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Fokusområde
Mödrar och barn
Bekämpa sjukdomar
Projektbeskrivning:
Detta treåriga Global Grant-projekt genomförs på fyra tandvårdskliniker och på
barnhem, som hör till stiftelsen Csibész nära staden Miercurea Ciuk i Rumänien.
Projektet godkändes i juni 2018 av TRF och startade på allvar i september 2018. På
grund av Covid-19-pandemin stängdes tandläkarmottagningarna i Rumänien under
lång tid 2020. Projekttiden har därför förlängts. Initiativet till tandvårdsprojektet
togs av Helsingborg-Kärnan RK. Det planerades under våren 2018 av Jan Leisdal och
Göran Pålssson tillsammans med Marton Huba från Odorheiu Secuiesc RC i
Rumänien. Odorheiu Secuiesc deltar i projektet tillsammans med Kärnan och
Kärnans vänklubb Wedel RC i Tyskland. Den verkliga starten skedde den 17-24
september 2018 då den odontologiskt ansvariga för projektet, Annika Skoglund,
besökte barnhemmen. Såväl barn som personal undervisades i kost- och
munhygienrutiner och ett urval av barnen undersöktes på barnhemmen. Det
genomfördes också en träff med de tandläkare som involverats i projektet
tillsammans med Emese Blennesy från Helsingborg-Kärnan RK, som är klubbens
kontaktperson mot barnhemmen och behärskar språket. Då diskuterades hur
undersökningsprotokollen skulle se ut och hur behandlingarna skulle genomföras.
Senare fick tre av dessa tandläkare Vocational Training i Tyskland och Sverige. Under
första projektåret 2018-2019 undersöktes 77 barn, men endast 32 behandlades
fullständigt. Barnen hade i genomsnitt 5,16 kariesangrepp. Under andra projektåret
som förlängdes till den 18 december 2020 undersöktes 65 barn och alla utom tre
behandlades fullständigt. Dessa barn hade i genomsnitt 2,37 kariesangrepp. Således
en rejäl minskning jämfört med år 1. Vår förhoppning är att projektet kan fortlöpa
tills alla medel förbrukats. Sista projektåret påbörjades 1 januari 2021. Barn kommer
och går på hemmen så det är svårt att planera från tid till annan hur många barn som
kommer att behandlas. En del barn adopteras. Andra, speciellt de allra minsta
barnen, koopererar inte. I maj 2019 besökte projektgruppen och några till från
Helsingborg-Kärnan RK barnhemmen på nytt och träffade en del av barnen och de
tandläkare som genomför behandlingarna. Kostnaden för detta besök har inte
belastat projektet utan bekostats av deltagarna själva.
Finansiering:
Från Helsingborg-Kärnan
Wedel.

4600 USD
4600

Odorheiu- Secuise.

200

Distrikt 2390

7000

Distrikt 1890

4600

Distrikt 2241

1000

TRF World Fund

17200

____________________________
39200 USD
Dessutom har bidrag erhållits av U-fonden.
Det återstår 14327.47 Euro av de medel som erhållits från TRF för att slutföra
projektet. Barnens tänder blir allt bättre, som ett resultat av vårt arbete. Så dessa
medel bör räcka, även om en del barn som nyligen tillkommit på hemmen kanske har
dåligt tandstatus primärt.
För mer information se:
www.Helsingborg-karnan.rotary2390.se
Kontaktpersoner: Annika Skoglund, Jan Leisdal, Göran Pålsson och Emese Blennesy.
.

