Save the Children atén dones de Veneçuela amb embaràs de risc
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Centenars de dones veneçolanes en embaràs avançat, i amb greus riscos per a la salut estan arribant al centre de salut
d'emergència establert per Save the Children a la frontera amb Colòmbia per rebre l'atenció que necessiten i que difícilment
poden trobar al seu país a causa que el sistema de salut està gairebé col·lapsat.

La situació a Veneçuela és insostenible a nivell humanitari. Més de 3 milions de persones han fugit de Veneçuela en els últims
anys i 2,4 milions es troben ara mateix en països d'Amèrica Llatina i al Carib. Entre ells, més de 500.000 són nens i nenes que
s'han vist obligats a fugir a Colòmbia, Perú, Equador, Brasil i el Carib i que necessiten ajuda humanitària; convertint-se
actualment en un èxode massiu.
Es calcula que si no es prenen les mesures democràtiques perquè Veneçuela surti de la crisi, a finals de 2019, més de 6.000
persones abandonaran cada dia al país.
Atenent embarassades a la frontera amb Colòmbia
En aquest context, centenars de dones veneçolanes en embaràs avançat, i amb greus riscos per a la salut i la dels seus fills,
estan arribant al centre de salut d'emergència establert per Save the Children a la frontera amb Colòmbia per rebre l'atenció
que necessiten i que difícilment poden trobar al seu país a causa que el sistema de salut està gairebé col·lapsat.
Des de l'abril, quan la clínica de l'organització va entrar en funcionament, 792 dones veneçolanes han estat tractades abans i
després del part. En molts casos, es tracta de dones que, en el segon o tercer trimestre d'embaràs, també com a resultat de
complicacions relacionades amb el treball laboriós a Veneçuela, van haver de fer front a l'arriscat viatge a Colòmbia, sovint
havent de deixar a les seves famílies a casa i sense un lloc on quedar-se una vegada que van arribar al seu destí.
Malalties i riscos
Segons Save the Children -organització internacional que lluita des de fa 100 anys per salvar els infants en situació de risc i
garantir-los un futur-, més del 60% de les dones que van acudir a la clínica tenien embarassos d'alt risc, i més de la meitat
d'elles patien d'anèmia per falta d'aliments nutritius i assequibles a Veneçuela, un país que ja ha estat abandonat per més de 4
milions de persones com a conseqüència dels disturbis polítics i econòmics.
Per altres dones i nenes, però, els riscos provenen de les malalties de transmissió sexual, com la sífilis i les infeccions pel virus
del papil·loma. A Veneçuela, la inflació ha augmentat en més d'un milió de per cent, el que ha impedit que la majoria de la
població pugui pagar la majoria dels anticonceptius en els últims cinc anys.
Unitat de salut sexual
Per satisfer les creixents necessitats, la clínica d'emergència de Save the Children també compta amb una unitat de salut
sexual i reproductiva a Macao, prop de la frontera amb Veneçuela, que proporciona atenció prenatal i postnatal, serveis de
salut mental, suport als supervivents de la violència basada en el gènere i tractament de les malalties de transmissió sexual.
Dones i nens vulnerables
"Al voltant d'una cinquena part de totes les dones embarassades que trobem en el nostre centre són nenes menors de 18 anys
i que per arribar aquí en molts casos van haver de deixar gairebé tot el que tenien, incloent documents. Això vol dir que el seu
accés a l'atenció de la salut és extremadament limitat, el que agreuja encara més els riscos per a ells mateixos i per als seus
fills per néixer. Estem parlant de dones i nens altament vulnerables que, a més de no rebre l'atenció mèdica necessària, sovint
no poden tenir aliments nutritius o un lloc segur per viure ", afirma Maria Paula Martínez, directora de Save the Children a
Colòmbia.
"Per tant, demanem al govern colombià que assigni més recursos als nens migrants de Veneçuela, garanteixi l'accés a serveis
de salut de qualitat i promogui el respecte dels drets dels migrants veneçolans", conclou Maria Paula Martínez.
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