Em 1993, dois jovens médicos e economista não-integrado o
Serviço Público, decidiu criar o Médecins D’Afrique como
uma plataforma de trabalho.

E IX OS
TRABALHO

Eles querem:

HISTÓRIA

A
COMPROMISSO

- Promover a atenção primária da saúde em África
com
um
foco
sobre
o
par
mãe-filho,
- Contribuir para a criação de equipas de saúde,
facilmente mobilizados, capaz de operar em toda a
África em conflitos, das epidemias ou catástrofes,
para assistência médica e nutrição de emergência.
Foram:
- Em primeiro lugar a se envolver com o governo
na criação do Plano Nacional de Desenvolvimento
sanitário (versão congolês da Iniciativa de Bamako)
- Em segundo lugar para fazê-lo em caso de conflito,
epidemias ou catástrofes, as equipes são formadas pronto
para responder no local para trabalhar mais eficazmente com
as organizações humanitárias Internacional e apoio na
condução dos programas de assistência humanitária, a longo
prazo.
Com base da experiência adquirida no Congo e África
Central, os membros do Médecins D’Afrique trabalhando
desde Janeiro de 2000:
1) Implementar ramos de Médecins D’Afrique em outras subregiões da África (Sul, Oeste, Leste, Norte), com o desejo de
intervir no futuro está em toda parte

DE CONCRETO apresentar a diáspora Africano.
DA SOCIEDADE

2) Para popularizar a experiência de Médecins D’Afrique
para o desenvolvimento integral da África e da Diáspora.

CIVIL PARA A

3) Reunindo as iniciativas locais para o desenvolvimento
sinergia para alcançar o objectivo de um Mutual Universal da
Saúde, porque a saúde é um direito de todos os que
transcende as fronteiras nacionais.

SAÚDE EM
ÁFRICA

4) Implementar acções de toda a África e programas
utilizados em nossas áreas de actuação: De emergência
médica, nutricional e de saúde e desenvolvimento sócio sanitário.

- Urgência

- Saúde /VIH

- Nutrição e
alimentação

 Protecção e
desenvolvimento
da criança

Médecins D’Afrique tem uma visão integrada de Problemas da
saúde. Estamos mobilizados para emergências que ocorrem na
África. Mas uma vez que a situação de emergência passado,
continuamos a sustentar as acções, definidas e programas reais
da saúde pública e comunidade, com ênfase especial para o
casal mãe / filho. Trabalhamos há 15 anos em seguintes áreas
de especialização:
O tratamento médico de deslocados e refugiados; assistência
nutricional e alimentaria em situações de emergência;
reabilitação emergência psicossocial; Abastecimento de água
potável, promoção da higiene e da situação do saneamento
emergência; Gestão de epidemias e desastres.
Fortalecimento distritos sanitário; Criação e gestão dos centros
da saúde comunitária; Luta contra as doenças endémicas
(malária, tuberculose e outras doenças endémicas locais); Saúde
escolar; educação saúde; Saúde reprodutiva e maternidade
segura;prevenção do VIH/SIDA e cuidar das pessoas infectadas;
Promoção de seguro de saúde mútuo; Lutar contra doença
mental; Medicina ambulatória ou move.
Promoção da boa pratica alimentaria e nutricional práticas
saudáveis (incluindo dietas especiais); Suporte para monitor
amento e gerenciamento de desnutrição e distúrbios nutrição;
Luta contra as deficiências de micro nutrientes (ferro, vitamina
A e iodo); Promoção da segurança alimentar nas famílias
(qualitativos e quantitativos); O suporte nutricional e alimentos a
grupos vulneráveis.
Atendimento integral dos órfãos e outras crianças vulneráveis;
Assistência das pessoas com deficiência; Protecção dos Direitos
da Criança e mulher; Assistência aos idosos; Desenvolvimento
integrado e sobrevivência da criança.

- Água / Higiene/
Meio Ambiente

Aprovisionamento de água potável; A promoção da higiene e
saneamento em áreas rurais e urbanas; protecção ambiente.

- CERMA:
Centro de Estudos
e pesquisa
Médecins
D’Afrique

A engenharia social; estudos; Acúmulo de experiência;
formação; Pesquisa Operacional em Saúde publica, Nutricional
Alimentos, Investigação e Desenvolvimento Biomédica
medicamentos fitoterápicos, aspectos psicossociais e económicas
de doença.

ONG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO – SANITÁRIO
Membro da rede 3D (Associação dos atores Africanos do Desenvolvimento Africano)

ANTENA EM

Coordenação Europa : 43, rua do Glycines – 91600 Savigny-sur-Orge – França
Tél : +33 (0) 1 69 21 75 04 ou (0) 9 63 51 65 98 – Mail : medecins_afrique@yahoo.fr

ÁFRICA

Médecins D’Afrique Começa à disposição de toda
organização que deseje utilizar sua expertise em projecto
e comissionamento de projectos de saúde.
Ele também solicita apoio, institucional, material, técnica
ou financeira, para todos aqueles que desejam contribuir
para o sucesso de seus vários programas.

OS
PARTENARIADOS

NOSSO
OBJECTIVO

Temos colaborado com outras
organizações e empresas

instituições,

seguintes

- UNICEF, OMS, o ACNUR, USAID, PAM, FAO
- Embaixadas: França, Estados Unidos, Japon
- CARITAS, CICV - IDoutor
- União Europeia - AFD
- Total E & P Congo – ENI Congo
- Cruz Vermelha, - Fórum Júnior
- Região : Aquitaine Franche-Comté Ile de France
- Banco Mundial - - Raoul Follereau - SOS Faim Luxemburgo
- Handicap África - Cidade de Besançon, Bordeaux, Amiens
De modo que já não podemos dizer :

Mbevo fua i fua, nganga mbazi.
O paciente morre, o médico virá amanhã.

SAÚDE - HUMANISMO - DESENVOLVIMENTO

Uma Associação Internacional dos Médicos e de Atores da Saúde, para
Promoção da Medicina Privada carácter social e acessível a todos.

MEDECINS D’AFRIQUE – SEDE INTERNACIONAL
Case 86, Bairro Milice, Bacongo, BRAZZAVILLE BP 45 – CONGO
amabrazza@yahoo.fr – www.medecins-afrique.org

