PROJECTE SOLIDARI

Rosa Morlà i Novell
Membre de la Junta de la S.C.R.

ASSEMBLEA JUNY 2007: PUNT DE PARTIDA
INICIATIVA DE LA DRA. I. ROTÉS: Proposta de projecte solidari.

RECOLZAMENT per majoria d associats assistents.

APUNT important del Dr. MONFORT: importància de tenir una continuïtat, amb projecció
de futur.

?

QUÈ FEM?....

SOLIDARITAT / PROJECTE SOLIDARI
SOLIDARITAT: comprometre
t ´s i compartir
ti la
l sortt d
d´aquellll amb
b quii em faig
f i

solidari.

COOPERACIO INTERNACIONAL: ajuda voluntària d´un donant d´un país
(govern ONG
(govern,
ONG, Estat
Estat,..)) a una població (beneficiària) d´altre
d altre.

ONG´S: organitzacions no governamentals que cubreixen o ajuden en àrees on no

existeixen polítiques socials o econòmiques.

QUE FAN ALTRES ESPECIALITATS no quirúrgiques?
Projecte solidari de la S.E.R. (REUMASEM).

QUÈ PODRIEM FER ELS REUMATÒLEGS CATALANS?

QUÈ PODEM FER COM A S.C.R.?
SCR?
RECURSOS
HUMANS

INDUSTRIA

FONS SOLIDARI

FARMACÈUTICA

(Diners)

S C R.
S.C.R
(element vehiculitzador)

(Filantropía)

ALTRES APORTACIONS

PROJECTE EN PAIS SUBDESENVOLUPAT ?
(mèdic, reumatològic, social,...)

REUMATOLOGIA TROPICAL
1/POCA INFORMACIO (MALALTIES no PRIORITÀRIES
À
).
CITES BIBLIOGRÀFIQUES: 19 cites responen a la cerca,
cerca sense
límits, de Tropical Rheumatology a PubMed.
Poca iinformació
P
f
ió estadística.
t dí ti
Alguna
Al
revisió
i ió /estudi
/ t di descriptiu:
d
i ti
Estudis O. Adebajo.
Adebajo A.O.and Davis P. Rheuatology on the dark continent: not as dark as it was. J Rheumatol
1992;19:195-197. Estudi a l´est africà l´any 1992. Descripció 210 pacients ( artrosi 134/210, artritis reumatoide

23/210, artritis sèptiques 13/210, gota 5/210, febre reumàtica 3/210, sindrome de Reiter 6/210, artritis psoriásica 1/210, espondilitis
anquilosant 1/210, lupus eritematós 1/210, esclerosis sistèmica 1/210).

Adebajo A.O. Tropical rheumatology. Epidemiology and community studies: Africa. Baillieres Clin
Rheumatol 1995; 9(1):21-30.
9(1):21 30 Revisió articles: poca informació,
informació cal refer criteris de discapacitat,
discapacitat validació
de tests sanguinis, més estudis epidemiològics,..

AFLAR: Lliga Africana contra el Reumatismo.

2/CARACTERÍSTIQUES
PRÒPIES DE LA
/
Q
REUMATOLOGIA AFRICANA
Existeixen patologies aticulars típicament tropicals: Malaltia de

Mselini´s, Poliartritis aguda tropical, piomiositis tropical, artritis parasitàries, artritis
víriques, osteomielitis x drepanocitosi, …

ES sugereix que aument malalties autoimmnunes és degut al millor
control d´infeccions
d infeccions.

Aument espondiloartropaties seronegatives: formes reactives, artritis
indiferenciades i formes psoriàsiques secundàries a epidèmia emergent HIV.

Problemes de resposta al tractament amb cloroquina en àrees
endèmiques de malària.

ENTREVISTES AMB RESPONSABLES
O.N.G´S O INSTITUCIONS
CIRUJANOS PLASTIKOS MUNDI
FUNDACION VICENTE FERRER
METGES SENSE FRONTERES
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL
SAGRADO CORAZON

CIRUJANOS PLASTIKOS MUNDI
www.pmmundi.org

Entrevista amb Javier Beut (cirurgià plàstic, iniciador i responsable del
projecte)
projecte).

