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INTRODUCCIÓ
Ja fa vint-i-cinc anys que un grup de farmacèutics, sensibilitzats per una de les
nombroses tragèdies humanes que contínuament esdevenen arreu del món, es varen ajuntar
i organitzaren una recollida de medicaments que suposà el començament de la participació
del col·lectiu farmacèutic balear en el disseny del món.
A partir d'aquella primera acció es va crear Apotecaris Solidaris, una associació privada,
sense ànim de lucre (ONG), la qual, a poc a poc, amb el pas del temps i gràcies a la
inqüestionable col·laboració dels socis, ha anat marcant unes línies d'actuació de cada
vegada més clares i definides.
L'esforç que entre tots s'ha fet dins l'organització per tal d'assolir una imatge d'homogeneïtat
ha donat fruit, de manera que tots els membres de la nostra ONG es poden sentir
identificats independentment d'on o quan s'hagin incorporat al projecte de futur
d'Apotecaris Solidaris.
Malauradament els motius pels quals es va crear Apotecaris Solidaris continuen vigents vinti-cinc anys més tard: desigualtat entre els països del Nord i del Sud, comerç injust,
elevada mortalitat per malalties infeccioses i oblidades, catàstrofes naturals i conflictes
bèl·lics.
Cal recordar que els camps concrets de la nostra actuació incideixen sobre:
La Salut. Contribuir a solucionar el gran problema sanitari mundial des d'una
perspectiva d'ajuda farmacèutica.
L'educació sanitària i l'elaboració de projectes de cooperació d'àmbit sanitari.
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SISTEMA DE TREBALL
Apotecaris Solidaris té tres nivells fonamentals d'actuació:

1. AJUDA HUMANITÀRIA
Conscients de les desigualtats sanitàries que hi ha arreu del món, Apotecaris Solidaris ha
apostat des de sempre per l'ajuda farmacèutica, la cooperació sanitària i l'acció social.
Fins al moment l'organització ha optat per la distribució gratuïta de medicaments, que en un
principi eren recuperats a través de les oficines de farmàcia i que actualment són
medicaments adquirits nous, subvencionats per les quotes dels socis, la Cooperativa
d'Apotecaris, el Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears i el finançament de diferents
institucions públiques com el Govern de les Illes Balears i els diferents Fons de Cooperació
locals.
El principal projecte de cooperació sanitària dut a terme l'any 2020 ha estat la finalització
Projecte de Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals de les poblacions indígenes
a Guatemala i el Projecte de Millora en el tractament de la malària greu infantil a
l'Hospital d'Ebomé a Camerun.
Durant l'any 2020 Apotecaris Solidaris ha realitzat una gran quantitat de projectes
d'emergències i post emergències: Atenció sanitària bàsica als camps de refugiats i
tractament de l'Ebola a la República Democràtica del Congo i violència sexual i malalties
transmissibles a Kènia.
També s'han enviat medicaments i material sanitari en forma d'ajuda humanitària a Senegal
(Hospital de Missirah).

2. SENSIBILITACIÓ
L'any 2020 es presentà el projecte de Sensibilització "Medicaments que curen, Campanya
per a la donació apropiada de medicaments i material sanitari", projecte educatiu per dur
a terme als instituts, centres de salut, etc... I que ens permet explicar les desigualtats
sanitàries que hi ha arreu del món. El projecte va ser aprovat i es desenvoluparà durant el
primer semestre de l'any 2021.

3. ACCIÓ SOCIAL
L'any 2020 ha estat un any on la pandèmia de la Covid ha generat una gran quantitat de
desigualtats i de persones que necessiten medicaments, aliments i mitjans de protecció.
Enguany hem col·laborat amb l'Associació Zaqueo i amb el Casal Solidari Gent del Món.
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RECURSOS HUMANS
El personal que vetlla i assegura el bon funcionament de l'organització el constitueixen:

LA JUNTA DIRECTIVA ELECTA EL DIA 22 DE MARÇ DE 2019
Composta per membres de l'organització que sense cap casta de renumeració presta
aquest servei de forma voluntària.

