El vaixell-hospital "Papa Francesc" ja recorre l'Amazones
11/07/2019 - AICA

Amb el lema "On hi hagi població riberenca, que jo porti la fe i la salut", el vaixell hospital "Papa Francesc", comença, aquest
mes de juliol, el seu periple a l'Amazones, portant assistència sanitària i la Paraula de Déu a més de 700.000 habitants de les
riberes del gran riu.

Amb 32 metres d'eslora, el vaixell disposa d'instal·lacions per al diagnòstic, tractament, hospitalització i prevenció en
oftalmologia, odontologia, cirurgia, anàlisi de laboratori, infermeria, sala de vacunació i maquinària per exàmens de radiografia,
ultrasò, mamografia i electrocardiogrames.
El "Papa Francesc" salparà del port d'Óbidos amb una tripulació de 10 persones, entre ells un religiós i 20 voluntaris mèdics i
paramèdics, entre els quals hi ha també professors i estudiants universitaris.
Visitarà prop de 1.000 localitats costaneres en expedicions de 10 dies, utilitzant dues llanxes-ambulància per una avaluació
inicial de la situació sanitària de cada localitat i per emergències.
L'expedició tindrà com a referents als hospitals locals de Juruti i Óbidos, gestionats per la mateixa congregació d'inspiració
franciscana, que està darrere d'aquesta iniciativa.
Va ser el propi Papa qui va inspirar el projecte d'aquest hospital mòbil. Durant la Jornada Mundial de la Joventut de 2013, en la
seva visita a l'Hospital de Rio de Janeiro administrat per la Fraternitat Sant Francesc d'Assís, el Papa va preguntar a Fra
Francisco Belotti si estaven presents a l'Amazònia i els va animar a que posessin en marxa un projecte a la regió.
El vaixell és la resposta a aquest desig. La missió serà coordinada per un sacerdot de la fraternitat, encarregat de portar la
Paraula de Déu a les persones visitades, així com d'assegurar un enfocament ric en humanitat i dignitat d'atenció.
La construcció del vaixell va ser possible gràcies a un acord amb l'Estat brasiler, que va assignar al projecte el producte de la
indemnització per danys morals col·lectius a càrrec de les empreses Shell Química i Basf SA, després d'un accident
mediambiental que va causar 60 morts i altres danys significatius.
Les gestions per a la construcció del vaixell van anar a càrrec d'Emgepron, una empresa pública de projectes navals, vinculada
al Ministeri de Defensa brasiler. Segons les dades de la licitació a la drassana, el "Papa Francesc" té una eslora de 35 metres,
un desplaçament de 190 tones i una velocitat de 11 nusos (uns 20 km/h).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.

