A VillageReach Moçambique
A história da VillageReach começou em Moçambique há
mais de 20 anos, onde começámos a trabalhar para
fortalecer cadeias de abastecimento e levar produtos de
saúde às pessoas. Hoje, a nossa abordagem de concepção
de cadeias de abastecimento, em colaboração com
o Ministério da Saúde (MISAU), contribuiu para o
aumentou da vacinação em crianças e ajudou a
garantir a disponibilidade de medicamentos para
as comunidades em zonas de difícil acesso.

O Nosso Trabalho
Fortalecimento da Cadeia de Abastecimento
Para levar os produtos de saúde às pessoas em comunidades remotas,
concebemos e implementamos soluções de cadeia de abastecimento
que respondem aos desafios logísticos e de transporte da cadeia de
abastecimento. Fazemo-lo envolvendo parceiros de transporte do sector
privado, integrando cadeias de abastecimento de vacinas e medicamentos
e utilizando um software concebido para aumentar a visibilidade dos dados,
de tal forma que os trabalhadores tenham como fazer o acompanhamento
dos produtos de saúde, desde os armazéns nacionais até às unidades
sanitárias na última milha.

Drones para Saúde

Por vezes, os produtos não têm como ser transportados via terrestre. Estamos
a testar a utilização de drones para transportar amostras de laboratório de
áreas remotas para unidades de testagem, com vista a obter-se resultados
mais rápidos e melhores cuidados aos pacientes. Os Sistemas de Transporte
Aéreo Não Tripulado podem, rapidamente, entregar resultados de testes de
pacientes para doenças como o HIV, tuberculose e COVID-19 nas mãos de
profissionais de saúde para que possam prestar tratamento aos seus pacientes.

Centro Operativo de Emergência
em Saúde Pública

Estar preparado para emergências de saúde pública requer planeamento,
parceria e comunicação claras. Estamos a reforçar o Centro de Operações
de Emergência de Saúde Pública do MISAU para melhorar a sua capacidade
de planeamento estratégico e gestão das crises de saúde pública actuais e
futuras. Isto implica trabalhar com a equipa de planeamento estratégico do
MISAU e desenvolver um plano operacional para o Centro de Operações de
Emergência de Saúde Pública, de forma que o governo possa responder,
eficazmente, a emergências.

A VillageReach
transforma a prestação
de cuidados de saúde
para alcançar a todos, de
modo que cada indivíduo
tenha os cuidados de
saúde necessários para
prosperar.
O nosso trabalho
aumenta o acesso a
cuidados de saúde
de qualidade para 58
milhões de pessoas na
África Subsahariana.

Concepção de Soluções Expansíveis
Caminhos tecnológicos para os cuidados
de saúde primários
Desenvolvendo trajectórias para que a população
carente tenha mais acesso aos cuidados de saúde
primários

Produtos de Saúde para as Pessoas
Disponibilização de produtos de saúde, quando e onde
são necessários.

Coordenar os esforços de socorro após os ciclones
Kenneth e Idai foi um alerta - quando não é possível
transportar medicamentos que salvam vidas por
estrada, o que podemos fazer? Tenho orgulho
do nosso trabalho com governos e parceiros
do sector privado para fortalecer as cadeias de
abastecimento para alcançar as pessoas, mesmo
em crise.”

– ROTAFINA DONCO
Directora Nacional da VillageReach

Impacto sustentável

A VillageReach trabalha com governos e o sector privado
para impulsionar o impacto sustentável em larga escala.

Resposta à COVID-19
Estamos a trabalhar com o governo e os
parceiros para:
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Aumentar a capacidade das chamadas e agregar
informação em matéria de COVID-19 à linha
aberta nacional sobre saúde, AlôVida.
Adquirir mais de 5 milhões de peças de
equipamento de protecção individual (EPI)
para trabalhadores de saúde da linha da frente,
através do Fundo de Acção para África para a
COVID-19.
Distribuir EPI às unidades sanitárias
através de entregas de rotina, por
meio dos nossos programas
de cadeias de abastecimento.
Apoiar o MISAU no
desenvolvimento dos
planos de introdução
e distribuição da
vacina contra a
COVID-19 no país

A Nossa Equipa de Especialistas
Mais de 35 colaboradores da VillageReach Moçambique vivem
e trabalham dentro das comunidades que servimos e oferecem
os seus conhecimentos especializados em matéria de saúde
pública, tecnologia e negócios, para criar uma mudança
sistémica e cumprir a nossa missão.
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