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ATENCIÓ 
COL·LEGIAL

La percepció de què us estic parlant és que la nostra estimada professió, 
l’odontologia, està patint una recessió, i amb recessió no em refereixo a la 
tan temuda crisi econòmica que està en voga de tots avui dia, sinó que vull 
referir-me a la recessió, en el sentit de la demanda dels nostres tractaments 
per part dels pacients que atenem.

Amb això vull dir que cada vegada és més habitual atendre pacients 
que s’estimen més no haver de rehabilitar peces perdudes amb tècniques 
so� sticades o bé que demanen pròtesis amovibles convencionals. És el 
nostre deure ètic, moral i per damunt de tot professional, informar dels 
tractaments alternatius més econòmics. Tanmateix, cal recordar que una 
simple pròtesi amovible ha estat un tractament rehabilitador que s’ha 
realitzat durant molts anys, retornant funcions masticatòries, fonètiques 
i estètiques de forma molt digna. És a dir que amb tractaments “simples” 
podem retornar una qualitat de vida a pacients que l’han perduda. Cal 
recordar que, segons l’Organització Mundial de la Salut, l’edentulisme 
està catalogat com una discapacitat i, per tant, necessita tractament.

Que sigui un tractament econòmic no implica que sigui “simple” —com 
he dit abans en un sentit erroni—, ja que moltes vegades a l’hora d’elaborar 
una pròtesi, per exemple, completa, pot portar-nos a tot un enfrontament 
èpic davant d’un procés alveolar escàs, d’un registre de bona qualitat, la 
retenció, el comportament dels teixits tous en presència de la pressió, la tan 
temuda estètica � nal que avui dia és un requisit imprescindible, així com 
tot un llarg etcètera que tots coneixeu a la perfecció.

Tot i  que està en auge la sol·licitud de tractaments que denominarem 
“simples” —malgrat que requereixen d’una gran perícia—, cal no oblidar 
tot allò que hem après al passat FDM: posem els coneixements que tenim 
al servei dels pacients, ja que l’odontologia espanyola està al més alt 
nivell europeu. No ens desmotivem i treballem amb entusiasme per als 
nostres pacients, ells ho perceben i només així evolucionarem a millor.

Dr. Carlos León Pérez

Editorial

4 n La nova revista 164 2n trimestre 2013

ASSESSORIA JURÍDICA

ANA FERNÁNDEZ HANRATH        
afernandez@coec.net / Ext. 431

JESÚS ANDREU ESCARTÍN      
jandreu@coec.net / Ext. 430

RUBEN AZNAR SINTES
raznar@coec.net / Ext. 432

FRANCESCA SUÁREZ CANO  
jsuarez@coec.net / Ext. 411

JOSÉ FÉLIX ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL   
acuevillas@coec.net / Ext. 433

TRESORERIA

ANA MARTÍNEZ MOYA    
amartinez@coec.net / Ext. 420

OLGA FERRER MONTILLA      
oferrer@coec.net / Ext. 421

SECRETARIA 
CARMINA ABAD HEREDIA    
cabad@coec.net / Ext. 414

INFORMÀTICA 
EVA AGUILÓ GARCÍA   
eaguilo@coec.net / Ext. 412

CURS ACADÈMIC - FORMACIÓ
CARMEN RIBAS BONET  
cribas@coec.net / Ext. 402

PUBLICITAT - COMERCIAL
ELISABET SOLER GOMIS  
esoler@coec.net / Ext. 460

BIBLIOTECA
MYRIAM NADAL SOLER   
mnadal@coec.net / Ext. 404

PUBLICACIONS I PREMSA
EULÀLIA XIMENIS  CAAMAÑO  
eximenis@coec.net   Ext.  410

RECEPCIÓ
SILVIA PUJOL MORENILLA  
recepcio@coec.net / Ext. 400

E n aquest editorial m’he proposat parlar-vos de la 
meva percepció, totalment personal i subjectiva, 
referent a la nostra professió.

Una visió particular 
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Nous models de consentiment 
informat a la pàgina web
Recentment, s’han penjat a la pàgina web del Col·legi uns nous 
models de consentiment informat.

D es de fa temps, això ha gene-
rat un gran debat tant sobre la 

necessitat de realitzar-los, com  també 
pels dubtes que ha plantejat i que han 
qüestionat la seva efi càcia. 

Malgrat tot, el consentiment infor-
mat és una eina imprescindible. És el 
document a través del qual el pacient 
autoritza la realització del tractament 
que amb anterioritat se li ha exlicat. 
Certifi ca que coneix en què consisteix 
el dit tractament, quins riscos com-
porta, quines complicacions es poden 
presentar i quines altres alternatives 
de tractament hi ha.

El consentiment informat s’ha de 
realitzar obligatòriament en els casos 
de cirurgia i és aconsellable en qual-
sevol altre tipus d’intervenció o tracta-
ment. S’ha de fer per escrit , on ha de 
constar, a més, la data i la signatura, 
tant del pacient com del dentista. És 
important signar-lo amb una antelació 
d’almenys unes 24 hores, sobretot en 
el cas de les cirurgies, i lliurar, segons 
convingui el professional, una còpia al 
pacient. 

Ha de ser individualitzat per a 
cada tractament. No s’han d’efectuar 
consentiments informats de caràcter 
general.

El consentiment informat forma 
part de la documentació clínica i s’ha 
d’incorporar a la història clínica del 
pacient i conservar-lo juntament amb 
aquesta.

En qualsevol procediment judicial, 
els jutges solen considerar-lo com el 
document més important, juntament 
amb la història. El fet de no tenir-lo, 
ens pot perjudicar encara que s’hagi 
informat molt bé al pacient de forma 
verbal.

Per últim, cal remarcar que el 
consentiment informat està regulat a 
l’article 6 de la llei 21/2000, de 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació 
concernent  la salut i l’autonomia del 
pacient, i la documentació clínica.

Dra. Sylvia Cardona
Membre de la Comissió Deontològica

Comissions / DEONTOLÒGICA



Junta de govern

ABRIL

05
n Reunió del Consell Interautonòmic 
del Consell General, a Càceres, amb 
l’ordre del dia següent: qüestions prè-
vies, actes; informe i propostes d’acord 
dels consellers; qüestions jurídiques i 
judicials; informe i propostes d’acord 
del comitè executiu; asssumptes de 
tràmit, i precs i preguntes.

08
n Reunió de Junta Permanent de Junta 
de Govern. Assumptes de tràmit.

15
n Reunió de Junta Permanent de Junta 
de Govern. Assumptes de tràmit.

22
n Reunió de Junta Permanent de Junta 
de Govern. Assumptes de tràmit.

24
n Reunió taula lletrada organitzada per 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya.

29
n Reunió de Junta Permanent de Junta 
de Govern. Assumptes de tràmit.

MAIG

06
n Reunió de la Comissió Deontològi-
ca, per parlar amb responsables dels 
cursos organitzats per INNEA,  dels res-
ponsables sanitaris de clíniques dentals 
i de la col·legiació en altres col·legis 
d’odontòlegs de l’Estat.
n Reunió de Junta Permanent de Junta 
de Govern. Assumptes de tràmit.
n Jornada de treball i debat amb els 
Col·legis Professionals de Catalunya 
sobre la nova normativa de serveis 
professionals, organitzada pel Depar-
tament de Justícia, al Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada. A 
l’acte hi intervenen: l’Hble. Sr. Germà 
Gordó i Aubarell, conseller de Justícia; 
el Sr. Santiago Ballester Muñoz, direc-
tor general de Dret i d’Entitats Jurídi-
ques del Departament de Justícia; el Sr. 
Xavier Castrillo, advocat de la Genera-
litat davant el Tribunal Constitucional; 
la Sra. Sònia Oliveras, cap de l’Àrea 
Jurídica del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya i la Sra. Dolors Feliu, direc-
tora general de Serveis Consultius del 

Madrid, amb l’ordre del dia següent: 
qüestions prèvies; actes; informe i pro-
postes d’acord de consellers i de comis-
sions; comptes de 2012; qüestions de 
confi ança; títol de Dentista Especialista 
del Consell General; premis del Con-
sell General de Col·legis d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs d’Espanya; aplicacions 
informàtiques; informe i propostes 
d’acord del comitè executiu; propostes 
de comunicació; assumptes de tràmit, i 
precs i preguntes.

10
n Reunió de Junta Permanent de Junta 
de Govern. Assumptes de tràmit.

18
n Assemblea General Ordinària de 
col·legiats, amb l’ordre del dia següent: 
lectura i aprovació, si s’escau, de 
l’Acta de l’Assemblea Ordinària de 
25.06.2012; aprovació, si s’escau, de les 
actes 20.06.2011 i 17.10.2011; informe 
President; informe Secretari; liquidació 
i aprovació, si s’escau, dels comptes 
de l’exercici de l’any 2012; lectura i 
aprovació, si s’escau, del pressupost 
per a l’any 2013; aprovació de la gestió 
de la Junta de Govern per l’exercici de 
2012, i torn obert de paraules. L’acte 
va comptar amb una assistència de 79 
col·legiats (77 amb exercici i 2 sense).

RESULTATS VOTACIONS

Activitats de abril, maig i juny
Josep M. Clemente Sala, secretari

Gabinet Jurídic de la Generalitat de 
Catalunya. IG

07
n Reunió de Junta Directiva de 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya.

13
n Reunió de Junta Permanent de Junta 
de Govern. Assumptes de tràmit.

16
n Representants del COEC es reu-
neixen al Departament de Salut amb 
la Sra. Roser Vallès, directora general 
de la Direcció General d’Ordenació i 
Regulació Sanitàries, per parlar sobre 
el tema de la recepta mèdica, en el 
sentit de copsar les inquietuds dels 
col·lectius en relació a l’aplicació del 
RD 1718/2010 i posar-les en comú, per 
transmetre-les al Ministeri de la manera 
més convenient.

21
n Reunió de Junta Permanent de Junta 
de Govern. Assumptes de tràmit.

27
n Ple de Junta de Govern, amb l’ordre 
del dia següent: lectura i aprovació, si 
s’escau, de l’acta 18/02/13; informe 
President; informe Secretari; informe 
Juntes Provincials; protocol gestió de 
pagaments; reglament BOM; examen 
i aprovació, si s’escau, dels comp-
tes de l’any 2012 i del pressupost de 
l’any 2013 per la seva submissió pos-
terior a l’assemblea general ordinària 
de col·legiats; convocatòria Assem-
blea General Ordinària de col·legiats, i 
assumptes de tràmit.

29
n Reunió taula lletrada organitzada per 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya.

JUNY

03
n Reunió de Junta Permanent de Junta 
de Govern. Assumptes de tràmit.

06
n Assemblea general ordinària de 
l’Associació Intercol·legial, amb l’ordre 
del dia: l’elecció de la Junta Directiva de 
l’Associació.

06/07
n Reunió d’assemblea general ordinària 
del Consell General de Dentistes, a 

6 n La nova revista 164 2n trimestre 2013

1.-Aprovació Acta 25.06.12   

A favor 12 12 0 24

En contra 25 24 1 49

Abstenció 18 17 1 35  

 2.-Aprovació acta 20.06.11    

A favor 6 6 0 12

En contra 38 37 1 75

Abstenció 17 16 1 33  

3.-Aprovació acta 17.10.11    

A favor 20 20 0 40

En contra 22 21 1 43

Abstenció 30 29 1 59

 4.-Aprovació comptes exercici 2012   

A favor 6 6 0 12

En contra 53 52 1 105

Abstenció 13 12 1 25

5.-Aprovació pressupost 2013    

A favor 6 6 0 12

En contra 57 56 1 113

Abstenció 15 14 1 29

6.-Aprovació gestió Junta de Govern exercici 2012 

A favor 6 6 0 12

En contra 52 51 1 103

Abstenció 13 12 1 25
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Vida col·legial

LLIBRES

Presentació de la novel·la del Dr. Diví 
“Sonrisas sin cargo” 

PREMIS

Segona edició del premi solidari “Somriure de l’any” 

L a novel·la és una història en 
clau de sàtira sobre els avatars 
personals i professionals d’un 

dentista en aquests darrers anys i fa 
especial èmfasi en la importància de 
recuperar l’ètica enfront de la mercan-
tilització de la salut oral promoguda 
per les cadenes dentals. Sense deixar 
en cap moment de banda l’humor ni 
l’autocrítica, la novel·la és una radio-
grafi a fi del i mordaç del deteriorament 
social de la imatge del dentista i advo-
ca per la denúncia de tots els actes 
enganyosos encaminats a lucrar-se a 
costa de la salut dels pacients. El llibre 
es pot trobar de moment a la pàgina 
www.sonrisassincargo.com i a www.
amazon.es.

La presentació va anar a càrrec de la 
coneguda escriptora Care Santos, auto-
ra de grans títols (La mort de Venus, 

Habitacions tancades o L’aire que res-
pires, per citar els més coneguts), que 
s’han traduït a múltiples idiomes.Care 
Santos va destacar la notable qualitat 
literària de la novel·la del Dr. Diví, de 
qui va comentar està esperant llegir la 
nova novel·la que ja ha escrit. A més va 

recomanar que, a part de la seva difu-
sió entre el públic en general, Sonrisas 
sin cargo fos un text de lectura obliga-
tòria per a tots els dentistes abans de 
col·legiar-se.

En el proper número de la revista 
ampliarem la informació n

A quest premi es va crear amb 
la voluntat de destacar la 
tasca que desenvolupen les 

diferents entitats locals que treballen 
en l’àmbit social, per ajudar a les per-
sones més necessitades.

Aquesta vegada, el lliurament del 
trofeu i la dotació econòmica van tenir 
lloc a la diada de Sant Jordi, en el 
marc de les activitats que la clínica 
dental organitza cada any amb motiu 
d’aquesta festivitat.

El guardó, aquest any, ha volgut 
destacar el treball que desenvolupa 
Cáritas en aquests moments de difi -
cultats econòmiques per a tantes famí-
lies, intentant cobrir les necessitats 
bàsiques i donant tot el seu suport per 
mantenir l’optimisme i un somriure 
esperançador n

Cáritas Parroquial ha estat enguany la guanyadora de la segona 
edició del premi solidari “Somriure de l’any” que atorga Clínica Dental 
Doctora Minerva, de Montcada i Reixac.

El passat 23 de maig, va tenir lloc a la sala d’actes del COEC, la 
presentació de la primera novel·la  del Dr. Diví titulada Sonrisas sin 
cargo. A l’acte va acudir un nombrós nombre de col·legiats, així com 
de públic en general.

D’esquerra a dreta, Mª Elena Pérez, alcadessa de Montcada i Reixac; Mossèn 
Jaume Casas, en representació de Cáritas; i la Dra. Minerva, a l’acte d’entrega 
d’aquest guardó.
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Formació

Més de 4.300 
odontòlegs han visitat 
el Fòrum Dental 
La vuitena edició del Fòrum Dental, que es va 
celebrar en el recinte de Gran Via de Fira de 
Barcelona, entre l’11 i el 13 d’abril, va rebre 
4.300 odontòlegs visitants. Els 1.300 protètics 
i els 1.100 higienistes també van conformar un 
col·lectiu nombrós, que va suposar un 25% del 
total. El 10% dels visitants va acudir al congrés 
European Dental Forum, que va reunir, en el 
marc del saló, odontòlegs, protètics, higienistes i 
logopedes que venien d’arreu del món. L

a passada edició del Fòrum Dental 
ha rebut la visita de 10.033 pro-
fessionals, entre els quals desta-
quen odontòlegs (43.62%), seguits 

dels protètics dentals (13.37%), higienistes 
(11.73%), estudiants de diferents àmbits de la 
salut bucodental (7,31%), auxiliars de clínica 
(6,6%) i logopedes, ortodontistes i cirurgians 
maxil·lofacials, que conjuntament sumen un 
17,7% del total.

Els professionals procedeixen preferent-
ment de Catalunya, comunitat valenciana i 
comunitat de Madrid. Els més de 350 visi-
tants internacionals provenen de 40 països, 
principalment d’Itàlia, Portugal i França, 
seguits pel Principat d’Andorra, Alemanya, 
Bolívia, Suïssa i Veneçuela.

