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El següent informe recull el treball humanitari de Farmamundi amb els seus socis locals durant l’any 2015:
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) a la República Democràtica del Congo; Centre Heri
Kwetu a Burundi; Nepal Leprosy Trust (NLT) i Lalgadh Leprosy Services Centre (LLSC) al Nepal; Jafra Foundation for
Relief and Youth Development (JAFRA) a Síria; Iniciative for Development and Cooperation (IDC) a Sèrbia; Mitja Lluna
Roja Sahrauí al Sàhara; Centre de Formation et de Developpement Communautaire (CEFODEC) a Haití; Labour
Resource Center a Palestina; Association Malienne pour la Promotion du Sahel (AMAPROS) a Mali; HESED Africa
Foundation (HESED) a Kenya; EMESCO Foundation for Development (EMESCO) a Uganda.
Amb el suport de les entitats cofinançadores: Laboratorios Viñas; Laboratorios Cinfa, SA; ESTEVE; Distribuidora
Farmacéutica de Guipuzkoa; Asociación Española de Farmacéuticos de la Indústria (AEFI); Ajuntament de Terrassa;
Ajuntament de Vilafranca del Penedès; i els Col·legis Oficials de Farmacèutics de Girona i Lleida.

FONT: Àrea de Projectes. Acció Humanitària i Emergències Farmamundi. Farmamundi. Johannes Gutenberg nº 5, Parc Tecnològic, 46980
Paterna (València) • Tel. 902 01 17 17 • Fax: 96 375 56 95 • www.farmamundi.org • info@farmamundi.org
FOTOGRAFIES: Portada: Mai Saki i arxiu Farmamundi. Interior: Farmamundi i socis locals.
DISSENY I MAQUETACIÓ: Àrea de Comunicació Farmamundi.
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1. FAHE com a eina eficaç d'acció humanitària
Des de 2003, Farmamundi dóna suport als
projectes sanitaris dels seus socis locals en els
països del Sud. Al llarg d'aquests anys, moltes
de les regions on treballa l'ONG han hagut d’
enfrontar-se a situacions d'emergència.
Durant el 2015, Farmamundi ha donat suport a
13 organitzacions de països de l'Àfrica
subsahariana, d’Amèrica del Sud, els Balcans, el
Carib i l'OrientMitjà, en situacions de desastre
mediambiental o de conflicte, post-emergència
o crisis complexes o oblidades.
Atenció sanitària a Kenya

A més de les emergències "mediàtiques", que són aquelles que reben espais en els mitjans de
comunicació i que tots coneixem, existeixen altres crisis complexes, que passen desapercebudes per als
mitjans de comunicació, i en conseqüència per a la població en general. A Farmamundi tenim el
compromís de no oblidar aquestes emergències, precisament perquè la seva escassa repercussió
dificulta l'obtenció de recursos d’ajuda humanitària.
L'estratègia d'actuació de Farmamundi implica el treball, sempre que sigui possible, amb contraparts
locals ja que es parteix de la premissa que, al tractar d'identificació de necessitats i de l’adequació de la
resposta a una crisi, és la mateixa població que la pateix qui està en millors condicions per dissenyar-la.
Per poder actuar sobre tot tipus de crisi, d'una manera eficaç i ràpida, Farmamundi disposa del Fons
d'Acció Humanitària i Emergències (FAHE).
El FAHE ofereix la possibilitat, a aquelles institucions que vulguin, de col·laborar en funció de les seves
possibilitats i característiques, ja que els recursos econòmics que aporta cada entitat es gestionen de
manera conjunta, afavorint sinèrgies, augmentant capacitats i multiplicant l'impacte de les accions.
Farmamundi disposa a més, d'un magatzem de subministraments mèdics i farmacèutics, l'Àrea Logística
Humanitària (ALH), per proveir a actors humanitaris que com l'Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) al costat de les entitats locals, presten les primeres ajudes
sanitàries en forma de kits d'emergències estandarditzats segons normes internacionals per als diferents
tipus d'emergències, així com medicaments essencials i altres insums mèdics.
Aquest informe recull les situacions d'emergència i ajuda humanitària ateses l'any 2015 pel FAHE de
Farmamundi.

•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 encara existents d'una crisi que afecten greument les
poblacions.
•Ajuda Humanitària: Intervenció a partir dels 6 mesos de l'esdeveniment d'una crisi, d’un o diversos anys
després (cas de les "crisis complexes"), però sempre en resposta als efectes, d'alguna manera encara
presents, de la crisi que al seu dia va ser declarada com a tal.
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2. Resum de les intervencions humanitàries
2.1. INTERVENCIONS D'EMERGÈNCIA O ACCIÓ IMMEDIATA
Àfrica Subsahariana
1.

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO (RDC)

REHABILITACIÓ DE LES CONDICIONS DE SALUT DE LA POBLACIÓ MÉS VULNERABLE AFECTADA PER
L'INCREMENT DE L'ACTIVITAT ARMADA A LA ZONA DE KAMANGO, KIVU NORD, RDC. Juliol-Desembre
Context:
Des que, durant els 6 mesos compresos entre juliol i desembre de 2013, els rebels de l'ADF-NALU van
imposar el seu control territorial sobre les localitats situades a l'eix Mbau-Oïcha, on es troben els
municipis i llogarets de la zona de salut de Kamango, aquesta va quedar aïllada de la resta del país, sent
únicament accessible per carretera que porta a la frontera amb Uganda. Com a conseqüència, el 65% de
la població d'aquesta zona (al voltant de 70.000 persones) es va veure obligat a abandonar llars i terres
de conreu i desplaçar-se a zones més segures, amb famílies d’acollida, properes a la frontera amb
Uganda, o bé a refugiar-se al país veí.
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 van ser cremats i saquejats, inutilitzant així les principals fonts d'alimentació
d’aquesta població, delmant les capacitats de supervivència de la població, i fent augmentar els casos de
malnutrició entre la població, sobretot, entre els infants menors de 5 anys. Segons dades de l'OCHA del
mes de març del 2014, un 6,6% del infants menors de 5 anys, patien malnutrició aguda (MGA).
Durant el primer semestre de l'any 2014, gran part de la població desplaçada i refugiada va tornar a la
seva zona d’orígen a Kamango. No obstant això, a l’arribar es van trobar amb polacions devastades,
llars saquejades i destruïdes, centres sanitaris arrasats i collites perdudes. Per això, tot i tornar a casa,
les seves condicions de vida eren com les de persones refugiades. A partir del mes d’octubre de 2014 i
fins al juny de 2015, a aquesta precària situació es va afegir una nova escalada de violència a la província
del Kivu Nord, amb l'epicentre a la ciutat de Beni, a escassos 80 km de Kamango, i que es va estendre als
seus voltants. Els atacs, presumptament atribuïts a l’ADF/NALU, van causar nombroses morts, persones
ferides i desplaçades, perpetuant el context de crisi humanitària de la zona, i incrementant el ja de per si
greu aïllament de la zona de Kamango.
La manca de medicaments per a l'atenció de la salut sexual i reproductiva (SSR), l'atenció a les víctimes
de violència sexual (VVS) i a la població infantil, així com la falta de capacitació dels professionals
sanitaris i la escassa sensibilització comunitària pel que fa a la salut, la violència sexual, els drets sexuals i
reproductius, i la salut sexual i reproductiva, fa necessària una intervenció d'emergència que doni suport
al sistema sanitari públic congolès, per mitigar la situació de crisi humanitària a la zona de salut de
Kamango que permeti a les seves poblacions comptar amb les condicions necessàries que facilitin la
transició de l'emergència al desenvolupament.
Descripció de la intervenció:
El model d'intervenció del projecte ha estat basat en el desenvolupament dels següents components:


Dotació d'insums i de medicaments essencials i específics per a les estructures de salut de
referència (12), amb el reforç dels recursos específics per a l'atenció de la SSR, salut
maternoinfantil i atenció a les VVS.

