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ÁFRICA/TOGO - Novas seções de pediatria e neonatologia no hospital de
Afagnan, a área mais pobre da nação
Afagnan (Agência Fides) – Serão concluídos em breve e dotados de equipamentos necessários as novas seções de
Pediatria e Neonatologia Saint-Jean de Dieu Fatebenefratelli de Afagnan, no Togo, hospital que foi recentemente
reconhecido pelo embaixador da Saúde da Organização Mundial da Saúde. Segundo um comunicado da ordem
religiosa, os setores pediátrico e neonatal do hospital atendem mais de 200 crianças e bebês e acompanha mais de
2.000 partes por ano. Estima-se que cerca de 6.000 crianças precisarão de cuidados nas novas enfermarias. Os
trabalhos, segundo as previsões, serão concluídos até o final deste ano para oferecer um serviço mais eficiente à
população de Afagnan, uma das áreas mais pobres do Togo. O Hospital de Afagnan se localiza a cerca de 90 km
da capital, Lomé. Foi criado em 1961 por vontade da Província religiosa Lombardo- Veneta dos Fatebenefratelli,
numa área de 100 mil habitantes, indicada como a mais pobre pelas autoridades locais. A área é gravemente
afetados por doenças graves, como HIV e malária. Hoje, a estrutura dispõe de 269 leitos. Somente em 2008 foram
cerca de 15 mil os pacientes atendidos e desse número 8.500 ficaram internados. O grupo de agentes de saúde que
trabalham no hospital é formado por 202 leigos e por 17 entre religiosos e religiosas. Não recebe nenhuma
contribuição estatal, apenas o apoio financeiro da Cúria Geral e da Província da Lombardo Veneta da Ordem
Religiosa, e a contribuição de associações. O custo do tratamento de um paciente no hospital é de 2.000 F CFA a
cada dia (cerca de 3 euros para cuidados médicos, 3 refeições e outros benefícios). É difícil que os doentes possam
ter esta soma de dinheiro, sendo assim mais de 15% deles são atendidos gratuitamente, pois não possuem meios
econômicos. (PA) (Agência Fides 2010/07/19)
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Para mais informações sobre o Hospital Fatebenefratelli de Afagnan: www.uta96.it:
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