El Fòrum Dental 2013 va ser el pri-
mer esdeveniment del sector que va reunir 
l’exposició dels productes de més de 150 
empreses i l’European Dental Forum, el con-
grés internacional que va comptar amb més 
de 50 experts entre odontòlegs, protètics, 
higienistes i logopedes que van presentar les 
seves ponències a un públic de més de 1.000 
assistents

El Fòrum Dental, que compta amb la 
col·laboració del COEC, del COPDEC 
(Col·legi Oficial de Protètics Dentals de 
Catalunya), d’AHIADEC (Associació 
d’Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalun-
ya) i del CLC (Col·legi de Logopedes de Cata-
lunya, mantindrà la seva habitual periodicitat 
biennal i tornarà a ocupar el recinte de Gran 
Via el 2015.

Els doctors Navarro i Clemente amb la senyora Roser Vallès, directora 
general d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya.



50 experts entre 
odontòlegs, protètics, 
higienistes i logopedes 
que van presentar les 
seves ponències a 
un públic de més de 
1.000 assistents.
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Formació

Organitzat pel COEC i coordinat per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
i la Universitat de Barcelona (UB), es van lliurar els premis als projectes guanyadors 
per a les millors comunicacions lliures en les categories d’investigació, casos clínics, 
revisió i millor pòster. En aquesta edició, cal remarcar l’alta participació que ha 
comptat amb 115 comunicacions en format pòster i 59 comunicacions orals en 
3 categories: cas clínic, investigació i revisió bibliogràfi ca.

TEMA LLOC PONENT COAUTORS

CAS CLÍNIC

Carillas feldespáticas en un caso de  1r Irene I.Tarazón,
amelogénesis; un reto adhesivo   Tarazón Visús R. Asensio, L. Jané
    
Tratamiento de recesiones gingivales  2n Meritxell  M. Losada, A. Pujol, 
clase III de Miller mediante técnica de túnel  Losada Martínez M. Baglivo,   
   A. Pascual, J. Nart

INVESTIGACIÓ   

Comparación de cuatro sistemas   1r Rosario Puglisi R. Puglisi, A. Santos,
de instrumen-tación para la terapia   J. Sanz, M. Baglivo, 
periodontal no quirúrgica   A. Pascual, J. Nart

Ultrasound tip modifi cation for broken  2n Jordi J. Caballé, R. González, 
imlant screw remoaval  Caballé Serrano I méndez, J. Pérez, 
   C. Caballé

REVISIONS   

Manejo quirúrgico de la periimplantitis 1r Cecilia C. Barragán, Pascual, 
  Barragán Alforcea B. Paniagua, Nart, 
   C. Franco, F. Aguilar,  
   F. Aella, M. Roig, 
   F. Durán-Sindreu

Rotación contínua vs reciprocante:  2n Carlos Daniel C. Franco, F. Aguilar,
revisión sistemática de la literatura  Inácio Franco F. Abella, M. Roig 
   F. Durán-Sindreu, 

Les millors comunicacions 
orals i pòsters 
reben el seu reconeixement
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Formació

PÒSTERS

Nueva técnica de confección de pilares  1r Carme C. Riera, P. Sarramía,
cerámicos sobre implantes en zona estética  Riera Homar J. Roldán, A. Bruguera,  
   J. Mesquida, J. Llena

Estudio in vitro de la deformación en  2n Paola de P. Aldecoa, 
conductos sobreinstrumentados producida por   Aldecoa Esser J.A. González, M. Roig
el sistema rotatorio Twisted Files® vs Profi le®   F. Durán-Sindreu,

Instrumentación rotatoria convencional  3r Sol Frau Sancho F. Sancho, E. Martínez, 
vs instrumentación rotatotria reciprocante   M. García

Técnicas de distracción avanzadas en  menció  Cristina C. Hernández, 
el manejo de conducta infantil  Hernández Bernad F. Guinot, S. Yuste, 
   C. Cuados, A. Lorente

Estudio de la fi abilidad de los localizadores  menció  Carlota C. de España, 
electrónicos apicales accionados con   de España Oliu J. Tomàs, M. Roig,
sistemas de instrumentación    F. Durán-Sindreu

Cubrimiento radicular de recesiones  menció Lydia Z. Díez, L. Garanto, 
gingivales clase III de Miller. Técnica de túnel  Garanto Castillo C. Valles, C. Mor, 
   A. Pascual, J. Nart

Uso de Mock-Up Dinámico y llaves de silicona  menció Laura J.J. Traver, L. Viñas
para la reconstrucción del sector anterior  Viñas Gilabert

Cavidad clase I de Black, a propósito de menció A. M. Aloy M. Aloy, 
un caso clínico

Medidores de estabilidad primaria menció Jordi J. Marqués, A. Tinti
  Marqués Guasch

Ergonomía en odontología menció Anna J. Gispert, L. González,  
  González Solanes A. González, 
   G. González

Sistema Cerec® para la restauración de dientes  menció Carmen C. Canal, I. Seguer,
endodonciados. A propósito de un caso  Canal Bellvehí M. Serrat, M. Marcé,  
   A.M. Lluch 

Recubrimiento pulpar directo con biodentine® menció  Esther E. Martín, 
  Martín Marcos R. Mendizábal

Aplicación del piezoeléctrico en periodoncia  menció Daniel D. Jiménez, V. Ruiz, 
e implantología  Jiménez Cabeza J. Nart

A pilot study about compliance and  menció Dorine Pasquier D. Pasquier, A Molina, 
self-assessement of a mandibular advance    A. Puigdollers
device as an alternative treatment to continuous 
positive airway pressure in adult patients with 
obstructive sleep apnea syndrome 

TEMA LLOC PONENT COAUTORS
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Gran èxit en la 
presentació de les 
comunicacions, 
tant per la quantitat 
com pel seu alt nivell
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El 2013 ha marcat 
el principi d’una nova 
etapa per a l’FDM
Els professionals de les 150 empreses que ha exposat les seves novetats en el 
Fòrum Dental, la gran exposició dedicada a l’equipament del sector de la salut 
bucodental, veuen molt positiu el canvi d’emplaçament del certamen que ha tingut 
lloc al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, i es declaren molt satisfets amb 
el nou format de l’acte que per primera vegada ha reunit l’exposició comercial i un 
congrés internacional d’odontòlegs, protètics, higienistes i logopedes.

L
a vuitena edició del Fòrum Dental 
marca el principi d’una nova etapa 
del saló que, organitzat per prime-
ra vegada per Fira de Barcelona, en 

aquesta edició ha acollit no solament l’oferta 
en equipament d’última generació per a clí-
niques dentals, sinó també l’European Dental 
Forum, el congrés internacional que ha reu-
nit a Barcelona prop de 50 científi cs, inves-
tigadors i experts en odontologia, pròtesi 
dental, higiene bucal i logopèdia.

“Teoria i pràctica han coincidit en el mateix 
lloc i al mateix temps”, afi rma l’estomatòleg 
Juan Rumeu Milà, president de l’European 
Dental Forum. “La tecnologia no existiria 
sense una base científi ca, i la ciència no podria 
millorar la qualitat de vida dels pacients si no 
fos gràcies als avenços tecnològics. El Fòrum 
Dental ha reunit els dos vessants fonamen-
tals del procés científic i això ha afavorit 
sinèrgies entres els dos camps i ha satisfet 
alhora la demanda tant d’empresaris com 
d’investigadors i professionals especialitzats 
en salut bucodental”. Pel que fa a les jornades 
tècniques, el Dr. Rumeu també es mostra 
satisfet. “El congrés ha reunit alguns dels cien-
tífi cs més reconeguts d’àmbit internacional, 
que han aportat els seus coneixements als 
professionals d’un sector que innova de forma 
constant”.

Els expositors també valoren positivament 
aquesta convocatòria del saló, “que marca 
un abans i un després en la seva història”. 
Segons afi rma el president de la distribuïdo-
ra AD Medical, Carles Vernet. “Hem anat 

a millor en tots els sentits: les instal·lacions 
són àmplies, modernes i no solament faci-
liten la logística, sinó que permeten una 
millor distribució de maquinària i productes. 
A més, afegeix Vernet, “l’afl uència de visi-
tants ha estat satisfactòria”. El mateix opina 
Laia Muñoz, responsable de màrqueting de 
l’empresa espanyola Avinent, que destaca el 
bon nivell de vendes efectuades durant el cer-
tamen i la qualitat dels nombrosos contactes 
realitzats, la qual cosa “suposa el tancament 
de negocis futurs”, assegura.

Per la seva banda, l’assistent de màrque-
ting de la multinacional suïssa Bien Air, Lali 
Jiménez, considera “molt bona l’organització 
i la qualitat dels serveis proporcionats als 
expositors”. També opina que la decisió 
d’integrar les sales de conferències en la zona 
comercial ha estat “molt encertada perquè ha 

El congrés ha 
reunit alguns 
dels científi cs 
més reconeguts 
d’àmbit 
internacional

Nombrosa 
assistència a totes 
les conferències.



la nova revista 164 n 172n trimestre 2013

facilitat un millor fl uxe de visitants per tot el 
pavelló”.

Segons les dades actuals, es calcula que 
han visitat el saló més de 10.000 professio-
nals, 1.000 dels quals han assistit a les con-
ferències del congrés. Roger Mitjana, director 
del Fòrum Dental, explica que aquesta edició 
“ha supoat el principi d’una nova etapa del 
certamen, que evoluciona vers un model 
d’acte capaç de reunir tots els vessants del 
món de la salut bucodental. En aquesta sen-
tit, continua Mitjana, desitjo donar les gràcies 
a les entitats col·laboradores i a les empreses 
pel suport que ens han brindat i per haver 
compartit amb nosaltres la il·lusió d’un nou 
projecte”.

Dentifricis revolucionaris, cadires dentals 
de luxe i tractaments d’estètica, les últimes 
novetats a la clínica dental
L’equipament de la consulta del dentista no 
para d’evolucionar, aconseguint tractaments 
cada vegada més ràpids i sense dolor. Fins i 
tot la cadira dental reclinable es converteix en 
un còmode seient des del qual es poden veure 
pel·lícules o rebre un agradable tractament 
d’estètica facial. El Fòrum Dental ha estat 
una exhibició dels avenços tecnològics que 
s’apliquen a les clíniques dentals i que estan 
convertint la temuda visita al dentista en un 
moment de relax.

El futur de la clínica dental és sens dubte 
digital. Els sistemes d’escàner 3D anomenats 
Cad/Cam, mitjançant els quals l’ordinador 
aconsegueix imatges de l’arc dental, dibuixa 
la peça i la fabrica, són ja d’ús comú en un 
gran nombre de clíniques. No obstant, en el 
Fòrum Dental es presenta un nou mètode 
que ha permès sustituir les fotografi es de 
l’arc dental per un vídeo complet de la cavi-
tat oral, que garanteix un nivell de perfecció 
absolut del volum i perímetre de cada peça, 
aconseguint així la fabricació de pròtesis o 
implants òptims i en temps rècord.

La tecnologia s’encarrega, a més, 
d’augmentar la participació del pacient en 
el procés terapèutic: mitjançant una càmera 
intraoral connectada a un ordinador, el met-
ge pot ensenyar al malalt la intervenció que 
té previst practicar-li o mostrar-li les seves 
radiografies. En aquestes mateixes panta-
lles, a més, és possible projectar pel·lícules, 
documentals o vídeos musicals que aju-
den al pacient a relaxar-se o simplement a 
distreure’s a la clínica dental.

D’altra banda, els productes d’ús diari, 
com el simiple raspall de dents o el denti-

frici, tampoc paren d’evolucionar. El més 
nou en pasta de dents és, encara que sembli 
una paradoxa, un retorn al passat: es torna a 
utilitzar el fl uorur d’estany, que ja s’emprava 
en els anys 50. Els seus gran efectes bacterici-
des van impulsar-ne l’ús massiu però els fets 
secundaris, com per exemple les taques que 
provocava, van fer que s’eliminés de la llista 
de components de pasta de dents. Tanmateix, 
gràcies a un procés químic s’ha aconseguit 
eliminar del tot aquests efectes col·laterals. 
S’ha obtingut així un dentifrici que acon-
segueix el 96% de reducció de les taques a 
causa de productes com la nicotina o el cafè, 
el 56% d’inhibició de tosca dental i el 58% de 
sensibilitat de les dents al fred o al calor.

Noves idees de negoci
La consulta del dentista està obrint noves 
vies de negoci, ampliant el ventall de serveis 
que ofereix. Es tracta d’una fórmula per 
diversifi car els ingressos i afrontar la crisi. 
Un exemple d’aquesta tendència consisteix 
en un nou aparell d’estètica facial que algu-
nes clíniques ja han incorporat en les seves 
instal·lacions. Es tracta d’un instrument que, 
a través de la radiofreqüència, reactiva la pro-
duccció de colàgen, elastina i àcid hialurònic 
en les cèl·lules de la pell, i en genera així un 
efecte de rejoveniment de la cara. Segons els 
experts, és un nou negoci que permet aug-
mentar l’oferta i transformar la consulta del 
dentista en un centre de salut, tant clínica 
com estètica, amb una inversió mínima.

es calcula 
que han visitat 
el saló més 
de 10.000 
professionals, 
1.000 dels 
quals han 
assistit a les 
conferències 
del congrés

Dr. Juan Rumeu.



La Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral  
i el COEC ofereixen un postgrau d’Implantologia amb la 
col·laboració de BTI

En un període de retallades sanitàries i pressupostàries a molts ni-
vells, hem cregut convenient juntar esforços i oferir un postgrau de 
qualitat, pràctic i educatiu amb la cooperació de dues institucions, 
com són la Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral 
i el COEC. D´aquesta manera busquem sinèrgies entre ambdues 
institucions, aprofi tant les instal·lacions de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques per a realizar les sessions teòriques i la clínica del COEC 
per a realizar les pràctiques clíniques.

En efecte, es tracta d’un postgrau que no tan sols vol ensenyar 
l´estat actual de la implantologia, donant un fort èmfasi a l´evidència 
cientifi ca, sinó que també vol oferir als participants la possibilitat 
de tractar pacients aportats pels mateixos alumnes, d’una manera 
segura i supervisada pels diferents professors del postgrau. Des de 
l’inici, cada mòdul constarà d’una part pràctica, on es discutiran els 
casos clínics amb els alumnes, i en cas que sigui necessari, cada 
alumne podrà portar casos i pacients per a comentar o tractar.

L´estructura del postgrau Societat Catalano-Balear de Cirurgia 
Maxil·lofacial i Oral  i el COEC és el d’un postgrau per mòduls. Hi ha 
nou mòduls, que van de septembre a maig. Cada mòdul serà un di-

vendres matí i tarda, i un dissabte al matí. El divendres a la tarda, es 
realitzaran les pràctiques i tallers a les instal·lacions de la clínica del 
COEC, mentre que els divendres  i dissabtes matí, es faran les ses-
sions teòriques a les aules de l´Acadèmia de Ciències de la Salut. 

Aquest postgrau compta amb el suport de Biotechnology Ins-
titute (BTI), amb el qual també es faran connexions per videocon-
ferència de cirurgies, i conferències, amb la participació, entre 
d’altres, del Dr. Eduardo Anitua. Els alumnes tindran també la pos-
sibilitat de veure en directe i visitar l´Institut BTI a Vitòria. 

Aquesta és una iniciativa que parteix d’un projecte dirigit pels 
Drs. Joan Birbe i Joan Grau, cirurjans orals i maxil·lofacials, amb 
una àmplia experiència en l`àmbit de la implantologia i com a for-
madors en la matèria. Els diferents mòduls compten amb un qua-
dre docent de primeres fi gures, en el seu camp, per tal de poder 
transmetre l´estat de l´art segons les últimes evidències i amb el 
màxim rigor científi c. 

D´altra banda, i per tal de poder facilitar la participació al post-
grau d’alumnes de tot l’Estat, la secretaria tècnica facilitarà allotja-
ment a preus especials per als alumnes del postgrau . 

Finalment, donat el context econòmic en què ens trobem , hem 
volgut que aquest postgrau sigui a l´abast d’una àmplia majoria de 
candidats. Per això hem fi xat un preu d’inscripció molt atractiu: 
4.850 euros. 

