
CONTEXT:
La RAAS és una regió mancada dels mínims serveis bàsics, com electricitat o aigua 
corrent. La seva capital, Bluefields, es troba aïllada, sense carreteres. Un únic hospi-
tal fa front a les necessitats de tota la població. La resta del sistema mèdic consta 
de diferents Puestos de Salud, la majoria dels quals són atesos per un estudiant de 
medicina.

OBJECTIUS:
Millorar el sistema d‘atenció sanitària a la RAAS mitjançant la implantació d’una 
xarxa de comunicació de dades i veu entre centres de salut de la regió. Millorar la 
salut dels habitants i el nivell de vida de les zones rurals. Fomentar l‘educació i l‘accés 
a la cultura i les noves tecnologies. 

llOCS:  Bluefields, capital de Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) i comunitats de Monkey Point  
   i San Pancho (RAAS), Nicaragua

SOCIS lOCAlS: Ministerio de Salud de Nicaragua i Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco

PARTICIPANTS: Alba Boj Sugrañes i Genís Mauri Baqueró, estudiants de l‘EETAC

AJUT CCD: 1.600 euros

ACTIVITATS: 
Assajos per a la implementació del radioenllaç Bluefields-Monkey Point. Disseny 
d‘una xarxa VPN per connectar Centros de Salud de Bluefields. Ampliació del siste-
ma de telefonia VoIP de l‘hospital. Implementació del sistema escriptoris remots 
NComputing. Formació del personal. Acord de cooperació amb la Bluefields Indian 
and Caribbean University (BICU).

RESUlTATS:
La implementació de l‘enllaç amb Monkey Point és inviable degut a la distància o a 
l‘alta atenuació per la vegetació o clima. Es dissenya i deixa pendent la xarxa VPN. 
S‘instal·len satisfactòriament diversos telèfons en nous departaments i 3 equips  
en punts estratègics de l‘hospital, ampliant la xarxa VoIP i el sistema d‘escriptoris 
remots. L‘acord bilateral de mobilitat entre BICU i EETAC s‘ha tancat amb èxit.

CONTINUïTAT:
Després d‘assolir fites destacables per una ONG petita com TSF, es proposa el tan-
cament del projecte. L‘escenari original del projecte s‘ha anat modificant. S‘han as-
solit resultats excel·lents, però les actuacions que caldria fer a partir d‘ara queden 
fora del nostre abast i àmbit d‘actuació.

SISTEMA DE TElEMEDICINA A l’ATlÀNTIC SUD. FASE VII
NICARAGUA:

IDH: 0,589
Superfície: 129.494 km²

Habitants: 5.465.100 hab.
Esperança de vida: 74,5 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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