4

INFORME FAHE FARMAMUNDI 2015



Capacitació específica de 18 professionals de la salut (9 homes i 9 dones) i 12 conselleres
comunitàries pertanyents a les dotze estructures de salut, per a la millora de la qualitat de
l'assistència específica, donada la generalització de la violència i del desplaçament de població,
que han provocat canvis significatius en el perfil epidemiològic de la població de referència.
Aquests fets, conjugats amb una important reducció dels recursos, fan que l'adaptació a la nova
situació depenqui, majoritàriament, del reforç de les capacitats i dels recursos del personal
sanitari.



Promoció de processos d'empoderament comunitari i de promoció de l'accés a la salut des
d'una perspectiva de gènere, a partir de la promoció de l'accés a la salut, el combat a la
violència sexual i l'enfortiment del paper de les dones com a agents de canvi, d'una banda, en
la mesura que s'implementa una estratègia de sensibilització comunitària per combatre les
formes de discriminació de la dona, la més brutal de les quals, és la violència sexual.

Població beneficiària: 6.990 persones (4.631 dones).
1.

BURUNDI

SUPORT A LA POBLACIÓ BURUNDESA REFUGIADA A BUKAVU, KIVU SUD (RDC) COM A CONSEQÜÈNCIA
DE LA CRISI POLÍTICA PROVOCADA PER L'INTENT DE COP D'ESTAT A BURUNDI. Juny-Juliol
Context:
Aquesta intervenció sorgeix com a resposta d'emergència davant la complexa situació de la població
burundesa desplaçada a l'est de la República Democràtica del Congo, com a conseqüència del cop
d'estat del mes de maig de 2015, i el posterior increment de la violència i la situació d'inseguretat a
Burundi.
L'anunci el 26 d'abril de 2015 de la candidatura del president Pierre Nkurunziza a les eleccions
presidencials a Burundi, va desencadenar la resposta violenta d'una gran part de la població,
especialment a la capital, Bujumbura.
Aquest context de crisi política i d’inseguretat va fer témer un repunt a gran escala de la violència al
país, amb una història recent marcada per massacres interètniques i una guerra civil tan llarga, com
recent (1993 - 2006).
Des del punt de vista sanitari, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va emetre un informe de situació
el 5 de maig de 2015 analitzant les necessitats sanitàries de la població desplaçada a la zona del Ruzizi.
L'informe destacava que el Kivu Sud és una zona dominada pel paludisme, infeccions respiratòries,
diarrees i còlera, sent el paludisme i el còlera malalties endèmiques durant tot l'any.
El risc de contagi de malalties endèmiques i epidèmiques és elevat a la zona on la població refugiada és
acollida. A més, les famílies desplaçades no disposen de recursos, i la seva situació alimentària és greu,
fet que provoca la malnutrició aguda en molts menors i adults que pateixen un deteriorament del seu
estat físic, els exposa a contreure malalties amb facilitat i augmenta les seqüeles de les malalties
contretes i superades.
Davantd’aquesta situació, l'ACNUR/UNHCR, l’OCHA i altres actors claus a la zona, mitjançant el Burundi
Regional Refugee Response Plan,van sol·licitar als agents humanitaris actius a la regió que es preparessin
per donar una resposta estimada entre els mesos d'abril i setembre de 2015, a una crisi de refugiats a
gran escala.
Descripció de la intervenció:
La intervenció va permetre contribuir a millorar la situació d’emergència de la población burundesa
refugiada a la ciutat fronterera de Bukavu, capital del Kivu Sud, així com donar suport a les necessitats
humanitàries recollides en el Burundi Regional Refugee Response Plan.
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Principalment, les accions es van focalitzar en la distribució d’aliments i d’insums bàsics, així com en
garantir l'atenció sanitària primària per a la millora de les condicions de salut de la població burundesa
refugiada més vulnerable, i el suport a la seva inserció social.
Per a això, es va donar suport al Centre Heri Kwetu, en dos eixos principals:
1. Aprovisionament de medicaments genèrics i específics per a l'assistència sanitària de la població
refugiada beneficiària (500 persones).
2. Distribució de kits Non-Food Items (NFI), queviures i material escolar a les famílies refugiades
beneficiàries, de cara a la millora de la seva situació d'emergència (496 menors van rebre el kit escolar i
244 famílies (2.111 persones) els queviures i kits NFI).
Cal assenyalar que, tant el Centre Heri Kwetu com la població local, han expressat la seva satisfacció per
l'execució d'aquesta intervenció, així com per la pertinència dels kits, en una zona desbordada i amb una
població en molt alt grau de vulnerabilitat.
Població beneficiària: 2.111 persones (1.267 dones i nenes).

Àsia Meridional
2.

NEPAL

INTERVENCIÓ SOCIO SANITÀRIA D'EMERGÈNCIA PER A L'ATENCIÓ DE LA POBLACIÓ AFECTADA PEL
TERRATRÈMOL EN ELS DISTRICTES DE SINDHUPALCHOK I SHINDULI, REGIÓ CENTRAL
(MADHYAMANCHAL). Maig-Agost
Context:
El terratrèmol del Nepal del 25 d'abril de 2015 va afectar un país que ja patia una debilitat estructural
prèvia a la catàstrofe. En el moment del sisme, la meitat dels 28 milions d'habitants del Nepal no tenia
accés a sanejament i vivia per sota del llindar de la pobresa, mentre que una de cada tres persones vivia
en condicions de pobresa severa. La capacitat de les persones per fer front a un desastre d'aquesta
magnitud, per tant, estava bastant limitada per la manca d'infraestructures, econòmiques i socials.
El terratrèmol, el més greu patit pel país nepalès des de 1934, va provocar més de 8.800 víctimes i
quantiosos danys materials. Així mateix, la destrucció i el dèficit de recursos van provocar una crisi
humanitària que es va traduir segons dades de l’OCHA en 8,1 milions de persones (un quart de la
població del Nepal) amb necessitat d'assistència humanitària, 2,8 milions desplaçades internes, i més de
3 milions amb necessitat d'aliments.
Pràcticament totes les cases fetes de fang i pedres (805.670) - materials molt utilitzats en el país
especialment en zones muntanyenques- van ser danyades o destruïdes, destacant l'alt grau de
destrucció a Gorkha i Sindhupalchowk (més del 90%), a Dhading, Dolakha, Rasuwa i Nuwakot (80%).
En el moment posterior al terratrèmol i a les rèpliques, les principals necessitats es van centrar en el
rescat de persones, el subministrament d'aigua, menjar i l’alberg per a les persones afectades.
Mentre que durant els primers dies l'activitat i el repartiment de l’ajuda humanitària es va centrar en les
àrees centrals de Kathmandu, Gorkha i Sindhupalchowk, l’OCHA va posar l'accent en la necessitat de fer
arribar l’ajuda a altres districtes i poblacions (particularment les muntanyoses i de difícil accés), abans de
l'arribada del període de monsons.
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A nivell sanitari, es van posar en funcionament equips mèdics especialment en els districtes de Gorkha i
Sindhuli per donar resposta a la grip i als casos de diarrea. Paral·lelament, els serveis maternoinfantils
van anar requerint de més dedicació.
Descripció de l’ intervenció:
L'equip tècnic del projecte va realitzar visites a Gumba, Baramchi (Districte de Sindhupalchock) i
Kapilakot (Districte de Sindhuli), en coordinació amb el Comitè d'Assistència després del Terratrèmol
(Earthequake Relief Commitee) a nivell de districte, i els corresponents Comitès de Desenvolupament
Local (VDC en les seves sigles en anglès), amb l'objectiu de realitzar una avaluació de necessitats,
elaborar una llista d'ítems per ser adquirits, així com per a actualitzar el llistat de famílies beneficiàries
de cadascuna de les poblacions. Les avaluacions van establir les dates de lliurament de materials,
comptant amb la col·laboració i la coordinació de les autoritats competents. Cal destacar el gran suport
voluntari de tota la població, en tots els aspectes de la intervenció.
Un cop definit el llistat de materials a adquirir, des de l'oficina central del NLT/HL es van demanar, tot i
la dificultat del context, pressupostos als proveïdors, i es va organitzar la logística de lliurament.
Tal com estableix el Programa Marc d'Actuació de resposta a desastres del Govern de Nepal (de juliol
2013), la contrapart local NLT, en coordinació amb el Comitè d'Assistència, va fer entrega dels materials
als Comitès de Desenvolupament Comunitari:


