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Gairebé 30 països podrien patir una
crisi com la de l'Ebola
Ho ha anunciat l'organització 'Save the Children' en el seu últim informe 'Wake
up Call'
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L'organització Save the Children http://www.savethechildren.es/)
(
ha anunciat en el seu últim
informe que prop de 30 països són susceptibles de patir una crisi semblant a la de l'Ebola, posant
en perill el futur de milions de nens.
L'informe 'Un toc d'atenció (Wake up Call): lliçons després de l'Ebola per als sistemes sanitaris de
tot el món' http://www.savethechildren.es/ver_doc.php?id=209)
(
fa una classificació dels països
més pobres del món analitzant els seus sistemes sanitaris a través d'estudiar el nombre de
treballadors, la inversió dels governs en salut i els índexs de mortalitat infantil.
D'aquest informe es desprèn que 28 països tenen uns mitjans de salut pública iguals o inferiors
que els de Libèria, el país que més ha patit els efectes del virus. Somàlia se situa en el lloc més
baix de la llista amb un treballador sanitari per cada 6.711 habitants mentre que al Regne Unit
n'hi ha un per cada 88 persones.
La resposta internacional a l'emergència humanitària ha costat 3.800 milions d'euros, mentre que
millorar les condicions sanitàries d'aquests països hauria costat 1.400 milions, ha denunciat l'ONG.
"Un sistema de salut fort podria haver detingut l'Ebola als seus inicis i haver salvat milers de
vides de nens i estalviat milers de milions d'euros", ha explicat el director de Cooperació
Internacional i Acció Humanitària, David del Campo.
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L'ONG denuncia que 'Universal Health Coverage
(http://www.who.int/universal_health_coverage/en/) ' exigeix "assegurar que totes les persones
obtinguin els serveis sanitaris que necessiten sense patir dificultats a l'hora de pagar-los". Tot i
això, 17.000 nens per sota dels cinc anys moren cada dia per causes que es poden prevenir, com
la pneumònia o la malària.
"El món es va despertar davant de l'Ebola, però ara la gent necessita ser conscient de
l'escandalosa debilitat dels sistemes sanitaris de molts països", ha afegit del Camp. L'OMS
estableix que els països han d'invertir un mínim de 77 euros per ciutadà per assegurar els serveis
mínims de salut. La despesa sanitària del Govern de Guinea el 2012 ha estat de 8 euros, mentre
que el de Noruega ha pujat a 6.858.
L'organització exigeix a la comunitat internacional un compromís ferri per reconstruir el fracturat
sistema de salut de Libèria, Sierra Leone i Guinea així com una garantia perquè totes les
persones tinguin accés a bons serveis sanitaris. A més demana que s'incloguin totes aquestes
propostes en els pròxims Objectius de Desenvolupament Sostenible, que reemplaçaran els actuals
Objectius del Mil·lenni.
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