


DIARI  DE  RWANDA   -   Anna Centellas-        (SETEMBRE 2008)
 
1- Centre de salut de NYARUSANGE/  Centre Nutricional/ Escola  

(Portat per Gnes. de St. Josep des de fa mes de 30 anys, totes son infermeres 
de formacio)

Se'ls va subministrar:
Sets de sutures i 2 aparells de  GLUCEMIA+ tires reactives

Realitzen test per HIV a diari, i atenen molts parts diariament.  Els malalts 
ingressats mengen del que els porta/cuina  la familia alla mateix .

 Han sol.licitat   2 projectes  : 
1) per instal.lar un FORN perque es puguin cuinar als malalts ingressats
2) recollida d’ aigües per l’ Hospital  
(l’ import dels 2 es de 7.076 euros, dels quals ja s’ han recollit uns 2.300 
euros)

2- HOSPITAL DE RULI  / Orfanat  (  a 30-40 kms de Kigali)

(portat per Gnes. Dominiques des de fa mes de 30 anys). El director de l’ 
Hospital es el Dr. Jean de Dieu i el de l’ orfanat, la germana Carme Bosh). 

Entrega de sets de sutura , mascaretes i guants , i 1 aparell de GLUCEMIA 
+tires reactives
Especialitats: 
Obstetricia: la majoria de dones van a parir a l' hospital.
Disposen d' ambulancia que s' inclou en les prestacions de la Mutua
Activitats realitzades: passar visita a malalts ingressats, veure parts , participar 
en campanyes de vacunacio a zones rurals i visita de centres d’ atencio 
primaria de la zona que depenen d’aquest hospital.
Vaig assistir a una xerrada que va fer un metge expert sobre el tractament de la 
SIDA. 

ORFANAT:  hi ha uns 100 nens/nenes en total de diferentes edats. Tots van a 
l’ escola . El problema es quan es fan grans....que ho tenen dificil per 
independitzar-se perque no disposen de terreny per fer casa ni cultivar, ... 
OCUPACIONS: taller de postals de fulles de plataner ,...

 Informacio general:

La salut ha estat una prioritat des de fa molts anys a Rwanda, com actualment 
ho es tambe l’ escolaritzacio. Per aixo el nivell que tenen es bastant alt 
comparant amb altres països africans.



Test HIV: 
A l' abast a tots els centres de salut. Fan fins a 3 testos diferents de 
comprobacio abans de dir que algu es seropositiu. El nº de casos de SIDA va 
augmentar molt despres de la guerra pels abusos comesos durant la mateixa. 
S’ estant portant a terme moltes campanyes perque la gent es faci el test i ja no 
existeix el tabu que hi havia abans.
Medicacio antiretroviral: 
A l' abast de forma gratuita a tots els centres de salut. Esisteix el programa 
USAID que financia aquest tractament a tot el pais, i es pot trobar medicacio 
antiretroviral en quasi qualsevol Centre de salut perdut entre les montanyes... 

Parts: 
quasi tots a l' hospital . Aqui no es practica l’ ablacio, com en altre països de l’ 
Africa, perque la gran majoria de la gent es cristiana. L’ edat legat per casar-se 
es a partir dels 20 anys, per aixo hi ha mares solteres . 

Mutua medica de l' estat: 
Existeix des de fa uns 5 anys, i costa : 1.000 RWF / any/persona (un 1’5 euro) . 

Limitacio del nº de fills a 3 per parella. 
Anticonceptius a l' abast de tothom: orals , subcutanis o intramusculars.

MALARIA

Quasi erradicada gracies a l' us generalitzat de mosquiteres. 

La majoria de centres de salut tenen un CENTRE NUTRICIONAL on es fa 
educacio a les mares de nens amb desnutricio. Hi ha dones voluntaries 
responsables de controlar pes i talla de neonats als poblats, amb molta 
efectivitat.

Consum d’ alcohol (cervesa) relativament elevat...!

MALALTIES CRONIQUES: com ara diabetes ( amb insulina o pastilles ), 
Hipertensio arterial , etc. Estan força ben controlades.

Tambe he aprofitat a fer una mica de turisme  : Llac Muhazi, volcans, 
Ruhengeli, Kibuye,... Rwanda te una naturalesa privilegiada, es molt bonica. El 
que em va impressionar de debo van ser els memorials del genocidi amb els 
cossos , en sal, alla . sembla com de reclam turistic.... Les presons i les 
“Gachaches” (judicis populars, on es jutja 1 persona de la preso i 2 del poble! )
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