A Gumba, els materials van ser distribuïts a 841 famílies (4.205 persones) – les cases van
quedar derruïdes durant el terratrèmol i les seves rèpliques posteriors, deixant a 5.070
persones sense llar. Es va repartir arròs, llenties, sal, oli i mantes.



A Baramchi, es van repartir tarpaulins (lona impermeable) a 535 famílies, beneficiant a 2.675
persones. Cal destacar que el lliurament va coincidir amb l'inici de l'època de monsons, amb
fortes pluges i grans dificultat de transport dels materials als refugis (arribant a durar el trasllat
entre 2 i 4 hores).



A Kapilakot, es van repartir kits nutricionals (compostos d'arròs, oli, sal i sucre), tarpaulin,
matalassos i mosquiteres a 2.805 persones.

Població beneficiària: 9.685 persones (5.811 dones i nenes).
Orient Mitjà
3.

SÍRIA

INTERVENCIÓ D'EMERGÈNCIA PER A L'ATENCIÓ DE LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LA POBLACIÓ EN EL
CAMP DE ALYARMOUK (DAMASC) DESPRÉS DE QUATRE ANYS DE CONFLICTE Març; I LA PREPARACIÓ
DE CARA A L'INICI DE L'HIVERN 2015/2016. Desembre
Context:
El passat 15 de març de 2015, s'ha complert el quart any d'un conflicte del qual ACNUR afirma ser "la
pitjor crisi humanitària de la nostra era": el conflicte sirià. Sense una perspectiva política de solució
ràpida, els 3,9 milions de persones desplaçades sirianes a països veïns i els més de 8 milions de
desplaçades internes, no tenen esperança que en un futur pròxim puguin tornar a casa seva. Segons
l’ACNUR, més de 12 milions de persones al país necessiten d'ajuda per garantir la seva supervivència,
mentre quel’UNICEF alerta que més de 2,6 milions de nens i nenes no van a classe.
Abans de l'inici del conflicte, el campament de refugiats d'Al Yarmouk (a 8 km al sud del centre de
Damasc) acollia prop de 160.000 persones, majoritàriament refugiades palestines. El camp va ser
instal·lat l’any 1957 com a un refugi extraoficial per a les persones desplaçades per la guerra àrab-
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israeliana de 1948 i 49. En pocs anys, es va convertir en un dels majors camps de l’Orient Mitjà i en un
dels districtes més poblats i importants de la capital siriana.
D'aquesta manera, el campament d'Al Yarmouk va arribar a acollir més d'un milió de persones durant
l'estiu de 2012. La situació es va agreujar quan una secció va ser presa pels rebels, i les tropes del govern
van respondre atacant la zona, impedint l'entrada i sortida de persones i altres articles de primera
necessitat (aliments, material mèdic, combustible, etc). Davant d’aquesta situació, la majoria de
població va fugir a la cerca d'altres refugis, quedant atrapades a l'interior aproximadament unes 18.000
persones que han estat víctimes de bombardejos i violents enfrontaments entre l'exèrcit i els grups
rebels. Des de juliol de 2013, almenys 194 civils han perdut la vida per manca d'aliments, assistència
mèdica adequada o per trets de franctiradors. El bloqueig del campament continua en l'actualitat i es
xifren en 8.000 les cistelles d'aliments necessàries per a la població.
Els últims informes de l'OCHA, la Mitja Lluna Roja Àrab Síriana (SARC), el CICR i l’UNRWA confirmen que
algunes famílies han pogut fugir a zones adjacents al campament, com els barris veïns de Yalda,
BeitSahem i Babbila. Des de l'entrada de l'Estat Islàmic (EI) al campament, fins a 4.000 persones han
pogut fugir: 2.500 a Yalda, 1.000 a Babila i 500 a Beit Sahem. A les ja de per sí precàries condicions de
vida a Al Yarmouk, s'han sumat les fortes ofensives de l’EI i del grup rebel Aknaf Beit Al-Maqdes,que des
d'inicis del mes d'abril, assetjen el campament. A més, cal afegir els freqüents bombardejos
indiscriminats de les faccions governamentals al camp per combatre l'ofensiva d'aquests grups. La
situació per a les persones que continuen atrapades al campament és realment extrema fent
imprescindible l'entrada d'aliments, subministraments mèdics i personal sanitari per poder socórrer i
assistir a la població, així com procedir a la seva evacuació.
D'altra banda, la situació a Yalda, Beit Hashem i Babbila és també crítica. Tot i que les condicions de
seguretat són més estables, hi ha grans dificultats per garantir l'accés a aliments i als serveis bàsics de la
poblacio. S'estima que abans de l'arribada de les famílies procedents d'Al Yarmouk, la població refugiada
era de 9.300 famílies (al voltant de més de 65.000 persones). L'arribada de nous refugiats/des no fa sinó
augmentar la pressió demogràfica d'una zona que no pot fer front a les necessitats més bàsiques de la
població, de manera que la majoria de les persones que han aconseguit fugir d'Al Yarmouk viuen ara en
escoles o als carrers.
En aquesta cojuntura d'extrema vulnerabilitat i de risc per a la població d'Al Yarmouk i de les persones
desplaçades a conseqüència de l'escalada de violència que està patint a la zona, el comissari general de
l’UNRWA ha explorat les opcions disponibles juntament amb GAPAR (Autoritat General per als Refugiats
Àrabs i Palestins, per les sigles en anglès) per mantenir i millorar la resposta humanitària i les opcions
d'evolució de la situació d'Al Yarmouk. Així mateix es va consultar amb l’ICRC la inclusió en l'acció de Beit
Sahem, Babila i Yalda, al sud d'Al Yarmouk, i igualment afectades pel conflicte bèl·lic i per l'acollida
constant de nous/ves desplaçats/des.
Descripció de la intervenció:
La intervenció de Farmamundi i la seva contrapart local, Jafra, es va centrar en:


Distribució de 1.180 kits d'aliments.



132 caixes de llet en pols a famílies amb nenes i nens.

Població beneficiària: 5.900 persones (4.600 dones i menors de cinc anys).
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Est d'Europa
4.