Inicis fa 12 anys a la India, a la Fundació Vicente Ferrer.
Infraestructura pròpia en Hospital a Tanzània.
propi
- Funcionament permanent amb administració i personal propi.
- Projecte de cirurgia de llavi leporí /pal.ladar fesat a Tanzània.
- 2 mesos any: assistència de cirurgians plàstics + intercanvi de metges
autòctons a Espanya.

Entrevista “productiva”:
productiva : Important x coneixement d infraestructura.

FUNDACIO VICENTE FERRER (FVF)
www.fundacionvicenteferrer.es

F d d l any 1969 amb
Fundada
b vocació
ió social.
i l
Entrevista amb Dr. Ferran Aguiló,
g
, metge
g responsable
p
de p
projectes
j
a
Barcelona.
Dificultats, en la actualitat:
Dificultats
- Difícil contactar amb ells.
-Treballen projectes de salut al voltant dels apadrinaments:
pediatria,
di t i ginecologia
i
l i i suportt a la
l dona.
d
- No prioritaris els projectes proposats des d Espanya.
Possibilitats de projecte o necessitats futures:
Tenen 3 centres al voltant Anantapur (seu central) >>>> Equips
itinerants de cirurgia i traumatologia.
traumatologia

METGES SENSE FRONTERES (MSF)
www. msf.es

Organització Humanitària internacional. 2,5 milions socis. Presència
en més de 70 països
+ 500 projectes d´acció mèdica i
humanitària.
humanitària
Prioritat en projectes d´Emergències. Premi Nobel Pau 1999.
Entrevista amb Pere Anton (delegat territorial de Catalunya, Balears i Aragó).:
(e Chagas
- Protagonisme de labors d´emergències
d emergències o Projectes monogràfics (ex
Chagas,
SIDA, TBC..).

- Dificultat en la detecció de necessitats d´especialistes en Reumatologia.
- Facilitats per a altres tipus de vinculació: SENSIBILITZACIÓ
SENSIBILITZACIÓ.

Estands informatius en Congressos o simposium.




Exposicions fotogràfiques: monotemàtiques o difusió de la ONG.
Passi de pel.lícula/projecció: Invisibles , x recaptar fons.
Donació com a grup o societat mèdica.

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL
SAGRADO CORAZON . www. Hospitalarias.org
HOSPITAL SANT RAFAEL
Institució religiosa (Congregació), nascuda l any 1881. Inicis:
atenció psiquiàtrica.
Projectes de Cooperació Internacional arreu Món:
- UCOS: Servicio de Cooperación al desarrollo, creada al 2002.
Funcionament piramidal. Seu general a Roma (Generalato)
- Fundació Benito Meni, a Madrid.

DISTRIBUCIO MUNDIAL: 1217 centres religiosos
g
+ 7656 centres seglars
g

Entrevista
E
t i t amb
b Dr.
D Barrachina
B
hi (Assessor mèdic
è
de la Institució
óa
Barcelona). Contacte previ de Dra. Rotés.
Ajut incondicional i ganes de col.laboració.
Bona predisposició per:


Infraestructura en el terreny: Hospital General a Assin Fosu
(Ghana), prop de la capital (Accra).
 Existència de fluxe de voluntariat.
 Possibilitat
P ibili
d espaii per a establir
bli una consulta.
l



Infraestructura a Barcelona: possible acollida/allotjament de
personal local.

Conclusions: factible + bones perspectives de continuïtat.

PROPOSTA FINAL
DISPENSARI MALALTIES APARELL
LOCOMOTOR A UN HOSPITAL DE GHANA.
COL.LABORACIÓ M.S.F. en
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ.

HOSPITAL SAN FRANCIS XAVIER

120 llits.
llits Area actuació: 260.000
260 000 habitants.
habitants
Departaments hospitalaris: Medicina Interna (sales de
TBC i SIDA), Oftalmología, Maternitat, Cirurgia i Serveis
complementaris:
p
Laboratori i Radiología,
g , bàsics.
Existeix un hospital
p
de Traumatología
g
a 3 hores
(Koforidua).