Presidenta
Cristina Fca. Mataró

Vocal
Antoni Torrens

Vicepresident
Bartomeu Adrover

Vocal
Francesca Armengol

Secretària
Isabel Llull

Vocal
Ana Mª García

Tresorer
Mateu Tous

Vocal
Aina Oliver

Vocal
Marta Petit

Vocal
Pedro Miquel

Vocal
Leonor Hernández

PERSONAL CONTRACTAT:
Director Tènic Farmacèutic: Juan Alberto Segura
Auxiliar: Amparo Amengual
Comptabilitat: Pedro Villar
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Tracy Angus-Hammond de Pixabay

PROJECTES D'EMERGÈNCIES I POST-EMERGÈNCIES

7

PROJECTE POST EMERGÈNCIES: ENFORTIR LA CAPACITAT DE
RESPOSTA HUMANITÀRIA LOCAL PER ATENDRE LES
NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE GÈNERE DE LA POBLACIÓ
REFUGIADA A L'ASSENTAMENT DE EASTLIEGH NORD
Aquest projecte forma part d'una estratègia
d'intervenció més àmplia a Kènia que pretén
articular una resposta humanitària adaptada a les
País: Kènia
Import del projecte: 23.285,71€ necessitats específiques dels grups de refugiats
més afectats (dones i nens menors de 5 anys) que
Direcció General de Cooperació
s'enfronten a majors obstacles per a l'exercici del
del Govern Balear.
seu dret a la salut. Així que aquest projecte
Organisme responsable:
s'articulà al voltant de dos eixos d'intervenció:
Apotecaris Solidaris
Ampliar la cobertura i millorar els serveis
Organismes interventors:
operatius oferts pel sistema públic de salut a
Apotecaris Solidaris, Farmamundi
Nairobi.
Reforçar els recursos disponibles per a la
restitució dels drets de les dones.

Entre les principals causes de mortalitat a la zona hi ha la incidència del VIH-Sida,
complicacions relacionades amb la salut perinatal, la malària, infeccions diofàgiques i
respiratòries que afecten de manera desigual a les dones, als menors de 5 anys i als malalts
crònics. Això posa de manifest la persistència de les altes taxes de mortalitat materna i
mortalitat infantil.
Les prioritats estratègiques han estat:
Reduir la incidència de Malalties Transmissibles, amb èmfasi en el VIH, la tuberculosi i la
malària, entre d'altres mitjançant la implementació de la prevenció, accés a estratègies de
tractament, eliminació i erradicació.
Aturar, estabilitzar i revertir la creixent
incidència
de
malalties
no
transmissibles i la càrrega de malaltia
associada a lesions derivades de la
violència a través d'una política basada en
l'evidència i el seguiment.
Millorar les condicions sanitàries
promovent l'adaptació d'estils de vida
saludables en un entorn que promou la
reducció dels factors de risc associats a
la proliferació de vectors i la propagació
APOTECARIS SOLIDARIS - 25 ANYS DE COOPERACIÓ
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de malalties infeccioses, incidint en la millora de la qualitat i l'increment de l'esperança de
vida.
Millorar la capacitat de resposta del sistema sanitari enfront de desastres i crisis
sanitàries relacionades amb l'aparició i propagació de brots de malalties infeccioses
mitjançant l'adopció de preparació, vigilància i prevenció.
Els medicaments i subministraments sanitaris s'han adquirit al mercat local (central de
compres oficials), en coordinació amb la delegació de salut de la comarca que valida i
assegura la distribució de la qualitat de les compres. Totes les compres (kits de medicina
essencial, equips...) s'integren en l'estoc i inventari del centre de salut d'Eastliegh. Aquesta
estratègia suposa un element dinamitzador de l'economia local i genera un efecte
d'arrossegament significatiu, reduint la petjada ecològica associada a les adquisicions de
l'exterior.
Resultats del projecte:
1. S'ha ampliat la cobertura en SRR (Salut
Sexual Reproductiva) i salut materna i
infantil en assentaments informals de
refugiats a Eastliegh nord, Nairobi,
integrant enfocament de gènere i
rellevància cultural.
Per això s'han dut a terme dues activitats:
- Enfortir i subministrar el material
necessari per al laboratori i de
medicaments essencials i específics el
Dispensari
del
centre
de
salut
l'Eastlieghper.
- Atenció sanitària adaptada a les dones
refugiades i amb edat fèrtil, dones
embarassades i VBG (Violència Basada en
Gènere) en el centre sanitari Eastlieghper
al tractament de les condicions
predominants i vinculades a la salut
materna i infantil i la SSR.

