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Introducció: 
Des de Juliol 2016 PROA treballa al nord de Líbia rescatant persones en risc de 
naufragi i traslladant-les a un port segur. 500.000 persones han creuat i 7.500 han 
mort des de gener del 2016. L'ONG disposa de dos vaixells hospitals on s'ofereix 
assistència sanitària.   
 
Objectius: 
Descriure les característiques soci-demogràfiques i la situació de salut de les persones 
rescatades.   
 
Material i mètodes:   
Estudi descriptiu retrospectiu. S’analitzen els registres de salut de les persones 
rescatades en els vaixells de l'ONG des de l'1 de Juliol de 2016 al 28 d'agost de 2017. 
 
Resultats:  
22.234 persones ateses de 38 nacionalitats diferents, la majoria d'Àfrica Subsahariana 
(15.763, 70.9%). Els països de procedència més freqüents són Bangladesh (3051), 
Eritrea (2293) i Nigèria (2195).   3007 (13,5%) eren dones, 266 (8,9%) d'elles 
embarassades, 511 (2,3%) menors d'edat acompanyats per familiars i 5.425 (24,4%) 
menors d'edat no acompanyats. Es van reconèixer 53 cadàvers.  La patologia més 
freqüentment ès l'escabiosi: 6.292 (28,3%). Altres 213 (1%) patologies infeccioses 
diagnosticades: principalment dèrmiques (abscessos, cel•lulitis), gastroenteritis, 1 
endometritis, 1 varicel•la i 1 sospita de TBC. 80 van sofrir alguna complicació de 
malalties cròniques prèvies (HTA no controlada, descompensació diabètica, asma, 
etc.). En 20 cremades químiques greus per gasolina (dèrmiques profundes). En 129 
traumatismes (agressions en terra i ferides en les barques), 35 ferides de bala i 2 
ferides per arma blanca. Quinze persones van ser ateses per hipotèrmia moderada-
greu. Vam tractar un cas de gairebé-afogament i un pacient va morir per un cop de 
calor. El 100% dels rescatats afirmen haver estat testimonis de casos de violència i 
assassinats. El 100% de les dones refereixen abusos sexuals.   
 
Conclusions:  
Els problemes de salut detectats estan directament relacionats amb les precàries 
condicions de vida (escabiosi, malnutrició, deshidratació) i amb la violència extrema 
soferta (lesions traumàtiques, ansietat).  


