanitària i d’Emergències de Farmamundi (FAHE) va
finançar el subministrament de material d’aïllament i de protecció, que
no podia adquirir al país, per combatre l’expansió del greu brot d’Ebola.
Farmamundi va col·laborar en la campanya de Juan Ciudad ONGD
(l’ONGD dels Germans de Sant Joan de Déu) ‘Aturem l’Ebola a Àfrica
de l’Oest’ al juliol de 2014, amb una donació en espècie per valor de
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Població beneficiària: Personal sanitari, al voltant de 100 professionals
del Saint Joseph’s Hospital, que atén al voltant d’unes 100.000 persones a l’any.
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Orient Mitjà

SíRIA: ATENCIÓ DE LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LA POBLACIÓ AL CAMP D’AL YARMOUK
(DAMASC) AL GENER DE 2014; I LA PREPARACIÓ DE CARA A L’INICI DE L’HIVERN 20142015 A L’OCTUBRE DE 2014

Context:
Més de 12 milions de persones necessitaven assistència humanitària
a Síria, dels quals 8 milions eren desplaçats interns (març 2014). Des
de l’inici del conflicte sirià, els camps de refugiats palestins, es van
convertir en refugi segur per a la població siriana, persones ferides i
desplaçats interns.
Concretament, les associacions locals del camp d’Al Yarmouk, des
que el conflicte empitjorés el juliol de 2012, va rebre i va proporcionar
refugi a més de 50.000 persones desplaçades, majoritàriament població siriana. No obstant això, al desembre de 2012, els mateixos camps
es van convertir en objectiu del conflicte deixant de ser segurs. Va ser
llavors quan la majoria de població va fugir a la recerca d’altres refugis,
quedant en el seu interior aproximadament 6.000 famílies, al voltant
de 30.000 persones, bloquejades i víctimes de bombardejos i violents
enfrontaments entre l’exèrcit i els grups rebels.
El bloqueig al que estava sotmès el camp impedia l’entrada i la sortida de la població, així com el subministrament d’aliments, aigua, medicaments i d’articles de primera necessitat. La població patia malnutrició, deshidratació i malalties relacionades amb l’extrema precarietat de
les condicions de vida , amb manca d’accés a electricitat i per tant, sense calefacció, i a l’aigua que era de quatre hores cada tres dies). A causa de les condicions del bloqueig, els productes bàsics van escassejar
durant mesos, fent que els preus es multipliquessin constantment (un
quilo d’arròs al camp va arribar a costar uns 100 dòlars).
A nivell sanitari, els hospitals existents en els camps tenien pocs o
inexistents recursos humans, i les ruptures d’estoc eren constants. Hi

va haver moments en què no es disposava d’oxigen per poder practicar
operacions quirúrgiques.
Descripció de la intervenció:
Davant l’informe d’octubre de 2014 emès pel Syria Humanitarian Assistance Response Plan (SHARP), les necessitats més urgents de cara
a l’hivern 2014-2015 al país eren, a més de material d’abric, el suport
alimentari a les víctimes. Concretament, a Al Yarmouk, la població lluita
cada dia per satisfer les seves necessitats alimentàries, alhora que no
disposen de material bàsic d’abric, provocant la seva fugida.
Jafra, contrapart de Farnamundi que treballa a l’interior del camp, va
especificar al gener de 2014 la gran necessitat de productes alimentaris no peribles que incloguessin aliments per a infants, i afegint el mes
d’octubre, material d’abric i de refugi per preparar l’inici de l’hivern. Així,
la intervenció de Farmamundi i la seva contrapart local, Jafra, es va centrar en la distribució d’aliments i de llet en pols a famílies amb nenes i
nens. També es van subministrar estris de cuina, matalassos i mantes.
Població beneficiària: 4.000 persones.
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emergència o acció humanitària

PALESTINA: ATENCIÓ DE LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LA POBLACIÓ DESPLAÇADA
DESPRÉS DE LA OFENSIVA MILITAR D’ISRAEL A GAZA. AGOST - OCTUBRE 2014

Context:
El 7 de juliol, en resposta a l’escalada de violència entre Israel i Hamas,
l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim
Orient (UNRWA per les seves sigles en anglès) va declarar l’estat
d’emergència a les cinc zones de la franja de Gaza.
En paral·lel, l’ofensiva de les Forces de Defensa d’Israel (IDF) es va
traduir en morts, desapareguts, ferits, i a més, en un augment exponencial dels desplaçats interns: el nombre de persones desplaçades
a escoles, centres socials, cases de familiars i amics, hospitals, mesquites i escoles des de llavors, ha sobrepassat el nombre màxim que
es va assolir durant el conflicte de 2008/9, superarant els 450.000
desplaçats el 24 d’agost, segons dades de la UNRWA.
La UNRWA va llançar una crida d’emergència de 60 milions de dòlars
per poder respondre a les necessitats humanitàries urgents de la població de Gaza, incloent els milers de persones que ja han fugit de les
seves llars en cerca de seguretat. La necessitat més urgent se centra
en kits alimentaris i NFI (mantes, matalassos, sabó ...) per ser distribuïts a la població. Durant l’ofensiva 277 escoles (136 de l’ONU), moltes de les quals servien de refugi, van patir danys, igual que 10 hospitals.
A més, es calcula que han estat destruïts més de 40.000 habitatges,
deixant milers de persones sense llars on tornar. Els desplaçats de
Gaza suposen una quarta part de la població, que a més, segons afirma la UNRWA, depèn directament de l’ajuda humanitària per cobrir les
seves necessitats bàsiques.
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Segons afirma el UNRWA , la població depèn directament de l’ajuda
humanitària per cobrir les seves necessitats bàsiques .
Descripció de la intervenció:
En el marc de la crida internacional d’ajuda humanitària per pal·liar
l’emergència humanitària a Gaza, Farmamundi i Labour Resources Center van intervenir a través d’una acció de distribució de Kits d’aliments
i d’articles de primera necessitat a 97 famílies desplaçades de la ciutat
de Gaza. En total es van lliurar 97 mantes i més de 2 tones d’aliments.

