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ÁFRICA/ETIÓPIA - Novo centro médico materno-infantil em Soddo
Soddo (Agência Fides) - Exposto à penúria e a epidemias recorrentes, o povo etíope vive na própria pela a terrível
contradição de um crescimento demográfico dentre os mais altos de todo o continente africano e de uma
mortalidade, especialmente infantil, das mais dramáticas, gerada também pela absoluta falta de perspectivas
alimentares e de estruturas de saúde adequadas.
A área de Wolayta encontra-se na região sul da Etiópia. Tem mais de 1 milhão e meio de habitantes, 50,3% dos
quais, mulheres. 83% dos residentes são camponeses. Toda a região é servida por apenas um hospital público, em
Soddo, capital da região, sem água corrente, e construído há mais de 40 anos, quando o número de habitantes era
muito inferior em relação a hoje.
O hospital oferece serviços a mulheres crianças, com uma sala operatória ativa e outra parcialmente ativa. A sala
operatória é dividida com a ala cirúrgica e as gestantes devem esperar que a sala operatória se libere para as
cesarianas. Existe uma só sala para trabalho e parto, que hospeda gestantes nas duas condições. Há apenas 11
quartos, com um leito cada, destinados seja à maternidade como à ginecologia e não existe uma divisão dedicada
às crianças, que são curadas junto aos adultos. Para enfrentar esta emergência, o Centro de Ajudas para a Etiópia,
associação sem fins de lucro que promove iniciativas para educação, instrução, assistência social e médica em
favor das populações da Etiópia e Eritréia, querem ativar os serviços do atual hospital construindo um novo centro
médico inteiramente destinado aos cuidados materno-infantis. O novo centro terá dois pisos, com 1.700 m2 e uma
centena de leitos, parte dos quais dedicada à divisão de pediatria. Haverá salas para radiografia e uma TAC que
servirá todo o sul da Etiópia. Atualmente, as obras de construção já terminaram e está sendo concluído o
acabamento interno. (AP) (21/11/2012 Agência Fides)
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