Sal: Médicos da Africa Avanza realizam mais de 400 cirurgias em três
anos de cooperação
Detalhes Publicado: 13 Abril 2016

Espargos, 13 Abr (Inforpress) - Os
médicos da Africa Avanza encontram-se mais uma vez no Sal, onde vão realizar novas consultas e intervenções
cirúrgicas, tendo já cumprido 412 cirurgias no hospital local, no âmbito do projecto Médicos Solidários para
Cabo Verde.
Esta é a terceira missão solidária realizada desde o início deste ano de 2016 pelos médicos de Bilbao Espanha,
que durante esta cooperação - que vai para quatro anos -, já executaram mais de 400 cirurgias, 616 consultas, 12
tratamentos de fisioterapia, 68 ecografias, 13 cursos de formação, envolvendo a deslocação de mais de 43
médicos.
Desta vez a equipa que permanecerá na ilha por um período de dez dias, até o dia 17, para mais uma série de 50
intervenções cirúrgicas, é composta por um cirurgião geral, um ginecologista e uma anestesista, devendo
também fazer plantão de 24 horas para atender eventuais casos de urgência.
À semelhança das deslocações anteriores, nesta que é a 16ª viagem voluntária no âmbito da cooperação
Médicos Solidários para Cabo Verde (MSCV), a equipa médica traz na bagagem vários materiais necessários
para a realização das operações, consumíveis, dosificadores, sevoflorane, tensiómetro, foneendoscópio, entre
outros.
Porém, nesses anos de cooperação a equipa médica de Africa Avanza já ofereceu ao Hospital Ramiro Alves,
vários outros donativos, nomeadamente laparoscópio, artroscópio, facoemulsificador, capnógrafopulsioxímetro, monitor de respiraçao, microscópio de laboratório e ecógrafo portátil, roupas cirúrgicas, material
de ortopedia, materiais específicos para cursos de formação, entre outras precisões.
Este é o quarto ano que a Associação Africa Avanza desenvolve com o Hospital Regional do Sal um programa
de cooperação médica denominado “Médicos Solidários para Cabo Verde (MSCV), deslocando-se,
periodicamente para realizar consultas e intervenções cirúrgicas, na ilha turística.
É uma associação independente, sem fins lucrativos, formada por profissionais solidários e voluntários,
experimentados em diversos campos, que disponibilizam o seu tempo, conhecimento e próprios recursos
económicos, de forma desinteressada, em prol dos mais necessitados.
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