Població beneficiària: 704 persones.

emergència o acció humanitària
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Est d’Europa

SÈRBIA: INTERVENCIÓ SOCIOSANITÀRIA D’EMERGÈNCIA PER A L’ATENCIÓ DE LA POBLACIÓ
AFECTADA PER LES INUNDACIONS A VALJEVA I KRUPANI, FRONTERA AMB BÒSNIA HERZEGOVINA. MAIG - JUNY 2014
de carreteres, vies fèrries i ponts van quedar devastats. Les zones més
afectades van ser les de Sèrbia central i occidental, i el nord-est de Bòsnia. Concretament, les zones entre Obrenovac (localitat sèrbia a uns
30 quilòmetres al sud-oest de Belgrad) fins a Maglaj i Doboj (ambdues
a Bòsnia), van ser declarades com “catastròfiques”, degut al creixement dels rius Sava, Morava, Danubi i Drina.
Descripció de la intervenció:
Segons dades de la Federació Internacional de Societats de la Creu Roja
i la Mitja Lluna Roja (IFRC per les seves sigles en anglès), les principals
necessitats eren:
• Allotjament d’emergència i materials per a rehabilitació, destacant
l’alt percentatge de població refugiada afectada.
• Aliments i Non Food Items.
Context:
Les guerres a l’antiga Iugoslàvia van forçar a milers de persones a buscar refugi a Sèrbia. Al voltant de 200.000 persones van arribar durant
els anys 1991 i 1992 durant les guerres a Croàcia i Bòsnia Hercegovina. Més tard, l’any 1995 unes 400.000 persones van fugir a Sèrbia
com a resultat de l’operació “Tempesta” a Croàcia.
Actualment queden 57.000 refugiats al país, procedents de Bòsnia i
Hercegovina i Croàcia, establerts majoritàriament en centres col·lectius
i assentaments, en un inici provisionals, a les poblacions situades a la
frontera amb Bòsnia i Hercegovina. Això col·loca el país com el primer
en nombre de refugiats d’Europa, mentre que en el món figura entre
els primers cinc amb població en situació de desplaçament perllongat.
Durant el mes de maig de 2014, Sèrbia i Bòsnia i Hercegovina van patir
les pitjors inundacions en més de cent anys, que van deixar 30.873
persones evacuades, 125.000 llars sense electricitat, 2.000 famílies
sense llar, i gairebé mig centenar de morts. Centenars de quilòmetres

• Restabliment de contacte entre familiars després de l’emergència.
• Aigua potable i articles d’higiene i sanitaris.
Farmamundi es va posar en contacte amb el seu soci històric al
país, l’IDC Sèrbia, per elaborar de manera conjunta la intervenció, alineada amb l’estratègia d’actuació dels ens nacionals i internacionals
presents a la zona (IFRC, OCHA, OMS, NNUU, Ministeri de l’Interior) en
el marc de les reunions de planificació, coordinació i resposta que van
tenir lloc des del moment de les primeres pluges, el 13 de maig.
La intervenció va consistir en l’adquisició i lliurament de 100 Kits
Higiènics; 100 paquets Nutricionals; 100 Kits higiènics per a nadons;
100 kits NFI i l’establiment, equipament i posada en marxa de 4 equips
mòbils de sanejament ambiental.
Població beneficiària: 4.200 persones.
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emergència o acció humanitària

El Carib

REPÚBLICA DOMINICANA: ATENCIÓ I PREVENCIÓ DE CONTAGI DEL VIRUS CHIKUNGUYA DESPRÉS DE LA ALERTA SANITÀRIA DECRETADA ALS BARRIS LIBERTADOR, LAS PALMAS I BUENOS AIRES, SANTO DOMINGO OESTE. JULIOL - AGOST 2014
sin les precaucions necessàries per evitar les picades. L’OMS va confirmar al desembre de 2013 el primer brot de chikungunya al continent
americà, sent actualment República Dominicana un dels països més
afectats. Segons dades de l’OMS, és el país amb més casos sospitosos de chikungunya amb un total de 135.835 (pràcticament la meitat dels detectats en el conjunt del continent) i amb una de les taxes
d’incidència més elevades, sent aquesta de 1.305,8 per cada 100.000
habitants.
El fet de tractar-se d’un brot inesperat i sense precedents va donar
lloc a informacions contradictòries, que sumades a un elevat escepticisme de la població respecte a la forma de contagi del virus feien
necessària una campanya de sensibilització i informació, tal com recomanaven l’OMS i l’OPS.
Context:
La febre chikungunya és una malaltia vírica que es transmet a l’ésser
humà a través de la picada de mosquits femella infectades de les espècie Aedes aegypti (transmissor de la febre groga i dengue) i Aedes
albopictus (mosquit tigre).
El seu diagnòstic es realitza a través de proves serològiques i no
es disposa de vacuna, ni tractament preventiu, ni antivíric específic.
L’única alternativa és l’alleujament dels símptomes, entre ells el dolor
articular i la febre, amb antipirètics i analgèsics òptims com el acetaminofén i el diclofenac, així com la ingesta de líquids.
La prevenció del virus chikungunya passa per l’eradicació dels mosquits vectors, i per tant de la reducció dels dipòsits d’aigua que puguin
servir de viver dels mosquits, així com per la protecció de les persones
amb insecticides, mosquiteres i altres mètodes per evitar les picades.
Així mateix, atesa la novetat del virus era necessària la formació i implicació de les comunitats tant per impedir la proliferació de mosquits
aplicant les mesures necessàries a casa, com per a què es prengues-
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Descripció de la intervenció:
La intervenció va consistir en el suport al sistema de salut dominicà
en l’atenció i distribució de medicaments a la població afectada en una
de les zones més vulnerables com era Santo Domingo Oest. També es
va fer una tasca de sensibilització, en la línia de l’estratègica de l’OMS
i del Govern.
Les activitats previstes per COSALUP i Farmamundi en el marc
d’aquesta intervenció van consistir en:
• Visites domiciliàries amb l’objectiu de detectar i atendre casos sospitosos de chikungunya.
• Creació de 5 comitès sectorials per a la vigilància entomològica i el
control de chikungunya.
• Informació, educació i comunicació en salut aprofitant les visites
domiciliàries per sensibilitzar la població.
Població beneficiària: 12.000 persones.

