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Rabuni - Campaments de Tinduf (Algèria)



Un laboratori de medicaments 
enmig del desert?

Sí, es tracta d’un laboratori de producció magistral de
medicaments essencials, que ha anat creixent a poc a poc
des de que es va idear el 1992, un procés que no s’atura,
sempre en constant evolució, creixement i millora.

Està situat dins el recinte sanitari “Bachir Saleh” de Rabuni, el
centre administratiu dels campaments de refugiats sahrauís
de Tinduf (Algèria), i forma part del sistema sanitari del
Ministeri de Salut Pública de República Àrab Sahrauí
Democràtica (RASD).
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Com i quan va sorgir la idea?

El 1992, durant un viatge de medicusmundi Catalunya als campaments sahrauís

es va conèixer un infermer que, en base a antigues fórmules que havia portat

des del Sàhara Occidental, preparava mercromina i altres preparats. Ell va ser la

nostra inspiració.

Així, el 1992 es va començar un projecte d’assistència farmacèutica que va

culminar amb la construcció del Laboratori de Producció de Medicaments el

1996, amb la idea de formar el personal local i produir medicaments

essencials destinats a cobrir les necessitats sanitàries bàsiques de la població

i així poder disminuir la dependència de l’exterior. Sense oblidar l’objectiu

final: crear l’embrió de la indústria farmacèutica de la RASD, i que aquest

equipament i, sobretot, el coneixement, es traslladi a un Sàhara Occidental

lliure.

Tot aquest camí s’ha recorregut sempre amb el Ministeri de Salut Pública de la

República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).
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L’equip del Laboratori



L’equip del Laboratori

Des de la seva creació, sempre ha funcionat amb personal
sahrauí, dones i homes amb llicenciatures en Farmàcia, Química,
Bioquímica, Microbiologia, Enginyeria Química… formats a
diferents parts del món (Rússia, Algèria, Cuba, Líbia, Espanya…).

Totes aquestes persones han estat i són el motor del Laboratori,
un equip estable que malgrat les dures condicions de vida als
campaments segueix apostant per treballar per al seu poble.

El personal de medicusmundi Catalunya visita els campaments
regularment i treballa coordinadament amb l’equip local, però el
dia a dia el gestiona de manera autònoma l’equip sahrauí.



Treballs diaris



Quins medicaments es produeixen?

Càpsules: Paracetamol, Ibuprofè, Antibiòtics.
Xarops per a la tos.
Antisèptics: desinfectants tipus Povidona.
Gotes per a les oïdes.
Sèrums estèrils de rentat.
Cremes per al dolor, per a infeccions de la pell…
Gel per a ecografies.

… entre d’altres.



Amb anàlisis a totes a les etapes de la fabricació:

• 1r- Quan arriba la matèria prima 
• 2n- Quan s’està fabricant
• 3r- Després de la fabricació

Com sabem que està bé 
el que es fabrica?

Amb mètodes com:
• Punt de fusió
• Control de pesos 
• Volumetria
• Dissolució 
• Espectrofotometria



Com arriben les matèries primes i els 
materials als campaments?

Els enviaments, en gran part, es fan a través de les caravanes
humanitàries que s’organitzen des de diferents països y que
gestionen la Mitja Lluna Roja Algeriana i la Sahrauí.

Cobreix les necessitats 
de tota la població?

La capacitat de producció del laboratori és fluctuant, depèn de
diversos condicionants externs tant econòmics (subvencions),
com logístics (dificultat d’enviament). Però té un paper molt
important quan es produeix una ruptura d’estocs de
medicaments als campaments.



Zones del Laboratori

Sala de Producció Estèril Zona de Producció General

Zona de Producció de Sèrums Magatzem de Matèries Primes 



A qui donar les gràcies?

A tots els donants que durant tants anys, amb les seves
aportacions, han fet possible aquest Laboratori:

Generalitat de Catalunya-ACCD, Ajuntaments, entitats, ONG,
Universitats, donants particulars, persones voluntàries...

I per descomptat, a totes i tots els que han format part de l’equip
de treballadors del Laboratori i al POBLE SAHRAUÍ.

Tu també pots sumar-te a aquest grup i fer possible que aquest
gran repte segueixi endavant, totes les donacions són
importants: COL·LABORA!

www.medicusmundi.cat
www.medicusmundi.es/catalunya

http://www.medicusmundi.cat/
http://www.medicusmundi.es/catalunya