2. Dones i nins que han estat supervivents de la violència sexual als camps de Nairobi
veuen ampliades les seves oportunitats per a la reintegració comunitària completa i la
restitució dels seus drets violats.
Articulació de grups de teràpia i suport psicològic per a dones supervivents de VS i
VBG.
Assessorament jurídic i acompanyament jurídic a dones supervivents de violència
sexual i violència de gènere.
Articulació d'una campanya d'incidència sociopolítica entre la població i les autoritats
locals i comunitàries per a la promoció de la DSR (Drets Sexuals Reproductius) de
dones i nenes refugiats.
APOTECARIS SOLIDARIS - 25 ANYS DE COOPERACIÓ
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Imatge de:
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FINALITZACIÓ DEL PROJECTE D'EMERGÈNCIA PER
AL TRACTAMENT D'EBOLA ALS CAMPS DE
REFUGIATS A LA REP. DEMOCRÀTICA DEL CONGO
País: Rep. Democràtica del Congo
Import del projecte: 50.000 €. Fons
Mallorquí de Cooperació .
Organisme responsable: Apotecaris
Solidaris
Organismes interventors: Apotecaris
Solidaris, Farmamundi

Apotecaris Solidaris ha finalitzat el Projecte de
Post-Emergències a la República Democràtica
del Congo (RDC) per garantir els serveis
sanitaris gratuïts de la població afectada per
l'augment de l'activitat armada i per l'epidèmia
d'Ebola. El projecte va ser aprovat i finançat pel
Fons Mallorquí de Cooperació.
Aquest projecte pretén donar una resposta
d'urgència a la població desplaçada a la regió de
Kamango, RDC (més d'1 milió i mig als de persones
als camps de refugiats).

Fa gairebé 5 anys que el territori de Beni a la RDC, es troba subjecta a la inseguretat, els
homicidis, la violació, la desnutrició, la falta d'accés a serveis de sanejament adequat i
l'epidèmia de virus de l'ebola, i ara s'agreuja amb l'aparició de la pandèmia de la COVID-19.
Totes aquestes circumstàncies han debilitat encara més els ja fràgils serveis de salut,
sobrecarregats també pels moviments de població desplaçada per la violència.
Des del començament del projecte a Kamango, les dues àrees de salut objectiu del projecte,
Kikura i Njiapanda, han vist com la seva població s'enfonsava en el caos. Tot això per la
perpètua inseguretat a la regió des de 2014, on la població ha fugit cap a Uganda.
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Pel que fa a les dues àrees de salut objecte del projecte, es va observar una gran quantitat
de vulnerabilitats en les dues estructures. Això és perquè en l'iniciar el projecte la població
no creu en les accions desenvolupades i és a mesura que s'executa el projecte que el
nombre de beneficiaris augmenten per si mateixos, quan es difonen els segënts missatges:
les infermeres cuiden a persones vulnerables com nins i nies de 0 a 59 mesos, atenen a
dones embarassades, dones lactants i persones vulnerables desplaçades per la guerra.
La pandèmia de la COVID-19 també va causar un efecte traumàtic, a l'inici de la pandèmia
les mesures preventives van arribar des de la presidència del govern de RD del Congo. En
aquest moment les activitats quotidianes a les comunitats es van aturar, tancament
d'esglésies, escoles i tota classe de reunions multitudinàries. Aquesta situació va general
caos i desesperació en la població que continua sent informada sobre l'ebola. Es varen
idear estratègies per a continuar amb les nostres activitats tot i el distanciament social i
seguir realitzant els tractaments mèdics a més de respondre a les mesures preventives
per combatre la COVID-19.
Gràcies a tot aquest treball conjunt entre la contrapart local, Apotecaris Solidaris,
Farmacèutics Mundi i al finançament del Fons Mallorquí de Cooperació, es va dur a terme
una intervenció de 4 mesos amb l'atenció mèdica a supervivents de violència sexual, a
dones embarassades, lactància materna i en edat reproductiva, desplaçats per la guerra i
amb desnutrició.
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Vulnerabilitats que ens premetrà revaluar i treballar encara més per la protecció de la
població de Kamango:
Vulnerabilitat vinculada a la situació de desplaçament forçat: la manca de recursos
en les comunitats d'acollida condueix a condicions de vida inadequades i deficients.
Vulnerabilitat en funció de l'edat: Els nins i nines menors de cinc anys estan més
exposats al desplaçament ja que els seus pares han de pensar primer en la
supervivència diària que en la salut de la família. Dormen en condicions inhumanes i això
condueix a la desnutrició. Pel que fa als nins menors de cinc anys, la primera causa de
mort està relacionada amb complicacions neonatals, la segona amb infeccions
respiratòries i la tercera amb infeccions intestinals, les violacions, els drets i llibertats
fonamentals de les nines s'observen dràsticament vulnerats.
Vulnerabilitat del sistema de salut local fa que el dèficit de salut, la manca d'oferta i la
saturació dels serveis existents, els establiments de salut pateixen d'una manca
important d'infraestructura, equipament, entrades i personal, el que compromet la
disponibilitat i qualitat dels serveis prestats. La intervenció realitzada va tenir com
objectiu millorar la disponibilitat i els serveis gratuïts d'atenció primària (APS) en l'area
d'intervenció, que inclou les activitats de Serveis curatius, preventius i promocionals.
Les activitats executades van ser les següents:
1. Proveïment de les estructures de salut en medicaments essencials genèrics i
subministraments per a la prevenció i protecció enfront de l'ebola.
2. Proveïment de medicaments específics en SSR (Salut Sexual Reproductiva).
3. Distribució de kits de suport nutricional en les dues estructures de salut, Kikura i
Njiapanda.
4. Activitats de sensibilització comunitària en salut.
La població meta assolida total va ser de 4.472 persones (3.436 dones i 1.036 homes)
superant efectivament la població estimada que era de 2.500 persones (1.580 dones i 920
homes).
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Camerun

