
 

 
 

A Xunta de Galicia e Fundación Vicente Ferrer colaboran 
para mellorar o acceso aos dereitos de Saúde Sexual 

Reprodutiva de 56.500 mulleres e adolescentes en áreas 
rurais da rexión de Kalyandurg (India) 

 
 

- Este proxecto permitiu que 39.670 mulleres das aldeas máis afastadas e 
empobrecidas puidesen acceder aos servizos de saúde do Hospital de 
Kalyandurg e a rede sanitaria rural da FVF, grazas a unha maior capacitación 
do propio persoal e mellora dos seus recursos. 

 
 

En India, o acceso a unha saúde de calidade para as mulleres é un desafío. A pesar 
de que hoxe en día a maioría das mulleres deciden dar a luz nun centro de saúde, as 
mulleres de áreas rurais afrontan un mundo de dificultades para chegar ao centro de 
saúde a tempo; e, os centros, ás veces tampouco están equipados de maneira 
adecuada. Problemas como a anemia, embarazos precoces, unha débil educación 
sanitaria e a falta de atención cara ás necesidades das mulleres, son algúns dos moitos 
desafíos que afrontan cada día as mulleres de áreas rurais da India.  
 
Fundación Vicente Ferrer ( FVF), coa súa contraparte en India Rural Development Trust 
( RDT), e desde hai máis de 50 anos, tentan axudar na mellora da calidade de vida e a 
saúde da poboación. Na área onde traballa a Fundación ten tres centros de referencia 
sanitarios, un deles, o Hospital de Kalyandurg, que asiste principalmente casos de 
obstetricia e xinecolóxicos. Con proxectos como o realizado grazas ao apoio da Xunta 
de Galicia, - desenvolto desde agosto do 2020 a novembro de 2021-, logrouse mellorar 
o acceso e a calidade dos servizos de saúde sexual e reprodutiva de uso público 
para polo menos 39.670 pacientes mediante o aumento da formación do persoal e 
dos recursos no Hospital de Kalyandurg e a 16.830 mulleres e adolescentes da rede 
de saúde comunitaria das rexións de Kalyandurg, Uravakonda, Madakasira e Adoni 
(sueste India).  
 



Nun contexto como o de India, marcado polas desigualdades, o proxecto desenvolveuse 
en tres liñas moi claras de actuación. A primeira centrouse en incrementar a 
información, a educación e a sensibilización de 16.830 mulleres en temas 
relacionados coa Saúde Sexual Reprodutiva (SSR) e Dereitos Conexos. O enfoque da 
segunda liña de traballo permitiu sensibilizar sobre SSR e os seus dereitos asociados 
en preto de 320 comunidades, con especial atención a familias e poboación 
adolescente. E, en terceiro lugar, mellorar o acceso e a calidade dos servizos de 
saúde pública para polo menos 39.670 pacientes a través dunha maior capacitación de 
persoal e recursos no Hospital Kalyandurg e a rede de saúde comunitaria.  
 
Realizáronse numerosas actividades de sensiblización coa poboación máis 
vulnerable en canto ao acceso á saúde sexual e reprodutiva, informando, entre outras 
cousas, da importancia da saúde, a alimentación, e tamén o respecto cara á 
sexualidade feminina. Do mesmo xeito, fíxose moita incidencia na actitude da 
sociedade cara ás mozas e mulleres e a súa saúde. O apoio da rede de FVF, conformada 
polas clínicas rurais, enfermeiras rurais e traballadoras comunitarias da saúde, foi 
tamén clave no proxecto para que as mulleres atopen a confianza e o apoio para tratar 
temas como, por exemplo, a citoloxía ou a propia menstruación, que doutro xeito non 
compartirían.  
 
Ao finalizar o proxecto, compartíronse materiais de sensibilización deseñados de 
maneira participativa, con respecto intercultural e en lingua local telegu,- (folletos, 
cadernos pequenos, carteis)-, que foron utilizados durante o desenvolvemento dos 
obradoiros.  
 
A crise sanitaria por COVID-19 está a evidenciar desigualdades de xénero preexistentes 
nas necesidades específicas e no acceso á saúde das mulleres. Grazas a este proxecto 
puidéronse garantir medidas efectivas de prevención e atención á saúde sexual e 
reprodutiva das mulleres, e situounas como unha prioridade. Destacar que as 
poboacións carecían de información e interese sobre a saúde das xoves e as mulleres, 
e proxectos como este están a axudar a eliminar tabús , -desde temas de alimentación, 
menstruación ou embarazo-, facendo accesible a súa información, empoderándoas e 
non limitando a súa autonomía para que elas mesmas decidan sobre a súa propia saúde. 
A estrutura sanitaria de Rural Development Trust, contraparte de FVF, seguiu 
reforzándose,- coidando aínda máis ás mulleres rurais, mesmo en zonas afastadas-, a 
pesar da situación da pandemia. O proxecto fortaleceu aos equipos e ao persoal 
sanitario, capacitando aos mesmos para que poidan seguir empoderando ás mulleres 
sobre os seus propios corpos e as súas vidas. Se queres coñecer máis sobre este 
proxecto, fai clic en: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5i0SPqp7Poc (Castelán) 
https://www.youtube.com/watch?v=XOd94ROv8hY (Galego) 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5i0SPqp7Poc
https://www.youtube.com/watch?v=XOd94ROv8hY