emergència o acció humanitària
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HAITÍ: ATENCIÓ I PREVENCIÓ DE CONTAGI DEL VIRUS DE CHIKUNGUYA EN EL MARC DE
L’ALERTA SANITÀRIA DECRETADA HAITÍ. AGOST - OCTUBRE 2014

La prevenció de virus passa per l’eradicació dels mosquits vectors,
millorant les condicions higienicosanitàries, així com per la protecció de les persones amb insecticides, mosquiteres i altres mètodes per evitar les picades.
Context:
Des de que va aparèixer a Haití el primer cas de chikungunya al maig de
2014, ja s’han detectat 60.000 casos sospitosos més i, segons l’OMS,
encara que hi ha indicis que podrien arribar a més de 200.000.
Aquesta epidèmia va contribuïr a agreujar la difícil situació d’Haití,
que amb el lloc 167 (de 187), és el país amb l’IDH més baix d’Amèrica
i que es va veure seriosament afectat pel terratrèmol del gener de
2010,a conseqüència del qual encara hi ha 146.000 persones desplaçades, i que ha hagut de fer front a un brot de còlera encara vigent,
que ha afectat a més de 600.000 persones, i causat la mort de més
de 8.000.

Bigarade i Nan Leonard de Croix-Des-Missions, a Port-au-Prince. Amb
l’objecte de garantir l’atenció sanitària dels afectats pel virus es van
realitzar 6 operatius mèdics que van atendre a 644 persones, alhora
que es va dotar cadascun dels barris de la intervenció amb farmaciola
comunitària.
Paral·lelament es van realitzar 27 xerrades de sensibilització de les
que es van beneficiar 869 persones i 6 campanyes de sanejament ambiental en les que van participar 180 persones.

Població beneficiària: 1.693 persones.
La precària situació d’Haití és especialment virulenta en les barriades de l’àrea metropolitana de Port-au-Prince caracteritzades per
l’amuntegament, la manca d’aigua potable i sanejament, a més de la
manca de serveis bàsics. A més a més, la gran falta de sensibilització o
de coneixement per part de la població fa que no es prenguin les mesures higienicosanitàries adequades. Això, unit a la debilitat del sistema
públic de salut del país, provoca elevades prevalences de malalties
com la tuberculosi o el VIH/sida, de forma més recent el còlera, i en
l’actualitat el chikungunya.
Per tot això, en el marc de l’emergència sanitària causada pel virus
de la chikungunya, el mateix Govern haitià es va veure en la necessitat
de demanar ajuda internacional, tant per donar atenció a la població
afectada com per realitzar campanyes de sensibilització i de neteja
per evitar la propagació del mosquit vector.
Descripció de la intervenció:
En resposta a la sol·licitud de suport internacional per fer front a l’alerta
sanitària causada pel virus de la chikungunya, el CEFODEC, amb el suport de Farmamundi ha intervingut en l’atenció sanitària i en la millora de les condicions higienicosanitàries dels barris de Deye Simetye,
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2.2. INTERVENCIONS DE POST-EMERGÈNCIA
Àfrica Subsahariana

MALi: MILLORA DE LES CONDICIONS SANITÀRIES DE LA POBLACIÓ AFECTADA PEL CONFLICTE ARMAT A LES LOCALITATS DE NAMPALA, DIABALI I KOUROUMA AL CERCLE DE
NIONO (REGIÓ DE SÉGOU). JUNY - SETEMBRE 2014
al tractament de les patologies més comunes, que en moltes ocasions
es poden prevenir fàcilment.
Descripció de la intervenció:
A causa de la crítica situació sanitària de la regió de Ségou, agreujada
pel conflicte en el que es trobava el país, l’ AMAPROS i Farmamundi van
respondre a la crisi humanitària amb un reforç del sistema sanitari de
la zona.
• S’han lliurat mosquiteres impregnades d’insecticida per tal de reduir l’exposició davant insectes que poden transmetre malalties com
la malària.
• S’ha dotat de complements nutricionals - farina Misola i farina Vitablé - per al tractament dels nens i nenes amb desnutrició.
• S’han proveït de medicaments i material mèdic essencials, per poder garantir el diagnòstic i tractament de les afeccions més comuns.
Context:
Mali, un dels països a la cua de l’IDH, ha viscut sumit en un conflicte
armat des que el 2012 la fi de la guerra de Líbia va provocar el retorn
de tuaregs malians armats que pretenien aconseguir la independència
de les regions del nord. A més a més, la posterior implicació de grups
armats islamistes radicals va donar lloc també a una lluita per imposar
la xària (llei islàmica) a tot Mali.
Al gener de 2013, l’agreujament del conflicte va obligar al govern a
sol·licitar suport internacional. Arran del conflicte, més de 500.000
persones es van veure obligades a abandonar les seves llars, de les
quals més de 250.000 van buscar refugi en altres regions malianes
mentre que la resta es va refugiar a l’estranger, principalment a Mauritània, Níger i Burkina Faso. Actualment, i després de dos anys, continua havent aproximadament 100.000 desplaçats interns mentre que
uns 150.000 malians segueixen refugiats a l’estranger.
En el cas de la regió de Ségou, va rebre a més de 12.000 desplaçats,
fet que unit al clima d’inestabilitat política i social, la superpoblació a
la regió i el deteriorament de les estructures sanitàries va donar lloc
a un empitjorament de les condicions de salut de la població. Això va
ser constatable en un significatiu increment dels casos de malnutrició,
de la incidència de malalties de transmissió sexual (MTS), de la malària (paludisme) i d’altres malalties incrementades per les pèssimes
condicions de sanejament i higiene. Als dèficits dels Centres de Salut
Comunitària (CSCOM) se sumava el fet que la població no havia estat
sensibilitzada ni disposava de coneixements en relació a la prevenció i
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• S’han rehabilitat les estructures dels 3 CSCOM, així com proveït
dels equipaments bàsics per al seu funcionament.
• S’han realitzat sessions de formació dirigides a dones en edat fèrtil sobre salut sexual.
• S’ha implementat una estratègia de sensibilització i d’ informació
per millorar els coneixements i hàbits de la població respecte a la seva
salut.
Població beneficiària: 4.800 persones.