Dr. Juan A. Hueto Dr. García Linares

Dr. Javier Mareque Dr. Alfonso Miguel

Dr. Fernando de la Iglesia

Dr. J. Carlos Moreno Dr. Joan Pi Urgell Dr. Xavier Rodríguez Dr. Xavier VelaDr. Josep Oliva

Dra. Gloria Calsina

Dr. Jon Eguizábal Dr. Joan GrauDr. Javier GonzálezDr. Rubén Davó

Dr. Jose A. Badas Dr. Javier Bara Dr. Pedro Barrio Dr. Benet

PROFESSORAT

Dr. Joan Birbe Dr. Joan Grau

DIRECTORS DEL POSTGRAU

1
MÒDUL BÀSIC

Cirurgia en implants

4 I 5 D’OCTUBRE DE 2013

2
MÒDUL BÀSIC

Pròtesi en implants

8 I 9 DE NOVEMBRE DE 2013

3
MÒDUL

Periodòncia I

13 I 14 DE DESEMBRE DE 2013

4
MÒDUL

Periodòncia II

10 I 11 DE GENER DE 2014

5
MÒDUL

Cirurgia avançada I

7 I 8 DE FEBRER DE 2014

6
MÒDUL

Cirurgia avançada II

21 I 22 DE MARÇ DE 2014

7
MÒDUL

Pròtesi avançada

18 I 19 D’ABRIL DE 2014

8
MÒDUL

Cirurgía avançada III 

16 I 17 DE MAIG DE 2014

9
MÒDUL

Compendi del Postgrau. 
Repàs de tècniques i indicacions

13, 14 I 15 DE JUNY DE 2014

POSTGRAU IMPLANTS
Societat Catalano-Balear de 
Cirurgia Maxil·lofacial i Oral i COEC

PART TEÒRICA
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de
la Salut de Catalunya i de Balears
C/Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

PART PRÀCTICA
Col·legi Ofi cial d’Odontòlegs i
Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia 93-95
08006 Barcelona

SEU DEL POSTGRAU

SECRETARIA TÈCNICA
Cristina Rey 
(cristinarey@academia.cat)
Departament Formació. Societat Catalano-
Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i Balears

Tel. 93 203 24 72
 

   Preu: 4.850 €

Aquest postgrau, reconegut com a formació 
d’especial interès sanitari per la Conselleria de Salut, 

atorgarà un diploma acreditatiu de competència en Implantologia per part 
de Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral i el COEC.
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Exercici professional

S
om conscients que tot el que 
direm ara no té valor per la decla-
ració que tot just acabem de pre-
sentar, però pensem que ja estem 

a la meitat d‘un nou exercici i que és ara 
quan hem de tenir en compte aquestes coses, 
ja que, en molts casos, quan anem a fer la 
Renda ja s’haurà acabat l’exercici i no tin-
drem possibilitats de reacció. Sempre insis-
tim en la importància de fer regularment 
una bona planificació economicofiscal de 
l’exercici i aquest és un dels punts determi-
nants que entenem és el que necessita un 
col·legiat, molt més preocupat per la seva 
tasca sanitària que no pas en el canviant món 
de les disposicions legals. 

El primer factor distorsionant potser és 
la possibilitat d’aplicar o no la reducció pel 
manteniment o creixement de l’ocupació 
(manteniment de plantilla, descomptant 
nòmines de socis i/o familiars directes). Des 
de l’any 2009, tots aquells professionals o 
empreses que han mantingut o incrementat 
el nombre de treballadors en termes acu-
mulats d’hores, que superessin almenys una 
jornada completa, es podien benefi ciar d’una 
reducció del 20 % sobre el rendiment net 
declarat, amb un màxim equivalent al 50% 
de les despeses brutes de personal (excloent 
del còmput els salaris de socis i familiars).

Sens dubte, aquesta reducció ha tingut un 
impacte important –fi ns i tot podríem dir 
que molt agradable i inesperat-, en alguns 
casos, en el moment de presentar la declara-
ció de Renda. Per tant, i ja que aquesta reduc-
ció s’ha prorrogat per a aquest any 2013, cal 

Deduccions fi scals 
a tenir en compte:    
requisits i conseqüències

Sempre 
insistim en la 
importància de 
fer regularment 
una bona 
planifi cació 
economicofi scal 
de l’exercici 
i aquest és 
un dels punts 
determinants 
que entenem és 
el que necessita 
un col·legiat

Ara que pràcticament s’ha acabat el període per presentar les 
declaracions de Renda i Patrimoni, volem fer algunes refl exions 
partint de determinades situacions que ens hem trobat en fer les 
declaracions corresponents a l’any 2012.

controlar aquest tema, ja que determinades 
decisions (reduccions d’horaris, amortitza-
cions de personal, etc.), poden tenir unes 
conseqüències més negatives que els resul-
tats de les mesures adoptades; és a dir, que 
potser l’estalvi aconseguit fent una reducció 
d’horari d’un treballador sigui inferior a 
l’import de la reducció que obtindríem en 
fer la declaració de la renda si es perd el dret 
a ser aplicada. És, per tant, important que els 
professionals i les societats coneguin aquesta 
informació quan hagin de prendre determi-
nades decisions o consultin el seus assessors 
de laboral i fi scal.

Hem esmentat aquest aspecte, perquè 
pràcticament totes les clíniques tenen opció 
a aquesta reducció,  ja que no superen els 25 
treballadors, ni la xifra de negoci supera els 5 
milions d’euros. La comparació es fa sempre 
amb la plantilla mitjana de l’any 2008.

El segon factor fa referència a les amor-
titzacions dels béns d’inversió. Com sabeu, 
totes aquelles compres que no es consu-
meixen, són elements patrimonials que 
constitueixen l’inventari de la clínica. Entre 
aquests béns estan els immobles, els equips 
odontològics i informàtics, el mobiliari i 
les instal·lacions, etc. Totes aquestes com-
pres no poden deduir-se com a despesa i 
han de ser amortitzades d‘acord amb els 
barems que determina hisenda per a cada 
tipus d’element.

Per simplifi car, si un 
professional compra 
un nou equip dental 
que li costa 24.000 €, 
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cada any podrà deduir-ne fins un 10% del 
valor (amortització en 10 anys), és a dir, 
podrà amortitzar-se 2.400 €, que es deduiran 
dels beneficis obtinguts en l’exercici, fins que 
el valor residual sigui zero euros. Aquest per-
centatge d’amortització és variable segoms el 
tipus del bé adquirit (segons les taules edita-
des per Hisenda).

A vegades, hi ha l’opció d’amortitzar més 
ràpidament aquests béns, és a dir, que, per 
exemple, en lloc de 10 anys es pugui amor-
titzar en 5 anys. Això que a priori sembla 
força atractiu, de vegades no és tan interes-
sant, ja que s’ha d’analitzar l’impacte fiscal 
de prendre una mesura d’aquest tipus. En 
general, és desaconsellable prendre la decisió 
de fer una amortització accelerada a les noves 
clíniques, ja que si entenem que el negoci 
anirà creixent, l’estalvi impositiu dels primers 
anys serà menor que en els anys posteriors. 
També, com en el cas anterior, és necessari 
fer una anàlisi de cada situació, i en aquest 
sentit el vostre assessor fiscal us pot ajudar a 
prendre la millor decisió.

I per acabar, un darrer factor que també 
ha tingut el seu impacte en les Declaracions 
de Renda del 2012 ha estat la pujada dels 

tipus impositius. Això vol dir que un pro-
fessional que ha mantingut el mateix nivell 
de rendiments nets, aquest any el tipus mig 
de l’impost s’ha incrementat, és a dir, amb 
els mateixos guanys de l’any 2011, li ha tocat 
pagar més o li han tornat menys.

L’equip AGS Servei COEC
www.agscoec.com
Trav. de Gràcia, 93-95 4a planta 
08006 Barcelona
Tel. 93 304 19 20
ags.fiscal@coec.net
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Exercici professional

E
l tractament de dades de caràc-
ter personal en l’àmbit sanita-
ri constitueix una de les àrees 
més problemàtiques pel que fa a 

l’aplicació de la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal, 
ja que es fa necessari compaginar el dret dels 
ciutadans a rebre assistència sanitària amb el 

Ètica i dret:   
protecció de dades 
en el sector sanitari

El tractament 
de dades de 
caràcter personal 
en l’àmbit sanitari 
constitueix una 
de les àrees més 
problemàtiques 
pel que fa a 
l’aplicació de 
la normativa 
vigent en matèria 
de protecció 
de dades de 
caràcter personal

Totes les dades personals relatives a la salut són de gran sensibilitat i estan 
especialment protegides i regulades per la LOPD, llei orgànica de protecció de 
dades de caràcter personal (15/1999). Tant els professionals com els centres 
sanitaris, per tal de mantenir una relació ètica amb els seus pacients, estan obligats 
al compliment estricte de la normativa.

dret a la protecció de les seves dades perso-
nals, objecte de tractament com a conseqüèn-
cia d’aquesta assistència. El marc normatiu 
en aquesta matèria ve delimitat per les lleis i 
normatives següents:
n Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD), i el seu reglament de desenvolu-
pament, aprovat mitjançant el reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD).
n Llei de serveis de la societat de la informa-
ció i de comerç electrònic (LSSICE 34/2002).
n Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica 
reguladora de l’autonomia del pacient i de 
drets i obligacions en matèria d’informació i 
documentació clínica. 
n ISO 27799: 2008, que especifi ca un conjunt 
detallat de controls per a la gestió de la segu-
retat de la informació específi ca per a l’àmbit 
sanitari.

Cal recordar que els tractaments de dades 
de caràcter personal que es duen a terme en 
l’àmbit sanitari i, en particular, aquells rela-
cionats amb la gestió de les històries clíniques 
o la investigació clínica, inclouen les dades 
de salut, considerades dades sensibles o espe-
cialment protegides i que, per aquest motiu, 
tenen un règim de garanties més reforçat. 
En aquest sentit, d’acord amb el que es dis-
posa en els articles 7.3 i 44.4 de la LOPD i 
l’article 81 del RLOPD, aquest nivell superior 
de garanties es concreta en l’exigència d’un 
consentiment reforçat, la qualifi cació de les 
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infraccions com a molt greus i l’aplicació de 
les mesures de seguretat de nivell alt espe-
cificades en el mateix reglament. Per la seva 
banda, els principis de respecte a la intimitat 
i a la confidencialitat de la informació clínica 
dels pacients també estan presents a la legisla-
ció sanitària.

Tant els professionals com els centres sani-
taris, per tal de mantenir una relació èti-
ca amb els seus pacients, estan obligats al 
compliment estricte de la normativa. Així, 
per garantir aquest compliment, és impres-
cindible la implementació de les mesures de 
seguretat següents: 
n Mantenir actualitzada la inscripció dels 
fitxers de dades de caràcter personal.
n Incloure en els impresos i formularis de 
recollida de dades dels pacients i usuaris clàu-
sules informatives pel que fa al tractament de 
dades personals, d’acord amb l’article 5 de 
la LOPD, i adaptar-les a cada formulari en 
funció del fitxer en el qual s’hagin d’incloure 
aquestes dades i/o la finalitat per a la qual 
seran utilitzades (assistència sanitària, epide-
miologia, investigació, docència, avaluació de 
la qualitat assistencial, etc.)
n Col·locar cartells informatius sobre el dret 

a la protecció de dades personals dels usuaris 
del centre, que siguin fàcilment visibles per 
aquests.
n Informar el personal de neteja sobre la 
necessitat de garantir la confidencialitat de 
les dades (per exemple, a l’hora de recollir la 
brossa). 
n Aplicar procediments de dissociació de les 
dades de caràcter personal en els tractaments 
de dades que hagin estat encarregats a tercers 
(per exemple, per a la realització d’anàlisis 
clíniques o altres proves mèdiques, o per a 
l’emmagatzematge de les històries clíniques).
n Registrar tots els accessos fets als historials 
clínics, emmagatzemant la informació de 
cada un d’ells durant un període no inferior 
a dos anys, tal com preveu el reglament de 
desenvolupament de la LOPD.
n Fer auditories per verificar si el personal 
autoritzat utilitza les dades per a la finalitat 
per la qual va justificar l’accés.
n Emmagatzemar els arxius físics d’històries 
clíniques en àrees en les quals l’accés estigui 
protegit per portes d’accés dotades de sis-
temes d’obertura amb clau o un dispositiu 
equivalent. Així mateix, i dins d’aquestes 
àrees, emmagatzemar els expedients clínics 

les dades de 
salut, son 
considerades 
dades 
sensibles o 
especialment 
protegides 
i que, per 
aquest motiu, 
tenen un 
règim de 
garanties més 
reforçat. 

CONFIDENCIAL
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en arxivadors que disposin de mecanismes 
que n’impedeixin l’accés.
n Custodiar la documentació clínica de 
pacients quan no es trobi arxivada en els 
dispositius d’emmagatzematge indicats ante-
riorment per trobar-se en procés de revisió o 
consulta, tot impedint-ne l’accés per part de 
persones no autoritzades.
n Adoptar mesures per evitar el furt, la 
pèrdua o l’accés indegut a la documentació 
durant el seu transport (per exemple, el tras-
llat de les històries clíniques).
n Fer l’auditoria biennal de seguretat del 
fitxer d’històries clíniques i d’altres que 
puguin contenir dades relatives a la salut de 
les persones, adoptant mesures correctores 
per esmenar les deficiències detectades.
n Recollir totes aquestes obligacions en un 
document de seguretat.

D’altra banda, els centres que disposin 
d’una pàgina web informativa o amb comerç 
electrònic es veuen obligades al compliment 
de la LSSICE.

També és important que els professionals 
de la salut i els centres sanitaris estableixin 
procediments per facilitar l’exercici dels drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de 

les dades de caràcter personal dels pacients, 
tenint en compte la peculiaritat que presenta 
el dret de cancel·lació en l’àmbit sanitari, ja 
que és possible que calgui mantenir les dades 
sanitàries en cas de tractaments mèdics per-
llongats o malalties cròniques en les quals 
no s’arriba mai a trencar la connexió entre la 
finalitat i el manteniment de la dada.

Són molts els conceptes i principis que 
cal tenir en compte per dur a terme una 
estricta i correcta gestió de la protecció de les 
dades personals en l’àmbit sanitari. A més, els 
avenços tecnològics augmenten exponencial-
ment els riscos en la seguretat de la informa-
ció, com amb les històries clíniques digitalit-
zades, la telemedicina, etc. Fer un treball ètic 
cap als pacients defensant-ne els drets fona-
mentals, complir els requeriments de clients 
institucionals o corporatius, evitar sancions 
de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
o evitar possibles reclamacions dels usuaris, 
són clarament objectius i valors fonamentals 
de les empreses i els professionals sanitaris. 
Ètica i dret, al cap i a la fi.

Protección de Datos DATAX
Info@datax.es / www.datax.es / tel: 937 540 688

els avenços 
tecnològics 
augmenten 

exponencialment 
els riscos en 

la seguretat de 
la informació, 

com amb 
les històries 

clíniques 
digitalitzades, 

la telemedicina, 
etc.
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Exercici professional

Quins factors infl ueixen en l’elecció d’una clí-
nica dental? En què han variat les necessitats 
dels pacients que cerquen un dentista?
Avui dia, hi ha molts aspectes que infl uei-
xen en el pacient. Ja no s’escull una clínica 
dental perquè estigui al costat de casa o 
només perquè ofereixi un bon servei. Darrera 
aquesta decisió, infl ueixen també aspectes 
psicològics com el benestar, l’harmonia, la 
sensació de tranquil·litat, etc. Les clíniques 
estan ampliant el seu ventall de serveis, i, 
juntament amb l’oferta de serveis medico-
dentals, s’ofereixen tractaments d’estètica, 
entrant en el món de la cura personal i la 
bellesa. I en aquest nou concepte, la imatge 
té un paper fonamental. Actualment, la bona 
imatge d’una clínica ja no és una opció ni el 
privilegi d’uns pocs. Davant un mercat tan 
competitiu, s’ha convertit en una necessitat.

Com infl ueixen aquests canvis en el disseny 
d’una clínica?
Per crear una identitat exitosa, cal una imatge 
corporativa sòlida i convincent, basada en un 
bon disseny i continguts. S’ha de saber trans-
metre als pacients la fi losofi a de la clínica, els 
valors, la identitat, el seu know-how. Un bon 
concepte s’ha de plantejar de forma global, 
tant en el disseny de l’interior com en la 

Clíniques dentals amb una 
imatge atractiva, reconeguda 
i diferenciadora   
Entrevista a l’arquitecte Tobias Laarmann

Actualment, la 
bona imatge 
d’una clínica 
ja no és una 

opció ni el 
privilegi d’uns 
pocs. Davant 
un mercat tan 

competitiu, s’ha 
convertit en una 

necessitat.

