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b) Psiquiatria: acolhe homens e 

mulheres entre 17 e 60 anos (em 

g e r a l ) ,  e s t a b i l i z a d o s  

farmacologicamente  e com 

acompanhamento médico no 

Hospital psiquiátrico de Ankaful ou 

no serviço de Saúde Mental em 

Sekondi/Takoradi.  

 

Recursos humanos:   

Além das Irmãs, o Centro conta com 

pessoal local qualificado, que é pago 

pelo governo de Gana; e com pessoal 

de serviços gerais, pago pela 

Província de Inglaterra. Existe um 

sistema nacional de seguro de saúde 

em Gana, embora lamentavelmente, 

haja muito atraso nos reembolsos. 

90% dos clientes que recorrem ao 

centro pertencem ao esquema de 

segurança social e o resto vem de 

fontes privadas.  

O centro produz os detergentes e 

antisético para uso próprio (Dettol, 

sabão líquido, ‘parazone’, sabão de 

barra, desinfetante para mãos) 

ganhando assim na redução de 

custos.  

 

Estatística de 2016: 

Serviço de psiquiatria:   

 consultas: 564 

 visitas ao domicílio: 37  

 Orientação para outras estruturas: 

44 

 Ajuda, ainda, um grupo de 

pacientes pobres   

 

Hospitaleiras África 

História  da presença da 

Congregação em Takoradi 

(Gana) 

 

Foi o bispo D. Charles Sam que teve 

a primeira ideia de ter na sua 

Diocese um centro que pudesse 

atender as pessoas doentes mentais 

que  vagueavam pelas ruas. Foi um 

dos seus sonhos. Em 1988, o Comité 

de Saúde do País e o Serviço de 

Saúde da diocese  (católica) de 

Sekondi propõem um plano para 

responder a esta necessidade.  

Em 1989, uma enfermeira 

psiquiátrica é chamada para por em 

andamento este programa em 

Sekondi-Takoradi, no centro de 

saúde primária “Damien-Centre” 

abrindo as suas portas ao 

departamento de psiquiatria em 

março de 1995, este gerido pela 

Congregação das Irmãs da Santa 

Cruz  

Em 2000, a Congregação das Irmãs 

Hospitaleiras é convidada pela 

diocese a assumir a unidade de 

psiquiatria deste Centro. Algumas 

irmãs  começaram a colaborar desde 

2002 com a intenção de vir a 

assumir a direção do mesmo, 

substituindo a comunidade que 

então deixa o centro. Em 2006 a 

Província de Inglaterra faz um 

discernimento em vista à 

reestruturação do mesmo centro.  

“ÁFRICA MANTÉM ACESA A LÂMPADA DA HOSPITALIDADE” 

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 de Takoradi (Gana), 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. 
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