No hi ha millor proba del
progrés de la civilització
que la del progrés
de la cooperació
Oscar Wilde
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PROJECTE DE MILLORA EN EL TRACTAMENT DE LA
MALÀRIA GREU INFANTIL A L’HOSPITAL D’EBOMÉ
(CAMERUN)
Fundació ASMAR
Catalina Mercadal
País: Camerun
Import del projecte: 12.000
Fundació ASMAR- Catalina Mercadal.
Donació d'Apotecaris Solidaris.
Organisme responsable: AMBALA
Organismes interventors: Apotecaris
Solidaris i AMBALA.

Apotecaris Solidaris col·labora des de l'any
2009 amb l'Hospital d'Ebomé. Des de fa uns
anys s'ha aconseguit un proveïdor de material
sanitari i medicaments de qualitat al mateix
país, promovent el comerç local.
La
Fundació
ASMAR-Catalina
Mercadal,
col·labora des de fa més de 6 anys amb tots els
projectes de suport en la compra dels
medicaments necessaris per al manteniment
de la farmàcia de l'Hospital d'Ebomé.

La malària mata cada minut a l'Àfrica a un
nin i nina menor de 5 anys. És la malaltia
que més morts infantils provoca a
Camerun, especialment la zona selvàtica
i costanera del Sud on es troba l'Hospital
d’Ebomé, té una elevada incidència de
malària greu per la vegetació exuberant i
una humitat que ronda el 85-98%. En
aquestes condicions l’Anopheles, mosquit
transmissor de la malària, succiona i
transmet sense barreres la malària al
caure la tarda.
De moment no hi ha una vacuna efectiva i
els nins i nines petits són especialment
vulnerables al seu atac. Sense ajuda
externa, molts nins i nines no arribaran
més enllà dels 5 anys, però amb un petit
desemborsament de 10 Euros, un nin pot rebre tot el tractament necessari per sobreviure i
tenir l'oportunitat d'una vida plena.
Recentment, la incorporació al tractament de la malària dels derivats de l'artemisina
(Artemether iartesunat) ha millorat la supervivència dels pacients afectats de malària greu,
però també ha encarit molt el seu tractament.
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L'Hospital d’Ebomé atén un nombre creixent de persones any rere any, les seves
infraestructures s'han anat millorant i enfortint-se d'acord amb el creixement de la demanda.
En l'actualitat compta amb una plantilla de 63 professionals locals i tots els serveis
necessaris per atendre les patologies més freqüents, essent l'hospital de referència a la
zona per a moltes patologies.
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La malària (paludisme) és una malaltia causada pel paràsit Plasmodium que passa al torrent
sanguini on es reprodueix. Es transmet per la picada del mosquit Anopheles. Els símptomes
clàssics són febre, dolor articular i de cap, vòmits, anèmia per destrucció dels glòbuls
vermells, convulsions i coma. Aquesta malaltia és molt més perillosa per als menors de 5
anys. S'estima que la malària causa la mort de 3.000 nins i nines al dia a l'Àfrica.
El diagnòstic és fàcil, es pot fer amb un microscopi o amb una tira que reacciona amb la
sang del pacient. El tractament és efectiu, sobretot si el pacient acudeix aviat a l'hospital. En
casos més avançats és molt freqüent que el pacient necessiti transfusions de sang perquè el
paràsit destrueix els glòbuls vermells i provoca anèmies molt severes en poc temps. Això
complica la situació perquè a l'Àfrica no és fàcil ni barat aconseguir sang.
La presència d'anèmia aconsella, sobretot en nins, utilitzar derivats de la artemisina, fàrmacs
antipalúdics de nova generació, més moderns que la tradicional quinina que provoca més
efectes secundaris indesitjables. Però el Artemether i el artesunat encareixen molt el
tractament. Tot i això, el cost global del tractament que evita la mort per malària greu
d'un nin de menys de 5 anys (inclosos l'ingrés, els sèrums, etc.) podem estimar-se en 10
euros.
A la zona costanera de Sud on se situa l'Hospital d’Ebomé, la manca d'estructures sanitàries
públiques unit al clima tropical que afavoreix la malària i als condicionants socials, culturals i
econòmics expliquen que els índexs de mortalitat infantil i la mortalitat per malària siguin
pitjors que a la resta de país.
APOTECARIS SOLIDARIS - 25 ANYS DE COOPERACIÓ

