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PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ BUCODENTAL ALS CAMPS DE 
REFUGIATS DE GRÈCIA 

Informació General  

Dades de l’entitat: 

Nom: Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) 

NIF: Q-0866006-J 

Adreça: Travessera de Gràcia 93-95   

Població: Barcelona    

País: Espanya 

Telf. +34 93 310 15 55        

e-mail: social@coec.cat 

web: www.coec.cat  

Dades del Projecte 

Nom del projecte: Programa de Prevenció i Atenció Bucodental als Camps de 
Refugiats de Grècia 

Àrea d’intervenció: Grècia, Attika, Atenes 

Data d’inici de l’acció: Febrer 2017 

Mesos de durada de l’acció: 12 mesos 

Proposta de projecte inicial: octubre 2016 

Revisió de la proposta de projecte inicial: desembre 2016 

Informe intermedi : Juliol 2017 

Informe final: Gener 2018 

Responsable del projecte: Ventura Menardia Pejuan 

e-mail: social@coec.cat 

telf.: +34 609 43 94 79 
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Missió principal 

D’acord amb els principio de l’ACNUR (1), el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya (COEC) amb la col·laboració de la Fundació d’Odontologia Solidària (OS), 
Asociación Dentistas Sin Fronteras (DSF), Asociación Zerca y Lejos ONGD (ZyL), ONG 
“Amb les teves mans” (ATM), Pampirakis Initiative for Refugees and Migrants (PIRM) y 
Médicos del Mundo Grecia (MdM) assumeixen com a missió principal garantir els drets 
i el benestar dels refugiats d’acord amb la Convenció de les Nacions Unides relativa a 
l’Estatut dels Refugiats i el seu Protocol de 1967. El dret internacional dels refugiats serà 
el marc jurídic fonamental de les activitats humanitàries de dites organitzacions, i dins 
d’aquest intentaran dispensar el Dret Universal a la Salut Bucodental dels refugiats 
cercant solucions duradores per als refugiats mitjançant programes de prevenció, 
promoció i atenció de la salut bucodental, prestant una atenció molt especial a les 
necessitats dels nens i intentant promoure la igualtat de drets per a la dona. 
 
Per les limitacions del país d’acollida, Grècia, que no contempla la Salut Bucodental 
entre les cobertures del sistema sanitari públic i la manca d’entitats que ofereixin serveis 
bucodentals als camps de refugiats considerem aquest com a un projecte de necessitat 
per als refugiats. 

Definició i Objectius 

L’objectiu principal és retornar el Dret a la Salut Bucodental dels refugiats, tot creant un 
programa preventiu i assistencial de salut bucodental per millorar l’estat de la salut 
bucodental dels refugiats i conseqüentment el seu estat de salut i així reduir el nivell de 
morbiditat i d’incidència de les malalties bucodentals.  

Responsabilitats i Compromisos 

El COEC amb la col·laboració d’OS, DSF, ZyL, ATM i PIRM assumeixen les següents 
responsabilitats: 

COEC ‐ Administració, organització i disseny del projecte 
‐ Captació i organització del voluntariat 
‐ Captació de materials i fons 

OS - Organització i diseny del projecte 
- Redacció del projecte 
- Preparació de la formació de voluntaris. 
- Avaluació inicial, de seguiment i final del projecte. 
- Aportació de voluntaris 

DSF ‐ Aportació de protocols de treball 
‐ Aportació de voluntaris 

ATM ‐ Logística 
‐ Comunicació i difusió del projecte 
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‐ Cerca de finançament 

PIRM ‐ Logística a Atenes 
‐ Cerca de finançament  

ZyL ‐ Aportació de voluntaris 
‐ Preparació material i campanyes de promoció de la salut 

bucodental en els campaments. 

MdM Grècia ‐ Suport logístic 
‐ Transport de voluntaris 
‐ Aportació de fàrmacs 
‐ Protocols de seguretat biomèdics en els camps  

 

Planificació de l’operació 

El Programa d’atenció bucodental als camps de refugiats serà dut a terme per voluntaris 
de tot l’estat espanyol coordinats pel COEC. L’acció voluntària seguirà allò reglamentat 
per la Llei espanyola 6/1996. Col·laboraran realitzant tasques pròpies d’atenció a 
beneficiaris: Odontòlegs/es, Higienistes Bucodentals, Auxiliars de clínica. 
 
El voluntariat serà organitzat pel COEC. S’organitzaran grups de voluntaris de màxim 4 
persones. S’establirà un sistema de rotació de voluntari que donarà cobertura als 12 
mesos del projecte. Hi haurà un coordinador de cada grup. Es necessitaran al voltant de 
100 voluntaris per a l’execució del projecte. Els voluntaris s’allotjaran en un pis llogat a 
Atenes. 
 