post-emergÈncia
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UGANDA: ATENCIÓ D’EMERGÈNCIA A LA POBLACIÓ REFUGIADA AL DISTRICTE DE ADJUMANI DERIVADA DE LA CRISI AL SUDAN DEL SUD. JULIOL - SETEMBRE 2014

Context:
El mes de juliol i després de sis mesos de conflicte, l’OCHA estimava en
un milió i mig les persones que havien hagut de fugir de les seves llars
al Sudan del Sud, mentre que set milions estaven en perill de patir fam
o malalties. Amb l’inici de l’època de pluges, la situació es deteriorava
dia a dia, la població estava literalment en el fang, i s’havien registrat
brots de malària i còlera, a més de la malnutrició que afecta especialment als menors de cinc anys.
Cada vegada eren més els civils sud-sudanesos que estaven abandonant les seves cases i creuant a Uganda, Etiòpia i Kenya. S’estima
que hi ha 94.490 persones sudsudanesas refugiades. La major concentració està actualment en el centre de trànsit de Dzaipi, al districte
de Adjumani, prop de la frontera amb Nimule. L’ACNUR estima que el
67% de la població és menor de 18 anys, mentre que el 20% són nens u
nenes que arriben sense acompanyament.
A més, hi ha una elevada taxa de morbiditat general a la zona, relacionada amb una elevada prevalença de la malària, d’infeccions del
tracte respiratori superior, malalties digestives agudes, conjuntivitis i
de diferents dermatitis.
D’altra banda, també la capacitat dels serveis sanitaris existents fora
del camp és limitada, ja que són estructures de salut que ja patien una
forta pressió per l’elevat nombre de persones sol·licitants d’asil als
voltants.
Descripció de la intervenció:
La identificació de les necessitats va ser realitzada mitjançant una
missió efectuada en coordinació entre EMESCO (contrapart local de
Farmamundi), Farmamundi, l’ACNUR i el seu partner en el clúster mè-

dic MTI (Medical Teams International), l’oficina del primer ministre a
Adjunami, l’equip del districte del ministeri de salut i del ministeri de
l’interior, competent per a camps de població refugiada. Després de la
revisió de les necessitats, es va convenir en centrar les activitats en la
provisió d’articles de primera necessitat i en el reforç dels serveis de
salut per a la població refugiada, concretament:
• Provisió de medicaments genèrics als tres centres de salut existents a l’àrea: Adjumani District Hospital, Dzaipi Health Centre III i Nyumanzi Health Centre II, per a l’atenció en salut de la població refugiada
en col·laboració amb el Medical Teams International (MTI).
• Distribució de 700 kits higiènics: pastilles de sabó, compreses i
pastilles potabilitzadores d’aigua.
• Distribució de 2.000 mosquiteres.

Població beneficiària: 5.000 persones.
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2.3. INTERVENCIONs D’ACCIÓ HUMANITÀRIA
Àfrica Subsahariana

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO: MILLORA DE LA SALUT SEXUAL, REPRODUCTIVA
I PERINATAL PER A POBLACIONS DESPLAÇADES A ZONES AFECTADES PEL CONFLICTE. GENER - DESEMBRE 2014.
Context:
El conflicte a l’Est del país segueix estant actiu, amb diferents nivells
d’intensitat durant 2014. El continuat deteriorament de les condicions
de vida ha conduit a l’anomenada fatiga del Congo, concepte que sintetitza el desgast produït per l’opinió internacional front una situació que
dura més de dues dècades, i que té conseqüències en la disminució
dels fons.
El paper de la comunitat internacional es troba limitat al suport de
l’estratègia per a l’estabilització de les zones amb més presència de
grups armats i en on el procés de descentralització de les institucions
es troba infra-desenvolupat. Així, la intervenció s’ha centrat en el desenvolupament de tres pilars: la millora de la seguretat; el restabliment
de l’autoritat de l’estat; i el 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 la població i augmenten les desigualtats entre les
poblacions més vulnerables, entre les quals es troben dones, nenes i
persones que han patit desplaçament intern. Aquest és el cas de les
comunitats pigmees de les províncies Kivu Nord i Oriental, establertes
sense cap tipus de planificació a nivell d’infraestructures i serveis, i
que queden excloses de l’accés a l’aigua i sanejament bàsic.
A més, no tenen accés als serveis de salut, que es troben saturats
pels successius desplaçaments de població, la manca de personal, in-
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fraestructures i equips sanitaris, així com el deteriorament dels existents. Igualment, l’accés a la salut es troba limitat a causa del cost dels
serveis i dels medicaments.
Descripció de la intervenció:
L’estratègia de Farmamundi i els seus socis locals a l’Est del país durant 2014 s’ha centrat en el desenvolupament de dues línies: la prevenció de la violència sexual i l’atenció a les víctimes, i la millora de la
salut sexual i reproductiva i materna. Concretament, la intervenció s’ha
destinat a la consecució dels següents resultats:
• 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.
• Proveïment 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.
• 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.

