
 

 

Projecte 3173 

 
MILLORADA L’ATENCIÓ MEDICOSOCIAL DE LES COMUNITATS AFECTADES PEL CONFLICTE 
A SÍRIA (POBLACIÓ LOCAL I REFUGIADA) AL LÍBAN 
 
RESUM:  
El projecte, durant 9 mesos, facilitarà a 9.176 persones serveis de salut 

d'atenció primària (curatius i preventius) a cinc localitzacions (districte 

Saida) que compleixen tres requisits: 

  

a) Un nombre important de refugiats sirians hi resideixen 

b) No existeixen serveis de salut primària  

c) No hi ha conflicte obert  

  

Es prioritzen zones on la implicació de les municipalitats faciliti el treball 

de la Creu Roja Noruega, que es coordinarà amb altres entitats per 

evitar duplicitats.  

  

Es podran valorar noves zones d'intervenció. Actualment, les zones són 

Marwanieh, Besarieh, Ankoun, Ansarieh i Joun.  

  

La unitat mòbil es desplaçarà cada dia de la setmana a una localització. 

A través d'un equip multidisciplinari (metge generalista, infermera, 

llevadora i treballador/a social), es faran consultes generals, 

pediàtriques i ginecològiques, entre d'altres. Es prestarà especial atenció 

a les malalties cròniques. Si així ho estableix la prescripció mèdica, es 

distribuiran les medecines necessàries.  

  

Tant les consultes de la Creu Roja Noruega com les medecines són 

universals i gratuïtes. D'acord amb la informació dels registres mèdics, la 

treballadora social, amb suport de l'equip mèdic i la participació de la 

comunitat, farà una avaluació de necessitats per conèixer les temàtiques 

a tractar en l'àrea psicosocial, de prevenció de malalties i promoció de la salut.  

Aquestes es faran amb l'ajuda dels voluntaris i voluntàries 

comunitaris/àries tant en els espais per a les consultes (cedits per les 

municipalitats i/o altres organitzacions) com a les escoles (es preveu una 

sessió/escola /2 mesos durant el curs escolar ).  

  

Es faran, a més, dos intercanvis per a personal i voluntaris (homes i 

dones) en treball comunitari. 

 

Sector: Salut 
 
País / regió:  

Líban. Marwanieh, Besarieh, Ankoun, 
Ansarieh i Joun 
 
Durada: 

9 mesos 
 
Entitat que presenta:  

Creu Roja Catalunya 
 
Entitat que executa: 

Creu Roja Líban 
 

Titulars de drets:  

12.815 persones refugiades 
 
Pressupost 
 
Import total: 101.104,26 € 
Import aprovat: 3.349,00 € 

 

 

 

Foto: Creu Roja 

 

 


