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Histórico

Presença Hospitaleira Atual

1- Em 1965 Mons. J. K.
Amissah, Arcebispo de Cape
Coast, solicitou a presença da
Congregação na sua diocese.
Nessa ocasião era uma pequena
clínica gerida por um grupo de
leigas holandesas.

A missão evoluiu constantemente desde
1965 e com uma atualização constante,
sendo ponto de referência para a Região.
Um hospital privado, reconhecido
pelo Estado de Ghana desde a sua criação
como hospital geral. Tem camas de
hospitalização, incluídas as camas de
maternidade, um dispensário para os
cuidados externos 24h/24, um
laboratório e banco de sangue. Existem
muitos profissionais além das irmãs. A
percentagem de frequência é alta.

2– Hoje é um hospital geral de
145 camas.
3- Serviços assistenciais:
 Medicina Interna
 Cirurgia
 Pediatria
 Maternidade
 Sala de operações
 Laboratório
 Fisioterapia
 Oftalmologia
 Estomatologia
 Doenças infecciosas:
 Tuberculose
 SIDA (HIV)








ATIVIDADE GERAL HOJE
Ambulatório
Cirurgia
Partos
Laboratório
Reabilitação física
Raios X

PROJETOS DE FUTURO:
 Construção de uma nova
maternidade.
 Construção de uma unidade de
saúde mental.
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Irmãs que formam a comunidade
1 Lourdes Sanz
2 Felicia Gbortsu
3 María Sagrario San Martin
4 Claire Bamana

ORAÇÃO
p e l a C o m u n i da d e e M is s ã o
d e F os o ( G ha n a )
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 Foso (Ghana), ao mesmo tempo que nos confiamos à
intercessão de Maria, NSSCJ, de S. Bento Menni e das irmãs que nos precederam. Amém.

Silvia