Acció Humanitària
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RDC: PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL, MILLORA DE L’ATENCIÓ MÈDICA I PSICOLÒGICA DE
LES VÍCTIMES I REFORÇ DEL SISTEMA DE SALUT AL NORD KIVU. GENER - DESEMBRE 2014
Context:
A causa del deteriorament sostingut dels serveis durant més de
dues dècades, com a conseqüència de la inestabilitat sociopolítica,
l’empobriment de la població, els desplaçaments forçosos, l’extensió
de la violència sexual i els conflictes en relació a la propietat de la terra,
principalment, els indicadors relatius a la salut de la RDC es troben en
clar retrocés.
L’anàlisi de les especificitats relatives a la importància geoestratègica
de la zona d’intervenció per al control dels recursos naturals adquireix
una rellevància significativa en el procés d’identificació dels riscos específics per a dones i nenes.
D’altra banda, les problemàtiques específiques de dones i nenes es
relacionen també amb la persistència de valors profundament patriarcals, condició subjacent en la reproducció de les principals problemàtiques a abordar:
• Elevats índexs de violència contra la dona i especial brutalitat de
les agressions a la zona. La vigència d’un sistema basat en una rígida assignació de rols en funció del gènere suposa una gran iniquitat.
Aquest escenari implica un greu deteriorament de la Salut Sexual i Reproductiva (SSR) i maternoinfantil, així com una major exposició a la
transmissió del VIH.
• Deficitària cobertura del sistema de salut i important dèficit de la
qualitat dels serveis d’atenció a la SSR i maternoinfantil, així com en tot
allò relatiu a la prevenció del VIH i al tractament de persones que viuen
amb el VIH (PVV), factors relacionats amb el reduït nombre de centres
especialitzats, la manca d’accés a medicaments, el dèficit de profes-

sionals i l’escassa sensibilització d’agents de salut cap a l’atenció de
víctimes de violència sexual (VVS) i PVV, principalment.
La precisió en la identificació de problemes i necessitats de dones
i nenes es desprèn de les fortaleses acumulades per Farmamundi i la
seva contrapart, FEPSI, a la zona i en l’àmbit d’intervenció durant els
últims deu anys. La intervenció té com a objectiu la consolidació d’una
estratègia per a la superació de totes les formes de violència contra la
dona i l’atenció integral a les VVS en set zones de salut de la xarxa ministerial de la província Nord Kivu: Musienene, Butembo, Manguredjipa,
Biena, Alimbongo, Masereka i Vuhovi.
Descripció de la intervenció:
Per a la consecució del mateix, les actuacions definides per a aquest
projecte poden integrar-se en dos grans eixos estratègics:
• Reforç de les capacitats institucionals per a l’atenció medicosanitària, prioritzant la SSR, la prevenció del VIH i el tractament de PVV (rehabilitació d’estructures, dotació de subministraments i capacitació).
• Ampliació de la xarxa d’agents comunitaris que incideixen en la
prevenció de la violència sexual, la promoció de la SSR, així com el reforç de la seva coordinació amb les autoritats sanitàries corresponents
(reinserció socioeconòmica de les VVS, ampliació de la xarxa d’agents
comunitàries de salut per al lideratge d’activitats de sensibilització, per
tal d’augmentar la conscienciació sobre l’eliminació de totes les formes
de violència contra dones i nenes, a més de possibilitar la identificació
primerenca de les VVS i promoure el seu accés a una atenció integral).
Població beneficiària: 21.793 persones.
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Rdc: INTEGRACIÓ DELS DRETS HUMANS DE DONES I NENES A LA RECONSTRUCCIÓ DEL
NIVELL MUNICIPAL DE SALUT DE TRES ZONES AFECTADES PEL CONFLICTE A L’EST DE LA
RDC. GENER - DESEMBRE 2014

Context:
Segons Nacions Unides, la província de Kivu Nord està considerada el pitjor lloc del món per néixer dona i concentra el major nombre
d’agressions sexuals del planeta, des que va ser identificada la important riquesa minera que es troba en el seu territori a finals de la dècada
de els 90. La generalització de les vulneracions dels drets humans de
dones i nenes es relaciona amb la impunitat en què es desenvolupa
l’activitat dels diferents grups rebels presents a la zona; tot i que també fa referència a les condicions en què s’ha normalitzat la violència
com a expressió de les relacions de poder entre gèneres, després d’un
prolongat període de deteriorament de la cohesió social provocat per
les seqüeles del conflicte.
En aquest sentit, persisteixen elevats índexs de desigualtat (IDG:
0,710), fins i tot en comparació amb els resultats de països similars
i que formen part del grup de països de desenvolupament humà baix
(IDG: 0,606). Amb l’objectiu d’avançar en la superació de la bretxa de
gènere, la proposta promou la integració dels drets humans de dones i
nenes a la reconstrucció del nivell municipal de salut de tres zones de
l’Est de la RDC: Butembo, Biena i Kalunguta.

