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Douala,
As Irmãs Hospitaleiras presentes em Yaoundé
constatavam que muitos dos pacientes que
apareciam na consulta vinham de Douala e
arredores. Ao mesmo tempo, a Igreja de
Douala e o Departamento de psiquiatria do
hospital geral Laquintinie pediam à
Congregação a criação nesta cidade dum
Centro semelhante ao de Yaoundé para
aproximar a saúde à população da região do
litoral.
O CSM de Douala começou a sua atividade
em 24 de abril de 2000 num local pequenino,
em Deïdo. O novo CSM S. Bento Menni
funciona desde agosto de 2002, em Ndog
Passi III, com as seguintes valências:
Dispensário, Centro de Dia, sala de
conferências, casa para cooperantes e serviço
de neurologia com aparelho de
electroencefalografia.
O decreto ministerial de aprovação foi
assinado a 3 de março de 2005, e uns
meses mais tarde fez-se a inauguração
oficial.
Lugares externos de consulta
A escassez de recursos para a saúde mental
levou o CSM a deslocar a sua equipa para a
periferia aproximando a atenção psiquiátrica a
outras povoações:
Kola, a cerca de 130 km de Douala. A
consulta é feita no Dispensário da diocese.
Edéa, cidade a 60 km de Douala, no eixo
Douala-Yaoundé. A consulta realiza-se no
centro das Religiosas Missionárias da Caridade
(Madre Teresa de Calcutá).
Tole, localidade situada na província Sul-Oeste
dos Camarões, cuja capital é BUEA; está a uns
80 km de Douala no meio dos campos de chá.
A consulta faz-se no ambulatório « The Grace ».
Região dos Camarões de língua inglesa .
Kribi, porto de pesca situado sobre a costa
atlântica a 200 km de Douala, cidade balneária

Bonaberri, bairro da cidade de Douala. A
consulta realiza-se num espaço do hospital da
Diocese.
O CSM colabora com a Associação Cameronesa
de Higiene Mental (ACAHM) e com outras
instituições que acolhem pessoas com doença
mental e pessoas com deficiência.
Recursos humanos: irmãs, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem, secretária, pessoal de
limpeza, pessoal de segurança, monitores e
educadores especializados, gestores, chofer.
O CSM recebe estagiários de enfermagem, em
saúde mental, etc., que são acompanhados por
profissionais de referência.
Especialistas:
Psicólogo.

Psiquiatra,

Neurologista,

A responsável do CSM com a equipa de
saúde assegura: reuniões da equipa,
formação contínua e em identidade
hospitaleira, educação/formação em saúde
à população que vem ao CSM. Colabora
também na formação inter-centros com a
equipa do CSM Bento Menni de Yaoundé.
A Família Hospitaleira: «Os irmãos e
irmãs de S. Bento Menni» vão ao encontro
dos doentes mentais errantes pelas ruas da
cidade, procuram e encontram-se com a sua
família, participam na reinserção dos mesmos;
vivem como uma vocação a sua disponibilidade de
estudantes, pais e mães de família, etc. Põe os seus
dons e tempo, juntamente com as irmãs e a equipa,
ao serviço dos pobres, doentes mentais e
marginalizados.
Comunidade de Douala: é formada por
3 irmãs de votos perpétuos, duas jovens
professas, uma postulante e uma aspirante.
Esta comunidade é também lugar para o
Postulantado dos Camarões e para as
jovens aspirantes, que se formam sob a
orientação da irmã Françoise.

Françoise, superiora e diretora
Hortense, diretora del CSM
Florence, responsável de T.O.
Amandine, juniora
Joséphine, juniora

ORAÇÃO pela Comunidade e Missão de Douala (CAMARÕES)
Ó Deus, Pai dos crentes, que multiplicaste sobre a terra os filhos da promessa fazendo de Abraão o pai de todas as nações,
como tinhas prometido. Confiamos-te os trabalhos da Comissão Hospitaleiras em África. Obrigado pela semente de
Hospitalidade plantada nesse continente. Que hoje como ontem e sempre, nos comprometamos como Abraão a sair de nós
mesmas para entrar no grande projeto congregacional que quer em África uma única casa onde cada um se sinta
corresponsável na sua construção. Faz que escutemos a tua voz e sigamos o exemplo do nosso pai na fé. Nós te pedimos hoje
pela comunidade e missão en Douala (Camarões), ao mesmo tempo que nos confiamos à intercessão de Maria, NSSCJ, de
Santo Agostinho, de S. Bento Menni e das irmãs que nos precederam. Amém.

