MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 2019

Salutacions

Deixem enrere un altra any i quan t’atures i mires enrere per fer un anàlisi del que
s’ha fet, el veus ple de sentiments, d’activitats, de sorolls, reptes i entrebancs,...,
que et donen empenta per continuar amb els nostres projectes i mirar el futur amb
les mateixes ganes i il·lusions del principi i que realment val la pena el que s’està
fent.
En aquesta memòria trobareu un resum de les activitats que Insolàfrica ha portat a
terme al llarg del 2019, activitats que trimestralment enviem a socis, col·laboradors
i amics.
Tot això ha estat possible gràcies al recolzament que tenim tan de fundacions i
institucions públiques i privades com la col·laboració dels socis i amics que en silenci
sempre ens han fet costat.
Res més, esperem que amb aquest recull d’informació siguem capaços de
transmetre-us aquesta il·lusió i empenta que sempre ens acompanya.

Núria

Presentació
Insolàfrica va creixent, estem molt orgullosos de la feina feta i molt il·lusionats en
els nostres projectes.
L’escola d’infermeria, és ja un projecte viable i sostenible en el temps, que
s’autofinança, dirigit i gestionat per personal local amb la supervisió d’Insolàfrica.
El centre mèdic es va obrir el novembre del 2017. Des de agost 2019 obre les 24h
els 7 dies de la setmana
La maternitat, un projecte que ha sorgit fruit de la necessitat de la població.
Esperem que ben aviat sigui una realitat.

Assemblea
L’assemblea 2019 es va tornar a fer a la sala modernista del Casino de Vic, es va
informar a tots els assistents de les activitats portades a terme l’any 2018, dels nous
projectes d’Insolàfrica i de l’estat de comptes de la ONG.

Festa de la joventut

La festa de la joventut és sempre una diada alegre, divertida, on totes les escoles
desfilen davant les autoritats de Kribi sota un sol de justícia, però tots els alumnes
ho fan amb molta il·lusió i molt de respecte pel seu país. Un cop acabat ens reunim
els professors de l’escola i els alumnes per celebrar-ho.

ESCOLA
Han tornat l’Alicia Baltasar i l’Anna Roca, de la Universitat de Girona, aquesta
vegada amb una donació de llibres d’infermeria en francès. La biblioteca està
ordenada i els llibres classificats, a més, l’Anna va instal·lar un programa perquè la
Rossette, persona encarregada de la biblioteca ho tingui tot controlat. Moltes
gràcies a totes dues.

Intercanvi d’alumnes
El primer trimestre del 2019 van venir a Camerun dues alumnes de la UVIC la Bruna i
la Maria, desprès en el programa d’intercanvi amb la UVIC va ser el torn de les
alumnes d’Insolàfrica la Djessisca i la Huguette de Kribi.
Les dues alumnes de la UVIC, han seguit algunes classes amb els alumnes de tercer de la
nostre escola, han fet pràctiques al nostre centre mèdic, a l’hospital central de Kribi i a un
hospital al mig de la selva, a Bikop.
El 30 de mars es va acabar el seu període de practiques i va ser el torn de la Djessisca i la
Huguette, allotjades amb famílies voluntàries que les varen acollir les cinc setmanes que
varen ser a Vic per fer les pràctiques al CAP de Manlleu i a la UCI de l’hospital Universitari
de Vic.

La Teclaire i la Miriam, són les dues alumnes que vindran a fer pràctiques de tercer
curs a la UVIC a partir del 4 d’abril del 2020.

Presentació del TFC (IDE 3)
Per graduar-se els alumnes de tercer d’infermeria han de presentar i defensar el seu
treball de recerca davant un tribunal format pels professors de l’escola.

Jornada Cures Pal·liatives
Insolàfrica contribueix a que les cures pal·liatives siguin reconegudes com una
assistència sanitària necessària en aquest país, on fins fa molt cop no es
contemplàven.

Jurament a “l’Ordre des Infirmiers du Cameroun”
El 15 de novembre va tenir lloc a l’escola la festa de jurament de servei a l’Ordre
d’infermeria de Camerun.
Es van poder reunir gairebé tots els alumnes de les tres promocions de l’escola
Insolàfrica per celebrar la diada i jurar davant les autoritats pertinents.
Es una festa amb molt de protocol, on van parlar la Presidenta d’Insolàfrica, el
representant de l’Ordre, la Directora de l’escola, el padrí escollit per aquesta ocasió
i el representant de tots els alumnes.

L’escola té un bullit d’activitat, alumnes que venen a matricular-se en primer curs,
començament de les classes, nervis amb els primers exàmens, practiques als
hospitals, reunions de professors,...

Aquest any hem tingut el plaer de que vingués la Dr. Gràcia Ferré de Vic a fer el curs
de psiquiatria als alumnes de tercer

CENTRE MÈDIC

Campanyes
Campanyes odontologia febrer i agost
Són la segona i tercera campanya d’odontologia que fem al centre mèdic i està
assegurada la seva continuïtat. Han fet extraccions, neteges, ..., van portar
compressor per poder fer empastes, esperem que a la propera campanya ja es
puguin fer pròtesis.
Agraïm la implicació de tots els odontòlegs que hi han participat.

Els odontòlegs s’han desplaçat també a escoles de Kribi a fer educació d’higiene
bucodental i han fet revisions a tots els alumnes.

Hem continuat amb les campanyes i s’han fet les de prevenció del càncer de coll
d’úter, de cirurgia i d’urologia.
Per la de prevenció de càncer de coll d’úter, a part d’atendre al centre, ens hem
desplaçat a la plantació d’Hevecam on es van atendre a moltes dones.

Per la de cirurgia hem comptat amb el Dr. Bernard i per urologia amb el Dr. Edgar
Villavicencio

Formacions/Reunions
El primer dimecres de cada mes, es fa una sessió clínica preparada per professionals
del centre.
Aprofitem també aquest dimecres per trobar-nos tot l’equip i posar en comú tots
els dubtes, preocupacions, solucions, etc., que puguin haver-hi.
Creiem que la formació i la comunicació son dues de les millors eines pel bon
funcionament de qualsevol grup humà.
El treball en equip és indispensable per un bon funcionament

GNU
GNU és una ONG canària que ha creat un programa informàtic gratuït per la gestió
de serveis sanitaris.
Insolàfrica va accedir-hi gràcies a la Fundació Recover i el centre està totalment
informatitzat des del seu inici. Es va començar només amb el registre de pacients, la
consulta mèdica i laboratori. Aquest any 2019 s’ha desplaçat personal informàtic de
l’Argentina, que treballa per GNU, i ens han format per poder fer servir el programa
en tots els seus àmbits: gestió, comandes, enregistraments, farmàcia

Manteniment
Tornar a pintar els contenidors/aules que s’han rovellat, canviar mosquiteres que
s’han fet velles... El manteniment constant és indispensable.

Vincent
En Vincent és un noi de Kribi que tenia una osteïtis a la cama dreta. Ens va venir a
veure quan es va obrir el centre per demanar-nos si li podíem fer alguna cosa per
ell. Desprès de molt temps de cures i visites a traumatòlegs, es va fer una
amputació de la cama. Això va treure el dolor a en Vincent, ell ho va viure
positivament.
Llavors es va fer campanya per poder posar-li una pròtesis. Agraïm des d’aquí a
totes les persones que han ajudat a en Vincent

Insolàfrica
Aquest any hem tingut moltes visites que ens han fet viure uns dies inoblidables!!!!
Unes eren ja programades i esperades amb molta il·lusió, d’altres van ser de
sorpresa! Totes ens ajuden a continuar.

