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Benvolguts socis d’Apadrina un Tractament (AT) i amics de Mabesseneh:
Portem gairebé 4 anys de funcionament d’AT i podem estar contents amb els resultats obtinguts, ja que en aquest temps hem finançat l’atenció
sanitària hospitalària de gairebé 7.000 nens. AT és un programa d’èxit, que ha esdevingut imprescindible perquè el Saint John of God Catholic
Hospital de Mabesseneh (SJGCH) es presenti davant dels nens i les seves famílies amb la major accessibilitat i justícia possibles.
Això ens omple d’alegria, però també de responsabilitat. És la nostra voluntat, però també la nostra obligació moral que AT sigui una iniciativa
estable, consolidada i duradora. Aquest és el nostre objectiu estratègic i la nostra línia de treball, i en això hem d’implicar-nos tots, coordinadors, socis i col.laboradors.
Durant 2010 s’ha realitzat una anàlisi i un ajustament de costos en l’SJGCH, així com un esforç molt intens per proporcionar als treballadors
uns salaris més justos i d’acord amb el que exigeix les institucions internacionals d’ajuda al desenvolupament i els canvis del país. A més, ha
augmentat el personal, sobretot d’infermeria, en nombre i qualificació. Tot això ha significat per a nosaltres una actualització important de les
despeses fixes del programa, és a dir, del pagament dels ingressos dels nens. El cost mitjà d’un ingrés-tractament ha passat de 20 € al voltant
de 40 €. Ens sembla bo i necessari que el que paguem pels ingressos dels nens s’ajusti el màxim possible al cost real de les coses, però és
evident que l’augment de la despesa al doble del pagat en anys anteriors condiciona absolutament els nostres càlculs econòmics de futur.
En l’última memòria us plantejàvem el projecte d’inici d’una fase 2 d’AT, en la que a més de cobrir les despeses dels ingressos es financen
millores en l’assistència, posant en marxa i assumint el cost d’alguna iniciativa de salut sobre els nens atesos a l’SJGCH. El balanç actual
és d’equilibri entre les aportacions previstes per la massa de socis del programa i l’estimació de cost dels ingressos d’aquest any, cosa que
actualment no ens permet assumir accions que suposin una despesa fixa afegit. Un cop assegurat el pagament dels ingressos pediàtrics de
l’SJGCH, que és l’objectiu principal d’AT, pensem que la reserva acumulada en els 4 anys de funcionament del programa ha de ser utilitzada
per a dos fins: per una banda, disposar d’un fons de reserva que correspongui a l’import dels tractaments d’un any (calculat amb el nou preu
mitjà), i d’altra, finançar algun projecte assumible amb pressupost tancat i que no suposi una despesa fixa futura per AT.
La situació mundial de crisi econòmica ens afecta a tots en major o menor mesura. Als països més pobres encara més. AT és un programa
de tots i és important la vostra col·laboració en la seva difusió per a fer-lo créixer. Ara més que mai cal que ens comprometem amb els més
desfavorits. El que per a nosaltres representa un esforç petit i perfectament assumible, per als nens de Sierra Leone pot ser una qüestió vital.
Moltes gràcies a tots per la vostra generositat i el vostre compromís.
Coordinadors d’AT

L’HOSPITAL DE Mabesseneh
L’ANY 2010
L’any 2010 a l’SJGCH van
ingressar més de 6.000 pacients
dels quals 2.298 van ser nens
i les despeses d’hospitalització van
ser coberts per AT (veure taula) .

Nombre de llits

122

Pediatria

36

Adults

71
Maternitat

15
Nombre d’ingressos

6.123

La malària i l’anèmia representen
més del 60% dels motius d’ingrés
i gairebé el 90% de les causes de
defuncions en menors de 5 anys.
A continuació són les infeccions
respiratòries i la diarrea les causes
d’ingrés més freqüents.
A més d’atendre els nens
ingressats, l’any 2010 es van visitar
a la consulta (OPD) 7.626 nens
malalts, la majoria per malàries,
problemes nutricionals o infeccions
respiratòries o cutànies

Nens ingressats i èxitus
Anys 2006 - 2010
Pediatria

0

2.298

Adults

3.065

2006
2007

Maternitat

760

500

1000

1500

Ingressats

2000

Resum de l’activitat diària en
pediatria:
Visita a pacients ingressats
(estada mitjana 4,9 dies)
Ingressos diaris
Visites OPD
Nens operats

0,2

Nadons de part o cesària

1,5

Transfusions de sang

1,3

Proves de laboratori
(nens i adults)

103

Cures de lesiones o úlceres

3,5

2500

•

L’activitat en pediatria es manté
més o menys estable en els
últims 3 anys des de la posada
en marxa d’AT.

