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RAQUEL GIRONÈS GIRONA

■ La cobertura sanitària univer-
sal, tema del Dia Mundial de la Sa-
lut, és un dret que tenen garantit
totes les persones a Catalunya
però, en molts països aquesta és
una de les mancances més greus.
Segons l'Organització Mundial de
la Salut (OMS), gairebé la meitat
de la població mundial no rep as-
sistència mèdica. És per aquest
motiu que molts professionals gi-
ronins del món sanitari assistei-
xen a països del Tercer Món per
ajudar sanitàriament la població
d’aquestes zones. 

És el cas dels doctors Marc Vi-
ves i Antonio Villalonga, aneste-
siolegs de l’Hospital Josep Trueta,
que van visitar el Centre de Salut
d’Oluko, a Uganda, amb la funda-
ció Girafra. Es tracta d’una entitat

nascuda el  que treballa per
la cooperació i el desenvolupa-
ment de països a l’Àfrica. El passat
mes d’agost va desenvolupar un
projecte de cooperació a Oluko
per reparar l’escola del poble, que
estava molt deteriorada, i per po-
der oferir atenció mèdica gratuïta
al centre de salut. En aquest pro-
jecte també hi va participar el
dentista Carlos Ballart. 

Un grup de metges gironins
també col·labora amb la Funda-
ció Vicente Ferrer a través del pro-
grama Cerebral Palsy Rehabilita-
tion, que es desenvolupa a l’Índia
i que intenta millorar la qualitat
de vida de pacients amb paràlisi
cerebral o altres patologies.

Professionals de la salut de Gi-
rona també col·laboren amb la
Fundació Wassu Gambia Kafo, la

qual investiga i intervé a Gàmbia
sobre les conseqüències que té
per a la salut la mutilació genital
femenina. Ho fa a través, sobretot,
de llevadors i llevadores locals,
que tracten les dones i les famílies
i que han permès fer formació a la
facultat de medicina de Banjul i la
facultat d’infermeria.

L’ONG Amics de Boulembou

compta amb metges gironins en-
tre el seu grup de voluntaris. Es
tracta d’una entitat que treballa
per desenvolupar un projecte sa-
nitari al Senegal i organitzar, en
col·laboració amb l’Hospital de
Maka, projectes de col·laboració
quirúrgica, un de cataractes i un
altre d’intervencions d’hèrnies i
reconstruccions de fístules trau-

màtiques postoperatòries.
Finalment, un altre dels projec-

tes que compta amb suport gironí
és AIMA, una ONG vinculada a
l’Associació Sant Camille de Lellis
que va néixer el  a l’Àfrica per
lluitar contra les mancances en
salut mental que hi havia a Boua-
ké (Costa d’Ivori). AIMA, junta-
ment amb l’associació, ha desen-
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Professionals del món sanitari vetllen perquè
la cobertura sanitària universal sigui una realitat

Els doctors Vives i Villalonga, al Centre de Salut d’Oluko. DdG
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abies que el mal de cap,
d’orella, facial, cervical,
articular, d’esquena, de

coll, la fatiga, els problemes
 digestius, les malalties cardio-
vasculars poden estar vinculats
amb infeccions de dents i geni-
ves,  absència de dents, mala
oclusió dental i altres afecta-
cions orals?

Un diagnòstic adequat podria
resoldre i/o prevenir aquests
problemes. Per a qualsevol
 afectació o dubte, visita Gidonti.
El primer diagnòstic és gratuït. 

El cos humà està constituït
per un sistema en què cada part
inlueix en altres. Les malalties
bucodentals comparteixen fac-
tors de risc comuns amb altres
malalties no dentals com pot ser
el tabaquisme, el sedentarisme,
l’alcohol, la dieta poc saludable,
la higiene dental deicient, els
canvis hormonals, els proble-

mes posturals, la tensió, l’estrès,
els canvis psicològics i els meca-
nismes immunològics. Per això
cal saber que un equilibri en la
salut bucal, un bon control de
bacteris, el reemplaçament de
les peces perdudes, la correcta
oclusió, l'eliminació de càries i
un diagnòstic precoç per l'odon-
tòleg podrien evitar o tractar di-
versos problemes.
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RELACIÓ DE SALUT GENERAL
I SALUT BUCAL, SABIES QUE...