És més fàcil construir nins i
nines forts que reparar
adults trencats

Guatemala

Imatge de:
Cindy Parks de Pixabay

PROJECTES D'AJUDA HUMANITÀRIA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

17

FINALITZACIÓ DEL PROJECTE D'ENFORTIMENT DELS
DESCA* DE DONES, NINES I NINS MENORS DE CINC
ANYS A GUATEMALA
L'estratègia d'Apotecaris Solidaris a Guatemala
ha estat impulsar programes per reforçar la
salut sexual i reproductiva i reduir la
desnutrició en la infantesa, en el marc del qual
va dissenyar el projecte: Enfortiment dels
DESCA* de dones, nines i nins menors de
cinc anys de Q’anjob’al de Sant Joan Ixcoy
en el Departament de Huehuetenango
(Guatemala):

País: Guatemala
Import del projecte: 92.390 €.
Finançat per la DG de Cooperació
(Govern Balear).
Organisme responsable:
Apotecaris Solidaris
Organismes interventors:
Apotecaris Solidaris, Farmamundi.

Dret a una salut i una alimentació adequada, sostenible, amb pertinença cultural i
enfocament de gènere, el qual, va partir d'una anàlisi del sector de salut, de la pertinença
cultural i la integritat del pla de reducció de la desnutrició de menors de cinc anys i l'atenció
en salut sexual i reproductiva dels serveis adreçats a les dones indígenes, amb la perspectiva
d'aconseguir la coordinació i complementarietat de les polítiques governamentals i els seus
plans de desenvolupament, tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) i les recomanacions de la ODMs, amb la finalitat de millorar els serveis de salut
institucionals.
L'avaluació va determinar que el projecte va ser eficaç, dels seus 27 indicadors 10 van ser
superats, 13 aconseguits, 3 gairebé assolits i 1 parcialment assolit, els quals incideixen en
l'assoliment dels resultats. El projecte va fer una contribució important per millorar els
serveis de milloraments de la SAN (Seguretat alimentària nutricional) i les SSR (salut
sexual reproductiva), va atendre la situació i problemàtica de desnutrició de les dones
indígenes en edat fèrtil, amb especial èmfasi en embarassades, lactants i menors de 5
anys que van ser part de la cobertura del projecte. Les activitats dissenyades per als
resultats van guardar relació i correspondència entre si.

*Drets econòmics, socials, culturals i ambientals
APOTECARIS SOLIDARIS - 25 ANYS DE COOPERACIÓ
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En l'àmbit d'impacte, es va comprovar un alt
nivell de coneixement de les dones sobre la
Roda de la Pràctica, expressant que el
practiquen a casa seva, de forma quotidiana.
També van millorar les condicions per a l'accés
a la salut materna infantil, el que va contribuir
a l'objectiu general (contribuir a fer efectiu el
dret humà a la salut i una alimentació
adequada de dones, nines i nins).
El projecte va incrementar la participació
comunitària, dels actors comunitaris, a
causa de l'ocupació de metodologies
participatives.
Les capacitacions brindades als diferents actors del projecte sobre la "Roda de la Pràctica"
per a la seva implementació en les famílies, va ser encertat a proporcionar a cada família un
cartell amb la il·lustració de la roca, com a estratègia de recordatori de les pràctiques
quotidianes o per revisar el compliment de compromisos adquirits davant aspectes a millora
identificats en les visites domiciliàries.
Aquesta avaluació va concloure que la viabilitat del projecte va ser possible en tant que els
nous coneixements adquirits puguin ser mantinguts per les persones que els van rebre,
sumant a les conselleries temes de nutrició, higiene i la prevenció primerenca de senyals de
perills en mares embarassades com a la infantesa menor de 5 anys. Millorant l'alimentació en
les famílies a través de la diversificació dels aliments.
El respecte mutu entre el personal de salut comunitari i del MSPAS (Ministeri de Salut
Pública i Assistència Social) i millorant l'atenció als pacients.

