
APADRINA
El tractament d’un 
nen a Sierra Leone 

1€
al mes1€

al mes

“Por mucho que uno intente prepararse 
para el trabajo en África, la realidad 
siempre desborda.”

Fernando Aguiló

l'euro amb més sentit de la teva nòmina



QUÈ ES
La finalitat és aconseguir finançament pel tractament 
de nens a l’hospital Saint John of God en Sierra Leone, 
centre agermanat amb el nostre hospital.

OBJECTIUS
- Que cap nen deixi de ser tractat o ingressat per manca 

de mitjans econòmics.

- Que les famílies portin els nens a l’hospital als primers 
símptomes.

MOTIUS PER APADRINAR
- Sierra Leone és el segon país més pobre del món.

- Els recursos sanitaris disponibles son escasos i la atenció 
sanitària té un cost molt elevat per les famílies.

- L’índex de mortalitat infantil és el més alt del món.

- La incidència de malalties com la malària i la malnutrició 
és molt elevada.

- L’eficàcia dels tractaments depén molt de la precocitat 
del seu inici.

- L’OMS recomana atenció gratuita als menors de 5 anys 
del tercer mon.

- Els nens, els grans perjudicats: les famílies tenen certa 
resignació a les morts dels nens, ja que un de cada tres 
no arriba als cinc anys.

- Necessitat d’implantar programes preventius.

VULL SER SOLIDARI/A amb el 
Programa “Apadrina el tractament 

d’un nen a Sierra Leone”

Per això:

Accepto donar

de cadascuna de les meves 12 nòmines mensuals, 
així com de les dues pagues extraordinàries, el 

qual em serà deduït mensualment de les mateixes 
de forma indefinida, excepte que decideixi el 

contrari. En aquest cas ho notificaré per escrit al 
Departament de RR.HH de l’Hospital Sant Joan 

de Déu d’Esplugues. 

1€
al mes

Nom del treballador

Número d’empleat DNI

Data Signatura

Proposta individual de compromís dels treballadors de l’Hospital 
Sant Joan de Déu d’Esplugues amb els nens malalts de Sierra Leone

DINERS
DESTINATS

ANY INFANTS
TRACTATS

* Apareix l’èbola i l’hospital tanca a l’agost i per 2a vegada al setembre fins al febrer de 2015.
** Del febrer a l’octubre de 2015 es va obrir pediatria amb només 10 llits, actualment n’hi ha 20.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015**

691

2.068

1.932

2.242

2.366

2.623

2.972

791

613

20.104 €

42.963 €

43.963 €

58.430 €

90.154 €

89.899 €

92.752 €

11.044 €

26.872 €

l'euro amb més sentit de la teva nòmina

Pots entregar aquesta 
butlleta a:   

· Bústies de planta (Control d’Infermeria)     
· RR.HH.

APADRINA EN XIFRES