SÈRBIA

INTERVENCIÓ D'EMERGÈNCIA PER A L'ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA I L'ASSESSORAMENT A LES
PERSONES REFUGIADES EN TRÀNSIT A SÈRBIA. Setembre-Desembre
Context:
Europa està vivint actualment la pitjor crisi de refugiats des de la II Guerra Mundial. Segons les dades de
l'UNCHR, durant l'any 2015, més de 400.000 persones van creuar la Mediterrània fugint de les guerres,
conflictes, persecucions i altres crisis.
Fins a setembre d'aquest mateix any, la principal ruta migratòria de les persones que arriben a Grècia,
passa per Macedònia, Sèrbia, Hongria, sent la frontera serbohongaresa primer, i la serbocroata
posteriorment (després de la construcció d'una tanca per part del estat hongarès), els principals punts
d'entrada de les persones refugiades, en la seva ruta cap a Europa Occidental.
A la carència i/o insuficiència de recursos d'acollida, la manca d'accés a serveis bàsics (higiènics, aigua,
sanejament, salut) i articles de primera necessitat (aliments i roba d'abric) en els nous emplaçaments on
les persones queden bloquejades, es suma la presència de mines al llarg de la frontera serbocroata,
reminiscència de la guerra dels Balcas¡ns. Tan sols els passos fronterers habilitats, les carreteres i camins
són espais segurs i desminats, amb el risc que això suposa per a aquelles persones que busquin recer i
refugi endinsant-se en els camps allunyats de les rutes de trànsit.
Les reunions de coordinació entre el Comissariat de Refugiats i Migracions, el Grup de Treball creat pel
govern serbi adhoc el mes de juny de 2015 per afrontar els reptes lligats a aquesta crisi de refugiats,
l’UNCHR i els actors humanitaris desplegats a la zona, a les que van participar IDC-Sèrbia i Farmamundi,
van coincidir en la necessitat de desplegar accions a mig i llarg termini, degut a que els posicionaments
dels governs europeus i les accions dels països veïns i de trànsit, van fer preveure una crisi de llarga
durada. Les principals mesures es van concretar en: garantir el refugi incrementant la capacitat dels
centres i dels punts d'acollida, l'abric, l'assistència medicosanitària i la presència d'equips mèdics
especialment a les localitats del nord, medicaments essencials, sanejament i accés a l'aigua; garantir la
seguretat alimentària i nutricional, així com articles específics per a nadons (roba, bolquers, llet en pols,
etc).
En un primer moment, IDC i Farmamundi van dur a terme una intervenció d'assistència bàsica a la
població refugiada als assentaments propers a la frontera amb Hongria, concretament a les localitats de
Kanzija i els voltants de Subotica on diàriament arribaven de 1.500 a 2.000 persones. El tancament de la
frontera hongaresa va provocar la mobilització de les persones refugiades a la cerca de nous passos
fronterers, com la frontera croata, que davant l'increment del nombre d'arribades va tancar també la
seva frontera. Es va produir així, un bloqueig de les persones refugiades a Sèrbia, i en qüestió d’hores,
un canvi en la situació i en la ubicació de les persones, fent necessari, el disseny d’intervencions
d'assistència a mitjà i llarg termini, flexibles que permetessin l’adaptació als continus desplaçaments de
la població.
Descripció de la intervenció:
L'extrema volatilitat del context d'intervenció unit al tipus de les ajudes que per atendre aquesta crisi de
refugiats es van posar en marxa des de l'estiu de 2015 des de diferents institucions, ens va portar a
dissenyar una intervenció modular que incloïa els següents eixos:


L'articulació d'equips mòbils d'assistència sociosanitària, prestant especial atenció a dones i
nens/nes, i d'assessorament a les persones refugiades relatives tant a la seva estada (centres
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d'acollida disponibles, centres de salut i informació bàsica) com a la seva condició de refugiat
(tràmits legals).


La provisió d'articles de primera necessitat per garantir el refugi i l'abric, especialment davant
l'arribada de les pluges i l'hivern i la saturació dels escassos serveis disponibles d'acollida al
país, aliments no peribles per garantir la seguretat nutricional dels més vulnerables i de kits
higiènics per a les necessitats bàsiques de dones, nens/nes i nadons.



La realització de tallers d'animació i suport psicosocial per a nens/nes. La seva exposició a
situacions violentes, a pèrdues i separació de familiars i entorn, el deteriorament de les seves
condicions de vida, la manca d'accés a serveis socials de base, etc., poden tenir, a llarg termini,
importants repercussions en el seu desenvolupament. En aquest sentit, l'equip mòbil comptava
amb personal voluntari i materials per fer els tallers d'animació i de suport psicosocial per a
nens/nes i famílies.

La intervenció va respondre a la crida d'emergència de l’UNCHR que estimava en 30,5 milions d'USD els
fons necessaris per fer front a aquesta primera fase de resposta d'emergència, i es va alinear amb el pla
inicial de Resposta davant la Crisi de Refugiats a Europa (juny 2015-desembre 2016), publicat el 8 de
setembre.
Les activitats previstes en la proposta es van executar en coordinació amb les principals organitzacions
humanitàries que treballen a la zona, per tal de multiplicar l'eficàcia de l'assistència i evitar duplicitats. A
més, es va comptar amb el suport del Comissariat de Refugiats i Migració de la República de Sèrbia, el
Ministeri de Treball i Afers Socials, així com de les municipalitats de Subotica i Kanjiža.
Població beneficiària: 4.200persones (3.600 dones i menors de 5 anys).
Nord d'Àfrica
5.

SÀHARA

INTERVENCIÓ SOCIOSANITÀRIA D'EMERGÈNCIA PER A L'ATENCIÓ DE LA POBLACIÓ AFECTADA PER LES
INUNDACIONS ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS. Novembre
Context:
Els refugiats sahrauís depenen des del seu establiment l’any 1975, en gran mesura, de l'ajuda
internacional. Aquesta assistència procedeix de l'Oficina Humanitària de la Comunitat Europea (ECHO),
el govern algerià, el Programa Mundial d'Aliments i l'ACNUR, així com de diverses organitzacions no
governamentals europees i de fonts bilaterals. No obstant això, els nivells de nutrició, higiene i atenció
mèdica es deterioren sense parar amb els anys: augmenten entre els infants la desnutrició i les
malalties, mentre que la qualitat de l'aigua potable és precària. En els campaments, els refugiats tenen
accés a educació primària i secundària, i alguns han trobat oportunitats per continuar els seus estudis a
l'estranger. Han transcorregut més de vint-i-cinc anys des que la població refugiada sahrauí es va
dispersar, i gairebé nou des que es va donar suport a la celebració del referèndum. A data d’avui, encara
no s'ha decidit quan es realitzarà, i no hi ha mecanismes de compliment per a què els seus resultats es
portin a la pràctica. En aquest sentit, el futur del Sàhara Occidental, que alguns anomenen «l'última
colònia d'Àfrica», segueix sent incert.
En aquest context, des del passat 17 d'octubre els Campaments de Refugiats Sahrauís van viure fortes
pluges torrencials provocant inundacions que van afectar més de 90.000 persones, 25.000 dels quals
van perdre les seves llars i es van quedar sense aliments, segons va denunciar l'Agència de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR).
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Les fortes precipitacions van suposar danys materials en botigues i cases particulars, en edificis, serveis
socials i institucions educatives. Afortunadament, no es van lamentar víctimes, però la situació
sociosanitària era feble, ja que les reserves d'aliments i medicaments van quedar seriosament afectades.
Descripció de la intervenció:
Tant l'ACNUR com les autoritats locals i la Mitja Lluna Roja Saharauí van realitzar una crida sol·licitant
ajuda d'emergència a la comunitat internacional per assistir ala població afectada, i recordant que la
situació era desesperada perquè, de fet, en els últims tres anys, només s’havia obtingut el 20 per cent
del que l’ACNUR havia demanat per assistir els camps del Tinduf. Així, les principals necessitats
detectades van ser:




Allotjament d'emergència i materials per a la rehabilitació.
Aliments i Non Food Items.
Aigua potable i articles d'higiene i sanitaris.

La intervenció, a petició de la Mitja Lluna Roja Sahrauí, per a la wilaya de Dajla, es va concretar en
l'adquisició i lliurament d'aliments, en concret:




4.000 kgs de llenties.
5.350 kgs de arròs.
4.775 litres d'oli.

Població beneficiària: 1.000 persones (750 dones i menors de cinco anys).

