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CONTRIBUIR A L´ACCÉS A LA SALUT DE LES PERSONES AFECTADES PEL TERRATRÈMOL 
A LA CIUTAT DE DARBANDIKHAN, AL-SALAIMINIYA, KURDISTAN IRAQUIÀ 
 
RESUM: 
La proposta presentada vol contribuir a garantir l'accés la salut de 

les persones desplaçades i afectades per catàstrofes naturals. 

Aquesta actuació es justifica per la situació d'emergència que viu la 

ciutat de Darbandikhan; després del terratrèmol sofert a l'oest de 

l'Iran, país amb el qual aquesta ciutat fa frontera, i que va afectar la 

ciutat i els seus habitants el 12 de novembre de l'any passat.   

Els residents de la ciutat s'han vist obligats a abandonar casa seva 

com a resultat del sisme de 7,2 graus en l'escala de Richter. Els 

danys humans i materials han atemorit la població, que ha 

presenciat l'esfondrament de domicilis, centres de salut, escoles, 

electricitat, etc. Fonts oficials han anunciat la mort de vuit persones 

a la regió i més de 500 ferits. Centenars de milers de persones van 

fugir a àrees segures per por d'ensulsiades posteriors al sisme. 

 

Davant d'aquesta conjuntura, els serveis mèdics han col·lapsat a 

causa de la destrucció de múltiples centres de salut a la ciutat. La 

carència de medicaments després del desastre i les dificultats del 

personal per diagnosticar i tractar totes les persones desplaçades 

ajuda a comprendre la greu situació de la zona. Els serveis mèdics 

s'han vist superats, ja que s'han hagut de desplaçar a altres 

instal·lacions per dotar-les de medicaments, subratllant la 

precarietat dels serveis sanitaris. 

 

La regió pateix dificultats com les complicacions econòmiques 

generades per l'impagament de deutes i sous als treballadors, les 

tensions entre el govern federal i el govern regional kurd per la 

crisis viscuda després del referèndum d'independència el passat 25 

de setembre del 2017, que va provocar sancions econòmiques a la 

regió, etc. Tot això ha conduit a una erosió dels serveis bàsics, com 

la sanitat, que s'ha afegit a les greus taxes de desocupació i a 

l'augment de les emigracions en totes les zones del Kurdistan.  

 

Davant d'aquesta situació, es treballarà en dues línies d'actuació 

clau:  

a) Visibilitat: Mitjançant l'ús de panells, senyalitzacions i altres 

instruments, es busca visibilitzar la localització i l'obertura dels nous serveis de la clínica davant la població 

afectada perquè sàpiga on pot acudir en cas de necessitat mèdica i l'accés als nous serveis als que tindran 

accés.  

 

b) Assistència mèdica: Mitjançant el suport a un centre de salut local gestionat pel govern, es podrà prestar 

atenció mèdica als pacients, siguin adults o menors, en relació a ferides, infeccions o complicacions derivades 

d'una manca continuada d'accés a la salut provocada per la destrucció dels centres de salut a causa del 

terratrèmol. Així, es podran facilitar antibiòtics i medicaments específics a les dones.  

 

Finalment, també es tindran en compte aspectes de coordinació amb les autoritats locals i regionals, així com 

amb les agències i organitzacions nacionals i internacionals amb un rol determinant en l'àmbit de la salut de la 

zona.  

 

 
 

Sector: Salut 

 
País / regió: Irak. Kurdistan 

 

Durada: 3 mesos 
 
Entitat que presenta: ACP  
 
Entitat que executa:  

Iraqui Al-Amal Association 
 
Titulars de drets: RSP- Persones 

Refugiades i desplaçades. 
 
Pressupost 
 
Import total: 50.400,00 € 
Import aprovat: 45.600,00 € 

 

 