Gabriela Castillo
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Alguns dolors del cos estan relacionats amb la salut bucal.DdG

«Un equilibri en la salut
bucal, com és un bon

control de bacteris,
podrien evitar o tractar

diversos problemes»

volupat la seva tasca a Benín,
Togo, Burkina Faso i s’està obrint
pas a Nigèria.

Les cinc ONGs compten amb el
suport econòmic del Col·legi Oi-
cial de Metges de Girona
(COMG). «Destinem un , del
pressupost del col·legi a ajudar al
Tercer Món. Aquest , hem es-
collit aquests cinc projectes, on hi

participen metges gironins col·le-
giats, per ajudar-los econòmica-
ment», explica Josep Vilaplana,
president del COMG. L’ajuda es
duu a terme des del COMG-Aju-
da, l’ONG del col·legi creada com
a tal el  però, nascuda el 
com a secció col·legial. El seu ob-
jectiu és el compromís amb la
cooperació i la solidaritat mèdica.

El dentista Ballart a Oluko. DdG
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La cobertura sanitària universal, tema del Dia Mundial de la Salut, és un dret que tenen garantit
totes les persones a Catalunya però, en molts països aquesta és una de les mancances més
greus. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), gairebé la meitat de la població mundial
no rep assistència mèdica. És per aquest motiu que molts professionals gironins del món sanitari
assisteixen a països del Tercer Món per ajudar sanitàriament la població d'aquestes zones.

És el cas dels doctors Marc Vives i Antonio Villalonga, anestesiolegs de l'Hospital Josep Trueta,
que van visitar el Centre de Salut d'Oluko, a Uganda, amb la fundació Girafra. Es tracta d'una
entitat nascuda el 2006 que treballa per la cooperació i el desenvolupament de països a l'Àfrica. El
passat mes d'agost va desenvolupar un projecte de cooperació a Oluko per reparar l'escola del
poble, que estava molt deteriorada, i per poder oferir atenció mèdica gratuïta al centre de salut. En
aquest projecte també hi va participar el dentista Carlos Ballart.

Un grup de metges gironins també col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer a través del
programa Cerebral Palsy Rehabilitation, que es desenvolupa a l'Índia i que intenta millorar la
qualitat de vida de pacients amb paràlisi cerebral o altres patologies.

Professionals de la salut de Girona també col·laboren amb la Fundació Wassu Gambia Kafo, la
qual investiga i intervé a Gàmbia sobre les conseqüències que té per a la salut la mutilació genital
femenina. Ho fa a través, sobretot, de llevadors i llevadores locals, que tracten les dones i les
famílies i que han permès fer formació a la facultat de medicina de Banjul i la facultat d'infermeria.

L'ONG Amics de Boulembou compta amb metges gironins entre el seu grup de voluntaris. Es
tracta d'una entitat que treballa per desenvolupar un projecte sanitari al Senegal i organitzar, en
col·laboració amb l'Hospital de Maka, projectes de col·laboració quirúrgica, un de cataractes i un
altre d'intervencions d'hèrnies i reconstruccions de fístules traumàtiques postoperatòries.

Finalment, un altre dels projectes que compta amb suport gironí és AIMA, una ONG vinculada a
l'Associació Sant Camille de Lellis que va néixer el 1983 a l'Àfrica per lluitar contra les mancances
en salut mental que hi havia a Bouaké (Costa d'Ivori). AIMA, juntament amb l'associació, ha
desenvolupat la seva tasca a Benín, Togo, Burkina Faso i s'està obrint pas a Nigèria.

Les cinc ONGs compten amb el suport econòmic del Col·legi Oficial de Metges de Girona
(COMG). «Destinem un 0,7% del pressupost del col·legi a ajudar al Tercer Món. Aquest 2018, hem
escollit aquests cinc projectes, on hi participen metges gironins col·legiats, per ajudar-los
econòmicament», explica Josep Vilaplana, president del COMG. L'ajuda es duu a terme des del
COMG-Ajuda, l'ONG del col·legi creada com a tal el 2002 però, nascuda el 1998 com a secció
col·legial. El seu objectiu és el compromís amb la cooperació i la solidaritat mèdica.