•

Sembla que la mortalitat tendeix
a disminuir degut a la millora de
l’assistència, i la millora global
del desenvolupament i de la
salut del país en aquests anys
de pau.

•

La malaltia més prevalent i
mortal segueix sent la malària.
Els nens de Sierra Leone
sense malària tindrien altres
expectatives.

•

L’SJGCH ha doblat l’activitat en
maternitat, especialment en les
visites prenatals la qual cosa és
una oportunitat per a la millora
de la salut maternoinfantil. A
Sierra Leone, 2 de cada 100
dones moren durant el part.

Èxitus

2009

Adults

94
Maternitat
Pediatria

13

179
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2010

24,2
3,4

2008

286

6,3

Urgències després de les 15h

(546 parts)

Nombre de defuncions

30,8

SUPORT SOCIAL
I BALANÇ ECONÒMIC

ESDEVENIMENTS
APADRINA
2010

Nombre de socis 2010

Tractaments realitzats 2010

1.169

2.242

Durant l’any 2010
hem continuat
amb la nostra
campanya
de Teaming
(1€ de la teva
nómina) iniciada
al 2009.

(643 noves altes*)

Pagament tractaments

Aportacions dels socis

79.567 €
Aportacions extraordinàries**

58.430 €
383 €

Comissions bancàries

Abril

26.758 €
TOTAL

106.325 €

El 2010 hem realitzat 642 noves
altes* de donants que juntament
amb les de l’any 2009 sumen un
total de 1.169 socis, i s’han registrat
6 baixes. El total d’aportacions
per part dels donants ha estat
de 79.567 € dels quals 26.619 €
procedeixen dels nous socis.
Durant aquest any 2010 hem rebut
unes aportacions extraordinàries per
valor de 26.758 €. Les aportacions
que provenen d’esdeveniments són
de 12.871 €.

TOTAL

Cost tractaments 2010
Mes

Nens

cost

Gener

143

3.109 €

Febrer

187

2.737 €

Març

159

3.745 €

Abril

151

4.228 €

Maig

187

4.730 €

Juny

190

5.349 €

Juliol

193

5.430 €

Agost

214

6.198 €

Setembre

210

5.983 €

Esdeveniments

Octubre

197

5.246 €

Col·legi Oficial de Farmacèutics
de València
2.725 €

Novembre

210

5.468 €

Desembre

201

6.207 €

2242

58.430 €

I Jornada Solidària “Gemelaridad
en el s.XXI” (IVI)
3.000 €
Punts Estrella La Caixa
1.008 €

Presentació del
Projecte Apadrina
un tractament en
el Col·legi Oficial
de Farmacèutics
de València.

58.813 €

TOTAL

El cost mitjà del tractament
és de 26 € el 2010 i s’espera
un increment en el futur

Venda de samarretes i llibres
“Seke y su amigo Tragamoscas”
i “Centella y el pájaro azul”
1.506 €
Esdeveniment Empúries
5.640 €

Octubre
I Jornada
Solidària.
“Gemelaridad en
el sXXI”, organitzat
per les Clíniques
IVI (Instituto
Valenciano de
Fertilidad). La
inscripció es va
destinar a AT.
-

Edició del
llibre
“Seke y su amigo
Tragamoscas”
finançat i editat
per Editorial
Gustavo Gili.
Noviembre

Edició del llibre
“Centella y el
pájaro azul”,
finançat per l’Obra
Social de SJD.
Diciembre
Esdeveniment
Empúries.

