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Så är det snart dags igen

Den 18 november beger ATS oss åter till Soma, the Gambia, för att fortsätta med projektet +fluoride. Som förra året blir vi
denna gången några stycken, bl a 5 tandläkare med ganska olika bakgrund, roligt nog är det erfarna individer som ställer
upp även denna gången. Men vi har också några stycken med som är med för första gången. Hoppas de blir lika bitna av
arbetet som resten av oss är.
En av de saker vi ska göra är att göra den näst sista screeningen inför själva den studien, som vi har kört parallellt med
behandlingarna de senaste 3 år. På båda de skolorna vi arbetar på i Soma har vi via skolornas mothers clubs erbjudet
mammorna undervisning kring munhälsa. Det är cluster lärarna som har stått för utbildningen i mothers clubs, och de har
gjort det med bravur. Sedan har barnen i den ena skolan fått fluorsalt i skolmaten. Det vi vill undersöka är om det tillskottet av fluor gör någon skillnad och om informationen till mammorna har effekt. Själv ger mammorna uttryck för att de
själva upplever att barnen har mindre tandvärk och magbesvär efter att vi har startat projektet.
Den utveckling som har skett under projektets gång är att barnen i 4 och 6 klass nu också får egen information som ska
vara inkorporerat i den vanliga undervisningen.
FIOH som är den paraplyorganisationen som projektet verkar under har nu sökt pengar för att sprida formen för projektet
till alla 17 byar där de jobbar med byutveckling. Eftersom det är Forum-syd/SIDA pengar som är sökta så behöver vi samla
in en egeninsatts, så vill du donera pengar direkt till tandvårdsprojektet så använd gärna gambiagruppernas 90 000 konto,
men kom ihåg att skriva vårt projekt nummer på inbetalningen.
Projekt nummer: 9038
Konto nummer: PG 900238-7 alternativt BG 900-2387

Det är inte jul, men vi har en november önskelista
Som vanligt när vi reser behöver vi material till att genomföra behandlingarna, denna gången blir vi 5 tandläkare så
det kommer att användas en del bedövning. Vill du donera tandvårdsmaterial tar vi tacksamt emot det.
Förnärvarande är det vi behöver mest:
Bedövnings medel i form av cit-oct och septocain (xy-al fungera tyvärr inte i värmen)
Kanyler olika längder
Kompresser – olika storleker
Spongostan eller liknande
Suturer (själv resorberande)
Sterilt saltvatten samt spolspruter och stumma kanyler
Fuji for manuell blandning eller liknande produkter (vi
har inte tillgång till el när vi arbetar)
En förstahjälpen låda (vi får alltid rengöra och förbinda
olika sår när vi är på plats)
Vikon
Antibiotika till små barn
Pannlampor + batteri
Luxatorer
Klorhexedin lösning oral – alkoholfri

Som det ses på önskelistan och bilden handlar det mest om
förbrukningsvaror

Vill du skicka materialet med post använd adressen:
Afrikaada TeethSavers
Att: Jette Lehrmann
Bävervägen 7
361 32 Emmaboda
Vill du lämna materialet i Stockholmsområdet kontakta vänligen:
Styrelsemedlem Göran Wärn på e-post: lars@drwaern.se

I Malmö området: Styrelsemedlem Agneta Gasmi på epost: buggagge@hotmail.com

I Kalmar området ATS direkte på: Info@afrikaadats.com

The making of a chewing stick
Mrs R. Tack har variet en ovärderlig del av +fluoride
projektet, i Soma, sedan början för tre år sedan. Här
agera hon modell för ett kommande undervisningsmaterial, som bland annat ska visa på hur man framställer och använder en enkel stick (kvist) som ett
effektivt redskap för rengöring av tänder.
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