La imatge corporativa és la personalitat d’una empresa. Transmet els seus valors, la 
seva manera de ser, la seva manera de fer les coses i té el poder de convertir un 
espai en un lloc còmode, agradable i desitjat o bé provocar la sensació contrària. 
La imatge envia, doncs, missatges constants als pacients i és un element essencial 
per a l’èxit d’una clínica dental. Tobias Laarmann, arquitecte especialitzat en 
projectes de disseny residencial, comercial i corporatiu ens endinsa en les noves 
tendències i ens detalla la reforma i adequació del seu últim projecte: una clínica 
dental en un local estret a peu de carrer a l’eixample de Barcelona.

comunicació. L’objectiu és crear una imatge 
personalitzada, diferenciadora i inconfusible, 
i, alhora, una atmosfera atractiva, conforta-
ble, lluminosa, satisfactòria i lliure d’estrès. 
Tot plegat coherent en la seva totalitat.

Quins aspectes principals cal tenir en compte 
a l’hora de planifi car una clínica?
El pacient vol ser rebut amb cordialitat en 
una atmosfera positiva. El mostrador de la 
recepció sol ser un mòdul singular de benvin-
guda exempt de la barrera d’un gran moble. 
A les sales d’espera, la tendència és eliminar 
l’aspecte clínic i convertir-les en zones lounge 
amb mobiliari còmode, multimèdia, art, lite-
ratura, begudes, etc. Pel que fa a la distribució, 
s’han d’analitzar les necessitats per crear con-
ceptes cada vegada més orientats al pacient. 
La combinació dels materials, els colors, les 
superfícies han de seguir un disseny equilibrat 
i la il·luminació ha de tenir en compte criteris 
conceptuals, funcionals i d’eficiència ener-
gètica. Cal no oblidar les zones de treball, que 
requereixen solucions molt contrastades a les 
dels pacients.

Com es refl ecteixen aquests aspectes en el 
disseny?
En el projecte de la clínica de l’eixample, la 
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propietària volia una consulta moderna i 
funcional que al mateix temps transmetés un 
encant especial i amb un pressupost ajustat. 
Juntament amb Yolanda Yuste, la meva sòcia 
i col·laboradora, ens vam marcar com a objec-
tius aconseguir una imatge diferenciadora, ele-
gant però accessible, professional i fresca alho-
ra. Els espais havien de ser amplis i lluminosos 
i l’ambient càlid i agradable. Amb aquesta 
finalitat, ens vam proposar un desenvolupa-
ment orgànic de la distribució, que suggerís 
amplitud i dinamisme, i vam crear la il·lusió 
de moviment, invitant al visitant a endinsar-se 
a la clínica i descobrir els seus espais.

Vam triar el color blanc com a base i vam 
afegir-hi pinzellades daurades i de color blau 
cel, mitjançant elements corporatius com els 
rètols, els expositors, els detalls de mobiliari i 
il·luminació ambiental. Tanmateix, vam uti-
litzar materials atemporals com la laca blanca 
satinada, acabats laminats per al mobiliari 
clínic i el paviment continu, i es van com-
binar amb superfícies que aporten brillantor 
i calidesa com l’alumini daurat o la fusta de 
noguer. Amb els colors clars, el llenguatge de 
formes corbes i la il·luminació indirecta que 
recorre tots els espais, hi aportem sensació de 
calma, benestar i equilibri, tant per al pacient 
com per a l’equip mèdic.

La forma com es rep el pacient, 
és important?
Sí, per descomptat. El nostre projecte, en 
tractar-se d’una clínica a peu de carrer, la 
façana passa a ser la primera trobada visual i 
és essencial per una bona primera impressió. 
Definim un tancament de vidre transpa-
rent perquè ens semblava important que es 
veiés l’interior des del carrer. Els elements 
exteriors, rètols i vinils adhesius, són pocs i 
forts per provocar una major impacte visual. 
Quant el pacient entra, es troba amb una 
recepció de mostrador blanc de formes arro-
donides amb un sòcol daurat. Un conjunt 
d’armaris murals oculta els equips i emm-
magatzematge, de manera que el mostra-
dor resti sempre net i ordenat. A més, vam 
crear una figura rodona en forma de núvol 
que eleva el fals sostre i li aporta amplitud i 
il·luminació indirecta. La sala d’espera està 
moblada en tons blancs i fusta de noguer, la 
qual cosa ofereix aquella sensació de calma i 
comoditat que cerca el pacient. 

Quines funcions pot assumir l’arquitecte pel 
que fa a la imatge d’una clínica?
Els nostres clients valoren que puguin rebre 
tots els serveis per part d’un únic professio-
nal. Des de les primeres idees de distribució, 

Per crear una 
marca i un 
interiorisme fort, 
és important 
treballar 
conjuntament 
amb un equip 
gràfic, per poder 
desenvolupar 
conceptes al 
voltant d’una idea 
comuna que, 
un cop definida, 
s’expandeixi
a tots els camps.
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dissenys 3D, concepte de materials, ergono-
mia, disseny del mobiliari, planificació de 
la instal·lació elèctrica i concepció lumino-
tècnica, acústica i obtenció de llicències fins 
a l’execució de l’obra. Incloent-hi també el 
desenvolupament de tota la identitat cor-
porativa gràfica, des del naming i el logotip, 
fins a la creació de papereria, pàgina web i 
elements corporatius. Per crear una marca i 
un interiorisme fort, és important treballar 
conjuntament amb un bon equip gràfic, per 
poder desenvolupar conceptes al voltant 
d’una idea comuna que, un cop definida, 
s’expandeixi a tots els camps. D’aquesta 
manera, es reforça la marca, és més potent 
i els clients perceben una afinació absoluta 
entre l’espai i la marca.

Pot el disseny d’una clínica millorar el seu 
rendiment econòmic?
Està demostrat que és així. Una clínica que 
hagi invertit en disseny augmenta la seva 
producció entre un 36% i un 40%. Estem 
passant un moment econòmic complicat i és 
imprescindible renovar la imatge per diferen-
ciar-se de la competència. 

Quines tendències veu de cara al futur?
Un disseny net, cada vegada més acurat i 
exigent, amb conceptes forts vinculats al 
benestar del pacient. El disseny clínic es veu 
substituït per espais lounge, sofisticats, asso-
ciats a la bellesa i a l’atenció personal. I l’estil 

s’està tornant universal, adaptat a un pacient 
internacional cada dia més present en el nos-
tre mercat.

Quines recomanacions donaria a un faculta-
tiu que vol obrir la seva primera clínica?
En primer lloc, li recomanaria que analitzés 
bé el lloc on vol situar el futur negoci, i que 
tingués en compte aspectes com el flux pea-
tonal, la bona visibilitat o la competència que 
hi ha.

En segon lloc, posar-se en mas d’un pro-
fessional capaç de fer un plantejament glo-
bal del seu projecte, incorporant criteris de 
màrqueting i disseny per crear una identitat 
forta i aconseguir un bon posicionament del 
negoci des de l’inici.

Que no accepti compromisos. Tant en 
una reforma parcial com integral, un disseny 
individualitzat i uns acabats acurats no signi-
fiquen un augment del cost. Al contrari, una 
bona planificació inclou l’optimització dels 
recursos disponibles, tant de l’espai existent 
com del pressupost i tots els aspectes funcio-
nals i estètics.

I, finalment, que confiï que l’esforç dedicat 
a aconseguir un correcte plantejament i la 
seva aplicació, mà a mà amb el professional 
de confiança, serà la base del seu negoci i la 
clau del seu èxit.

YLAB arquitectes
www.ylab.es

Una clínica 
que hagi 
invertit en 
disseny 
augmenta 
la seva 
producció 
entre un 36% 
i un 40 %
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Història de l’Odontologia

L’ODONTOLOGIA 
A L’IMPERI ROMÀ   
El treball del metalls preciosos, com l’or i la seva introducció  en 
els tractaments odontològics, es deuen als etruscs, com ja vàrem 
analitzar anteriorment. Aquest poble i el grec varen deixar una 
empremta important al món romà. Tant és així, que en un moment  
d’escassetat d’or i davant la por de la debilitat econòmica de l’Imperi, 
es va promulgar cap a l’any 450 a.C. la Llei de les Dotze Taules 
o  lex duodecim tabularum, sent un text que contenia normes de 
convivència del poble romà. 

Dra. Dolors Ceperuelo
Llicenciada en Història. 

Universitat Rovira i Virgili

Llicenciada en Odontologia. 

Universitat Internacional 

de Catalunya

Postgrau en Odontologia 

Legal i Forense

Professora col·laboradora 

Àrea Patologia i Terapèutica 

Dental. Universitat 

Internacional de Catalunya
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A
la taula X es recullen les nor-
mes de dret Sacre i normes que 
ordenaven la vida interna de la 
ciutat. Es prohibeix la incineració 

i la inhumació de cadàvers, a més es fa una 
indicació de manera particular: no utilitzar 
or en la sepultura ni enterrar el difunt amb 
or, llevat que les seves dents estiguin fixades a 
aquest metall, només en aquest cas romandrà 
en l’individu. L’evidència és clara, hi havia 
d’haver algú que unís les dents amb or.

En una societat que educava els infants 
lliures per a dominar l’oratòria, seguint els 
postulats de Ciceró (106-43 a.C.), i destacar 
en els assumptes públics, semblava que no 
hi havia espai pels especialistes en les arts 
terapèutiques. El filòsof Lucio Aneu Sène-
ca (4a.C- 65d. C.) arribà a afirmar que cap 
estudi que produís diners devia incloure’l 
entre els bons. Malgrat tot, els romans neces-
sitaven aquests especialistes, de manera que 
van ser els estrangers (sobretot grecs), esclaus 
i esclaus alliberats els qui desenvoluparen 
aquestes arts terapèutiques. 

El primer metge estranger de Roma que 
coneixem és un grec que practicà la medicina 
als voltants de l’any 219 a.C., malgrat que qui 
aconseguí la fama i fortuna fou Asclepíades, 
que provinent d’Àsia Menor arribà a Roma 
l’any 91 a.C. Asclepíades de Bitínia (124 o 129 
a 40 a.C.) aconseguí formar la primera Schola 
Medicorum, fundada l’any 14 a.C. Va defensar 
una nova teoria de la malaltia basada en el 
flux d’àtoms a través de la pell. Els seus tracta-
ments estaven dirigits a restaurar l’harmonia 

mitjançant la dieta, l’exercici i el bany. Des-
tacà per ser el primer en realitzar una tra-
queotomia i analitzà les malalties mentals.

Al llatí antic no hi trobem una paraula 
dedicada específicament als odontòlegs, ja 
que era una professió no exercida entre els 
romans, i als metges sembla que els interes-
sava altres parts del cos, de manera que la 
informació de què disposem  és la dels serveis 
realitzats pels barbers romans, encara que no 
se cita la realització de cap tipus d’exodòncia 
dental per part d’aquest col·lectiu.

Aulus Cornelius Celsus (25 a.C. - 50 d.C.), 
enciclopedista i observador romà, va realitzar 
un dels compendis més extensos que existeix 
sobre el coneixement mèdic a l’antiguitat. 
Són vuit llibres De Medicina que contenen 
una gran precisió mèdica, encara que ell no 
era metge, ha estat un text bàsic fins a temps 
recents, ja que aprofundeix en nombrosos 
aspectes de l’odontologia. D’aquesta manera: 
en el llibre IV enuncia els quatre signes clàssics 
de la inflamació: rubor, dolor, calor i tume-
facció; al capítol 20 del llibre V, prescriu una 
recepta amb 10 ingredients per a facilitar el 
son quan una persona té mal de queixal (cata-
plasma calent, glopejos, aplicar calor i laxants, 
entre d’altres possibles tractaments); als llibres 
VII i VIII els dedica a la cirurgia, i cita: “... la 
tercera part de l’art de la medicina és la que 
cura amb les mans... el cirurgià ha d’estar ple 
de pietat i de desig per curar el seu pacient, 
però sense commoure per les seves queixes 
o suggeriments perquè vagi més ràpid (en el 
tractament)... ha de procedir com si els crits Th
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Al llatí antic no 
hi trobem una 

paraula dedicada 
específicament als 
odontòlegs, ja que 
era una professió 
no exercida entre 

els romans, 
i als metges 

sembla que els 
interessava altres 

parts del cos
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del dolor no li importessin...”.
Celsus va descriure amb gran detall 

l’instrumental quirúrgic utilitzat pels met-
ges del seu temps, entre ells els fòrceps i un 
instrument especial denominat tenaculum, 
utilitzat en les extraccions de les restes radi-
culars. També descriu com tractar una corona 
fractura amb l’ús d’una llima,  reposicionar 
dents que erupcionen en mal posicionats, la 
ferulització de dents per estabilitzar-les, frac-
tures maxil·lars. Fins i tot matisa la importàn-
cia d’una bona higiene bucal: calia eliminar 
les taques negres de les dents rascant-les i 
fregar-les  amb una barreja de fulles de roses 
triturades, agalles i mirra, posteriorment calia 
glopejar la cavitat bucal amb vi pur.

Un altre metge destacat va ser Scriboius 
Largus, qui oferí els seus tractaments a 
l’emperador Claudi cap al 47 d.C. Destacà pels 
seus escrits dins el camp de l’odontologia tot 
desenvolupant recomanacions per al mal de 
queixal. Defensà la prevenció i la bona higiene 
en la cavitat oral, així queda plasmat quan 
determinà els elements que ha de tenir un bon 
dentifrici: vinagre, mel, sal i cristalls mòlts. 

Però, i les dones?, tingueren mai un paper 
com a professionals liberals? En una Roma 
clàssica on la medicina era una barreja de 
màgia primitiva del poble italià i el saber dels 
etruscs amb algunes supersticions gregues, 

Bust de Juli Cèsar.

Els romans 
de classe 
alta tenien 
una gran 
preocupació 
per la higiene 
dental. 

ens pot fer pensar que el paper de la dona en 
la medicina fos nul. De fet, la seva presència 
és vetada en escoles de retòrica, de dret, i no 
tingueren mai dret a exercir la jurisprudèn-
cia. A la branca sanitària no va ser gens fàcil 
introduir-se, malgrat que tot sembla indicar 
que les primeres doctores van ser gregues que 
combinaven la maièutica amb la màgia i pro-
bablement desenvolupaven arts relacionades 
amb l’embelliment corporal.  

Fins al segle II dC. no tenim notícies dels 
requisits que han de tenir les dones que 
desitgen entrar en la professió mèdica: saber 
escriure, bona memòria, salut, temperament 
equilibrat, discreció, coneixements de dietèti-
ca, de farmàcia i un cert grau de cirurgia. Els 
requisits eren clars encara que no es va pro-
cedir de manera automàtica i no fou fi ns al 
segle VI, en època de l’emperador Justiniano 
I (527–565) i el seu Codex Iustinianus, on el 
desenvolupament del  paper de les dones com 
a metgesses va ser reconegut com a iguals als 
seus homòlegs masculins quan es fa referència  
“als metges de qualsevol sexe”.

Els romans de classe alta tenien una gran 
preocupació per la higiene dental. Entre les 
pràctiques comunes, quan hi havia convidats 
per sopar, se’ls oferia a més dels coberts habi-
tuals, uns escuradents guarnits generalment 
amb or, que s’enduien a casa de record i que 
utilitzaven a taula per higienitzar les dents 
entre plat i plat. 

La caiguda de l’Imperi Romà i la invasió 
dels pobles procedents del nord d’Europa 
comportaren canvis importants, tant en 
l’àmbit polític, econòmic com social. La 
fi  de l’imperi i com evolucionarà la nostra 
professió al Món Bizantí, ho veurem en el 
pròxim article, on descriurem quina tècnica 
s’aconsellava en la realització d’exodòncies 
per evitar fractures n

Codex Iustinianus.
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Noticiari

CONFErÈNCIES

El Dr. Daniel Buser exposa els resultats 
de la seva investigació en implants a la 
zona estètica

E n la seva conferència, el Dr. 
Buser va aprofundir en els 
implants a la zona estètica i va 

presentar els resultats d’èxit de molts 
dels estudis que ha densenvolupat al 
llarg de la seva carrera professional.

