SAÚDE
Vínculos
comunitários para
cuidados de saúde
sustentáveis
(continuação da página anterior)

Nas formas sustentáveis de cuidados de
As pessoas precisam ser conscientizadas de
saúde trabalha-se com a comunidade de
que um bom nível de saúde é conseguido
uma maneira integrada, promovendo um
através das suas ações, como indivíduos e
bom nível de saúde e lidando com os
como comunidade. Quanto mais
serviços preventivos, curativos e de
informações elas receberem, maior será a
reabilitação. Os funcionários do centro de
capacidade que terão no sentido de fazerem
saúde precisam atuar como facilitadores,
mudanças para o seu próprio bem.
tendo bastante sensibilidade e a capacidade
de unir as pessoas. Os membros da
comunidade precisam sentir
como se fossem donos do
Tecnologia
ONG
centro de saúde.

Antes

Banco

Povoado típico sem
um programa de
saúde comunitária
O Mundo dos
Excluídos

Informações

As doenças mais comuns e de menor seriedade podem ser tratadas
pelos moradores do povoado, com medicamentos testados
cientificamente e com a orientação de agentes de saúde comunitária.

■

Treinamento e maiores informações devem ser fornecidos aos agentes
de saúde comunitária, assim como alguns medicamentos simples que
não exijam receita, para o tratamento de algumas doenças comuns.

■

Medidas eficazes devem ser tomadas para o tratamento de doenças
que podem ser prevenidas.

■

Todos os cidadãos têm o direito de receber certos serviços básicos de
saúde, através da provisão governamental.

■

Os grupos comunitários devem trabalhar em parceria com os serviços
de saúde para que haja igualdade no trabalho de cuidados de saúde.

■

As organizações comunitárias devem reservar um fundo para algumas
pessoas que precisarem de atendimento médico curativo em clínicas
ou hospitais.

RECURSOS
DO POVOADO

Estudo de cas
so
A malária foi identificada com
mo uma das
maiores causas de doenças em um dos
povoados. Após aprenderem que a malária
é transmitida através de mosquitos que se
reproduzem em água parada, eles fizeram
uma boa limpeza, construíram esgotos
subterrâneos e diminuíram co
onsideravelmente a incidência da doença.

Os jovens têm
pouca esperança
no futuro

Igreja

O transporte permite
ter acesso a alguns
recursos da cidade

ONG

União de crédito

Estudo de caso
Ashok era uma pessoa bastante pobre.
Ele foi picado seriam
mente por uma
cobra, mas não tinha condições de
pagar pelo tratamento que salvaria a
sua vida. A comunidade onde ele vivia
contribuíu com o custo do
d tratamento.

PASSO A PASSO NO.37

As pessoas possuem agora
maiores informações e
habilidades na área de saúde,
estando melhor capacitadas

Os recursos do povoado
são agora ampliados e
melhorados, sendo
acessíveis a todos

Clínica

Água

PASSO A PASSO NO.37

Informações

O Mundo
dos Pobres

Escola

As mulheres exercem
pouca influência no
funcionamento do
povoado
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Povoado com um
programa de saúde
comunitária

Os grupos
marginalizados fazem
agora parte da
comunidade e têm
acesso aos seus
recursos

O Mundo
dos Pobres

RECURSOS
DA CIDADE

O Mundo
dos Ricos

Transporte

As pessoas pobres têm pouco
acesso aos recursos do povoado,
assim como transporte, clínicas
de saúde, crédito e
escolarização
Água

Banco

Hospital

União de crédito

Clínica

Tecnologia

ONG

Depois

O Mundo
dos Ricos

Os ricos têm acesso
aos recursos da cidade
e do povoado

Transporte

■

Hospital

Pessoas com
AIDS/SIDA, tuberculose
ou lepra são excluídas
da comunidade

Os cuidados de saúde
são muito caros para
os pobres

RECURSOS
DA CIDADE

A Dra Shobha Arole formou-se no Christian Medical College, de Vellore.
Após adquirir experiência na área médica em outro local, ela tornou-se
Diretora Assistente do CRHP, unindo-se aos seus pais, que estabeleceram
este trabalho em Jamkhed. Ela se interessa por formas sustentáveis de
cuidados de saúde a partir da comunidade, além do desenvolvimento de
serviços de cuidados de saúde secundários que sejam viáveis, especialmente
cirurgias de baixo custo e o uso de cirurgia endoscópica.
CRHP Jamkhed, Ahmednagar District, Maharashtra 413 201, Índia.

Sugestões dos moradores do povoado

As mulheres e os jovens
passam a ter acesso a
crédito e a treinamento
profissionalizante

Escola

Igreja
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