


Anys EMERGÈNCIES HUMANITÀRIES Beneficiaris Euros 

2012 Desnutrició a la Banya d'Àfrica (MSF i ACH) 625 25.000 

2013 Desnutrició al Níger (MSF) 625 25.000 

2014 Desnutrició al Sudan del Sud (MSF) 274,5 10.980 

2015 Refugiats a Grècia i Itàlia (MSF) 375 15.000 

2016 Desnutrició al Níger (MSF) 375 15.000 

2017 Refugiats Rohingyas 375 15.000 

  2.650 nens i nenes recuperats de la desnutrició 2.650 105.980 



 

 

40 € 
Cost dels aliments terapèutics per sanar 

un nen de la desnutrició. 
 

  

105.980 €  Enviats. 
2.650 nens han rebut els aliments 

terapèutics que necessitaven. 
 

 



      CAP DE REFUGIATS DE JAMTOLI, BANGLADESH 2017 



L’ofensiva de l’exèrcit de Myanmar 
contra la comunitat Rohingya del seu 
propi país, amb l’incendi de pobles, 
assassinats i violacions massives i 
indiscriminades, han provocat la 
fugida de gairebé un milió de 
Rohingyas de Myanmar a 
Bangladesh per intentar sobreviure. 
 
Metges sense Fronteres està donant 
assistència sanitària i programes 
nutricionals en els tres camps de 
refugiats creats a Bangladesh, 
frontera amb Myanmar. 
 









La manca d’aliments, aigua 
i tendes obliga els refugiats 
a construir-se refugis  
improvisats amb  
cordes i trossos  
de tela.  



Assistència 
sanitària i 
programes 
nutricionals 
en una de 
les clíniques 
creades per 
MSF en el 
camp de 
refugiats de 
Jamtoli.   



30 € 
Kits d'emergència mèdica per a 17 persones durant 3 mesos.  

60 € 
200 racions d’aliments terapèutics per a 1 nen amb desnutrició severa. 

100 € 
416 vacunes contra el xarampió i la poliu. 

15.000 € 
200 racions d’aliments terapèutics per 250 nens amb desnutrició severa 

69.000 vacunes contra el xarampió o la poliu.  
 



           EMERGÈNCIA  
             DE DESNUTRICIÓ 
     AL NÍGER 2013 i 2016 

Tounfafi, 
una de les 
1.000 
aldees que 
MSF està 
atenent al 
districte de 
Madaoua, 
un dels més 
afectats per 
la greu 
crisis de 
desnutrició 
que s’està 
patint al 
Níger. 

© MSF/ Juan Carlos Tomasi 



© MSF/ Juan Carlos Tomasi 

Mesurament 
de l’estat 
nutricional 
dels nens amb 
el braçalet 
MUAC, que 
mesura el 
perímetre 
mesobraquial i 
el seu codi de 
colors permet 
determinar 
ràpidament 
l’estat 
nutricional  
del nen. 
 



La malària  
és la causa  
més gran 
de  
mortalitat  
infantil,  
però es 
pot  
prevenir i,  
tractada a  
temps, es  
pot curar. 
 

© MSF/ Juan Carlos Tomasi 



Els qui 
pateixen 
malària 
severa són 
tractats a 
l’hospital 
amb 
Artesunat 
injectable 
durant 2 o 3 
dies. 
 
Aquest 
tractament 
té un cost  
de 2,03 € 
per nen. 

© MSF/ Tanya Brinda 



© MSF/ Sebastian Bolesch 

Tests ràpids de malària que permeten saber si una persona està infectada en 15 minuts i amb una gota de sang. 



Quan s’estabilitzen tornen a casa i les 
seves mares els administren 3 dies més 
d’un tractament via oral amb Coartem. 

© MSF/ Juan Carlos Tomasi 



Diarrees, deshidratació, 
infeccions respiratòries, 
meningitis i xarampió són 
molt freqüents i letals si 
no es tracten a temps 
entre les persones que 
pateixen desnutrició. 

© MSF/ Tanya Brinda 



SALVAMENT MARÍTIM I ATENCIÓ ALS REFUGIATS 2015 

3 Vaixells de MSF  
patrullen  

constantment  
el Mediterrani 







Després del rescat, MSF els proporciona roba d’abric, aliments i atenció mèdica fins el seu 
trasllat als llocs designats pels Centres de Coordinació de Salvament Marítim de cada país. 



CAP DE REFUGIATS DE MALAKAL, SUDAN DEL SUD 2014 La manca 
d’aliments,  
la inseguretat 
i la violència ha 
provocat més 
de 800.000 
desplaçats  
a Sudan del 
Sud.  
21.000 viuen 
en condicions 
deplorables en  
aquest camp 
de Malakal.  
 
5 milions de  
persones  
necessiten ajut  
humanitari 
urgent. 

© MSF/ Anna Surinyach  



Clica aquí per més informació: 
https://www.youtube.com/watch?v=02JqTFK8lJ8#t=47 



30 € 
Kits d'emergència mèdica per a 17 persones durant 3 mesos.  

60 € 
200 racions d’aliments terapèutics per a 1 nen amb desnutrició severa. 

100 € 
416 vacunes contra el xarampió i la poliu. 

15.000 € 
200 racions d’aliments terapèutics per 250 nens amb desnutrició severa 

Tractament contra la malària per a 7.389 nens. 
69.000 vacunes contra el xarampió o la poliu.  

 



CAP DE REFUGIATS DE BOKOLMAYO, LIBEN, ETIOPIA 2012 
 
 
 
 
 
 
 

  Creat el 2009 per a 20.000 persones i el 2012 ja n’alberga 40.000 

© MSF/ Sisay Zerihum 



La manca d’aliments, aigua  
i tendes obliga els refugiats  
a construir-se refugis  
improvisats amb  
branques  
i trossos de  
tela.  

© MSF/ Sisay Zerihum 



La massificació empitjora les condicions d’higiene i sanejament en  
els camps i perjudica la salut general dels refugiats. 

© MSF/ Sisay Zerihum 



Uns 600 menors  
de 15 anys son  
vacunats diàriament  
del xarampió, doncs  
combinat amb la 
desnutrició és letal. 
© MSF/ Sisay Zerihum 



MSF té 
programes 
nutricionals als 
cinc camps de 
Liben fronterers 
amb Somàlia.  
 
Més de 9.500 
nens reben 
tractament 
contra la 
desnutrició. 

Sala d’espera del centre de salut del camp de Kobe  

© MSF/  Lali Cambra 



Centre d'estabilització del camp de Malkadida Tractament de 
complicacions de 
salut que posen 
en perill la vida 
dels nens que 
pateixen una 
desnutrició 
severa. 
 

1 de cada 2 nens 
menors de 5 anys 
arriben als camps 
amb desnutrició 
severa. 

© MSF/  Lali Cambra 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31