El Dr. Buser és professor i presi-
dent del Departament de Cirurgia Oral 
i Estomatologia de la Universitat de 
Berna, Suïssa. Buser ha estat presi-
dent de diverses associacions acadè-
miques, com l’Associació Europea 
d’Osteointegració (EAO) del 1996-1997. 
Des del 2004 és membre del Consell 
d’Administració de la Fundació Osteo-
logia i president de la International 
Team for Implantology (ITI), des de 
2009. Al llarg de la seva carrera pro-

El Dr. Daniel Buser, catedràtic de la Universitat de Berna, Suïssa, 
va impartir la conferència “The Concept of Early Implant Loading in 
partially edentulous Patient in daily Practice”, organitzada pel Dr. Jordi 
Gargallo i el Dr. Kart Böhm, directors d’ITI Study Club Tarragona i ITI 
Study Club Barcelona, respectivament, que va tenir lloc l’1 de maig a 
l’Hotel Hilton de Barcelona i a la qual van assistir més de 180 persones.

La Societat Espanyola de Cirurgia Bucal, juntament amb Inibsa Dental van celebrar de forma conjunta 
un curs de formació continuada sobre elevació del si maxil·lar. 

fessional ha rebut diferents premis 
científi cs de les organitzacions profes-

Imatge del grup d’alumnes durant 
la realització del taller pràctic 
d’elevació del si maxil·lar a la seu del 
Col·legi d’Odontòlegs de Navarra.

FOrMACIÓ

Secib-Inibsa Dental celebren de forma conjunta un curs de 
formació continuada sobre elevació del si maxil·lar a Pamplona

E lEl curs es va impartir a la seu 
del Col·legi d’Odontòlegs i Esto-
matòlegs de Navarra, a Pam-

plona, els dies 19 i 20 d’abril. Els res-
ponsables d’impartir el curs van ser el 
Dr. rui Figueiredo, membre de la Junta 
Directiva de la Secib, llicenciat en Odon-
tologia i màster en Cirurgia i Implantolo-
gia bucal, juntament amb el Dr. Eduard 
Valmaseda-Castellón, professor titular 
de la Universitat de Barcelona.

El temari va constar de dues parts 
clarament diferenciades: una teòrica i 
una altra pràctica. Durant la sessió teòri-

ca, es van tractar temes interessants 
com la patologia sinusal més freqüent 
i les diferents tècniques quirúrgiques 
descrites en la literatura. Tanmateix, la 
temàtica que més interès i discussió 
va generar va ser, sens dubte, la del 
diagnòstic i tractament de les complica-
cions intra i postoperatòries associades 
a l’elevació de si maxil·lar. Durant la 
sessió pràctica, els cursetistes van tenir 
l’oportunitat de simular la tècnica qui-
rúrgica i el maneig de perforacions de la 
membrana sinusal en diferents models 
artifi cials com la mandíbula de porc n

sionals, com ITI, l’Academy of Perio-
dontology (AAP) i l’American Associa-
tion of Oral and Maxillofacial Surgens 
(AAOMS).

Les principals àrees d’investigació 
se centren en la regeneració del teixit 
al voltant dels implants dentals, la tec-
nologia de superfície i la regeneració 
òssia guiada. És autor i coautor de 
més de 250 publicacions i diversos lli-
bres de text, incloent-hi el llibre sobre 
regeneració òssia guiada i dues guies 
de tractament ITI. Actualment, el Dr. 
Buser és una referència mundial en el 
camp de la implantologia n
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E l Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón té com a 
finalitat la cooperació per a la 

formació i investigació en el camp sani-
tari tant en l’àmbit nacional com inter-
nacional amb altres centres, institucions 
i empreses. Per la seva banda, la Socie-
tat Espanyola de Cirurgia Bucal és una 
societat científica sense ànim de lucre 
fundada el 1978, l’objectiu de la qual és 
la promoció de la cirurgia bucal, en els 
seus aspectes docents, investigadors i 
assistencials.

Des de l’any 2005, la SECIB organit-
za cursos anuals d’especialització en 
microcirurgia per a odontologia sota 
la coordinació del Dr. Cabezas amb el 

L a reunió s’emmarca dins de 
l’acord de col·laboració que el 
2010 van signar la SECIB i la 

Conselleria de Salut d’Andalusia per a 
la creació i desenvolupament d’espais 
específics de col·laboració mútua, mit-
jançant la participació activa dels pro-
fessionals de la cirurgia bucal assignats 
a través de l’assessorament professio-
nal o científic, amb l’elaboració i/o emis-
sió d’informes o mitjançant l’assistència 
i participació en equips de treball, reu-
nions, comissions, òrgans i fòrums, per 

CONVENIS

La SECIB i el CCMIJU signen un acord 
per a la formació i investigació en 
cirurgia bucal

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

La SECIB va assistir a la reunió de 
treball del SAS i les societats científiques 
professionals

CCMIJU.
L’acord aconseguit entre ambdues 

entitats té dos eixos principals de 
col·laboració. El primer és la forma-
ció, la qual s’implementarà a través 
d’accions d’intercanvi de personal cien-
tífic i tècnic, estades, beques i activitats 
docents (cursos i seminaris). El segon 
àmbit de cooperació són els projec-
tes de I+D+i, entre els quals adquirei-
xen especial rellevància els relatius al 
desenvolupament de nous materials, 
instrumental, equips, sistemes i proce-
diments diagnòstics i terapèutics.

Addicionalment, la signatura del con-
veni permetrà als membres d’ambdues 
societats compartir les bases de dades 

tal d’obtenir els millors resultats en 
salut per a la ciutadania.

En l’àmbit de la cirurgia bucal, 
l’acord estableix el fet de poder elabo-
rar conjuntament programes i acords 
de col·laboració específics en les àrees 
temàtiques següents: desenvolupament 
professional, formació contínua, inves-
tigació, desenvolupament i innovació, 
transferència tecnològica i l’ús adequat 
de fàrmacs, recursos i tecnologies.

El dit acord s’emmarca en les grans 
línies estratègiques del Sistema Sanitari 

científiques i tècniques, així com els 
fons bibliogràfics i documentals.

La captació dels recursos econò-
mics, humans i materials requerits per 
a implementar l’acord de col·laboració 
es realitzarà a través d’accions conjun-
tes amb altres centres, institucions o 
empreses amb els quals també es pre-
veu establir una col·laboració simultània 
de la SECIB i el CCMIJU n

Públic d’Andalusia de Gestió Clínica, 
la gestió per processos assistencials 
prioritzats i la gestió de les competèn-
cies professionals, així com l’articulació 
transversal d’àrees crítiques prioritza-
des a través dels Plans Integrals de 
Salut.

La signatura de l’acord ha fet pos-
sible que la SECIB participi activament 
en les dinàmiques de treball neces-
sàries per millorar la qualitat assisten-
cial que reben els ciutadans andalusos 
en l’àmbit de la cirurgia bucal n

La Societat Espanyola de Cirurgia Bucal (SECIB) i el Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Càceres, centre 
avantguardista en investigació microquirúrgica, van subscriure el 
passat 25 de març un conveni de col·laboració científica en formació i 
investigació en cirurgia bucal.

La Societat Espanyola de Cirurgia Bucal (SECIB) va participar el 20 de 
març en la reunió de treball convocada pel SAS (servei andalús de 
salut), amb la finalitat d’optimitzar els recursos i establir sinèrgies 
de cara a la millora de l’assistència sanitària de la salut pública en 
general.

D’esquerra a dreta: Dr. J. Cabezas, 
SECIB; Dr. David Gallego, president 
de la SECIB, i el Dr. F. M. Sánchez, 
director científic del Centro de 
Cirugía Mínima Invasión.
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el Dr. Umberto romeo, actual president 
de la Societat Italiana de Làser (SILO), 
que va parlar sobre el tractament de 
lesions vasculars amb diferents tipus 
de làser. El dissabte 27 va comptar amb 
la presència dels Drs. Jon Eguizabal i 
Bret Dyer, que van parlar sobre cirurgia 
mucogingival i aplicacions del làser en 
periodòncia, respectivament, seguits 

P er quart any consecutiu, la 
SEDCYDO va participar en el 
Congrés Nacional de la Socie-

tat Espanyola del Dolor, que va tenir 
lloc a Granada, del 10 al 13 d’abril de 
2013, amb una taula rodona sobre 
dolor orofacial, en què els doctors 
José Luis de la Hoz, Antonio Blanco 
i Javier Hidalgo van presentar tres 
ponències d’aquesta especialitat que 
van tractar sobre les síndromes de 
sensibilitat central orofacials, la clas-
sifi cació de la patologia orofacial mus-

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

XIII Congrés de SELO

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

La SEDCYDO en el congrés de la SED

L a sessió matinal del divendres 
26 sobre Fotobiomodulació 
i Teràpia foto dinàmica va ser 

d’un gran nivell científi c, amb ponents 
com els Ds. Mario Trelles, Santi Nonell 
o Yolanda Gilaberte. La sessió de tarda 
va comptar amb el Dr. Alfredo Machín, 
que va fer una interessant posada al 
dia sobre la implantologia immediata, i 

Durant els dies 26 i 27 d’abril ha tingut lloc a Burgos, el XIII Congrés 
de la SELO, organitzat i presidit pel Dr. Alfredo Aragüés. L’èxit de 
participació ha quedat palès amb les gairebé 180 inscripcions, que 
suposen una excel·lent resposta a una organització brillant pels temes 
i els ponents escollits. Els congressistes han tingut l’oportunitat de 
posar-se al dia tant en el camp del làser com en altres temes com la 
implantologia, la periodòncia i l’endodòncia. 

d’una xerrada a càrrec dels Drs. Óscar 
Arias i Esther Miguel sobre l’ús del àcid 
hialurònic en cirurgia bucal. A la tarda, 
el Dr. Miguel Martins i la Dra. Amelia 
de la Ballina van parlar sobre làser en 
endodòncia i odontologia conserva-
dora.

La sessió de dissabte va acollir, alho-
ra, la VII reunió de SELO d’higienistes, 
amb un interessant programa a càrrec 
dels Drs. Antonio España i Pilar Martín. 
Els senyors José María Cid i José Luis 
Otero van parlar sobre el manteniment 
dels equips de làser, així com la seva 
esterilització i desinfecció.

Eleccions de la Junta Directiva 
i presa de possessió
Durant el XIII Congrés de SELO, a Bur-
gos, va tenir lloc la celebració de la 
Junta Extraordinària de la Societat 
Espanyola de Làser i Fototeràpia en 
Odontologia, en el decurs de la qual 
hi va haver l’elecció de la nova Junta 
directiva, que representarà els socis 
durant els propers quatre anys. La 
nova Junta la formen els Drs. Isabel 
Sáez de la Fuente (presidenta); Marce-
la Bisheimer (vicepresidenta); Gonzalo 
López Castro (secretari); María Pérez 
(tresorera); i els vocals Josep Arna-
bat, Antonio Bowen, Patricia Bargiela 
i Daniel Abad. La Dra. ISabel Sáez, 
actual presidenta, va assenyalar com 
un dels objectius prioritaris de la nova 
Junta, la promoció del coneixement del 
làser des d’un alt nivell científi c n

culoesquelètica i l’ús de les infi ltra-
cions perifèriques en el tractament de 
la migranya refractària n

D’esquerra a dreta, 
el Dr. Rafael Gálvez, 
president del Comitè 
Organitzador del 
Congrés de la SED 
2014 a Granada; el 
Dr. José Luis de la 
Hoz, president de 
SEDCYDO i el Dr. Diego 
Contreras, president 
de la SE del Dolor, en 
el decurs del sopar de 
gala del congrés. 

(D’esquerra a dreta) Drs. Antonio Bowen, Marcela Bisheimer, Isabel Sáez, 
Gonzalo López-Castro, Maria Pérez i Josep Arnabat.
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Les reunions van ser molt producti-
ves i van permetre consolidar els vin-
cles existents entre la indústria i la 
Secib. Maltrat l’entorn econòmic actual, 
els patrocinadors es van mostrar molt 
interessats a establir noves vies de 
col·laboració, sobretot a través de la 
participació en les activitats de forma-
ció continuada que la Secib ha iniciat 
el 2013, les quals continuarà desenvo-
lupant al llarg dels pròxims dos anys. 
Amb tot això, la indústria ha demostrat 
un cop més el seu paper actiu en el 
desenvolupament científic i assistencial 
de la cirurgia bucal a Espanya n

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

La Secib assisteix al Fòrum Dental 
Internacional celebrat a Barcelona

ALErTES FArMACOLòGIQUES

Suspensió de 
comercialització 
de tetrazepam 
(Myolastan®)

E n el marc del Fòrum i dintre de 
l’estratègia de proximitat amb 
les empreses patrocinadores, 

la Secib va assistir a la convocatòria, 
que estava representada pel Dr. rui 
Figueiredo, vocal de la Junta Directiva i 
Marta Ventura, responsable de la secre-
taria tècnica i relacions institucionals.

Durant la jornada, els dos repre-
sentants de la Secib es van reunir 
amb representants de les empreses 
patrocinadores Bontempi, Medical 3 
Importación Service Iberica, Zimmer 
Dental Ibérica, Dentaid, Inibsa Dental i 
Avinent Implant System.

E l mes de gener de 2013, 
l’Agència Espanyola de Medi-
caments i Productes Sanitaris 

(AEMPS) va emetre una nota en què 
informava de l’inici del procés de revi-
sió de la seguretat dels medicaments 
que contenen tetrazepam, per part del 
Comitè Europeu per a l’Avaluació de 
riscos en Farmacovigilància (PrAC), a 
causa d’una major incidència de reac-
cions adverses cutànies, en comparació 
amb altres benzodiazepines. 

A l’Estat espanyol només hi ha un 
medicament que contingui tetrazepam 
com a principi actiu: Myolastan®, de 
Sanofi Aventis, autoritzat com a relaxant 
muscular.

Finalment, el passat 29 de maig es 
va publicar la Decisió de la Comissió 
Europea, en què es ratifica la suspensió 
de l’autorització de comercialització a 
Europa dels medicaments que conte-
nen tetrazepam n

La Societat Espanyola de Cirurgia Bucal va assistir a la nova 
convocatòria del Fòrum Dental Internacional (FDM), celebrat els dies 
13, 14 i 15 d’abril a Barcelona.

L’Agència Espanyola de 
Medicaments i Productes 
Sanitaris informa que la 
suspensió serà efectiva l’1 de 
juliol de 2013.

PUBLICITAT: Elisabet Soler Tel. 93 310 15 55 Ext. 460 esoler@coec.net                  

El millor aparador per arribar a tots 
els odontòlegs i estomatòlegs de Catalunya

La revista N
O

V
A
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També va explicar que les pròtesis 
no es recepten ja que com a produc-
tes sanitaris fabricats a mida, no són 
objecte de recepta mèdica. En aquest 
sentit, el dentista és l’únic respon-
sable d’encarregar la pròtesi dental 
directament al laboratori de fabrica-
ció d’acord amb la valoració clínica, 
morfològica i anatòmica del pacient, 
i les característiques del tractament 
rehabilitador. A més, els laboratoris de 
fabricació de pròtesis dentals tampoc 
són establiments sanitaris, com passa, 
per exemple, amb les farmàcies, per 
la qual cosa no poden dispensar-les 
al pacient. “La relació professional del 
protètic és sempre amb el dentista i 
mai amb el pacient”.

Per la seva banda, el conseller del 
Poder Judicial, senyor Claro José Fer-
nández Carnicero, va insistir en el 
reconeixement que atorga la Consti-
tució als col·legis professionals com 
a garants del dret a la salut i a una 
assistència sanitària de qualitat, així 
com la seva contribució a la seguretat 
de la població, el foment a l’educació 
sanitària i la representació i defensa 
dels professionals. Fernández Carni-
cero va apuntar també que la tasca 
dels col·legis professionals es basa 
fonamentalment en critersis d’interès 
general públic i que l’Estat i -no les 
comunitats autònomes- és qui té la 
competència d’ordenar les profes-
sions.

Per últim, el senyor Luis Martínez-
Calcerrada Gómez, va parlar de la res-
ponsabilitat civil professional sanitària 
com un dels àmbits més importants 
que hi ha avui dia en Dret. Va diferen-
ciar entre la responsabilitat contractual 
i l’extracontractual, i va assenyalar que 
tot i la responsabilitat dels faculta-
tius ha d’estar vinculada a posar tots 
els mitjans disponibles al seu abast 
segons la lex artis ad hoc. Hi pot haver 
casos en què l’obligació sigui de resul-
tats, com podria passar en els tracta-
ments estètics si el resultat fi nal no es 
correspongués amb l’encàrrec previst.

