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unes condicions de seguretat i qualitat 

com les de casa nostra. Ja hem tractat, 

en aquestes tres setmanes, a més de 

200 pacients i hem realitzat una quan-

titat aproximada de 750 tractaments. 

En aquest punt, vull agrair a Procli-

nic el fet d’haver cobert tot el pres-

supost en material del projecte du-

rant el primer any. Aquest ha estat 

un punt fonamental per a la viabilitat 

de “Dentists4Refugees”. Sense la seva 

contribució, tot hauria estat molt més 

difícil. Moltes gràcies de nou. 

Paral·lelament, ja hem començat a dis-

senyar el pla de prevenció que durem 

a terme inicialment en dos camps de 

refugiats del voltant d’Atenes i que ani-

rem ampliant a altres camps a mesura 

que accedim a tots els nens i nenes. Als 
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Ja està en marxa! Finalment, i 

desprès de més de nou mesos 

de preparació en tots els seus 

apartats, el projecte “Dentists4Refu-

gees” (D4R) ja és una realitat. 

L’11 de febrer passat, el primer grup de 

voluntaris marxàvem cap a Atenes amb 

il·lusió, però també amb molts nervis 

per començar a fer rodar aquest projec-

te. Vam fer-hi l’estada, ens va rellevar 

un segon grup que, acabada també la 

tasca, va tornar el diumenge 26 de fe-

brer. El grup, alhora, va ser rellevat per 

un altre i així, successivament, fins al 

febrer de 2018. “Dentists4Refugees” és 

un projecte ambiciós que pretén donar 

assistència a un nombre important de 

refugiats i, paral·lelament, desenvolu-

par un pla de prevenció especialment 

enfocat a la població infantil i a les do-

nes durant tot un any. Un projecte car-

regat d’il·lusions i ganes d’intentar do-

nar dignitat a tantes i tantes persones 

a les quals, en la majoria dels casos, els 

encantaria poder tornar a casa seva en 

condicions de pau i seguretat. 

Ja hem començat a tractar pacients 

a la clínica de la Fundació Khora a 

Atenes. Una clínica que atén només a 

refugiats, tant dels camps del voltant 

d’Atenes com dels squads de la ciutat. 

Una clínica molt semblant a qualsevol 

de les que podem trobar a casa nostra. 

On es pot realitzar una odontologia so-

cial de qualitat. On els pacients tornen 

a tenir una assistència odontològica 

que, en molts dels casos, els hi ha estat 

impossible rebre des de fa molts anys 

per diferents raons. Una clínica on els 

nostres voluntaris poden treballar en 
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es”. I, sobretot, va tenir una part huma-

na amb la visita a la Fundació Khora on 

el Toni va participar com un voluntari 

més atenent als pacients que estaven 

citats a la clínica i va visitar algun dels 

camps del voltant de la capital grega. 

I a partir d’ara, què? Doncs a partir 

d’ara hem d’anar organitzant tots els 

voluntaris que s’han posat en con-

tacte amb nosaltres ( ja som més de 

50, però encara en necessitem més), 

la gran quantitat de material que uti-

litzarem en aquest any de projecte 

(hem de tenir en compte que està pre-

vist tractar uns 4.000 pacients aquest 

any), posar en marxa un segon equip 

dental i, sobretot, anar donant res-

posta i modelant el projecte davant 

de la tremenda incertesa i la realitat 

a Grècia respecte als refugiats. 

Ens agradaria agrair al consolat grec 

a Barcelona la bona predisposició que 

sempre ha mostrat per ajudar-nos en 

tot el que ha calgut. I, sobretot, volem 

agrair a totes les persones: dentistes, 

higienistes o auxiliars de clínica que 

s’han posat en contacte amb nosal-

tres per participar al projecte. 

Qualsevol persona vinculada a la 

nostra professió que vulgui partici-

par-hi, ja sigui desplaçant-se a Ate-

nes o des de casa nostra, es pot posar 

en contacte amb nosaltres a través 

del correu social@coec.cat 

Moltes gràcies i fins ben aviat.
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camps s’hi establirà el doble vessant del 

projecte. D’una banda, la implementació 

d’un programa de salut bucodental diri-

git especialment a la població infantil 

amb una càrrega important d’educació 

d’higiene oral, consells de nutrició per 

als pares i joves, control de malalties, 

etc. I, per altra banda, un screening de la 

població del camp que permeti detectar 

els pacients que presentin una major 

urgència de tractament i que es deriva-

ran a la clínica Khora. 

A Atenes, també vam comptar amb la 

presència del Dr. Toni Gómez. La seva 

estada va tenir una part institucional 

amb la signatura de convenis amb dues 

organitzacions (grega i alemanya) que 

actuen de contraparts locals del projec-

te i la visita a l’ambaixada d’Espanya a 

Grècia per presentar “Dentists4Refuge-

57179 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

Amb el suport de:

Dr. Ventura Menardia

Coordinador de la comissió social del COEC