GHANA – ASSIN FOSU
P í africà
País
f i à en Golf
G lf de
d Guinea.
G i
Govern: república constitucional.
President: John Agyekun Kufuor.
Llengua inglesa.
Més de 100 llengües i dialectes.
Economia basada en l´agricultura.
g
Clima tropical.
País segur.
Sanitat pública.
pública

OBJECTIU PRINCIPAL: POSAR EN MARXA un DISPENSARI de
MALALTIES D APARELL LOCOMOTOR.
1.- Prevenció, diagnòstic i tractament en patologia articular:
patologies de parts toves, malaltia degenerativa, deformitats articulars
potencialment recuperables, algunes malalties inflamatòries,... >>>>
aparell locomotor.

2.- Labor docent: taller infiltracions, ecografia bàsica,...

2.- Mantenir aquest dispensari:



Dues estades/any
D
t d /
d reumatòlegs
de
tòl
d aquí.
í
De forma continuada per personal médic autòcton, amb possibilitat de
formar-se aquí.

ON SOM? ...CAP ON ANEM?

1/CREACIO D´UN FONS SOLIDARI.


Principal aportació de la indústria farmacèutica.
 Sondeig de possibilitats en cada cas.

j
p a ser estudiada pel
p departament
p
 Informe del p
projecte
de Ghana per
corresponent de cada laboratori farmacèutic



Buscar altres fonts d´aportacions
d aportacions puntuals o permanents .
 Entitats privades ?
 Oraganitzar algun acte solidari per a obtenir ingressos.

2/ CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ.
COL LABORACIÓ amb M
COL.LABORACIÓ
M.S.F.
SF


Exposicions fotogràfiques temporals en Centres hospitalaris
hospitalaris.




Esbrinar en quins hospitals es pot fer, ja s´han fet o no.

P ibilit t de
d Col.locar
C ll
t d informatius
i f
ti en reunions.
i
Possibilitat
estands

3/ DISPENSARI DE REUMATOLOGIA A ASSIN FOSU
FOSU.






Pendents de la confirmació des del Generalato (Roma) per a la
plena acceptació del Projecte.
Acceptació
ó final pel Socis en Assemblea del juny 2008.
Possibilitat de fer estudi de camp previ x assegurar la viabilitat del
projecte.



Captació de personal disposat a anar-hi.

>>>



Obtenció de material obsolet / Compra material nou

>>>



Acollida hospitalària de personal mèdic per a formació >>>

PERSONAL DISPOSAT A ANAR-HI...
ANAR-HI

... POTS SER TU?

PERFIL
PERFIL:

REUMATÒLEG
Ò
SOCI de la SCR amb ganes de
treballar en un medi amb molts pocs medis (... és el 3er Món)
+ p
parlar “poc
p o molt” anglès!
g

CONDICIONS:
Vacunació prèvia.
Feina no remunerada. Viatge
pagat
per fons solidari SCR.
g p
g p
Trasllat des d aeroport i/o estada curta en pis de la capital
(Accra) de la Institució.
G
Garanties
ti
allotjament
ll tj
t bàsic
bà i en la
l Institució
I tit ió hospitalària
h
it là i amb
b
compromís d adaptar-se a normes de la Institució.

MATERIAL NECESSARI: microscopi + ordinador
portàtil + ecogràf .



Donacions voluntàries de serveis o unitats de Reumatologia.
Compra d aparatatge nou o de 2ona línia.
línia

CENTRES
HOSPITALARIS
RECEPTORS
PERSONAL MEDIC PER A FORMACIÓ:



Allotjament bàsic a Hospital St Rafael.
Possibilitat i voluntat d acollir metges per a formació.

de

... Tenim personal entrenat i amb ganes, tindrem bon
material,...podem fer una bona feina!

AGRAÏMENTS
La Dra. Isabel Rotés, amb qui col.laboro molt estretament perquè el
Projecte a Assin Fossu pugui ser una realitat.
A la Mònica i la Sònia
Sònia, dues infermeres de l´Hospital
l Hospital de Sant
Rafael que han estat fent voluntariat en dues ocasions a l´Hospital de
San Francis Xavier. Ens han explicat la seva experiència allà i ens han
dei at fotog
afies
deixat
fotografies.

“El més noble que una persona pot fer és treballar pel bé

del altres”
dels
lt e ”
Richard Douthwaite.

Citat a “ The growth illusion”.

MOLTES GRàCIES!