2.2. INTERVENCIONS DE POST-EMERGÈNCIA
El Carib
6.

HAITÍ

INTERVENCIÓ PER A LA PREVENCIÓ DEL CÒLERA A LES COMUNES DE TABARE I CROIX-DES-BOUQUETS,
DEPARTAMENT OEST. Juny-Agost
Context:
A Haití, des de l'inici de l'epidèmia (octubre de 2010) fins al 21 de març de 2015, es van registrar 734.983
casos de còlera, dels quals 419.087 van ser hospitalitzats, amb una taxa d'hospitalització acumulada del
57% i 8.761 morts registrades. La taxa de letalitat acumulada a nivell nacional continúa sent de 1,2%.
Des de la setmana epidemiològica i fins a la setmana epidemiològica onze de 2015, es van registrar
10.328 casos de còlera, dels quals 8.124 van ser hospitalitzats (taxa d'hospitalització del 79%) i 106 van
morir. Els casos i defuncions registrats al 2015 van estar per sobre dels registrats per al mateix període
de l’any 2014. El nombre de casos registrats durant els primers mesos de 2015 va assolir un nivell
comparable als registrats l’any 2012. A més, durant el mateix període, el Ministère de la Santé Publique
et de la Population (MSPP) va alertar de brots, en 8 dels 10 departaments del país, el que evidenciava
una circulació intensa i extensa del vibrió, a nivell comunitari. La transmissió del còlera a Haití presenta
en la actualitat un patró endèmic.
Des que va començar l'epidèmia el 2010, Haití ha acumulat més de 725.000 casos de còlera i prop de
9.000 morts relacionades amb la malaltia. I encara que el nombre de casos ha baixat, any rera any fins a
arribar a menys de 30.000 en 2014, el problema segueix sent molt important.
Descripció de la intervenció:
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La intervenció ha tingut els següents eixos d'actuació:


Organització de 6 clíniques mòbils (operatius de consultació mèdica).



Realització de 2 tallers sobre salut preventiva.



Realització de 9 conferències sobre el bon ús i el maneig de l'aigua i la prevenció del còlera.



Instal·lació de 2 sistemes d'aigua i l'adquisició de clor per al procés de potabilització d'aigua.



Realització de 6 campanyes de sanejament ambiental i neteja.

Població beneficiària: 1.322 persones (719 dones).

Orient Mitjà
7.

PALESTINA

INTERVENCIÓ D'EMERGÈNCIA PER A L'ATENCIÓ DE LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LA POBLACIÓ
DESPLAÇADA A GAZA A L'ÈPOCA DEL RAMADÀ. Juliol-Agost
Context:
La situació humanitària a Gaza és crítica des de fa anys, especialment des que l’any 2007 Israel sotmetés
a la Franja de Gaza a un dur bloqueig que impedeix tant l'entrada com la sortida de persones i de
mercaderies. Aquesta fràgil situació de desproveïment generalitzat i continu en els mercats, en els
centres de salut i en els subministraments, mantenen a la població gazatí en unes condicions d'extrema
vulnerabilitat (escassetat d'aliments, material mèdic, infraestructures, treball, etc). Aquesta situació es
es va veure agreujada arran del conflicte de l’estiu de 2014 , que va provocar una situació d'emergència
humanitària que va suposar la mort de més de 2.200 persones (la gran majoria civils), va provocar més
de 10.000 persones ferides i més de 450.000 desplaçades internes. Aquesta situació va portar a
l'organització local Labour Resources Center (LRC) a sol·licitar la col·laboració de Farmamundi per cobrir
les necessitats bàsiques de la població desplaçada.
Gairebé un any després del conflicte, Farmamundi i LRC segueixen treballant a la zona ja que, tot i la
treva actual, la Franja està pràcticament en ruïnes, el bloqueig israelià està en el seu punt més àlgid, ja
que segueixen els bombardejos esporàdics i es produeixen atacs diaris contra pescadors i agricultors que
obliguen a la població a enfocar el seu dia a dia com a pura supervivència.
Descripció de la intervenció:
La intervenció a Gaza es va centrar en la distribució d'insums necessaris per al recer i aliments. Es van
repartir mantes i aliments per cobrir les necessitats immediates de centenars de famílies que a causa de
l'última incursió de l'exèrcit israelià a la zona es van veure obligades a abandonar les seves llars i
refugiar-se en escoles, mesquites, i altres refugis habilitats per l’UNRWA on, a la vista dels atacs que van
patir, tampoc estaven fora de perill.
La intervenció es va basar en l'adquisició i distribució de 446 kits d'aliments, articles de cuina i material
de refugi (matalassos i mantes). Els aliments eren llet infantil, sucre, arròs, oli, melmelada, mongetes
enllaunades, mortadel·la, tonyina, tomàquet, llenties, etc. La intervenció es va considerar imprescindible
per a l'atenció de les persones desplaçades internes a la Franja i, si bé no va ser suficient per cobrir les
necessitats reals, sí que va suposar un motiu d'esperança per a la població que sent una situació d'oblit i
abandó per part de la comunitat internacional.
Població beneficiària: 2660 persones (2.180 dones i menors de cinc anys).
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Àfrica Subsahariana
8.

MALI

REFORÇ DE LES CAPACITATS DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ DE L'ÈBOLA AL DISTRICTE SANITARI DE KITA
(KAYES). Juny-Novembre
Context:
Durant el primer trimestre de 2014 va sorgir el brot d’ebola a Guinea Conakry, país fronterer amb Mali i
amb una taxa de letalitat que pot arribar al 90% i que al no tenir un tractament específic, compta com a
única alternativa, amb la conscienciació sobre els factors de risc i les mesures de protecció a prendre.
És important destacar la volubilitat i porositat de les fronteres en la majoria de països africans, on no és
possible tenir un control de tots els punts de pas, fet que facilita la mobilitat de possibles persones
contagiades d’ebola i la seva propagació a altres països.
En el cas concret de Mali, el focus d'entrada d’ebola al país és la regió de Kayes, fronterera amb Guinea
Conakry, i que s'estén al llarg de 800 kms.
En aquesta conjuntura, les estructures sanitàries de la zona van sol·licitar a AMAPROS suport per fer
front a l'expansió del virus, sent conscients de l'elevada vulnerabilitat de la zona enfront del virus, i de
les insuficients capacitats de les que disposen per fer-li front.
Descripció de la intervenció:
L'estratègia d'intervenció seleccionada, d'acord amb la política del govern malià i les línies de treball de
Farmamundi al país, es va concretar en la millora de les capacitats i els recursos dels Centres de Salut
Comunitària, així com a la formació i sensibilització de la població com a grans prioritats, concretament:


Dotació d'insums de protecció i medicaments essencials per tractar adequadament un possible
cas d’ebola.



Formació del personal sanitari per a què el tractament es realitzi sense risc de propagació.



Millora de la informació i sensibilització de la població respecte al virus de l'ebola, fomentant la
sensibilització tant de líders i lidereses (religiosos, agents de salut, membres de la societat civil
organitzada, mitjans de comunicació, etc.) que puguin convertir-se en referents i agents
multiplicadors, vigilants i garants de la salut pública.



Implicació dels conductors i transportistes de la zona, per dotar-los de recursos i eines tant per
implementar mesures de protecció i de prevenció, com per tenir les capacitats necessàries per
respondre en el cas de trobar-se amb un cas sospitós d’ebola.

Població beneficiària: 19.254 persones (9.639 dones i 6.130 menors de 4 anys).