APOTECARIS SOLIDARIS - 25 ANYS DE COOPERACIÓ

Àfrica

No és pobre el que té poc
sinó el que desitja molt
Seneca

Imatge de:
Mario Léveillé Pixabay
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ENVIAMENT DE MEDICAMENTS A L'HOSPITAL DE
MISSIRAH A SENEGAL

País: Senegal
Import del projecte: 900 €
Finançat per Apotecaris Solidaris

Fa setze anys que dos odontòlegs s’unien per
a crear el que són ara DSR Balears i DSR
Catalunya, amb camps d’actuació a Àfrica i Sud-Amèrica respectivament.

Gràcies a un grup voluntari que es paga els desplaçaments i manutenció a Àfrica i gràcies a
un grup d’Odontòlegs protèsics i higienistes-auxiliars, que donen unes hores al servei del
mancat de recursos, es pot mantenir el projecte de desenvolupament sanitari a l’Hospital de
Missirah a Senegal.
Aquest any s'han realitzat dos enviaments de medicaments per donar suport a la farmàcia de
l'hospital, finançats íntegrament per Apotecaris Solidaris.
L'objectiu del projecte és proporcionar salut
buco dental i general a la població directa
de 1.705 persones del poblat i de més de
50.000 persones amb la seva àrea
d'influència.
La manca absoluta de serveis odontològics i la
pobresa fan que sigui molt necessària
l'assistència budo dental, la formació de
professionals nadius i l'educació sanitària en
general.
Com sempre tota la gestió del projecte està
coordinada pel Dr. Jaume Mulet
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COM AFECTA LA COVID-19 ALS PAISSOS EN VIES DE
DESENVOLUPAMENT
Des de l'aparició de la COVID-19 a la Xina a
finals de l'any 2019, la comunitat internacional
ha traslladat la seva atenció cap als països
desenvolupats d'Europa i dels Estats Units.
Com és per tots sabut, hi ha hagut una gran
quantitat de morts registrades, confinaments
selectius i una paralització econòmica. En
l'àmbit de salut, els sistemes sanitaris
desenvolupats que pareixien molt sòlids s'han
vist desbordats, fins i tot s'han arribat a
situacions límit.
Aquesta és la situació que hem viscut tots, des
de la declaració de la pandèmia el passat 11 de
març. Però caldria fer-se la següent pregunta,
com està afectant i afectarà aquesta
pandèmia als països amb menys recursos?. És cert, que fins el moment les xifres
disponibles evidencien que són inferiors a Europa i als EEUU, principalment pels sistemes
deficients de detecció i registre d'aquests països. Pareix evident pensar que les
conseqüències d'aquesta epidèmia seran pitjors als països en vies de desenvolupament que
a Europa i EEUU a causa de les carències econòmiques i estructurals que tenen.
S'ha de tenir en compte que en un món interdependent, la persistència d'un focus de contagi
accentua el risc de rebrot de la pandèmia. És per això que resulta imprescindible donar una
capacitat de resposta als sistemes sanitaris més fràgils si es vol allunyar el risc de nous
episodis de contagi.
Hi ha quatre factors que fan que la crisi de la COVID-19 als països en vies de
desenvolupament siguin especialment severs:
1. Tenen unes limitades capacitats de prevenció al contagi i resistència a la malaltia.
La major part de la població viu en zones superpoblades amb un difícil accés a l'aigua
potable. La majoria de la població viu dels ingressos que aconsegueixen al carrer amb
rendes inferiors als 5 dòlars diaris i on les mesures de confinament duen inexorablement
a la fam i la desesperació.
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2. Una elevada pressió sobre uns sistemes sanitaris precaris de per si. Si comparem el
nombre de metges a Suècia per cada 1.000 habitants (5,5) amb la ràtio mitjà de la
majoria de països en vies de desenvolupament (0,1) i el nombre de llits hospitalaris al
voltant de 3 per cada mil habitants als països europeus i de 0,1 als països en vies de
desenvolupament. Si a Espanya hem viscut situacions de saturació massiva, què és el
que pot succeir a aquests països sense recursos?
3. En l'àmbit econòmic s'ha experimentat una caiguda del 30% de les matèries
primeres, del petroli i del turisme internacional cosa que ha afectat especialment als
països d'Amèrica Llatina i Àfrica.
4. En l'àmbit financer s'ha experimentat una sortida de capitals dels mercats
emergents que fan agreujar la crisi econòmica. S'ha de tenir en compte que aquests
països en els darrers anys havien duplicat el seu pressupost al pagament del deute
extern. Això suposa greus retallades en salut pública, que en la situació actual és més
necessària que mai.
Com ha indicat el secretari general de Nacions Unides, "és el moment de donar una passa
endavant en favor de les persones més vulnerables". Sent conscients de la situació que
estem vivint a Espanya no hem de perdre de vista la crueltat de la propagació d'aquest virus
en països en vies de desenvolupament. Des de l'Organització Mundial de Salut s'estan
instal·lant punts de rentat de mans a campaments i assentaments així com a campanyes de
sensibilització de com protegir-se del virus.
Finalment s'ha de ressaltar la situació dels nins i nines que són les grans víctimes ocultes
de la Covid-19, ja que el confinament i el tancament de les escoles estan afectant la seva
educació, salut mental i accés a serveis bàsics de salut. Des d'UNICEF s'ha advertit que els
riscos d'explotació i abús són més alts que mai, tant per nins com per nines.
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DONACIÓ DE MASCARETES A L'ASSOCIACIÓ ZAQUEO
Apotecaris Solidaris va realitzar la donació de
4.000 mascaretes a l'Associació Zaqueo per
País: Espanya - Mallorca
repartir equitativament entre tots els usuaris
Import del projecte: 2.554,03 Euros.
que diàriament van al menjador social per Finançat per Apotecaris Solidaris.
recollir el menú diari. D'aquesta manera
facilitem la protecció contra el coronavirus a totes les persones en risc d'exclusió social que
estam patint.

