
EL QUE CAL ÉS POSAR EXEMPLES 

En el Projecte de Salut Materna i Neonatal a la Zona Wollo del Nord. 

  

A Jenato Ber, el suport d’IPI-COOP, en sinèrgia amb les autoritats sanitàries del 

municipi de Woldiya, ha permès que les health extension workers (treballadores 

sanitàries d’extensió) hagin construït una casa model al seu Health Post (centre de 

salut rural). Aquesta actuació millorarà la salut de les mares i dels seus infants. 

 

Les treballadores sanitàries d’extensió són les professionals sanitàries d’Etiòpia que 

tenen un contacte més estret amb la comunitat i, com a tals, poden fer moltes accions 

per a millorar la salut dels seus veïns. És per això que des d’IPI-Cooperació els hi 

brindem el nostre suport. 

Des de l’agost de 2013, IPI-COOP ha estat fent tasques de suport en sinèrgia amb les 

autoritats sanitàries del municipi de Woldiya. Així, hem pogut veure com la 

disseminació dels missatges claus en salut ha crescut fins a assolir pràcticament tota la 

població que depèn d’aquest centre. Això s’ha fet a través d’un programa de creació 

d’una xarxa de dones que, conscienciades de la importància d’aquests missatges, 

informen a les seves amigues i veïnes. Però no només es tracta de parlar, si no també de 

donar exemples. 

Un dels llocs on hem vist que el programa ha funcionat amb més èxit és al Health Post 

de Jenato Ber, on el suport d’IPI-COOP ha permès ajudar, a les treballadores sanitàries 

d’extensió, a construir una casa model. 

 

 

Fotografia del Health Post de Jenato Ber a l’octubre de 2013 i al gener de 2014. A 

destacar la nova casa model a la dreta de l’edifici principal. 

 

Les cases model serveixen per a que les dones de la comunitat puguin veure com hauria 

de ser un habitatge més saludable amb els materials que compten en el seu entorn. A 



més a més, la xarxa de voluntàries difondrà l’existència d’aquestes cases, servint 

d’exemple per a noves construccions o adaptacions de les llars en les que actualment 

habiten les comunitats rurals. 

 I això perquè hauria de ser important 

per a reduir la mortalitat materno-

infantil? Segons dades de les OMS, 

l’11% de les morts de nens menors  de 

5 anys al món, va ser per causa de 

diarrees. La higiene de la mare i del 

nounat és important per arribar al part 

en condicions òptimes i per a 

sobreviure a la primera setmana de 

vida, la més sensible de totes. Per tant, 

disseminar la importància de rentar-se 

les mans i aprendre a construir aixetes 

per a aquest fi, pot ajudar a salvar 

moltes vides. 

 Però, això que té a veure amb el que 

passa a Jenato Ber? La construcció de 

la casa model al recinte del Health 

Post, ha desembocat en una millora de 

les instal·lacions dels domicilis de la 

zona. A la fotografia superior, 

instal·lació per a la neteja de mans a 

l’entrada de la cuina d’un domicili 

privat de la zona d’influència d’aquest 

Health Post. A la inferior podem veure 

el mateix dispositiu annexa a la caseta 

del bany d’un altre domicili privat de 

la mateixa àrea).  

 

El que pretenem és ajudar a pal·liar problemes 

de salut que afecten a les mares i els nens, 

afegint d’aquesta manera un dels múltiples 

petits grans de sorra que el nostre projecte està 

aportant per a disminuir la mortalitat materna i 

neonatal dels municipis de Woldya i Habru. 

No només es tracta d’explicar, si no que també 

és necessari posar exemples. 
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