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INFORMACIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL SCCOT 

1) Introducció: 

La cooperació internacional ens permet apropar una acció mèdica i humanitària a 

països amb recursos sanitaris limitats. En l’àmbit acadèmic també permet donar 

suport a l’actualització i millora de la formació en forma de col·laboracions puntuals 

amb les Facultats de Medicina. En molts casos,   l’activitat clínica i acadèmica estan 

associades en la mateixa estada. 

La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia posa a disposició dels seu 

socis la possibilitat de compartir les seves experiències en programes de cooperació i 

donar conèixer aquelles ONG que disposen de programes relacionats amb la nostra 

especialitat. Tots aquell socis que ho desitgin poden compartir la seva experiència i 

projectes així com atreure nous professionals  interessats a participar en una 

experiència professional i humana única. 

En aquesta web intentarem informar dels projectes en curs, dels ja realitzats, de les 

experiències per compartir, així com alguns consells pràctics per estar informat i 

preparat per a aquesta aventura. 

2)  Missions: 

-    Atenció mèdica en països amb pocs recursos sanitaris, sense  conflictes 
armats 

-    Col·laboracions acadèmiques puntuals amb Facultats de Medicina 

-    Donacions de material quirúrgic 

3)  Suports: 

-    Personal amb logística local 

-    ONG’s 

-    Fundacions 

-    Puntualment, hospitals del país d’origen de la col·laboració 

4) Projectes: 
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En l’àmbit de la Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, dins del context d’assistència 
mèdica i logística general, amb/sense suport dels governs locals/nacionals.  
 

Associacions actives a dia d’avui, dins de les quals hi ha projectes amb descripcions 

genèriques dels mateixos: 

  Fundación Vicente Ferrer                                      
 

§ www.fundacionvicenteferrer.org  
§ Activitats en Anantapur, Andhra Pradesh, India. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     Metges del món / Médicos del Mundo                                
 

§ www.medicosdelmundo.org  
§ Activitats en Moçambic 
§ Cerquen metges (suspensió de col·laboració mèdica cubana des 

de setembre 2017) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Misión Católica de Cubal                 
 

§ Activitats a l’Hospital Nossa Senhora da Paz, a Cubal, Benguela, 
Angola, en col·laboració amb l’Hospital Vall d’Hebron, VH Institut 
de Recerca 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    AACS 
Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria                

 
§ www.cooperacionsanitaria.com 
§ Activitats a Antananarivo, Madagascar, en col·laboració amb 

l’Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      COEM 
Cirujanos ortopédicos de España para el Mundo                            
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§ www.acoem.es 
§ Activitats a Dschang, Camerún 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Fundación Hospital Mayo Rey                       
 

§ www.fundacionmayorey.org 
§ Activitats a Garoua, Camerún 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    ONG Oasis                                                              
 

§ www.ongoasis.org/oasis 
§ Activitats en Togo, Centro Aruone de Bambouaka 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    ONG Cirurgia en Turkana                                              
 

§ www.cirugiaenturkana.com  
§ Activitats en Turkana, Kenia 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    ELI: Voluntariado Internacional 
 

§ www.voluntariosinternacionales.org  
§ Activitats en diferents països de Àfrica, Àsia, Amèrica del Sud 

 
 
 
Altres possibilitats (actualitzacions en curs): 
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- Nicaragua 
- Perú 
- Haití 
- Mèxic 
- Etiòpia 
- Guinea equatorial 
- Níger 
- Bolívia 
- Congo 
- Irak 

 
 

5) Riscs: 

-    Necessitat de vacunes en regions boscoses, saharianes, subsaharianes i 
mitjà orient (informació específica per cada país donat el risc de malalties 
infeccioses endèmiques de cada zona) 

-    Geosentinel: informació específica de riscs segons les regions. 
International Society of Travel Medicine: www.istm.org 

-    Grups yihadistes locals/internacionals (Moçambic, Irak, Rep. Congo), 
mines, segrests. 

6) Assegurances: 

-    No disposem d’assegurança global 
-    Cadascú ha de disposar d’assegurança de viatge, mèdica i de repatriament 

en cas de necessitat 
-    Algunes fundacions organitzadores poden facilitat alguna assegurança  

parcial 

7) Limitacions: 

-    El govern espanyol no concedeix cap tipus de cobertura mèdica ni logística. 
-    Desaconsellat oficialment en països amb conflictes armats 

 

8) Aspectes legals:  
-    No tenen caràcter de “voluntariat” aquelles activitats, puntuals o 

periòdiques, organitzades/realitzades fora d’organismes reconeguts. 
-    Per empleats públics: les activitats de voluntariat han de ser fora de la seva 

jornada laboral. Es poden obtenir reduccions de la jornada laboral i/o 
demanar excedència puntualment. 