D’altra banda, Martínez Calcerrada 
es va referir a la complexitat de la pro-
fessió dels dentistes ja que a més del 
component clínic cal sumar-hi també 
un important component artesanal en 
el seu exercici professional n

modelatge clínic de rodets articulars, 
de realitzar les proves clíniques opor-
tunes i d’acabar la posada en servei de 
la pròtesi amb la col·locació i adaptació 
clínica de l’aparell (pròtesi dental). Són 
també els encarregats de realitzar les 
eventuals correccions de la pròtesi a 
la boca del pacient amb la fi nalitat de 
solucionar les possibles defi ciències 
que es poden donar en la fase de la 
fabricació de la pròtesi.

Totes aquestes tasques, que ha 
de realitzar el dentista, és allò que 
garanteix el correcte tractament reha-
bilitador, sense el qual no hi hauria la 
seguretat de portar una pròtesi que 
s’ajustés a les seves necessitats i que 
estigués adaptada de forma adient i 
col·locada a la boca. I aquesta tasca és 
de gran importància, ja que una mala 
adaptació podria provocar diferents 
patologies com la ruptura o pèrdua de 
dents sanes, disminució de la mobilitat 
articular, dolor, artropatia, sordesa, 
sorolls a la oïda, vertigen, o ferides 
que podrien degenerar en un càncer 
de boca. Per aquest motiu i segons va 
indicar el Dr. Villa Vigil, qualsevol inter-
venció d’un protètic dental a la boca 
d’un pacient podria suposar un proble-
ma seriós per a la salut dels pacients.

Pel que fa als protètics dentals, va 
explicar que són professionals sanita-
ris, i no professionals clínics o assisten-
cials, fet pel qual no estan facultats per 
atendre clínicament els pacients. Les 
seves competències es limiten única-
ment al disseny, preparació, elaboració 
i fabricació, sobre el model mestre de 
les pròtesis dentals o maxi·lofacials i 
dels aparells d’ortodòncia o dispositius 
que siguin sol·licitats per l’odontòleg, 
estomatòleg o cirurgià maxil·lofacial.

E l Dr. Villa Vigil va analitzar la 
delimitació de les competèn-
cies en els actes professionals 

de dentistes i protètics dentals en les 
rehabilitacions mitjançant pròtesis den-
tals. Durant la seva exposició, va expli-
car que els dentistes són els únics pro-
fessionals amb capacitat per realitzar 
les activitats de prevenció, diagnòstic i 
de tractament relatives a les anomalies 
i malalties de les dents, la boca, els 
maxil·lars i els teixits annexos, entre 
els quals es troben aquelles per dur a 
terme els tractaments rehabilitadors 
mitjançant pròtesis.

Tanmateix, el Dr. Villa Vigil ha recor-
dat també que els dentistes són els 
únics que poden atendre clínicament 
els pacients i, per tant, intervenir-los 
a la boca. “Qualsevol intervenció del 
protètic a la boca del pacient està 
tipifi cat en el Codi Penal com intrusis-
me professional”. En aquest sentit, els 
dentistes són els únics professionals 
encarregats del diagnòstic, d’informar 
al pacient de la proposta terapèutica, 
de realitzar la prescripció, de tallar i 
preparar les dents, de prendre impres-
sions i registres, i de dur a terme el 

Organitzat pel Consell General de Dentistes, el passat 18 d’abril va 
tenir lloc, a Madrid, la I Jornada d’Informació Odontològica, en què 
l’exmagistrat de la Sala Civil del Tribunal Suprem, senyor Luis Martínez-
Calcerrada Gómez, el conseller del Poder Judicial, senyor Claro José 
Fernández Carnicero, i el Dr. Alfonso Villa Vigil, com a president 
del Consell General de Dentistes, van analitzar les competències 
professionals dels dentistes i els protètics dentals, així com la 
responsabilitat civil sanitària dels dentistes i el fonament jurídic 
constitucional de la col·legiació professional.

OrGANITZACIÓ COL·LEGIAL

I Jornada d’Informació Odontològica
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ACTES A LA SEU DEL COEC

Tardes de Ciència 
i Xocolata

A questa programa està 
coordinat per la Unitat 
de Cultura Científica i 

Innovació de l’Àrea de Comuni-
cació i s’organitza conjuntament 
amb el Museu de la Xocolata i 
els diferents espais i institucions 
que acullen cada una de les ses-
sions. Aquest projecte consisteix 
en un conjunt de xerrades científi -
ques adreçades tant als estudiants 
de secundària com al públic en 
general. Totes les xerrades tenen 
un vincle amb la xocolata, i cada 
xerrada és impartida per experts 
de diferents àrees del coneixe-
ment.  Com a novetat de la tercera 
edició aquest anys cada xerrada ha 
tingut lloc en un espai diferent de 

Tardes de ciència i xocolata 
és una activitat que està 
emmarcada dins del programa 
d’activitats de divulgació 
científi ca “La UB divulga”. 

bons projectes per a les àrees de salut 
global i el desenvolupament. Un dels 
seus objectius és facilitar discussions 
significatives sobre temes, com les 
vacunes contra la poliomielitis, el palu-
disme, VIH/SIDA, la salut materna i neo-
natal i el desenvolpament agrícola n

DISTINCIONS

L’Academia Brasileira de Odontologia 
nomena el Dr. Ustrell 
‘acadèmic honorari estranger’

ACTES A LA SEU DEL COEC

TedxBarcelonaChange reuneix més de 
300 persones a l’auditori del COEC

E n aquest mateix acte, també 
se li va concedir aquest honor 
al Dr. João Correia Pinto de la 

Universitat de Porto, amb qui la Uni-
versitat de Barcelona té un conveni de 
col·laboració en l’àmbit dels estudis de 
postgrau.

L’Academia Brasileira de Odon-
tologia és una entitat civil declarada 
d’utilitat pública, humanitària i sense 
finalitat lucrativa. Va ser fundada fa 
seixanta-tres anys per professors de 
la “Universidade do Brasil”, avui ano-
menada “Universidade Federal do rio 
de Janeiro”. Els seus membres són 
representants de cada un dels estats 
del Brasil que tenen com a objectiu la 
millora en l’ensenyament odontològic 
i una millor pràctica de la professió n

E l passat 3 d’abril va tenir lloc 
a la seu del COEC,  una de les 
conferències anuals  creades 

a partir de la col·laboració entre Bill & 
Melinda Gates Foundation i el progra-
ma de TEDx. Aquesta és una iniciativa 
dedicada a la discussió i difusió de 

El passat 4 d’abril va tenir lloc, a la ciutat de Rio de Janeiro, l’acte en 
què es va lliurar la medalla de l’Academia Brasileira de Odontologia al 
Dr. Josep M. Ustrell, de mans del seu president, Prof. Doutor Placidino 
Guerrieri Brigagão. 

la ciutat de Barcelona. D’aquesta 
manera, el projecte estableix nous 
vincles amb altres agents culturals 
i socials de la ciutat i s’apropa 
a nous públics. Concretament, el 
proppassat 28 de maig el COEC va 
acollir una d’aquestes xerrades, 
amb el títol”La xocolata i la boca” a 
càrrec de l’odontòloga Isabel Mar-
tínez, de la Facultat d’Odontologia 
de la Universitat de Barcelona n
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defensat que el “tot està per fer i tot 
és possible” no té, quant a l’adequació 
entre el món universitari i el laboral, 
cap aplicació: en aquest àmbit, segons 
Alsina, s’han fet importants avenços 
a nivell, per exemple, de l’impuls dels 
doctorats industrials o de la formació 
continuada, una tendència, aquesta 

última, basada en la col·laboració entre 
universitat i col·legis professionals.

La perspectiva docent ha quedat 
reforçada, així mateix, amb la presèn-
cia de Josep M. Garrell, rector de la 
Universitat ramon Llull, que ha cen-
trat el seu discurs en la valoració de 
l’aplicació del Pla Bolonya en el nostre 
país, on el punt de l’inicial de 4+1 cap 
al progressiu 3+2 ha esdevingut segu-
rament el punt més polèmic. Garrell 
ha constatat també l’evolució de molts 
títols propis, com és el cas dels MBA 
(Master in Business Administration) 
cap a estudis ofi cials; la progressió 
cap a l’harmonització dels postgraus 
entre els centres; el marc normatiu 
sobre el claustre; la incidència de la 
formació en els nivells d’atur i, de nou, 
la importància de la formació conti-
nuada, sobretot en relació a les noves 
tecnologies.

La segona ponència central de les 
jornades Món Empresarial ha anat a 

L a taula de ponents que ha arti-
culat la trobada ha estat pre-
sidida per Santiago Ballester, 

director general de Dret i d’Entitats Jurí-
diques de la Generalitat, i la ponència 
d’obertura ha anat a càrrec de Claudi 
Alsina, secretari general del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, qui ha 

En el marc de la recentment celebrada Setmana del Treball i la 
Formació, Món Empresarial ha organitzat la VI Trobada de Col·legis 
Professionals de Catalunya, en aquesta ocasió centrades en 
l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals que ha fet públic 
el Ministeri d’Economia i Competitivitat a principis d’enguany. 
Les xerrades, que han comptat amb l’assistència del gruix dels 
responsables dels col·legis professionals catalans i amb representants 
de les institucions docents del país, així com el debat que les va 
succeir, han esdevingut un necessari catalitzador de les inquietuds del 
sector i dels dubtes que ha suscitat la publicació del nou text legal.

JOrNADES DE MÓN EMPrESArIAL

VI Trobada de Col·legis Professionals 
de Catalunya

A mb motiu del Dia Mundial 
de la Salut  Bucodental, 
que es va celebrar el 

proppassat 20 de març, am el 
lema “Dents sanes per una 
vida sana”, el Consell General 
de Dentistes i el Col·legis ofi -
cials, juntament amb la Fede-
ració Dental Internacional (FDI) 
recomanen a tots els profes-
sionals, governs, associacions i 
en general a tota la ciutadania que 
considerin la salut oral com una part 
indissociable de la salut general.

En aquest sentit, cal remarcar 
que, des del punt de vista sistèmic, la 
presència de gran quantitat de bac-
teris a la boca fa que aquests puguin 
passar a la sang i afectar altres parts 
de l’organisme, i augmentar així el 

El passat 20 de març es va 
celebrar el Dia mundial de la 
Salut Bucodental

SALUT BUCODENTAL

Dents sanes per 
una vida sana

cultiva la teva salut

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00  |  www.mgc.es  |  e-mail: mgc@mgc.es
Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca

Una assegurança de salut de qualitat
· Cobertures de medicina preventiva.

· El ventall més ampli de prestacions (cobreix tractaments que altres entitats no donen).

Sense lletra petita
· No enganyem amb ofertes comercials que suposen no donar o limitar serveis sanitaris.

Amb el quadre mèdic més ampli
· Quadre mèdic a tot Espanya amb els millors professionals.

I a un bon preu

risc de patir malalties cardiovasculars 
com l’endocarditis (infecció cardiaca). 
D’altra banda, alguns estudis suggerei-
xen que determinades formes cròni-

pit, els parts prematurs o el baix pes 
dels nadons en néixer; mentre que la 
pèrdua dentària abans dels 35 anys 
d’edat podria ser un factor de risc 
d’Alzheimer.

Pel que fa als pacients amb glucè-
mia no controlada és important des-
tacar que presenten un major risc de 
patir malaltia periodontal i patir pèrdua 

de dents. Per la seva banda, el VIH 
o SIDA podria provocar més infec-

cions a la mucosa oral que les 
habituals en una persona sana.

Tanmateix, a més del paper 
cabdal que té una bona salut 
dentària, gingival i oral en la 
salut general, també contri-
bueix a millorar la qualitat de 

vida, les relacions laborals i 
socials, i disminueix els quadres 

de dolor i molèsties de la població. 
No obstant això, en molts països, la 

càrrega de les malalties orals i els 
seus elevats costos per a les famí-
lies continuen sent subestimats i, a 
escala mundial, el 90% de la població 
està sotmesa al risc d’algun tipus de 
malaltia bucodental, com la càries, la 
malaltia periodontal o el càncer oral n 

ques de malalties periodontals (patolo-
gies de les genives) poden tenir relació 
amb l’obstrucció arterial, l’angina de 
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I a un bon preu

càrrec de Ferran Amago, degà del 
Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits 
de Telecomunicació de Catalunya, 
que ha desenvolupat la vessant més 
professional de la jornada, apuntant 
directament a la capsa dels trons de 
l’avantprojecte de Llei dels Serveis Pro-

fessionals, un marc legal que supo-
sa la transposició d’una recomanació 
europea que Amago denuncia que en 
cap cas s’està debatent amb els res-
ponsables dels col·legis professionals. 
“Manca diàleg”, es va queixar, alho-
ra que reclamava una campanya des 

de l’Administració per tal d’afavorir la 
col·legiació, així com l’accés per part 
dels col·legis a les borses de treball del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, per tal 
de col·laborar en la gestió de les ofer-
tes de feina de manera conjunta.

De la seva banda, Joan Tugores, 
catedràtic d’Economia de la Universitat 
de Barcelona, ha exercit de moderador 
del debat, però no únicament, perquè 
també ha il·lustrat l’auditori amb una 
contundent defensa dels serveis pro-
fessionals, tot advertint de les nefastes 
conseqüències de les desregularitza-
cions improvisades -com ha succeït, 
sense anar més lluny, en l’àmbit finan-
cer. L’al·legat del catedràtic ha estat 
així el punt de partida d’un interessant 
intercanvi d’opinions entre els respon-
sables dels col·legis, que han aprofitat 
l’oportunitat per posar de manifest els 
problemes dels seus col·lectius i els 
reptes que obre la nova legislació de 
serveis professionals n
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FOrMACIÓ

Curs d’actualització 
en cefalees

E l passat 20 d’abril de 2013, 
va tenir lloc a la Universitat 
Europea de Madrid el Curs 

d’actualització en cefalees, organitzat 
per la Societat Espanyola de Disfun-
ció Craniomandibular i Dolor Orofacial 
(SEDCYDO), dictat pel Dr. Juan Pareja, 
neuròleg, i el Sr. Juan Mesa, fi siotera-
peuta, reconeguts especialistes pel que 
fa a aquesta patologia. El curs, emmar-
cat en el programa de formació conti-
nuada de SEDCYDO, va comptar amb 
l’assistència de més de 120 professio-
nals. En aquest curs es van revisar de 
forma integral totes les patologies que 
provoquen maldecap, la seva fi siopato-
logia i el seu tractament.

El proper congrés anual d’aquesta 
societat es farà del 13 al 15 de juny, a 
Madrid n

CONVENIS

La SEDCYDO i la SEFID signen un 
conveni de col·laboració

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

El Dr. José Luis de la Hoz, nomenat 
professor del Màster de Dolor Orofacial 
de la Universitat de New Jersey

A quest conveni permetrà 
l’intercanvi d’informació cien-
tífi ca entre les dues societats 

que, en molts aspectes, comparteixen 
interessos i continguts d’interès mutu, 
l’organització d’activitats científiques 
conjuntes i la consideració, des del 
punt de vista de “Quotes d’inscripció”, 
com “Soci” dels membres d’ambdues 
societats que vulguin inscriure’s en 
els cursos i congressos que aquestes 
organitzin n

E l passat 8 de març, el Dr José 
Luis de la Hoz Aizpurua, en 
l’actualitat president de la 

Societat Espanyola de Disfunció Cra-
niomandibular i Dolor Orofacial (SED-
CYDO), va impartir una classe en el 
Màster de Dolor Orofacial de la Univer-
sitat de New Yersey. La presentació va 
tractar sobre les síndromes de sensi-
bilitat central a l’àrea orofacial. En el 
decurs d’aquesta trobada, el doctor de 
la Hoz va ser nomenat professor del 
Màster d’aquesta Universitat i també 
va assistir a la reunió del Comitè Exami-
nador de l’American Board of Orofacial 
Pain del qual forma part n

El passat 13 d’abril, del Dr. José Luis de la Hoz, president de SEDCYDO 
i el Dr. Rafael Torres, president de la Societat Espanyola de Fisioteràpia 
i Dolor (SEFID), van signar a Granada un acord marc de col·laboració 
científi ca entre ambdues societats. 

D’esquerra a dreta, el Dr. Rafael Torres, president de SEFID i el Dr. José Luis 
de la Hoz, president de SEDCYDO, durant l’acte de signatura de l’acord marc de 

col·laboració científi ca.

D’esquerra a dreta, el Dr. de la Hoz, juntament amb el Dr. Gary Heir, 
director del Màster a la clínica.

