PROGRAMA DE SALUT BUCODENTAL A LES ESCOLES
5 de març de 2020

La càries és un dels problemes de salut crònics més prevalents en l’edat pediàtrica. Sense
un tractament precoç i adequat, el seu impacte pot transcendir l’edat infantil i tenir
conseqüències en la salut de la persona adulta. Com succeeix en d’altres condicions
cròniques, el seu impacte és major en poblacions d’elevada vulnerabilitat. L’informe
“Necessitats bucodentals de la infància en situació vulnerable” (Fundació Pere Tarrés,
2017) posa de manifest que un 66% dels infants de la mostra estudiada, pertanyent a
centres que atenen infants de 3 a 12 anys en situació de vulnerabilitat socioeconòmica,
presentava afeccions bucodentals tributàries de tractament. En aquest sentit, l'Enquesta
de salut oral a Espanya del 2020 mostra una prevalença de càries (% individus CAOD>0)
en infants de 12 anys d’entre el 25,7% i el 33,2% depenent del nivell socioeconòmic. A
més d’esdevenir un problema crònic de salut, la càries no diagnosticada i tractada, pot
suposar un motiu d’exclusió social.
El Programa de salut bucodental a les escoles permet dur a terme la detecció precoç de
la càries i reforçar el consell per a la seva prevenció en infants i famílies. A tall d’exemple,
a Girona, el curs 2018-2019, el programa va mostrar els següents resultats: 39,9% de
l’alumnat de primer de primària i 35, 8% de l’alumnat de 6è de primària estaven afectats
de càries, mentre que en 82 de 305 escoles el percentatge d’alumnes de 1r de primària
afectats de càries superava el 50% . Així, doncs, el programa es revela com un eina eficaç
per a dur a terme la diagnosi precoç de la càries i, d’aquesta manera, poder-ne fer
l’abordatge primerenc.
Pels arguments exposats, és important recuperar la realització del programa per millorar
la salut bucodental, sobre tot en els entorns socioeconòmics més desafavorits. Per tot
plegat i, malgrat la situació de pandèmia, cal mantenir el Programa de salut bucodental
a les escoles, prioritzant aquells centres educatius amb major percentatge de població
d’elevada vulnerabilitat. Amb l’objectiu de reduir riscos, la proposta acordada a nivell
tècnic és centrar-se en l’exploració bucodental dels infants i el repartiment dels kits
d’higiene dental, així com fomentar activitats de sensibilització i d’educació per a la salut
virtuals.
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RECOMANACIONS PER A DUR A TERME LES REVISIONS A LES ESCOLES
Als centres educatius, es recomana dur a terme les revisions en un espai exterior o molt
ben ventilat al qual els infants accedeixin d’un en un i respectant totes les mesures de
protecció. Els professionals d’odontologia que accedeixin als centres per a dur a terme
les revisions, hauran de fer ús dels equips de protecció individual indicats a tal efecte.
L’equip de neteja del centre educatiu s’ocuparà de la neteja i desinfecció de l’espai abans
i després de les revisions.

ESPAI


Les revisions es poden dur a terme en un espai exterior o un espai interior que
disposi de les condicions de ventilació adequades. Si és possible, es mantindran
les finestres obertes. Si les condicions de temperatura no ho permeten, es
ventilarà freqüentment tal com s’indica en el document de ventilació als centres
educatius.



L’espai haurà de ser netejat i desinfectat abans de l’inici de les revisions.



Entre revisions, s’aplicarà una solució desinfectant a les superfícies de contacte
amb tovalloles de paper d’un sol ús.



Un cop finalitzades les revisions, l’espai es ventilarà, netejarà i desinfectarà en
profunditat.

INFANTS


Les famílies rebran una carta informativa i el full d’autorització habitual per part
de la direcció del centre educatiu que hauran de retornar signat.



Els infants rebran una explicació sobre el procediment a classe.



Tal com marquen els requisits d’accés a l’escola, només podran accedir a les
revisions els infants asimptomàtics i que no es trobin en quarantena per ser
contactes estrets d’un cas sospitós o positiu confirmat.



Accediran a l’espai habilitat per a les revisions d’un en un, previ rentat de mans.



Si és necessari, abans de la revisió els infants podran raspallar-se les dents al
lavabo o en un altre espai habilitat per l’escola, evitant aglomeracions i respectant
la distància de seguretat entre infants.
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A l’accés portaran la mascareta 1 posada i s’aplicaran gel hidroalcohòlic a les
mans. No es retiraran la mascareta fins que ho indiqui el professional
d’odontologia (odontòleg/oga o auxiliar de clínica).



Un cop finalitzada la revisió, es tornaran a col·locar la mascareta i es desinfectaran
les mans amb gel hidroalcohòlic abans de sortir.

PROFESSIONALS ODONTOLOGIA
Seguiran les indicacions establertes per a la realització de visites als centres odontològics.

GESTIÓ DE RESIDUS
Caldrà que tots els residus que es generin, siguin dipositats en bosses del grup II, que
després seran gestionades com a residus municipals.
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Infants d’educació primària.
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