Aquesta donació ha estat possible gràcies als socis d'Apotecaris Solidaris i ApotecaSalud
que ens ha facilitat la compra de les mascaretes sense obtenir cap benefici.
Aquesta donació és molt importatn ja que moltes
persones van al local de Plaça Mercadal, 3,
bàsicament sense sostre i actualment necessiten
mascaretes, bé perquè venen sense elles o perquè
estan molt deteriorades.
Zaqueo sobreviu gràcies a la generositat de
moltes persones que amb el seu recolzament fan
possible continuar amb la fantàstica tasca de
donar de menjar a qualsevol persona sense
recursos que acudeix al local.

DONACIÓ DE GELS CORPORALS A L'ASSOCIACIÓ
ZAQUEO
Apotecaris Solidaris va entregar 315 gels corporals
donats per la Cooperativa d'Apotecaris a
l'associació Zaqueo, per distribuir entre les
persones amb risc d'exclusió.
Aquesta donació és molt important, ja que els
usuaris del menjador social necessiten alimentació,
mascaretes i material per a la seva higiene
personal.
En nom d'Apotecaris Solidaris volem expressar el
nostre sincer agraïment a la Cooperativa
d'Apotecaris i a tot el personal que treballa a la
institució per la seva generositat. Gràcies a la
donació dels gels corporals hem ajudat al
manteniment de la higiene personal en moltes
persones que no tenen recursos i tenen un alt risc
d'exclusió social.
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DONACIÓ LLETS INFANTILS
Apotecaris Solidaris ha realitzat la
donació de llets infantils i farinetes al
Casal Solidari Gent del Món de sa
Cabana per donar suport a les famílies
sense recursos. Aquesta donació és
molt important, ja que les llets i les
farinetes són aliments molt escassos als
centres de repartiment d'aliments.
Apotecaris Solidaris col·labora amb
diferents entitats que actuen a favor
d'un dels col·lectius més vulnerables
com són els nins i nines.
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El secret de la felicitat és la llibertat,
el secret de la llibertat és el coratge.

SALVAMENT
MARÍTIM A LA
MEDITERRÀNIA

28

SENSIBILITZACIÓ

CAMPANYA BÀLSAM LABIAL SOLIDARI BABE
L'ONG Farmamundi (Farmacèutics Mundi) juntament amb Laboratoris Babé ha fet una nova
campanya solidària, de cada labial venut (2,90 €) 1 € es destina a la realització de projectes
i ajuda humanitària.
Apotecaris Solidaris se suma a aquesta campanya per dur-la a terme a les Illes Balears.

