
 
 

PROJECTE NOU EQUIP PER CLÍNICA DENTAL 

 

 
 

CENTRE TIBETÀ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 

ASSENTAMENT SAMYELING, NOU ARUNA NAGAR,  

DELHI – 1100541 
 

1.Ubicación: Centre de Salut Tibetà d'Atenció Primària, Nou 

Aruna Nagar, Delhi. 

 

2. Data d'inici del projecte: 1 abril 2015 

 

3. Data prevista per a la conclusió del projecte: 30 

setembre 2015 

 

4. Grup objectiu: població total 3000 persones 

 

5. Import sol·licitat: Rs.2,72,500 (4.026,46 euros / canvi 

1 EUR = 67.6774 rupies) 

 

6. Organisme d'execució: Assentament Tibetà, Delhi 

 

7. Organisme d'implementació: Departament de Salut, Central 

Tibetan Administration (CTA), Dharamsala. H.P. Índia 

 



2. ANÀLISI DE LES NECESSITATS 

 

El Centre Tibetà de Salut d'Atenció Primària a Delhi va ser 

establert el 1963 pel Departament de Salut, del CTA, a 

Dharamsala. El centre de salut està proporciona serveis 

sanitaris primaris a tots els residents tibetans, però ens 

enfrontem a un problema en les instal·lacions del 

departament dental des de fa dos anys. El problema a 

l'assentament segueix augmentant a causa de l'escassa 

consciència entre la gent en relació a la higiene bucal i 

la manca de disponibilitat dels serveis d'atenció. Sobretot 

el poble tibetà, que té pocs recursos, és el que més pateix 

amb els tractaments dentals, que solen ser molt costosos. 

Els problemes dentals podrien ser millor tractats amb la 

cura diari. Perquè el centre de salut pugui brindar atenció 

dental de qualitat a les persones, és essencial que hi hagi 

un equip sanitari estable. 

 

-.- Estat actual del Centre de Salut Dental -.- 

 

 
 

 

 

 



3. BREUS ANTECEDENTS DE LA SITUACIÓ 
 

El Centre de Salut Tibetà d'Atenció Primària a Delhi es va 

establir a Nou Aruna Nagar en l'any de 1963. Aquest 

projecte beneficia almenys 3.000 persones. A més del poble 

tibetà resident, aquest centre es converteix en un lloc de 

trànsit de tots els tibetans que van a l’Índia, sigui pels 

seus treballs, educació, pelegrins o altres fins. Aquest 

centre de salut pretén proporcionar el millor servei 

possible a totes les persones que passin per l'assentament, 

oferint el millor servei d'atenció dental al major nombre 

possible de tibetans refugiats. 
 

4. OBJECTIU GENERAL 
 

L'objectiu principal d'aquest projecte és proporcionar 

serveis dentals complets i assequibles no només als 

tibetans que viuen a l'assentament sinó als que resideixen 

en altres llocs i estan de pas. 
 

5. OBJECTIU ESPECÍFIC 
 

1. Proporcionar servei d'atenció dental assequible a tots 

els colons tibetans. 

2. Millorar la capacitat d'atenció a través de la 

modernització de les instal·lacions i dels equips dentals. 

3. Millorar la qualitat de la prestació de serveis de salut 

dental a través d'una clínica dental totalment equipada amb 

els equips necessaris. 

4. Fer el tractament dental més accessible als tibetans 

dels assentaments. 

5. Millorar la salut pública general de l'assentament de 

Samyeling. 
 

6. PROJECTE 
 

La nova clínica dental proporciona un entorn més segur, net 

i còmode per a les persones amb problemes dentals. Aquest 

projecte pretén satisfer la manca d'atenció dental a 

l'assentament, a més de fer-lo més assequible i accessible 

a totes les persones de l'assentament de Samyeling, 

especialment a les persones sense recursos, que són la part 

més feble de la societat i la que té menys consciencia 

sanitària. Amb aquest projecte es reduirà significativament 

el percentatge de persones amb problemes dentals i 

s’ajudarà a millorar la salut bucal general del poble 

tibetà. 



7. LA SOSTENIBILITAT DELS RESULTATS (IMPACTE) 
 

La sostenibilitat del projecte està assegurada ja que 

pertany al Departament de Salut, CTA, de Dharamsala, i 

l'assentament Samyeling. Aquest projecte beneficiarà 

pràcticament a totes les persones d'aquest assentament. 
 

8. PRESSUPOST 
 

Cost estimat de la cadira i equip bàsic per al tractament 

dental: Rs. 2,60,000.00 

 

Taxa d'inflació del 5% a l'any (a l'Índia):Rs 12.500,00 

 

COST TOTAL: 

Rs 272.500,00 (4.026,46 euros) 

<canvi 1 euro = 67.6774 rupies> 
 

9. CONCLUSIÓ 
 

La prioritat del projecte és satisfer la necessitat 

d'atenció a les persones que resideixen a l'assentament i 

oferir un tractament dental també als altres tibetans de 

pas. El més urgent és instal·lar una nova cadira i adquirir 

els equips bàsics per dur a terme la cura dental dels 

pacients. Això tindrà un immens impacte en la millora de la 

salut i la higiene del poble tibetà a l'assentament 

Samyeling. 

 

Proposta de projecte presentat per: 

 

Sr. Lekyi Dorjee Tsangla 

Oficina assentament tibetà 

delhi 

 

DADES DE CONTACTE 

Tibetan Settlement Office 

Samyeling Tibetan Colony 

New Aruna Nagar 

Majnu-ka-Tilla 

Delhi - 110054 

Tel: +911-23816814 

e-mails: tsodelhi@tibet.net; tsodel_spon@tibet.net; 

tsodel_health@tibet.net; tsodel_account@tibet.net; 

twod@sify.com  
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