l’atenció d’urgència a les víctimes de violència sexual (VVS) en quatre
centres, i la seva referenciació al Centre Hospitalari de l’ONG local FEPSI, a la localitat de Butembo (tercera ciutat en importància de la província), on reben tractament integral fins a la seva recuperació mèdica i
emocional.
• El segon eix ha estat el suport al Pla Nacional de Lluita contra la
sida a la província, donant suport al funcionament de sis centres per al
diagnòstic, amb la dotació dels recursos necessaris per a la realització
de les proves i la capacitació dels agents de salut per la seva especialització en tècniques de diagnòstic, ‘counselling’ en VIH i referenciació de
les persones seropositives per a l’accés a tractament ARV.
• El tercer dels eixos ha suposat l’enfortiment de les xarxes d’actrius
comunitàries com a lidereses per a la promoció de l’equitat de gènere, la identificació de noves VVS i la realització de proves del VIH, en
coordinació amb les estructures sanitàries de referència, agilitzant el
accés a atenció sanitària especialitzada i l’adequació de l’atenció a les
necessitats de la població.

Descripció de la intervenció:
L’estratègia de Farmamundi s’ha centrat en tres eixos ben diferenciats:
• El primer eix de la intervenció incideix en l’enfortiment de la xarxa
de salut en l’àmbit municipal per a la millora de les capacitats per a
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Població beneficiària: 5.000 persones.
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Orient Mitjà

PALESTINA: ATENCIÓ DE LES NECESSITATS BÀSIQUES EN SALUT DE LA POBLACIÓ DELS
CAMPAMENTS DE NABLUS. NOVEMBRE - DESEMBRE 2014
Context:
Amb aquesta intervenció s’ha actuat
en matèria de salut, prioritzant la població infantil, en 3 dels camps de refugiats que actualment es troben ubicats
a la ciutat cisjordana de Nablus.
Aquests camps van ser creats el
1950 arran de les expulsions massives de palestins per part de l’exèrcit
israelià i s’han mantingut actius en la
mesura que el conflicte segueix vigent.
Segons la UNRWA, a la ciutat de Nablus hi ha més de 45.000 persones
vivint en els camps de refugiats, de les
quals el 60% són menors de 24 anys.

tradueix en la impossibilitat de desplaçar-se, la demolició d’habitatges,
les detencions, i les morts o ferides que es produeixen durant els moments de màxima tensió del conflicte.
Tots aquests condicionants impliquen una major debilitat de la població davant malalties, sent especialment alarmant la vulnerabilitat
de la població infantil i jove, que suposa més del 60% del total.
Descripció de la intervenció:
Arran de l’agreujament de les condicions de vida de la població en els
campaments de refugiats de Nablus, Farmamundi i HEWAR han intervingut per donar resposta a una de les principals necessitats detectades: la sanitària.
En aquest sentit la intervenció s’ha centrat en accions que han permès millorar la situació sanitària de la població dels campaments de
Balata, Askar i Al Ein Camp a través de:

En concret, els tres camps de refugiats en els quals s’ha intervingut
són Balata (23.600 habitants), Askar
(15.900 habitants) i Al Ein Camp (6.750 habitants) tots ells caracteritzats per una sobrepoblació que dóna lloc a una elevada densitat
poblacional, i per un greu dèficit d’estructures sanitàries, educatives,
d’aigua i sanejament.

• Tallers de formació impartits a 12 voluntaris (de 3 institucions diferents) en matèria de prevenció en salut en contextos de crisi humanitària, amb èmfasi en malalties infeccioses i en salut materna i infantil.

La precària situació econòmica de la població, condicionada per
l’elevat nombre de presos - 11.000 homes – que fa que moltes llars
tinguin com a únic cap de família a una dona, l’elevada taxa d’atur que
supera el 25%, obliguen als seus habitants a dependre de l’ajuda humanitària. La ja de per si precària situació de la població s’ha vist agreujada per la situació de conflicte permanent que es viu a la zona que es

• Sensibilització de la població infantil en prevenció de malalties infeccioses.

• Capacitacions a mares i pares en matèria de salut familiar amb
èmfasi en salut infantil i en prevenció i actuació davant malalties infeccioses comuns en zones de conflicte.

Població beneficiària: 3.750 persones.
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Amèrica del Sud

COLÒMBIA: PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA
SEXUAL DESPLAÇADES A CAUSA DEL CONFLICTE ARMAT A ANTIOQUIA, COLÒMBIA. OCTUBRE - DESEMBRE 2014
Descripció de la intervenció:
En el marc de la crisi estructural que viu Colòmbia a causa del seu
conflicte intern, es va voler intervenir en la millora de les capacitats
d’assistència a les víctimes de violència sexual (VVS), així com fomentar les mesures de prevenció, en el marc del treball que el govern
Colombià està fent en les Taules Departamentals de Víctimes amb les
següents activitats:
• Taller participatiu amb metodologia experiencial en Drets Sexuals i
Reproductius i un carrusel per l’autocura dels Drets Sexuals i Reproductius (Taller de Ioga i Taller de Biodansa)

