Musa estava en coma...

Musa

Musa és un noi de 10 anys que va ser internat en coma profund al
St Francis Hospital, un centre de salut rural a Uganda. Feia uns dies
que rebia tractament per una sospita de malària cerebral. Quan es
va comprovar que no millorava es va fer una punció lumbar que
suggeria que patia una meningitis tuberculosa (TB). Se li van administrar els medicaments apropiats i al cap d’unes setmanes es va
recuperar completament. Aquesta és la foto presa poc abans de
marxar a casa.

Qui som i com treballem

La TB és una malaltia molt estesa en els països pobres i, especialment, entre els grups socials amb pocs recursos. Més d’1 milió de
persones moren cada any malgrat que amb un tractament correcte
es pot curar, però aquest és llarg i a més són necessaris, com a mínim, de 3 a 4 medicaments administrats en el intervals i en les dosis
adequades. ACTMON des de fa 20 anys finança diferents programes
de tractament supervisat, a diversos països, especialment a Haití.
Les taxes de curació obtingudes són elevades (prop del 90%); a més
de tractar els malalts es fa una cerca activa per trobar altres persones infectades o malaltes entre els familiars i els contactes més
propers.
ACTMON va ser creada l’any 1994 per donar un suport tècnic i financer a diferents programes de control de la TB al Carib, a SudAmèrica i a l’Àfrica. En els últims anys ACTMON ha incorporat el
finançament de programes d’educació, vista la importància que
aquesta te, tant en la salut, com en el desenvolupament general.
ACTMON te aquests principis fonamentals:
. Els projectes s’executen a requeriment dels interessats en el país
d’actuació.
. Estar finançats totalment per donacions privades.
. No pagar cap publicitat i tenir unes despeses administratives reduïdes.
. Treballar amb el personal local en el disseny i l’execució dels projectes.
. Avaluar periòdicament les nostres accions i fer els canvis oportuns.
. Dur una comptabilitat (que esta a la disposició de tot soci/donant)
amb una transparència absoluta.
Si vols col·laborar:
. Pots fer-te soci.
. Pots fer un donatiu a ACTMON, en general o per un projecte determinat (hospital, escola, sponsoritzar l’educació d’un alumne,
orfenat).
Amb 100 euros podem curar un malalt i amb 300 euros podem
pagar l’escola i l’alimentació d’un nen durant un any.
. Donant-nos a conèixer (www.actmon.org i
email: actmon@suport.org).

Fes-te soci col·laborador
d’

Amb només 100 euros
podeu sufragar el tractament i
la curació d’un malalt

Butlleta de resposta
Vull col·laborar amb ACTMON
un donatiu únic de
un donatiu periòdic de:
cada 6 mesos		
				
			
cada any			
				
				

euros
50 euros
100 euros		
euros
50 euros
100 euros
euros

Dades personals
Nom
DNI
Carrer						
Nº		 pis
Població						
Codi postal
Telèfons
Correu electrònic

Ordre de pagament al banc
Titular
Banc/caixa
Adreça agència
IBAN
Població						
Codi postal
Data			Signatura
IBAN de ACTMON: ES 9400 8100 5354 00013 25738