El Dr. Juan Pareja en un moment 
del curs.

D’esquerra a dreta, els Drs. de la 
Hoz, president de SEDCYDO, Juan 
Pareja, Carmen Benito i el senyor 
Juan Mesa.
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formació del qual no ha estat realitzada 
en institucions dels Estats Units.
Aquest reconeixement ha estat con-
cedit anteriorment a destacats profes-
sionals i líders d’opinió de l’àmbit de 
l’odontologia com els professors Gian-
nobile, Genco, Melloning, Page o rose, 
entre d’altres n

Tant la Junta Provincial de Girona 
com SEPA coincideixen que el seu 
principal objectiu és vetllar pels nos-
tres pacients i garantir-los una bona 
salut bucal. També, amb aquest acord, 
es fa una clara aposta per la formació 
dels odontòlegs i estomatòlegs, ja que 
el constant reciclatge, a través de con-
ferències i cursos complementaris, és 
la millor garantia per oferir la màxima 
atenció als nostres pacients n

PrEMIS

L’Acadèmia Americana de Periodòncia 
premia el professor Pablo Galindo

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

La Junta Provincial del Col·legi de Girona 
i SEPA signen un acord de col·laboració

A quest guardó és atorgat al 
millor cicle docent organitzat 
per una universitat americana 

a partir del ponent extern que el dicta. 
Es tracta de la primera vegada que es 
concedeix aquest guardó de l’Acadèmia 
Americana de Periodòncia a un pro-
fessor de nacionalitat no americana, la 

L a col·laboració s’emmarca en la 
promoció d’activitats docents, 
educatives i d’investigació, 

així com en l’organització conjunta 
d’activitats formatives (cursos, congres-
sos, seminaris, etc.), sobre temes que 
responguin a l’interès mutu d’ambdues 
institucions: la realització d’estudis i 
projectes d’investigació en aquelles 
àrees que es considerin d’interès 
comú, o l’intercanvi d’informació i 
documentació.

Amb aquesta finalitat, es constituirà 
una Comissió de Seguiment que la for-
maran dos representants de cada una 
de les entitats signants. 

Aquesta iniciativa se suma a 
d’altres ja concretades en acords de 
col·laboració, anunciades prèviament 
aquí i que apropen encara més SEPA 
a la resta de col·legis d’odontòlegs i 
higienistes.

Pablo Galindo Moreno, president de la Societat Científica 
d’Odontologia Implantològica (SCOI), professor titular de Cirurgia 
Oral i Implantologia de la Facultat d’Odontologia de la Universitat de 
Granada ha estat distingit, juntament amb la Universitat de Iowa, amb 
el prestigiós premi de l’Acadèmia Americana de Periodòncia “AAP 
Foundation Charles W. Finley Visiting Scholar Award” per a l’any 2013.

Sepa ha signat un acord de col·laboració amb la Junta Provincial del 
COEC a Girona, mijtançant el qual ambdues parts es comprometen 
a establir unes línies per a la realització conjunta d’activitats de 
formació, assessorament i investigació, o de qualsevol altre tipus que 
beneficiïn aquestes institucions i els seus associats.

Dr. Pere Sigués, president de la Junta Provincial de Girona, juntament amb la 
Dra. Jorgina Estany, vocal de la Junta Directiva de SEPA.
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sense haver constratat prèviament la 
seva titulació i col·legiació i també va 
denunciar l’elevat cost econòmic que 
suposa tant pels col·legis professionals 
com per la pròpia Administració dur 
fi ns a terme la lluita contra l’intrusisme 
per la manca de prou recursos n

que ha experiementat el major creixe-
ment pel que fa a la col·legiació, pas-
sant de 29.0370 col·legiats el 2011 a un 
total de 31.261 el 2012.

Per aquest motiu, el President del 
Consell General, Alfonso Villa Vigil, ha 
expressat al Ministeri la conveniència 
que es prenguin les mesures de con-
trol necessàries per tal de mantenir 
una ràtio de pacients/dentista adequa-
da per no fer perillar la qualitat assis-
tencial odontològica que actualment 
es presta al nostre país. En aquest 
sentit, el Consell General considera 
prioritària l’existència d’un numerus 
clausus, mitjançant el qual es limiti els 
alumnes que cada any es matriculen 
a les facultats d’odontologia, així com 
es limiti l’increment de noves facultats 
d’odontologia n

INTrUSISME

El programa Migdia amb Ruth Jiménez, 
de 8tv, dedica un espai a l’intrusisme 
en odontologia

L es xifres que es van donar aler-
ten que les denúncies per intru-
sisme van en augment: el 2010 

n’hi va haver 12; el 2011, 16; i el 2012 
han arribat a 20. El Sr. Osvaldo va expo-
sar el cas d’un fals dentista que va viu-
re en primera persona, i d’altra banda, 
també va voler deixar clar la diferència 
entre l’intrusisme exercit per una per-
sona sense titulació que realitza 
pràctiques que no li pertoquen 
i que posa en perill la salut 
de les persones i l’intrusisme 
entès per un professional amb 
titulació estrangera però mancat dels 
papers de convalidació i col·legiació 
que el legitimen per exercir. Anna Fer-
nández va incidir en els aspectes de la 
salut, en les greus conseqüències que 
pot provocar anar a un centre no regis-
trat i posar-se en mans de qualsevol 

El passat 15 d’abril, el Col·legi va participar a 8tv en el programa que 
condueix la periodista Ruth Jiménez per parlar sobre l’intrusisme 
professional en odontologia. A la taula dels entrevistats, hi van 
participar Anna Fernández, advocada dels serveis jurídics del Col·legi; 
el senyor Osvaldo Martínez, detectiu privat, així com Miquel Valls, 
periodista i col·laborador del programa. 

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

El Dr. 
David Herrera, 
nou president 
de SEPA

E Coincidint amb la clausu-
ra de la doble cita con-
gressual de SEPA Granada 

2013, que ha reunit, del 23 al 25 
de maig, més de 1.300 experts 
en la seva 47ena reunió Nacional 
de SEPA i la 3a reunió d’Higiene 
Bucodental, s’ha dut a terme el 
canvi de Junta Directiva d’aquesta 
societat científi ca que ja compta 
amb prop de 3.500 socis.

El Dr. David Herrera serà 
l’encarregat de presidir SEPA 
durant els propers 3 anys, de la 
mà d’un equip jove de treball amb 
contrastada experiència profes-
sional, entre els quals fi guren els 
Drs. Adrián Guerrero, Antonio 
Bujaldón, Antonio Liñares, regina 
Izquierdo, Mónica Vicario i Paula 
Matesanz n

La Societat Espanyola de 
Periodòncia i Osteointegració 
(SEPA) compta amb un nou 
equip directiu. 

amb menor demanda, amb caràcter de 
revisió mèdica o exploració, a causa, 
molt probablement, de la inexistèn-
cia gairebé completa de fi nançament 
públic a les necessitats sanitàries odon-
tològiques.

Tanmateix, el 2012, l’Odontologia ha 
estat la professió sanitària d’Espanya 

OrGANITZACIÓ COL·LEGIAL

El Consell General de Dentistes trasllada 
al Ministeri de Sanitat la necessitat 
d’instaurar numerus clausus

E l nombre de professionals per 
habitant va experimentar l’any 
passat el segon major incre-

ment de totes les professions sani-
tàries, la qual cosa situa Espanya en el 
sisè país europeu amb major nombre 
de dentistes per habitant, i a això cal 
afegir-hi el fet de ser un dels països 

El Consell General alerta que a Espanya hi ha més del doble dels 
dentistes necessaris. Actualment, hi ha un dentista per cada 1.476 
habitants, segons dades publicades recentment per INE, i es preveu 
que per al 2020 pugui arribar a 1 per cada 1.000 habitants, quan la 
recomanació de l’OMS és que hi hagi un professional per cada 3.500.
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Vigil, president del 
Consell General de 
Dentistes; Miguel 
Ángel López Andra-
de, coordinador de 
les campanyes del 
Consell; Juan Carlos 
Llodra, coordinador 
de la Campanya de 
Salut Oral i Embaràs; 
Ana Aliaga, secre-
tària general del 
Consell de Col·legis 
de Farmacèut ics; 
José Mª Lailla Vicens, 
de la Societat Espan-
yola de Ginecologia i 
Obstetrícia; Ángeles 
rodríguez, presidenta 
de l’Associació Nacio-
nal de Llevadores, i Mª 

SALUT BUCODENTAL

I Campanya Salut Oral i Embaràs

E L’objectiu d’aquesta campanya 
ha estat conscienciar les emba-
rassades de la importància de 

la salut bucodental per a la salut i la 
del nadó.

En el decurs dels dies que ha durat 
la campanya (tot el mes de juny), s’han 
realitzat revisions bucodentals gra-
tuïtes a les embarassades. En aques-
tes revisions s’ha volgut informar a 
les pacients del risc de patir malaltia 
bucodental i s’han ensenyat els hàbits 
saludables per gaudir d’una bona salut. 
L’objectiu ha estat aclarir els possibles 
dubtes sobre la cura i els tractaments 
odontològics que cal realitzar, durant i 
després de l’embaràs per ajudar a les 
dones i als seus nadons que s’ha de 
tenir una bona salut general.

Aquesta roda de premsa va comptar 
amb la presència del Dr. Alfonso Villa 

Organitzat pel Consell General de Dentistes i en col·laboració amb 
el Consell General de Col·legis Farmacèutics d’Espanya, la Federació 
d’Associacions de Llevadores d’Espanya, l’Associació Espanyola de 
Llevadores, la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, així com 
l’Associació Espanyola d’Especialistes en Ginecologia i Obstetrícia, el 
proper 9 de maig es va convocar una roda de premsa, a Madrid, per 
presentar la I Campanya Salut Oral i Embaràs.

Teresa Villa Varela, secretària de la 
Federació d’Associacions de Llevado-
res d’Espanya.

El Consell General de Dentistes ha 
elaborat un vídeo didàctic per promou-
re la salut bucodental durant l’embaràs 
i prevenir així les malalties orals. El 
vídeo, que es pot veure a la pàgina web 
de la Campanya (www.dentistas.org/
embarazo) i a través de facebook i twit-

D’esquerra a dreta: Miguel Ángel López Andrade, Coordinador de Cam-
pañas del Consejo General; Mª Teresa Villar, Secretaria de la Federación 
de Asociaciones de Matronas de España; Alfonso Villa Vigil, President del 
Consejo General de Colegios de Dentistas de España; Ana Aliaga, Secretaria 
General del Consejo General de Colegios ofi ciales de Farmacéuticos; Ánge-
les Rodríguez, Presidenta de la Asociación Nacional de Matronasuan Carlos 
Llodra, Coordinador de la Campaña Salud Oral y Embarazo

nal de Llevadores, i Mª 

ter, explica les cures bàsiques que han 
de dur-se a terme durant l’embaràs 
per prevenir la càries i la gingivitis, que 
són les principals patologies dentals 
que apareixen durant la gestació. Entre 
les recomanacions que es donen per 
prevenir aquestes malalties, destaquen 
realitzar una correcta higiene dental, 
portar una dieta equilibrada, evitar el 
tabac i controlar la diabetis. Tanmateix, 
es posa de manifest que la gingivitis 
afecta entre el 60 i el 75 % de les 
dones, i això pot fer augmentar el risc 
de patir parts prematurs si no es tracta 
d’una manera adequada n
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sistema de aspiración, un equipo de 
anestesia con un respirador infantil y 
todo el material de odontología. 

La llegada a Banjul, aun siendo caó-
tica, fue mucho mejor que el año ante-
rior, ya que llevábamos las maletas y los 
bultos numerados por lo que fue mucho 
más fácil reconocerlos. En la aduana no 
hubo ningún problema, ya que para 
poder entrar toda la medicación (más 

de 57.000 dosis entre antb y antii) tenía-
mos una carta ofi cial de la embajada  
de Gambia, conforme introducíamos 
toda esa medicación y que una parte 
importante de ella iba destinada a una 
población gambiana, Kuwonku .

Una vez recogido todo el material y 
solucionados todos los trámites buro-
cráticos, lo cargamos todo en los dos 
minibuses que nos esperaban y nos 
dirigimos al hotel en el cual pasamos la 
primera noche en Gambia, ya que por 
horario no podíamos cruzar la frontera 
para dirigirnos a Senegal.

Al día siguiente iniciamos el “vía cru-
cis” hacia Senegal. Pasos de aduanas, 
cinco controles policiales, aun llevando 
los papeles en regla se hace largo. Para 
agilizar los pasos fronterizos Jaume 
Gamell, presidente de Catalunya Casa-
mance, gran conocedor de la zona, 
nos sugirió que hiciéramos una lista 
con todos nuestros datos, números 
de pasaporte... así de esta manera se 
tramita todo más rápido. También nos 
recomendó que diéramos asistencia en 
las dos poblaciones fronterizas: Seleti 
(Senegal) y Giboroh (Gambia).

La primera sorpresa agradable la 

C omo en el anterior proyec-
to viajamos con Brussels Air-
lines, ya que necesitábamos 

una Cía. aérea que nos diera más kg y 
equipaje extra gratuito. Brussels Airlines 
nos da 46 kg por persona y poder factu-
rar las 3 sillas dentales portátiles gratis 
como equipaje extra, así de esta mane-
ra pudimos llevar los más de 1.300 
kg entre compresores, esterilizadores, 

Serveis / SOLIDARIS

Tubabs en Senegal
La palabra tubab signifi ca hombre 
blanco en la zona de Senegal

Este año era la segunda vez que viajábamos a Sene-
gal con la organización DentalCoop. El pasado año el 
equipo estaba compuesto por 17 personas, este año 
éramos 26, entre los que se encontraba un equipo de 
Cirugía Pediátrica compuesto por 4 personas. 

Gabriel Navarro Soto
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do en los comercios y asaltando el 
único banco que hay, llevándose la caja 
fuerte y reventándola en la mitad de la 
carretera.

En Diouloulou es el punto donde 
se divide el grupo, el equipo de ciru-
gía pediátrica y unos de odontología, 
en total 9 personas se dirigieron a 
Thionck-Essil y el resto de personas de 
odontología se dirigió a Kafountine. En 
este momento les entregamos a los de 
Thionck-Essil dos teléfonos liberados 
que habíamos traído desde España 
para que estuviéramos en contacto, 
cosa que al final no fue así ya que la 
comunicación en la zona de Thionck-
Essil es muy mala y no siempre nos 
pudimos comunicar.

El grupo que se dirigía a Kafountine 
tuvimos una segunda sorpresa agrada-
ble, en la entrada de la población nos 
esperaba un grupo de motocicletas, 
que haciendo sonar los claxon, pedían 
que nos bajáramos de los vehículos 
y entrásemos en la población mon-
tados en sus motocicletas, como así 
hicimos, fue un escándalo de ruido, la 

mejor propaganda que tuvimos y de 
esta manera la población sabía que los 
tubabs españoles ya habían llegado. 
Estas motos nos “escoltaron” hasta la 
casa de Sante, donde nos esperaba 
una comitiva del pueblo ofreciéndonos 
algo para comer y darnos las gracias 
por volver. La verdad, después de un 
viaje tan largo, las patatas fritas y gan-
chitos fueron devorados por nuestra 
parte.

Una vez acabada “la recepción” nos 
dirigimos  a las instalaciones que tiene 
en esta población Cataluña Casaman-
ce, quedando alojados todo el grupo 
entre la escuela de adultos, una casita 
y unas habitaciones que alquila una 
señora francesa, bastante mal por cier-
to, la cama estaba sobre cemento, casi 
no salía agua en la ducha  y encima 
de las camas había “unos residuos 
orgánicos” que eran como decía Rafael 
“los vecinos de arriba”. Una noche 
rascaban tanto que dos personas del 
grupo tuvieron que ir a despertar a la 
señora francesa, para que los cambiara 
de habitación.

Una vez alojados empezamos a 
abrir maletas e hicimos varios almace-
nes, uno de farmacia, otro de mate-
rial de odontología, otro con cepillos y 
pastas y el último con los juguetes que 
cada año nos entrega el Hospital San 
Juan de Dios, así de esta manera cada 
mañana el responsable de material de 
cada grupo se acercaba al almacén y 
cogía lo necesario para trabajar ese día.