2.3. INTERVENCIONS D'ACCIÓ HUMANITÀRIA
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Àfrica subsahariana
9.

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO

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
Context:
Les guerres i conflictes armats que van assolar el país des dels anys 90 han provocat efectes devastadors
sobre la població i les infraestructures impossibilitant la seva recuperació econòmica i social. La renda
per càpita no arriba als 445 USD anuals i el 87% de la població viu amb menys de 1,25 USD diaris. El país
té importants recursos naturals, com petroli i minerals, que contrasten amb les baixes taxes de
creixement del PIB.
La zona d'intervenció és rica en recursos naturals i minerals el que ha suposat la proliferació de
contínues i violentes disputes entre grups rebels armats locals i estrangers pel control dels recursos,
sent aquesta presència d'homes armats, juntament amb la circulació d'equipaments i subministraments
militars, elements clau de desestructuració econòmica (ocupació de terres, destrucció de cultius i
mitjans de producció) i social (violència armada i sexual, desplaçaments forçosos de població,
desintegració familiar i comunitària). La porositat de la frontera amb Uganda i Rwanda afavoreix a més,
la sortida de recursos naturals extrets il·legalmen, posant de manifest la debilitat de les institucions de
l'Estat a la zona.
Després de l'expulsió del M23 el novembre 2013, s'estima segueixen actius 54 grups armats a la zona. La
situació actual a la província es caracteritza per un repunt de la violència armada per part del grup
ugandès ADF-Nalu que després d'uns mesos d'inactivitat, va reaparèixer a l'octubre del 2014 amb atacs
a civils a la ciutat de Beni. L'oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans ha
registrat greus violacions del Dret Internacional, des de l'octubre del 2014, a la zona de Beni
conseqüència d'aquest repunt.
Les formes de violència més generals entre dones i nenes són la violència sexual, segrestos i esclavatge.
En el cas de nens i homes, explotació forçosa, extorsió, reclutament de nens soldat, tortures i
execucions. Nacions Unides estima que les dones, nenes i nens de la RDC estan exposats 3 vegades més
a situacions de perill que els propis soldats. Cal afegir-hi les conseqüències dels actes de pillatge, saqueig
i destrucció d'infraestructures bàsiques (escoles, centres de salut, mitjans de producció, fonts de
recursos) que debiliten encara més la capacitat de resposta de les institucions i les oportunitats de
desenvolupament. Aquests factors dificulten en gran mesura l'accés de la població als serveis de salut i
per tant, la prevalença de malaties de transmissió sexual (MTS), VIH i altres afeccions a conseqüència de
les elevades taxes de violència sexual (VS) i el limitat accés a l'atenció metge sanitària. A més, queden
desateses qüestions relatives a la pèrdua de cohesió comunitària, manca de reconeixement social,
pèrdua d'estatus i transformació de rols; restitució de drets de les víctimes i lluita contra la impunitat
dels agressors.
Descripció de la intervenció:
Les actuacions definides per a aquest projecte es van integrar en dos grans eixos estratègics:
a)

Reforç de les capacitats institucionals per a l'atenció medicosanitària, prioritzant la SSR, la
prevenció del VIH i el tractament de les persones que viuen amb el VIH (PVV), rehabilitació
d'estructures, dotació d'insums i capacitació.

b) Ampliació de la xarxa d'agents comunitaris/es que incideixen en la prevenció de la violència
sexual, la promoció de la SSR i el reforç de la seva coordinació amb les autoritats sanitàries
corresponents (reinserció soci-econòmica de les VVS, ampliació de la xarxa d'agents
comunitàries de salut per al lideratge d'activitats de sensibilització, per augmentar la
conscienciació sobre l'eliminació de totes les formes de violència contra dones i nenes, a més
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de possibilitar la identificació primerenca de les VVS i promoure el seu accés a una atenció
integral).
Població beneficiària: 21.793 persones.
MILLORA DE L'ATENCIÓ EN SALUT SEXUAL-REPRODUCTIVA I PERINATAL A LA POBLACIÓ DESPLAÇADA,
DES D'UNA PERSPECTIVA COMUNITÀRIA CENTRADA EN L'ELIMINACIÓ DE TOTES LES FORMES DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA. Gener-Desembre
Context:
El territori de Beni, a la Província del Nord Kivu, és una de les zones més afectades pels moviments de
població massius provocats per l'increment de l'activitat armada a la regió des del mes de novembre de
2014.
En concret, la part nord de les províncies de Kivu Nord i Orientale, àrea d'acció d'aquesta intervenció, es
troba immersa en les activitats emmarcades en l'operació militar SOKOLA de les Forces Armades de la
RDC (FARDC) contra el grup rebel ugandès l'Allied Democratic Forces (ADF). Igualment, és activa la
presència del grup Maï Maï a l'oest del territori, amb els conseqüents problemes de protecció de la
població, havent-se registrat nombrosos assassinats i segrestos que dificulten l'accés als camps de
conreu, amb el conseqüent risc d'inseguretat alimentària, i grans moviments de població.
Així, entre octubre de 2014 i febrer de 2015, més de 92.000 persones es van veure forçades a marxar de
les seves comunitats d'origen, com a conseqüència de nombrosos atacs al territori de Beni i als territoris
confrontants de Mambasa i Irumo, a la limítrofa província Oriental. Només durant el mes d'abril de
2015, aquest territori va rebre prop de 24.155 persones.
La RDC es situa en el lloc 176 dels 188 països analitzats en l'informe sobre IDH elaborat pel PNUD (2015),
mentre que milers de milions de dòlars surten del país il·legalment per a benefici de les grans
multinacionals. Segons NNUU, durant l'any 2014 la taxa de cobertura de les necessitats de la salut va era
propera al 33%, sent per tant deficitària en la resolució de problemes de salut i amb importants
dificultats en l'accés a medicaments. El perfil epidemiològic de la població de referència s'ha complicat
com a conseqüència del dèficit de recursos i serveis, generals i específics. Així mateix, l'aparició de nous
condicionants de la salut incideix principalment en la població més vulnerable, augmentant la bretxa de
la desigualtat relacionada amb el gènere i minories ètniques. La intensificació de les agressions sexuals
es troba a la base de la important escalada en la taxa de transmissió del VIH/sida i d'altres MTS, al país.
El desconeixement generalitzat sobre els mitjans de transmissió, així com la falta de recursos per al
tractament específic d'aquestes malalties, crea nous problemes epidemiològics per als quals no hi ha
una resposta institucionalitzada.
Un altre factor que augmenta la pressió sobre les precàries condicions de salut de l'àrea d'intervenció
està relacionat amb l'important volum de població desplaçada en assentaments desordenats, localitzats
en emplaçaments considerats més segurs en termes de protecció enfront dels atacs, però que impliquen
una inseguretat manifesta respecte a les condicions de salut. Així, de manera general els assentaments
no tenen una planificació prèvia i no disposen de la supervisió de cap organisme especialitzat, trobant-se
en espais sense accés a condicions mínimes d'habitabilitat, en una situació de total desprotecció davant
de les quatre dimensions estratègiques: aigua i sanejament, protecció, abric i atenció sanitària, fet que
els situa a més, davant de nous condicionants de vulnerabilitat.
Descripció de la intervenció:
L'estratègia de la intervenció es va centrar en la promoció de l'accés als serveis de salut per garantir les
condicions mínimes per a l'exercici de la ciutadania en igualtat de condicions, promovent
l'empoderament dels grups més vulnerables de la zona - dones i població desplaçada - en relació a les
seves necessitats de salut.
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Per això, les accions realitzades es van integrar en una doble perspectiva:
a)

Accés a assistència medicosanitària.

b) Sensibilització comunitària i promoció de la salut.
Concretament, la intervenció va consistit:
a)

Subministrament de medicaments essencials per a la salut sexual i reproductiva, i la salut
materna.

b) Promoció i articulació de serveis d'atenció professional durant l'embaràs i el part.
c)

