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ÁFRICA/TOGO - A Ordem Hospitalar Fatebenefratelli em Afagnan foi
nomeada “Embaixadora da Saúde”
Afagnan (Agência Fides) – A Organização Mundial da Saúde escolheu este ano a Ordem Hospitalar dos
Fatebenefratelli em Afagnan como “Embaixadora da Saúde”. Este reconhecimento foi entregue a FreiPascal
Ahodegnon, Diretor Geral e médico do Hospital Saint Jean de Dieu, pelo o trabalho que realiza no hospital
togolês em favor das populações pobres.
O Hospital Saint Jean De Dieu se localiza em Afagnan, a cerca de 90 km de Lomé, e a 30 km do mar. A estrutura,
inaugurada em 1964, tem a forma de uma romã, símbolo de São João de Deus, fundador da Ordem Hospitala dos
Fatebenefratelli, e dispões de salas de Medicina, Obstetrícia Ginecologia, Pediatria, Cirurgia, Laboratório de
Análises, Radiologia. Quando foi fundada, numa área de 100 mil habitantes, indicada pelas autoridades locais
como a mais pobre, o hospital dispunha de 82 leitos, e agora dispõe de 269 leitos. Em 2008 foram medicados
cerca de 15 mil pacientes, e desses 8.500 ficaram internados. Os agentes de saúde atualmente que trabalham no
Hospital são 202 leigos e 17 religiosos e religiosas. A estrutura não recebe alguma ajuda do Estado: somente o
apoio econômico da Cúria Geral e da Província Lombardo Veneta da Ordem Religiosa, e a ajuda de associações.
Mais de 15% dos doentes são curados gratuitamente, pois não possuem boas condições econômicas.
A edição 2010 promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foi dedicada ao problema da urbanização:
‘1000 cities, 1000 lives’ o slogan. Através dessa iniciativa, a OMS pretende sensibilizar “mil cidades” a fim de
melhorar a qualidade de vida urbana através da organização do fórum de debate sobre a saúde e o início de
campanhas específicas para a utilização de espaços públicos. O mesmo projeto se propões o objetivo de encontrar
1000 histórias de “campeões de saúde urbanas” que se destacaram através de atividades e iniciativas endereçadas
à melhoria da saúde em suas próprias cidades. (AP) (7/5/2010 Agência Fides)
Hospital de Afagnan. Info: www.uta96.it; www.fatebenefratelli.it
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