Context:
La situació de vulnerabilitat de les víctimes de les violències perpetrades en el context del conflicte armat a Colòmbia, ha motivat accions
urgents tant per part de l’Estat colombià com d’organismes internacionals de seguiment i protecció dels Drets Humans.
En el cas concret de les dones, la situació històrica d’opressió i violència en contra seva, sumada a les dinàmiques del conflicte armat han
repercutit negativament tant en la seva salut física com mental. Segons el Registre Únic de Víctimes el primer semestre del 2013, un 51%
de dones van ser víctima de violències derivades del conflicte.
En el cas específic de violència sexual en el marc del conflicte armat, segons les xifres de l’Institut Nacional de Medicina Legal -INML-,
durant el 2013, 64 dones van ser víctimes d’agressions sexuals per
part d’actors armats, és a dir, 5 dones al mes. És important assenyalar
les xifres corresponents als índexs d’impunitat d’aquests crims, ja que
només el 1,63% dels casos acaba amb sentència condemnatòria, de
manera que el 98,3% dels casos es troba en la impunitat. A més, en matèria de violència sexual una enquesta realitzada per la Casa de la Mujer
va demostrar que més del 80% de les dones no van denunciar els fets.
El programa comprèn dos components dedicats per una banda a la
prevenció de la violència i per l’altre a la promoció de la participació
de les dones en situació de desplaçament. Antioquia, departament colombià situat al nord-oest del país, amb un gran nombre de persones
desplaçades - el segon al país - concretament amb 29.216 persones
desplaçades registrades, motiu pel qual va ser objecte d’aquesta intervenció.
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Així mateix, 11 municipis han rebut un “farmaciola familiar o domèstica” amb 50 test de VIH, 50 llancetes per prendre mostres de sang, 50
gases amb alcohol, 5 caixes de pastilles anticonceptives d’emergència,
5 caixes de 10 òvuls de Nistatina i Metronidazol, 5 caixes de antiinflamatori no esteroide; 1 dispositiu per al rebuig de residus biològic infecciosos; 1 caixa de guants; 1 caixa/maletí per guardar i transport dels
materials.
Finalment, en el marc de la intervenció es va dur a terme una jornada
per a la Articulació del Pla d’Acció per a la prevenció, protecció, no repetició i participació de les dones víctimes al Pla de la Taula Departamental de Víctimes d’Antioquia.

Població beneficiària: 2.014 persones.
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3. DONACIONS EN ESPÈCIE DELS MEMBRES FAHE
Un any més, en el marc del conveni anual d’ajuda al FAHE de
Farmamundi, diversos laboratoris han realitzat un important
gest amb la donació de medicaments essencials de demanda
freqüent en els països de destinació que requereixen assistència sanitària. Tot això, gestionat
per l’Àrea Logística Humanitària
de Farmamundi. LABORATORIS
CINFA va realitzar l’any 2014 donacions en espècie per valor de 19.322,57 euros, donant cobertura a

34 països entre els quals destaca l’enviament el mes de novembre a El
Salvador d’un carregament de fàrmacs per tractar afeccions de l’aparell
respiratori, antiinfecciosos, antiàcids i antiulcerosos. A més, en diferents enviaments realitzats per l‘ALH, el laboratori va donar a Guinea
Equatorial fàrmacs per tractar afeccions de l’aparell respiratori, antiinfecciosos, analgèsics i antipirètics.
ESTEVE, per la seva banda, va realitzar donacions en espècie per valor de 234.012,24 euros, donant cobertura a 34 països entre els quals
destaquen l’enviament d’antiinfecciosos per a Senegal, en diferents
expedicions al llarg del 2014 , i el subministrament del mateix tipus de
medicaments a l’Iraq el mes de juny, per donar atenció a les víctimes
de conflicte que assola el país .

4. Taula resum de les intervencions
DATA

ORGANITZACIÓ DESTINATÀRIA

PAÍS DE DESTÍ

BENEFICIARIS

Intervencions d'Emergència o Acció Immediata
Març - Abril

HESED Africa Foundation (HESED)

Kenya

5.820 persones

Juliol - Novembre

Programme de Promotion de Soins de Santé Primaire (PPSSP)

RDC

5.146 persones

Juliol - Agost

Hospital Sant Joan de Déu

Liberia

Personal sanitari

Gener
Octubre – Desembre

Jafra Foundation for Relief and Youth Development (Jafra)

Siria

4.000 persones

Agost - Octubre

Labour Resource Center

Palestina

704 persones

Maig - Juny

Iniciative for Development and Cooperation ( IDC)

Serbia

4.200 persones

Juliol - Agost

Colectivo de Salud Popular (COSALUP)

Rep. Dominicana

12.000 persones

Agost - Octubre

Centre de Formation et de Developpement Communautaire (CEFODEC)

Haití

1.693 persones

Intervencions de post-emergència
Juny - Setembre

Association Malienne Pour la Promotion du Sahel (AMAPROS)

Mali

4.800 persones

Juliol - Setembre

EMESCO Foundation for Development (EMESCO)

Uganda

5.000 persones

Palestina

3.750 persones

RDC

33.373 persones

Intervencions d’Acció Humanitària
Novembre - Desembre

HEWAR for childhood center
Programme de Promotion de Soins de Santé Primaire (PPSSP)

Gener - Desembre
Commaunaté des Églises de Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC)
Gener - Desembre

Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI)

RDC

21.793 persones

Gener - Desembre

Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI)

RDC

5.000 persones

Octubre - Desembre

SISMA Mujer

Colòmbia

2.014 persones

Total beneficiaris

109.293 persones
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5. QUADRE D’APORTACIONS I EXECUCIÓ DEL FAHE L’ANY 2014
TOTAL DISPONIBLE FAHE 2014: .............................................................................................................................................................................. 212.800,00 €
Executat amb les Intervencions Finalitzades: ..................................................................................................................................................... 191.121,88 €
Saldo compromès per a intervencions. Primer trimestre de 2015: ..................................................................................................................... 21.678,12 €

DISTRIBUCIÓ DE FONS PER PAÏSOS

6,32%

5,24%

DISTRIBUCIÓ DE FONS PER TIPUS D’INTERVENCIONS

8,44%

10,24%

29,76%

18,42%

6,21%
4,76%

5,86%

Kenya

R.D. Congo

58,06%

7,42%

18,06%

Uganda

Malí

PAÍS
Kenya
R.D. Congo
Uganda
Malí
Serbia
R. Dominicana
Síria
Haití
Palestina
Libèria
Colòmbia