Per les característiques d’emergència dels camps de refugiats, proposem la 
implementació del Paquet Bàsic d’Atenció Bucodental de l’ OMS (BPOC per les seves 
sigles en anglès). S’aplicarà seguint la filosofia de l’Atenció Primària en Salut (APS) 
incloent la Salut Oral, amb el seu principi rector de l’atenció bàsica per a tots i l’èmfasi 
en la prevenció i serveis assequibles i sostenibles.  
 
La premissa del BPOC és que els serveis oferts han d’arribar principalment a les 
necessitats percebudes i a les demandes de tractament de les persones. La segona 
premissa és que la malaltia periodontal no és una causa major de pèrdua de dents, tot i 
que per las demandes dels refugiats que s’han rebut hem decidit realitzar tractaments 
periodontals bàsics, que tot i que no seran prioritaris, ajudaran a mantenir la dignitat dels 
refugiats a la vegada de prevenir la malaltia periodontal. 
 
Ja que l’informe es centrat en la cura de la salut bucodental en el context de l’APS, el 
tractament de trastorns greus, com per exemple, el càncer oral, els trastorns de llavi i 
paladar leporí, no seran tractats, si no derivats. 
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Estructurarem la intervenció de la següent manera: 

1. Atenció bucodental d’emergència 

a. Tractament d’Urgència Bucodental (OUT per les seves sigles en 
anglès), composat per: 

i. Alleujament de dolor de boca 
ii. Primers auxilis per a les infeccions orals i traumatismes dento- 

alveolars. 
iii. Referir els casos complicats. 

2. Prevenció de malalties bucodentals i conservació de la salut bucodental. 

a. Dentífric Fluorat Assequible (AFT per les seves sigles en anglès). 
Aquest punt ha de ser combinat amb campanyes d’Educació en Salut 
Bucodental i lliurament de raspalls dentals entre la comunitat que 
poden ser implementades per auxiliars o promotors de salut.  

b. Aplicació de Fluorur Diamínic d’Argent  al 38% (FDP) per a la reducció 
de la càries amb especial atenció a la població infantil.  

c. Tècnica Atraumàtica Restaurativa (ART por les seves sigles en 
anglès). Consisteix en la neteja de la càries dental mitjançant tècnica 
manual i amb l’ obturació de la mateixa mitjançant ionòmer de vidre o 
similar 

d. Tractaments periodontals bàsics tant per prevenir la malaltia 
periodontal com per ajudar a tornar la dignitat dels refugiats. 

e. Integrar la Promoció de la Salut Bucodental en programes de promoció 
de la salut existents. I aplicar programes específics de promoció per als 
diferents grups destinataris (dones, nens, discapacitats…) 

Aquest pla serà dut a terme pels diferents grups de voluntaris procedents de tot l’estat 
espanyol que aniran rotant durant tot l’any.   
 
Paral·lelament es cercarà la col·laboració de dentistes locals, ONGs de salut bucodental 
i universitats d’odontologia per a la realització de tractaments complexos.  
 
El programa de salut bucodental als camps de refugiats es durà a terme durant un any, 
realitzant una avaluació de seguiment als 6 mesos i una avaluació final a on es valorarà 
la necessitat de continuació del projecte. 

Àrea d’intervenció i població destinatària 

Es pretén establir una clínica fixa en un camp de refugiats oficial d’entre 1000 i 3000 
refugiats. Per les seves característiques de condicionament, considerem els camps de 
Schisto i Malakasa d’elecció per desenvolupar el projecte per oferir la possibilitat de 
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col·laboració amb altres ONGs mèdiques com Médicos del Mundo i oferir així un servei 
complet de salut 
 
Tant per les característiques dels refugiats, amb elevat nombre de nens i dones, de 
diferents nacionalitats i per les característiques dels camps: de seguretat, al ser camps 
oficials, vigilats; amb bones condicions d’aigua i sanejament; amb nombroses entitats 
treballant i per la seva localització propera a la ciutat d’Atenes, amb bona comunicació 
mitjançant autobusos, considerem aquests camps els més apropiats per portar a terme 
la nostra acció.  
 
Pel que es refereix a les condicions de salut bucodental, a manca d’una enquesta de 
salut, la percepció generalitzada és d’una gran demanda d’atenció bucodental, ja que la 
salut bucodental no entra dins les cobertures de la sanitat pública grega, i no hem 
detectat cap servei d’atenció en els camps de refugiats visitats. Nombroses han estat 
les demandes per part dels refugiats i per pare d’altres entitats i de la mateixa 
organització dels camps de refugiats.  
 
D’entrada es pretén proporcionar servei bucodental a un d’aquests camps amb la 
possibilitat de proveir a refugiats d’altres camps propers que es desplacin al mateix.  
 
En una segona fase, es plantejarà la introducció d’equips mòbils per tal de donar 
cobertura als altres camps. 


