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N a d a l

Benvolguts amics, socis i donants:

ACTMON ha seguit, enguany, la col·laboració amb el programes de lluita contra la 

tuberculosi (TB) a l’Hospital Albert Schweitzer (HAS) de Haití i a Djibuti, a la banya 

d’Àfrica.

El nostre suport amb el programa del HAS continua ininterromput des de fa més de 15 

anys. El seus bon resultats han estat publicats a revistes internacionals (Treatment of 

tuberculosis in a rural area of Haiti: directly observed and non-observed regimens. The 

experience of Hôpital Albert Schweitzer. International Journal of Tuberculosis and Lung 

Disease 2001; 5:137-145) i citats per la mateixa Organització Mundial de la Salut. 

És coneguda la forta relació que existeix entre la TB i el virus causant  de la sida 

(VIH). Actualment, gràcies al baix preu dels antiretrovirals els malalts de TB infectats 

també amb el VIH poden mantenir una salut excel·lent si prenen de forma regular els 

medicaments. Una imatge val més que mil paraules i a les fotos següents podeu veure 

un pacient a Haití afectat per les dos malalties (TB i sida) abans de començar el trac-

tament anti-TB i uns mesos més tard, ja amb la TB curada i prenen els medicaments 

anti-retrovirals.

La col·laboració amb el Programa de Djibuti (aquest petit país té la tercera incidència 

més alta de TB al món) s’està fent mitjançant un acord amb la Generalitat de Catalunya 

i el laboratori de microbactèries de l’Hospital de la Vall d’Hebron. Gràcies a aquest tre-

ball s’ha pogut detectar un gran nombre de malalts amb diferents graus de resistència 

als medicaments anti-TB i que requereixen uns règims especials.
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Volem insistir que el treball d’ACTMON es fa mitjançant actuacions molt con-

cretes, limitades geogràficament però de llarga durada i sempre d’acord amb els 

programes locals sol·licitats per el propi país. Els projectes s’avaluen regularment 

per precisar el nostre impacte i corregir possibles errors o canvis d’estratègia.

Les condicions socials d’una població tenen una importància cabdal sobre la TB (la seva 

incidència, curació i mortalitat) i per això el component educatiu és molt important 

per el seu control. Es així que amb l’acord de la Junta es va decidir incloure també 

l’aspecte formatiu, especialment dels joves, en els objectius d’ACTMON per així poder 

facilitar l’ajuda econòmica i col·laboració amb diverses escoles i joves dels països on ac-

tuem. Amb aquesta fi, Laura Allende, persona amb experiència en projectes de educació 

a l’Àfrica, ha donat el seu acord per formar part de la nostre Junta.

Per altre banda, volem participar-vos la mort sobtada i inesperada del nostre amic i 

membre de la junta de ACTMON Lluis de Sebastián. No es cap tòpic afirmar que 

ha deixat un gran buit entre tots els que el coneixíem i teníem la sort de ser els seus 

amics.

Laura Allende
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