*550 de les noves altes pertanyen a professionals de l’hospital que col.laboren en “1€ de la teva
nòmina”
** Inclou donacions puntuals, esdeveniments i venda de marxandatge
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LÍNIES D’ACCIÓ per a l’any 2011
La principal raó de ser d’AT és assumir el cost dels ingressos pediàtrics de
l’SJGCH de Mabesseneh, per a la qual cosa necessitem una massa de socis
suficient, estable i duradora. En aquest sentit, pensem que és bàsic mantenir
viu el contacte amb l’hospital i el seu dia a dia, de manera que hem inclòs en
el contracte dels voluntaris que van a Mabesseneh el compromís escrit de
mantenir-nos informats sobre èxits, vivències, històries i actualitats que puguin
ser interessants per als socis del programa. Renovarem la web i hem començat a planificar una pàgina d’AT a Facebook, que substituirà l’actual bloc
i que serà el vehicle per a tota aquesta informació, per tant, el principal mitjà
de comunicació del programa amb tots els interessats. Hem convidat també a
participar en aquesta pàgina a l’staff de l’SJGCH.
Com us avançàvem en la introducció, un cop assegurat un fons de reserva que
ens permeti assumir un any sencer de cost d’ingressos, hem decidit juntament
amb el Comitè de Coordinació del Programa d’Agermanament utilitzar una
part dels fons restants per contribuir a la formació del personal d’infermeria de
l’hospital. Aquests fons es traduiran en una beca d’estudis com a parametgessa per a Mamusu Kamara (infermera de pediatria de Mabesseneh) i per a
la formació de dues llevadores, Isata Bangura i Yatta Kallon. Això suposa un
pressupost tancat que no augmenta les despeses fixes futures del programa
i afavoreix la millora en les cures als nens ingressats i a les intervencions en
sala de parts.
Des de l’any passat tenim pendent la millora de la recollida d’informació clínica
sobre els nens ingressats. Pensem que és vital conèixer de forma exhaustiva i
fiable les dades de morbiditat, mortalitat, diagnòstics, procediments i complicacions dels nostres pacients, com a punt de partida bàsic per millorar la seva
assistència. En aquesta línia, l’objectiu del 2011 és consensuar amb l’staff
de Mabesseneh els continguts, la metodologia i l’estructura per a la recollida
d’informació, de manera que pugui implementar-se a nivell de tot l’hospital, no
només de pediatria.

Paper dels socis
d’Apadrina i amics
de Mabesseneh en
el desenvolupament
del programa
i de les accions
Com sabeu, el programa és
OBERT i TRANSPARENT.
Si voleu proposar iniciatives
o expressar la vostra visió sobre
les decisions i les accions que
es van posant en pràctica,
ho podeu fer contactant amb l’Obra
Social Sant Joan de Déu
(laura.marselles@ohsjd.es).

COM POTS AJUDAR-NOS?

Activitats 2011

•

Bebedue treu al mercat el 2011 la cadireta Magic Africa.
L’empresa, col·laboradora de Sant Joan de Déu des de fa
anys, destinarà un percentatge de la venda de la cadireta al
projecte “Apadrina un Tractament”.

•

El Col·legi de Metges de Lleida va concedir el “IX Premi a
la solidaritat en l’àmbit sanitari 2010” dotat amb 6.000 € al
programa “Apadrina un Tractament”.
Abril
Edició del llibre “Un Hospital en Àfrica. Voluntarios en Mabesseneh”, increïbles històries dels voluntaris i de les seves
experiències a l’Hospital de Sierra Leona, patrocinat per la
Fundació Banc de Sabadell.

Els podràs trobar a la Botigueta de l’Hospital
Sant Joan de Déu i a l’Obra Social que es
troba a la tercera planta de l’hospital.
A més, el llibre “Seke y su amigo
Tragamoscas” està disponible a llibreries.
Tel. Contacte 932 532 136
c.c.  2100-3887-07-0200009552

Coordinadors
del programa

EMPRESES
COL·LABORADORES
2010
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Fernando Aguiló (faguilo@hsjdbcn.org)
Xavier Krauel (xkrauel@hsjdbcn.org – 687 566 752)
José María Quintilla (joseqm@hsjdbcn.org)
Carolina Sabaté (carolina@hsjdbcn.org)
Laura Marsellés (laura.marselles@ohsjd.es)

www.apadrinauntractament.org
http://apadrinauntractament/blogspot.com

Imprès En paper 100% reciclat 

Març
L’Escola d’Art Dramàtic “Eòlia” va organitzar la 11ena Nit
Solidària al Teatre Poliorama a benefici del programa AT.

•

Difonent el nostre programa en el teu
entorn familiar i / o professional per
a la captació de nous socis.
Fent-te voluntari del programa
i col·laborant en l’organització
d’esdeveniments.
Adquirint algun dels nostres articles
de marxandatge:
- Llibre Seke y su amigo Tragamoscas (12€)
- Llibre Centella y el pájaro Azul (5€)
- Llibre Un Hospital en África. Voluntarios
en Mabesseneh (25€)
- Samarretes (12€)
- Pòsters Rostros de Africa (30€)