Serbia

12,18%

9,04%

R. Dominicana

IMPORT €
16.131,05
35.201,46
9.099,51
14.186,73
17.274,64
11.193,96
34.514,76
11.865,86
12.075,21
19.568,72
10.010,00
191.121,88

Síria

Haití

Palestina

Libèria

Colòmbia

Emergències

PERCENTATGE
8,44%
18,42%
4,76%
7,42%
9,04%
5,86%
18,06%
6,21%
10,24%
6,32%
5,24%

INTERVENCIÓ

Post-emergència

Acció Humanitària

IMPORT €

PERCENTATGE

Emergències

110.957,05

58,06%

Post-emergència

23.286,23

12,18%

Acció Humanitària

56.878,60

29,76%

191.121,88

6. VOL SABER MÉS SOBRE EL FAHE O VOL FORMAR-NE PART ?
Com a empresa o administració, té l’oportunitat d’integrar l’acció social
com a part de la seva estratègia empresarial, generant així un benefici
tant internament per a la seva organització, com cap a l’exterior per a
tota la xarxa d’inversors que li influeix.
Col·laborant amb Farmamundi projectarà una imatge positiva, diferenciant-se d’altres companyies i millorant el posicionament entre els
seus públics. A més pot implicar tots els membres de la seva empresa
en un projecte solidari, incrementant així la seva motivació. Oferim a
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la seva empresa o administració la possibilitat de col·laborar a través
del Fons d’Ajuda Humanitària en Emergències (FAHE) i així poder intervenir en crisis humanitàries. Si vol més informació, pot posar-se en
contacte amb nosaltres per resoldre els seus dubtes i estudiar personalment el cas.
Telèfon

Fax

902 01 17 17

96 375 56 95

Direcció electrònica
info@farmamundi.org

INFORME FAHE FARMAMUNDI 2014

7. Agraïment a les institucions i membres FAHE
1.
2.
3.
4.

LABORATORIS VIÑAS
LABORATORIS CINFA, S.A.
ESTEVE
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA DE GUIPUZKOA

5.
6.
7.
8.

AJUNTAMENT DE TERRASSA
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
COF LLEIDA
COF GIRONA
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SERVEIS CENTRALS: Johannes Gutenberg
nº5 Parc Tecnològic 46980 Paterna Valencia
T. 902 011 717 info@farmamundi.org
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ANDALUCIA: San Jerónimo nº16 18001
Granada T. 958 207 074
andalucia@farmamundi.org
ARAGÓN: Ramon Pignatelli, 36 local
50004 Zaragoza T. 976 486 017
aragon@farmamundi.org

ASTURIAS: Quebrantos nº5 33125 San Juan
de la Arena Oviedo T. 985 586 040
asturias@farmamundi.org
CANTABRIA: Cenfarte Santander C/ Río Pisueña
s/n 39011 Santander T. 902 011 717
cantabria@farmamundi.org
CASTILLA-LA MANXA: Pablo Medina nº32
Piso 6º 02005 Albacete T. 967 116 768
clm@farmamundi.org
CASTILLA LEÓN: Cenfarte Palencia
C/ Bordadores, 3. Polígono San Antolín
34004 Palencia T. 637 401 036
castillaleon@farmamundi.org
CATALUNYA: C/ Erasme de Janer, 8
08001 Barcelona T. 932 444 455
catalunya@farmamundi.org
EXTREMADURA: Padre Tomás nº2 06011
Badajoz T. 924 207 591
extremadura@farmamundi.org
GALÍCIA: Centro Cívico de Nuevo Mesoiro
C/ Os Ancares, 15 15190 A Coruña
T. 981 130 608 galicia@farmamundi.org
MADRID: Gran Vía nº16 4º Centro 28013 Madrid
T. 915 487 112 madrid@farmamundi.org
MURCIA: Avda Francisco Jiménez Ruiz
nº6 5ª E 30007 Murcia T. 902 011 717
murcia@farmamundi.org
PAIS VASCO: c/ Medina de Pomar, 9
(Entreplantas-Desp.1) 48012 Bilbao
T. 946 401 160 euskadi@farmamundi.org
DELEGACIÓ PROVINCIAL ALICANTE:
alicante@farmamundi.org
DELEGACIÓ PROVINCIAL CÁCERES:
extremadura@farmamundi.org
DELEGACIÓ PROVINCIAL CASTELLÓN:
valencia@farmamundi.org
DELEGACIÓ PROVINCIAL CÒRDOBA:
andalucia@farmamundi.org
DELEGACIÓ PROVINCIAL LLEIDA:
catalunya@farmamundi.org
DELEGACIÓ PROVINCIAL MÁLAGA:
andalucia@farmamundi.org
SEUS INTERNACIONALS
ECUADOR: C/Diego Martín de Utreras 733
y Selva Alegre (Quito) T. +593 89179694
ecuador@farmamundi.org
EL SALVADOR: Avda. San José, nº322
Colonia El Refugio - San Salvador
T. +503 78835244 elsalvador@farmamundi.org
GUATEMALA: 2a calle 9-66 Zona 8 de Mixco
San Cristóbal I Residenciales Las Orquídeas
Casa E - T. .+502 24784517
guatemala@farmamundi.org
NICARAGUA: Del Fise 1 cuadra al lago,
2 cuadras arriba, casa nº83 Colonia Los Robles
Managua T. +505 22784777
nicaragua@farmamundi.org
PERÚ: Jr. León de la Fuente 110 - Lima 17
Perú T. +511 613 8300 peru@farmamundi.org
RD CONGO: Place Florida, 51. Quartier M.G.L.
Commune Vulamba, Butembo, Nord Kivu, RDC
Tel. +243 0 811703785 / +243 0 979 070 130
coord-rdc@farmamundi.org

www. farmamundi.org