-    Comunicar el desplaçament via la web amb prou antelació al Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España: https://registroviajeros.exteriores.gob.es 

-    Assegurar-se de tenir clarament identificats: 
- Persona de referència “in situ” 
- Vols anada-tornada i qualsevol viatge local 
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-  Allotjament durant l’estada 
-  Assegurança (pòlissa, compania, cobertures) 

-    Reglamento (UE) núm. 375/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 3 de abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de 
Ayuda Humanitaria («iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE») y su 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1244/2014, de la Comisión, de 20 de 
noviembre de 2014 

-    Drets i obligacions legals: Ley 45/2015, 14 octubre, 
Voluntariado: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/14/45/con 

9) Beneficis econòmics: 

-    No remuneració 
-    Fiscals, en cas de donatius per finançar altres projectes 
 

10) Requisits mínims (depenent de l’àrea de desplaçament): 

-    Vacunació obligatòria (en funció del àrea de desplaçament) 
-    Coneixements de la llengua local, en el seu defecte de 

anglès/francès/portuguès 
-    Ser Metge Especialista en COT o en Formació avançada, amb un mínim 

d’experiència clínica/quirúrgica 
-    Disposar/demostrar un sponsor per el viatge/allotjament, si no forma part 

de una organització de voluntariat. 
-    Disposar de un reconeixement com a voluntari de la part de l’organització 

receptora 

11) Idiomes: 

País Estudiants 
Medicina 

Metges 
Professionals 

Llenguatge Requerit 

Argentina Si No Castellà 

Cambotja Si Si Anglès mitjà 

Costa Rica No Si Castellà 

Equador Si Si Castellà 

Ghana Si Si Anglès mitjà 
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Guatemala Si Si Castellà 

Índia Si No Anglès mitjà 

Iraq No Si Anglès mitjà - Àrab 

Kenia Si Si Anglès mitjà 

Nepal Si Si Anglés mitjà 

Perú Si Si  Castellà 

Filipines Si Si Anglès mitjà - Castellà 

Tailàndia  Si (observació) No Anglès mitjà 

Uganda Si Si Anglès mitjà 

Vietnam Si Si Anglès mitjà 

  

12) Treball de terreny: 

-    Exàmens diagnòstics 
-    Consultes clíniques 
-    Infeccions aparell locomotor 
-    Traumatologia general 
-    Cirurgia ortopèdica del adult i del nen 

13) Consells: 

-    No anar mai sol 
-    Especialista júnior acompanyat de sénior 

14) Entitats finançadores: 

-    Associacions locals 
-    Universitats 
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-    Unió Europea 
-    Societats científiques 
-    EU Aid Volunteers (campanyes anuals) 
-    Bancs 

  

15)  En l’àmbit SCCOT (en procés de creació): 

-    Publicitat de les experiències realitzades (publicacions Revista) 
-    Promoure beques/ajudes financeres per viatge/assegurança per els 

interessats 
-    Recerca de col·laboracions amb països via Universitats (docència) i governs 

locals. 
-   Contactes actuals: 

·   Universitat de Maputo (Moçambic) 

16) Material per donacions: 

17.1. Introducció: Tots coneixem centres hospitalaris llunyans que no disposen 

en la seva àrea quirúrgica de material d’osteosíntesi, o de motors, etc. La idea es poder 

recollir dels nostres centres hospitalaris aquells materials en desús, encara útils i 

funcionals. Un cop verificats son rentats, embalats i identificats en lots i dipositats en 

un magatzem amb la col·laboració de Vortrom, amb qui la SCCOT ha signat  un acord 

temporal al respecte. 

  17.2. Base de dades del material: S’ha creat una base de dades amb material 

quirúrgic apte per ser reutilitzat.  La disponibilitat de aquest material es farà visible en 

format PDF amb identificació del número de lot, estat del material, quantitat i en 

format visual. Aquest fitxer podrà ser consultat a la pàgina web de la SCCOT, i serà 

actualitzat de manera regular. 

  17.3. Rol de la SCCOT: La Societat només facilitarà la recollida dels materials, la 

seva preparació i la publicitat dels mateixos en la pàgina web. Aquells centres o ONG 

que ho desitgin es podran posar en contacte amb la secretaria de la SCCOT per correu 

electrònic per sol·licitar-lo. La ONG serà responsable de recollir-ho amb el seu propi 

transport. 

17.4. Exemples: Actualment la SCCOT ha completat l’enviament solidari, amb la 

col·laboració de la industria, de mes de 180Kg de material quirúrgic a Ucraïna. En 
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especial fixadors externs amb destinació a la Ucranian Association of Orthopedic 

Surgeons (YAOT), enviament realitzat via la Polish Medical Mission, organització 

humanitària Polonesa. 

 
 
ANNEX Imatges: 

 

  
          

       
 

 
 