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: 37.819 persones (26.418 donesi nenes).
10. KENYA
ATENCIÓ SANITÀRIA A LA POBLACIÓ REFUGIADA URBANA A NAIROBI I PREPARACIÓ PER A LA
SITUACIÓ DE CRISI DAVANT L'ANUNCI DE TANCAMENT DEL CAMP DE DAADAB. Juny-Agost
Context:
Segons dades de l'ACNUR publicades el mes de març de 2015, Kenya tenia censades 584.989 persones
refugiades o demandants d'asil que vivien en els camps del país i que rebien assistència de diferents
organitzacions internacionals i nacionals.
A més de les persones que vivien als camps, hi ha els anomenats refugiats urbans que per diferents
raons són incapaços o es resisteixen a viure en els camps i viuen integrats amb la població local en els
nuclis urbans del país com Nairobi, Garissa, Mombasa, Nakuru, Eldoret, Isiolo, Busia o Kisumu. Aquestes
persones van abandonar els camps a causa de les escasses possibilitats econòmiques i de subsistència i
pel perill i la inseguretat que, de manera més acusada, afecta dones i infants, reivindicant així el seu dret
a viure fora d'aquests camps per poder llaurar-se un futur més digne.
Nairobi, la capital de Kenya, considerada com el centre econòmic de l'est d'Àfrica, és el nucli urbà que
atrau a la majoria de la població refugiada i sol·licitant d'asil provinent dels camps de refugiats. Un gran
nombre d'aquestes persones viuen en zones residencials de baixos i mitjans ingressos com Easteleigh,
Kayole, Riruta i Kitengela. El Districte de Easteleigh és conegut com "Petit Mogadiscio" a causa de la gran
quantitat de població somali que acull.
L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), defineix aquests assentaments com a "àrees de
vulnerabilitat" definint-los com espais on la salut de la població està en risc, amb importants diferències
entre les condicions de salut de les persones autòctones i les refugiades, principalment pel que fa a la
prevalença de malalties com la tuberculosi, la salut sexual, reproductiva i materna, la incidència de la
malària, el xarampió i la salut psicosocial.
D'altra banda, l'especial condició de vulnerabilitat de les persones refugiades s'ha vist incrementada
quan en els primers dies del mes d'abril les autoritats del país van anunciar el tancament del
campament de Dadaab -un dels primers campaments habilitats a Kenya i considerat un els més grans
del món- com a conseqüència de l'atac a la Universitat de Garissa en el que van morir 147 persones,
perpetrat pel grup fonamentalista Al-Shabab originari de Somàlia.
És per això que es va valorar com a important oferir assistència sanitària a la població refugiada amb
l'objectiu d’enfortir la seva capacitat de resiliència, sobretot front l'epidèmia de còlera que es va iniciar
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al mes de gener de 2015 a l'oest del país i que es va despalçar fins la capital degit al moviment de
població, així com proveir de materials NFI, fonamentalment higiènics, per promocionar l'adopció
d'hàbits saludables i incidir en els determinants que afavoreixen la propagació de malalties.
Descripció de la intervenció:
La intervenció es va dividir en les següents etapes:
a)

Presentació del projecte als actors involucrats.

b) Provisió d'assistència mèdica preventiva i curativa:
 Diagnòstic i tractament de malalties, amb èmfasi en la detecció dels casos de cólera.
801 persones (459 dones i nenes)
 Vacunació i immunització de 90 menors de 12 mesos.
 Desparasitació de menors de 5 anys i de les dones ateses.
 Provisió de Vitamina A a menors de 5 anys i a dones lactants (137 persones).
c)

Provisió de NFI compostos de sabó i pastilles potabilitzadores d'aigua beneficiant a 500
famílies.

d) Sensibilització sobre VBG (virus de la grip) a través de xerrades per part dels i les promotores de
salut.
Població beneficiària: 3.528 persones ( 2.141 does i nenes).

11. UGANDA
DESENVOLUPAMENT D'ACCIONS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ EN L'ÀMBIT EDUCATIU
COMUNITARI EN SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA, VIOLÈNCIA BASADA EN GÈNERE I EL FRE DE LA
TRANSMISSIÓ DEL VIH AL COMTAT DE BUYANJA. Juny- Agost
Context:
L'OMS defineix l'Educació per a la Salut (EpS) com aquella que comprèn les oportunitats d'aprenentatge
creades conscientment, que suposen una forma de comunicació destinada a millorar l'alfabetització
sanitària, inclosa la millora del coneixement de la població en relació amb la salut i el desenvolupament
d'habilitats personals que condueixin a la salut individual i de la comunitat.
La EpS inclou no només la informació relativa a les condicions socials, econòmiques i ambientals
subjacents que influeixen en la salut, sinó també la que es refereix als factors de risc i comportaments
de risc, a més de l'ús del sistema d'assistència sanitària.
S'observa la necessitat d'accés per part de la població en edat escolar - adolescents en primària i
secundària - d'informació relativa a la salut sexual i reproductiva. Així mateix s'ha detectat que la
formació per part de personal docent i sanitari (llevadores) és deficient, motiu pel qual moltes vegades
no es transmeten missatges adequats i efectius d'acord a les premisses establertes per l'OMS.
Per això, la proposta plantejada en aquesta zona d'intervenció d'Uganda pel soci local de Farmamundi
ha estat la capacitació de professionals de la salut i personal docent tenint com a objectiu l'enfortiment
d'actors institucionals locals, en la mesura que la manca de formació i especialització del personal de
salut és una de les principals debilitats enfrontades pel sistema sanitari a la zona.
Aquesta informació es basa en la detecció de mancances relatives a les habilitats i capacitats tècniques
necessàries per garantir una atenció de qualitat a la població en edat escolar, amb alts índexs de
víctimes de violència sexual, al Comtat de Buyanja, des d'una perspectiva que cerca assegurar el
respecte dels drets fonamentals en la praxi sanitària i docent, i donat que un dels principals reptes en
l'atenció de població adolescent, és el seu accés a serveis especialitzats.
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Descripció de la intervenció:
La intervenció va contemplar una formació que, d'acord amb les línies del Ministeri de Salut i el
Ministeri d'Educació d'Uganda, va tenir una durada de sis jornades. En aquesta formació van participar
dos professionals de la salut i dos agents comunitaris/es, i van ser impartides per equips professionals
de formació i membres de la contrapart local EMESCO, comptant amb el suport de l'Antena de la Divisió
Provincial de Salut.
Les temàtiques, es van centrar en tres eixos principals:


Violència de gènere, violència sexual i atenció a víctimes de violència basada en el gènere i violència
sexual.



Salut sexual i reproductiva, VIH/sida i atenció a PVV.



Habilitats de comunicació i tècniques de sensibilització.


Un cop rebudes les capacitacions, al personal format va realitzar activitats de sensibilització a
30 centres educatius.



El personal es va coordinar amb les figures clau de les comunitats, representants de les àrees
de salut i amb el personal d’EMESCO, necessàries per reforçar les competències adquirides en
les capacitacions, relacionades amb una millor adaptació dels missatges i de la metodologia,
així com una major eficiència en el seguiment.



El paper d'aquestes persones és el de movilizadors/es per assegurar el procés de canvi de
mentalitat respecte a la VBG, la SSR i la prevenció del VIH.



Es va dotar al personal de material de sensibilització(tríptics informatius) per recolzar les seves
activitats així com d'anticonceptius per distribuir entre la població per tal de reduir la incidència
i la transmissió de MTS i especialment del VIH/sida.



Es van realitzar espots per a emissions de ràdio relatius a la temàtica.