Amb 5 € una família pot protegir-se d'insectes i mosquits evitant la malària.
Amb 10 € es pot potabilitzar 1.000 litres d'aigua i així evitar malalties com el còlera.
Amb 38 € es pot donar atenció sanitària d'urgència a víctimes de violència sexual.
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SENSIBILITZACIÓ

CAMPANYA GUARDIOLES
SOLIDÀRIES
Aquesta campanya compta amb la col·laboració
dels farmacèutics amb oficina de farmàcia
"GUARDIOLA
SOLIDÀRIA
D'APOTECARIS
SOLIDARIS" i té l'objectiu de recaptar fons per
dur a terme projectes de cooperació i
enviaments de medicaments a persones amb un
alt grau de vulnerabilitat sanitària. Per a ells la salut
no és un dret, si no un luxe, una situació que des
We see the
value
of growing
d'Apotecaris
Solidaris,
amb
la col·laboració
inestimable dels apotecaris de les Illes Balears,
our business through social
volem revertir.

media. We will place our
efforts in growing our
follower base and engaging
our audience.

CAMPANYA "DÓNA LES TEVES
ÚLTIMES PESSETES"
Apotecaris Solidaris i Rotary Club de Mallorca varem
posar en marxa la campanya "Dóna les teves últimes
pessetes".
La campanya havia de finalitzar el 15 de desembre, ja
que el 31 de desembre de 2020 era la data màxima
per poder canviar les pessetes a euros,
afortunadament el plaç s'ha prolongat i tenim fins el
juny de 2021 per canviar les pessetes.
L'objectiu de la campanya és recaptar fons per dur a
terme projectes de cooperació i enviaments de
medicaments.
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SENSIBILITZACIÓ

JORNADA DE COOPERACIÓ SANITÀRIA A LES ILLES
BALEARS I XXV ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ
D'APOTECARIS SOLIDARIS
Malgrat tots els esforços que varem realitzat, el 2020 no varem poder dur a terme la X
jornada de Cooperació Sanitària de les Illes Balears i la celebració del 25 aniversari de la
fundació d'Apotecaris Solidaris.
Malauradament la situació de la pandèmia de la COVID-19 ens desaconsellava la
realització de la Jornada de Cooperació Sanitària de les Illes Balears.
La Jornada suposa una crida d'atenció a tots els farmacèutics sobre les desigualtats
existents entre els països desenvolupats i els en vies de desenvolupament.
Es per tots sabuts les restriccions en la realització d'actes, conferències, congressos i
jornades. I en el cas concret dels farmacèutics com a professionals de la salut teniem un
compromís ineludible en la lluita contra la pandèmia de la COVID-19.
Apotecaris Solidaris continua treballant en la realització dels projectes de cooperació i
ajuda humanitària afegint a totes les activitats accions de sensibilització i acció contra la
COVID-19 i realitzant les Juntes rectores de forma telemàtica.
Aquesta pandèmia com el seu nom indica afecta a tot el món, però no tots els països
tenen els mateixos mitjans sanitaris per fer front a ella. No tenim una informació veraç de
com afecta aquesta malaltia als països en vies de desenvolupament, però de tots es
sabut que els països més pobres tenen una feblesa dels seus sistemes de salut i de certs
grups de pacients que tenen una immunodepressió causada per malalties endèmiques
com l'ebola i el VIH.
Al marge de l'empitjorament de la situació sanitària s'està produint una greu crisi
económica degut a la disminució d'exportació de matèries primeres i del turisme que
serà més greu amb l'exposició a la crisis del deute extern que actualment doblega el PIB
total del món desenvolupat.

Esperem que el 2021 puguem celebrar
l'aniversari i continuar amb les Jornades
de Cooperació Sanitària de les Illes
Balears.
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SENSIBILITZACIÓ

CAMPANYA TASSES SOLIDÀRIES
Apotecaris Solidaris ha dissenyat unes tasses
per recaptar fons i poder continuar fent
projectes de cooperació.
Cada tassa té un preu de 7€ i el lot de 5
tasses té un preu de 30 €.
Vos animam a continuar col·laborant amb
nosaltres comprant aquestes tasses solidàries.

POSTAL I LOTERIA DE NADAL
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