Centro de saúde encerrados preocupam moradores no Cazenga
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Os Centros de Saúde do Asa Branca encerrados há um ano e do Hoji-Ya-Henda, há
três anos, ambos do município do Cazenga, por degradação, estão a dificultar o acesso
aos serviços médicos àqueles munícipes Os clamores são de alguns moradores
contactados pela nossa reportagem durante o princípio desta semana.
De acordo com os moradores várias são
as dificuldades que passam na
deslocação para os hospitais maiores.
Segundo eles, uns consistem na falta de
meios financeiros devido a distância,
sem transporte, uma vez que, em alguns
casos,
as
dores
não
avisam,
surpreendem.
Os moradores entendem que tal situação
faz com que outros centros de saúde
sejam subcarregados de pacientes,
sobretudo nesta época chuvosa, em que
crescem os casos de malária, doenças
respiratórias e as diarreias.
Em conversa com alguns moradores,
contaram à nossa reportagem, os dois
referidos centros, hoje fechados, no
passado
se
encontravam
em
funcionamento, porém de um tempo para
cá estes bens públicos que tantos
ajudavam aos munícipes deixaram de
exercer o seu trabalho. Os mesmos
entendem que, tudo acontece porque
'Ngana Zambi' quando abre as torneiras
essas
unidades
sanitárias
ficam
completamente inundadas.
s

Preocupados com a situação, os nossos
interlocutores revelaram que em
situações de gravidade têm recorrido aos
centros denominados Cahango e
Somagui no Cazenga e no Beiral
localizado no Rangel, bem como no
Hospital Américo Boavida.

Fonte ligada aos seguranças dos
referidos centros e ao chefe de
Repartição de Saúde do Cazenga
frisaram que os actuais centros, em
estado de degradação, serão demolidos,
e reconstruí dos nos mesmos locais
outros com uma qualidade mais
duradoura para melhor atendimento da
demanda.
O Continente constatou no centro do
Hoji-Ya-Henda a concentração de
grande quantidade de água das chuvas,
tomando o local guardião de motorizadas
e viaturas de diversas marcas
estacionados no local, parecendo ser uma
oficina de viaturas, assim como as infraestruturas e meios que se encontram em
situações dramáticas.