Població beneficiària: 3.000 dones adolescents.
12. MALI
REFORÇ DELS SERVEIS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA EN SALUT I ACCÉS ALS MEDICAMENTS ESSENCIALS
PROMOVENT EL SEU ÚS RACIONAL EN LA REGIO DE KAYES. Desembre
Context:
Els indicadors de salut a Mali determinen una greu situació sanitària de la població. La problemàtica es
basa en tres elements que incideixen en la seva viabilitat i eficàcia.
1) El sistema públic no compta amb capacitats per a la gestió i provisió de medicaments
essencials: els centres reben només un 26% dels productes que demanden; el gran nombre de
de comandes d'emergència col·lapsa el sistema, hi ha un desproveïment d’estock i de sobre
stock elevats d’alguns materials; els protocols d'emmagatzematge existents no es segueixen;
els procediments existents són complexos i hi ha una insuficient supervisió i formació. És per
això que la població recorre al mercat informal o privat, sense qualitat i amb preus elevats.
2) Els serveis de salut, poc eficaços, no responen a les necessitats de la població, fet que es
tradueix en una escassa utilització dels mateixos. El sistema té diferents nivells (de baix a dalt):
Centre de Salut Comunitària (CSCOM), Centre de Salut de Referència (CSREF) i Hospital
Regional especialitzat.
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L'atenció sanitària en el primer nivell es finança pel pacient en un 75% i, per tant, depén dels
pagaments de la població. Els escassos recursos fan que la població recorri a l'automedicació i
al sector informal, reduint la recuperació de costos.
3) El personal mèdic i la població fan un ús irracional de medicaments reduint l'accés a la salut
que es tradueix en elevats índexs d'automedicació, manca de qualitat i poli-prescripció,
sobrecostos i augment de resistència microbiana.
A tall d'exemple, l'ús d'antibiòtics és extremadament elevat (62%), mentre que les normes
internacionals aconsellen entre el 10 i el 30%. Els tractaments de malalties prevalents a la zona
com la diarrea, la infecció respiratòria alta (IRA) i les pneumònies no segueixen esquemes
terapèutics i evidencien mala praxi. A més, hi ha una insuficient reglamentació publicitària amb
pràctiques enganyoses, no ètiques.
Descripció de la intervenció:
Durant el mes de desembre de 2015, l'equip de Empares i Farmamundi al terreny van començar les
activitats d'introducció, coordinació i planificació necessàries amb tots els actors implicats en l'execució
de la intervenció (personal dels CSCOM, ASACO, centres educatius, agents comunitaris i autoritats
locals) amb l'objectiu de presentar i coordinar les activitats a executar, així com refermar els
compromisos i responsabilitats adquirits per garantir l'èxit de la intervenció i l'assoliment dels resultats
esperats.
De manera paral·lela es va fer un diagnòstic en les 15 àrees de salut del cercle de Kita per verificar l'estat
dels indicadors d'atenció.
L'actualització de les dades d'atenció en els CSCOM involucrats, permetrà al seu torn mesurar de forma
més rigorosa l'impacte real assolit pel projecte un cop aquest finalitzi. Per a l'execució d'aquesta
activitat s'han realitzat entrevistes amb el personal dels CSCOM implicats, i les i els membres de les
ASACO encarregades de la seva gestió. Igualment s'han realitzat enquestes i entrevistes amb les i els
usuaris/es dels serveis d'atenció primària a la salut, el que permetrà a l'equip del projecte determinar les
principals causes d'insatisfacció de les i els pacients, i incidir sobre les mateixes durant la posada en
marxa de l'estratègia d'intervenció.
Les reunions prèvies de recopilació d'informació van incloure la resta d'actors i actrius participants del
projecte a nivell comunitari, agents promotors/es, líders i lidereses, educadors/es i consellers/es
pedagògics per aprofundir també en les condicions de salut i pràctiques de prevenció i recurs a les
estructures sanitàries d'un espectre més ampli de població.
Finalment es va procedir a la recopilació de dades estadístiques i de registres de consulta, prescripcions
i entrades i sortides de medicaments en cadascuna de les estructures de salut implicades per
sistematitzar la informació obtinguda. Aquesta activitat assegura que, finalitzada la intervenció, l'equip
de gestió del projecte pugui realitzar un mesurament fiable i completa dels resultats i els impactes
previstos durant el procés de disseny.
Població beneficiària: 49.429 persones (24.402dones).

3.Taula resum d’entitats locals i països de les intervencions
DATA

SOCI LOCAL

PAÍS DE DESTINACIÓ
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DESTINATARI DE LA DONACIÓ
INTERVENCIONS D'EMERGÈNCIA O ACCIÓ IMMEDIATA
Juliol - Desembre

Juny - Juliol

Programme de Promotion de
Soins de SantéPrimaire (PPSSP)
Centre (Heri Kwetu)

República
Democràtica del

6.990 persones

Congo (RDC)
Burundi
(refugiats a RDC)

2.111 persones

Nepal Leprosy Trust (NLT)
Maig - Agost

Lalgadh Leprosy Services Centre

Nepal

9.685 persones

Síria

5.900 persones

(LLSC)
Març - Abril
Desembre

Jafra Foundation for Relief and
Youth Development (Jafra)
Iniciative for Development and

Setembre - Desembre

Cooperation

sirians)

(IDC)
Novembre

Sèrbia (refugiats

Mitja Lluna Roja Sahrauí

Sahara

4.200 persones
1.000 persones

INTERVENCIONS DE POST-EMERGENCIA
Centre de Formation et de
Juny - Agost

Developpement Communautaire

Haití

1.322 persones

Palestina

2.660 persones

Mali

19.254 persones

(CEFODEC)
Juliol - Agost
Juny - Setembre

Labour Resource Center
Association Malienne pour la
Promotion du Sahel (AMAPROS)

INTERVENCIONS DE ACCIÓN HUMANITARIA
Programme de Promotion de
Gener - Desembre

Soins de SantéPrimaire (PPSSP)

República

Commaunaté des Églises de

Democràtica del

Pentecôte en Afrique Centrale

Congo (RDC)

21.793 persones

(CEPAC)
Femmes Engagées pour la
Gener - Desembre

RDC

Promotion de la Santé Intégrale

37.819 persones

(FEPSI)
Juny - Agost
Juliol - Agosto
Desembre

HESED Africa Foundation (HESED)
EMESCO Foundation for
Development (EMESCO)
Association Malienne pour la
Promotion du Sahel (AMAPROS)

Kenya

3.528 persones

Uganda

3.000 persones

Mali

49.429 persones
168.692 persones
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4. Distribució dels fons per països
2,44%
11,07%

RDC
SIRIA
KENIA
BURUNDI
NEPAL
HAITI
MALI
UGANDA
PALESTINA
SAHARA

17,95%

10,05%
21,32%

11,02%

8,05%

6,95%
6,73%
4,43%

5. Distribució per tipus d'intervencions

50,00%
40,00%
30,00%

45,48%
34,51%

20,00%
20,01%

10,00%
0,00%
Emergència

Post-emergència

Acció Humanitària

6. Quadre d'aportacions i execució del FAHE
TOTAL
DISPONIBLE 2015:................................................................................. 330.262,93 €
Executat amb les Intervencions Finalitzades: …………………………...........…. 261.247,47 €
Saldo restant compromès per al 2016.
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7. Agraïment als membres FAHE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LABORATORIOS VIÑAS
LABORATORIOS CINFA, S.A.
ESTEVE
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA DE GIPUZKOA
AJUNTAMENT DE TERRASSA
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
COF GIRONA
COF LLEIDA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LA INDÚSTRIA (AEFI)
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8. Galeria fotogràfica de les intervencions per països

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO
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NEPAL
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SÍRIA
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SÈRBIA
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SAHARA
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HAITÍ
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PALESTINA

UGANDA

INFORME FAHE FARMAMUNDI 2015

MALI
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KENYA