Estas instalaciones eran el “cuartel 
general” de todo el grupo de Kafounti-
ne, el desayuno y la cena los hacíamos 
juntos y cada mañana salían dos vehí-
culos que se dirigían a las poblaciones 
de Diouloulou, Diannah, Kabadio, Abe-
ne y Seleti.  Las personas que trabaja-
ban en la casa de Sante de Kafountine 
iban andando. La comida en las pobla-
ciones de trabajo eran bocatas, que 
previamente se habían hecho durante 
el desayuno, se hicieron unos grupos 
de  tres personas y cada día les tocaba 
a unos diferentes.

En las poblaciones que ya se trabajó 
el año anterior (Diouloulou y Kafoun-
tine) fue una continuidad, ya conocía-
mos los lugares. En Diouloulou  ocupa-
mos las instalaciones de Odontología y 
Oftalmología, por lo que tuvimos más 

tuvimos cuando llegábamos a Dio-
loulou, en la carretera nos espera-
ba el responsable dental de la zona, 
Pap Yasey, con un grupo de personas 
tocando música tradicional senegalesa 
y bailando, lo que nos obligó a detener 
los coches e ir andando y bailando con 
ellos por la carretera  hasta la Casa de 
Santé. Antes de llegar al dispensario 
tuvimos que visitar el destacamento 
militar de la zona y naturalmente hacer 
un ofrecimiento de nuestros servicios 
a los militares, los cuales aceptaron, 
sobre todo su comandante, al cual en 
los días posteriores se le realizaron 3 
endodoncias y varias reconstrucciones 
del grupo anterior, todo el tratamiento 
se lo hizo Dra. Patricia Salazar, nuestra 
endodoncista.

Este destacamento nos ofreció lle-
var escolta en nuestros desplazamien-
tos, ya que hacía menos de un mes 
un grupo armado compuesto por más 
de 30 bandoleros, tiroteó los controles 
militares que están en la salida y en la 
entrada de Kafountine, secuestrando 
prácticamente a todo el pueblo, roban-
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y pediatría, un sillón dental que funcio-
naba como podía, la pena es que no 
había pacientes, ya que no había médi-
cos en el dispensario. La otra población 
fronteriza, Seleti, no disponía ni de luz 
ni de agua, pero le dijimos al sanitario 
que nos preparase un día de trabajo. 
Así lo hicimos, un grupo de 4 perso-
nas nos dirigimos a Seleti con todo el 
material quirúrgico, un generador y 2 
esterilizadores, trabajando toda el día, 
tan bien nos fue que volvimos otro día. 
Este segundo día no fue  tan bien,  falló 
el cable de conexión entre el generador 
y los esterilizadores, quedándonos sin 
luz por lo que  a mitad de la tarde tuvi-
mos que llevar con nuestro jeep a las 
personas  que quedaban por atender a 
Diouloulou (está a 15 km) para que les 
atendieran ahí, teniendo que realizar 
3-4 viajes, tanto de ida como de vuelta.

En Giboroh, la otra población fron-
teriza (Gambia), no pudimos  trabajar 
y eso que lo intentamos. Un día nos 
acercamos a dos personas, hablamos 
con el comandante del puesto para que 
esta persona nos acercara a Banjul  y 
el ministerio de Sanidad  nos diera la 
autorización para poder trabajar en 
Gambia. El trato era visitar a todos 
los militares y a sus familias a cambio 
de que a la vuelta no tuviéramos que 

pagar el visado. El comandante dijo que 
sí y al día siguiente unas personas nos 
acercamos al ministerio. Al llegar ahí 
ninguna persona nos quiso firmar esta 
autorización por lo que al no disponer 
del permiso no trabajamos, una lás-
tima, el lugar era bueno y tener a los 
militares a tu favor soluciona no sólo la 
entrada de medicación, sino el hecho 
de no pagar los visados que en nuestro 
caso eran casi 600 €.

Las personas que estuvieron en 
Thionk  Essyl  tuvieron menos trabajo, 
el motivo, el gobierno ha puesto un 
dentista, la publicidad no fue como 
tenía  que ser, por lo que a los tres 
días se decidió irlos a buscar en un 
coche e incorporarlos en los grupos de 
Kafountine y Diouloulou, quedándose 2 
auxiliares, los cuales ayudarían  al equi-
po de cirugía pediátrica, que una vez 
solucionados todos los problemas de 
montaje y funcionamiento del equipo 
de anestesia y del respirador infantil, 
estuvieron  operando “a tope “, reali-
zando al final 26 intervenciones . Este 
equipo de cirugía donó al hospital el 
equipo de anestesia y  tiene previs-
to como mínimo enviar cirujanos dos 
veces por año y sentar unas bases de 
colaboración, como pueden ser que 
un niño  recién operado pueda pasar 

espacio y  se pudieron montar más 
sillones portátiles, teniendo la sala de 
espera, farmacia y esterilización uno al 
lado de otro.

En las  nuevas poblaciones que nos 
asignaron, Diannah, Kabadio, Abéne  y 
Seleti, se trabajó francamente bien, con 
algunas particularidades, los de Abene 
comían  dos veces, el bocadillo del 
mediodía y la comadrona de la mater-
nidad les preparaba un plato de comida 
senegalesa, que naturalmente se lo 
comían para no hacerles un despre-
cio. Con las monjitas de Kabadio, nos 
sentimos “controlados”. Las hermanas 
de la resurrección, ésta es la orden reli-
giosa a la que pertenecen las hermanas 
de  Kabadio, son muy ordenadas, de 
repente llegan unos dentistas le piden 
un despacho, una camilla de partos, 
le mueven todas las mesas, le piden 
otro esterilizador... acabó que la madre 
superiora se quedó delante nuestro, 
con los brazos cruzados “controlan-
do” cómo trabajábamos, luego al ver 
la forma de trabajo nuestra y que se 
siguen los protocolos  (ficha médica, 
consentimiento informado) y las pautas 
de esterilización  (limpieza, desinfec-
ción y esterilización), se  quedó más 
tranquila y a partir de ahí todo funcionó 
bien, ofreciéndonos al final del trabajo 
unas naranjas de su huerta, que para 
pelarlas casi tenías que utilizar un bis-
turí, qué piel más dura. Como siempre 
hicimos lo mismo que en los demás 
lugares de trabajo, el último día se les 
entrega una donación de medicación, 
gasas, sutura, esparadrapo... y con eso 
sí que conseguimos una ligera sonrisa 
de la hermana superiora.

El trabajo en Diannah fue perfecto, 
las personas nos trataron de maravilla, 
estuvimos trabajando tres días. En una 
habitación contigua localizamos 3 este-
rilizadores que no funcionaban, nuestro 
técnico Ferrán se los fue llevando uno 
por uno y arregló los tres.

En Kafountine  se trabajó con 5 sillas 
dentales y  a diferencia del año pasado 
realizamos endodoncias e higienes.

Como nos habían recomendado  
que diéramos asistencia en los puestos 
fronterizos, en el viaje hacia Kafountine 
visitamos los dos posibles lugares de 
trabajo, Giboroh, perfecto una casa de 
salud, nueva, con salas de maternidad 
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Relación de personas y empresas  
que han colaborado en este proyecto
DVD, Alter, Abbott, Proclinic, Suturas Aragó, Meda, Oral-b, Medicaments Soli-
daris, Colgate, Farmaceuticos sin fronteras, Inibsa, Omnia, Geneis, Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, Colegio de Farmaceuticos de Alava, 3M, Aldo-Union, 
Salvat, Pensa, Sant Joan de Deu, Axis, Real Club Deportivo Espanyol, Pericos 
Sant Cugat, ONG Mas que salud, Parking Fabra-Dublin, Ahavana, ONG Catalun-
ya-Casamance, Policia local de Sant Boi de Llobregat, sra. Nieves Navarro, sr. 
Javier Baldrich, sra. Esther Prat, dra. Teresa Sellers, dra. Teresa Lozano, farma-
cia Soriano, Tecnic, sr. Joan Grau, sra. Rosa Soto, sra. Maria Jose Ortega, familia 
Rosario Sanz, sra. Carolina Badia, Laboratorio de Protesis Paez, sr. Paco Muria-
na, sra. Montse Duran, Igesan, sra. Trinidad Garcia, Rotulos Elfa, farmaceutico 
Jesus Fernandez.

Equipo Senegal 2013
Médico-Odontólogos: Gabriel Navarro, Carmen Mozas, Elena García, Elena Her-
nández, Patricia Salazar, Marta Ortiz, Javier Ruiz-Sequera, Francisco Javier García, 
Rafael Gómez, Marta Casals.
Higienistas: Mª Rosa Tantiña  y Mª Nieves Ortega
Estudiantes de 5º curso de Odontología: Carla Navarro y David De Paz
Estudiante de 3ª curso de Odontología: Mireia Esquerra
Enfermeras: Olivia Serratusell, Felisa Maciá
Auxiliar dental y tesorera: Mercedes Sanz
Auxiliar e imagen y comunicación: Judit Vallverdú
Conductor y auxiliar: Eduard Puig
Auxiliar y encargada de Farmacia: Carla Esteban
Auxiliar: Rosa Fernández
Equipo de Cirugía pediátrica: Dr. Carlos Bardají, Dra. Irune Landajuela, Gloria 
Bardají, Clara Massaguer.

la noche en el hospital  y no ver que el 
padre del niño se  lo llevaba a su casa  
en una motocicleta. Así  fueron pasan-
do los días sin incidentes.

El último día lo dedicamos a reco-
ger y esperar que llegase el grupo de 
Thionk-Essyl, pasando todo el día jun-
tos, haciendo una comida y una excur-
sión por los alrededores de Kafountine. 
Por la noche, las personalidades del 
pueblo nos ofrecieron una cena de 
despedida, dándonos las gracias a todo 
el grupo por el trabajo realizado en la 
zona y deseando que volviéramos a 
venir.

Entre todas las poblaciones se reali-
zaron: 1.754 exodoncias, 82 obturacio-
nes, 25 endodoncias y 46 higienes.

El futuro de este proyecto es muy 
ilusionante,  ya que en el mes de mayo 
se envió  una Ambulancia-Clínica dental 
móvil, totalmente equipada que servirá 
para dar asistencia en las poblaciones 
más alejadas y para trasladar enfermos 
a las casas de salud.

Ya se está preparando el próximo 
proyecto y nos gustaría enviar entre 
18-20 dentistas, incorporar varios pro-
tésicos, poder enviar 4 sillones dentales 
completos y que fueran montados por 
un técnico, esperamos poder conse-
guirlo.
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descalzos con un ovillo fabricado a 
base de harapos enrollados entre sí, 
adquiriendo forma de pelota. Al disi-
parnos y, entre voces de “muzungu!” 
(hombre blanco), acudieron corriendo 
hacia nosotros como si de un milagro 
se tratara. El momento que con tanta 
expectación habían estado esperando 
había llegado. Los voluntarios ya esta-
ban aquí!

Con ojos como platos se detuvie-
ron ante nosotros. Los más osados, 
con hilaridad, nos acariciaban brazos 
y piernas, asombrados por la textura 

del vello capilar. Otros se alejaban con 
recelo a lo desconocido. A medida que 
atardecía, las caras nuevas se multi-
plicaban, cada una acompañada por 
su inocente sonrisa. Todos solicitaban 
nuestra atención de alguna manera 
u otra; muchos de ellos pedían fotos. 
‘’Pisha pisha!’’. El ver posteriormente 
sus rostros refl ejados en la pantalla de 
la cámara les provocaba un sinfín de 
carcajadas que atraía a más de uno. 
Otros te retaban a una carrera hasta 
el otro lado del descampado. Esas 
pequeñas e incansables máquinas de 

D esde la ventana, una gran 
familia de cálidos colores nos 
dio los buenos días el primer 

amanecer en Barsaloi. Con el estómago 
lleno, nos pusimos manos a la obra con 
la distribución y la puesta a punto del 
dispensario. Empezamos por el barullo 
de cables y enchufes anudados entre 
sí. Motor, compresor, ladrones, turbi-
nas, luz, entradas de agua y aire, etc.

Habiendo comido, nos acercamos al 
descampado con ánimo de explorar el 
territorio. A lo lejos, se encontraba un 
grupo de pequeños samburu, jugando 

Proyecto 
Kenya-Barsaloi
Jueves tarde, 5 de Julio. Tomamos tierra en el aero-
puerto Jomo Kenyatta de Nairobi: Manu Ruiz, Gui-
ber-Bladimir Orellana y yo, Marc Llaquet, en repre-
sentación de África Digna y Dentalcoop. Marc Llaquet
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nuestra marcha, nuestros pequeños 
escoltas, que nos conducían por rin-
cones del semidesierto en busca de 
monos, ríos u otras aldeas. Resulta-
ba asombroso verlos trotar descalzos 
por esos pedregosos terrenos con tan-
ta naturalidad. Era el astro rey quién 
orientaba sobre la hora de regresar. 
Anochecía bien pronto, y las hienas 
estaban preparadas para salir a cenar.

Llegó el Domingo, día de celebración 
eucarística en toda la misión. Siguiendo 
el protocolo cristiano, los habitantes se 
congregaban en la iglesia para escu-
char y alabar la palabra del Señor, 
difundida en swahili a través del padre 
Luis y, en samburu, por el padre Jorge, 
quien dirigía la ceremonia.

Los miembros de la comunidad de 
Barsaloi tenían el papel de alborozar 
el festejo a través de eufórica música 
góspel y bailes africanos, alejado com-
pletamente de las tradicionales misas 
cristianas. Involucraba a todos los pre-
sentes de la iglesia con aplausos y cán-
ticos, incluso atraía habitantes de otras 
comunidades. No cabía duda que era 
un día en que reinaba la felicidad y el 
optimismo en la comunidad samburu.

Conviviremos con una parte de este 
pequeño rincón de África en nuestro 
recuerdo. Este increíble lugar que con-
vierte al que lo pisa en mejor persona.

tamos a media mañana en el patio del 
parvulario, donde íbamos recibiendo 
de dos en dos a esos pequeños sal-
vajes. Los más valientes se situaban 
al frente de la cola. Registramos diag-
nóstico y tratamiento de cada uno 
de ellos. Los problemas empezaban a 
llegar al final de la fila. Lo que empezó 
con los llantos y las pataletas de uno, 
se convirtió en un mar de lágrimas que 
nos impidió seguir con la revisión.

Una vez finalizada la revisión, 
entramos en el parvulario, donde nos 
esperaban los pupilos para recibir una 
breve lección de odontología preven-
tiva. Con la colaboración de Daniel, el 
profesor, con el papel de traductor, y 
algunos esbozos en la pizarra, descri-
bimos el proceso en el que la caries 
acaba con el diente, pero en una ver-
sión más comprensible; en ese caso, la 
caries adoptaba la forma de un gusano 
hambriento que se alimentaba de los 
restos de comida que quedaban en 
los dientes. Cepillándose los dientes 
no había comida, por tanto, no había 
gusano.

Por falta de pacientes o, a veces 
por combustible, terminábamos antes 
de las 5 o 6 de la tarde, por lo que nos 
quedaba tiempo para salir a explorar 
por los alrededores del poblado. A cada 
paso que dábamos se iban uniendo a 

correr podían estar horas practicando 
el atletismo. Otros preferían invertir su 
tiempo con nosotros en la enseñanza 
de su idioma ayudándose de signos y 
gestos.

De buena mañana nos presentamos 
en el dispensario. Ya había pacientes 
esperando en el porche. Muchos de 
ellos habían acudido a pie, con sus 
hijos a cuestas desde pueblos muy leja-
nos. Permanecían callados, inmóviles, 
sus inexpresivos rostros enmascaraban 
el miedo a ponerse en manos de des-
conocidos muzungus de bata blanca.

Acudieron un total de 12 pacientes, 
a los que, distribuidos en un sillón y 
dos sillas, realizamos empastes, extrac-
ciones y una endodoncia. Su manse-
dumbre y docilidad les caracterizaba, 
pues en ningún momento manifestaron 
dolor ni molestias.

Los más agradecidos eran aquéllos 
que nos visitaban para realizarse res-
tauraciones estéticas de frente ante-
rior. Esa gratificación se traducía en 
sonrisa, al verse el resultado del trata-
miento reflejado en el espejo.

A medida que iban pasando los 
días, el número de pacientes iba dis-
minuyendo. Realizamos un total de 
50 tratamientos, a parte de la revisión 
a los párvulos del preschool, que se 
convirtió en todo un reto; nos presen-
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la mandíbula (úlceres, fístules, tumors, 
aftes i càlculs), llavis, genives, conduc-
tes salivals, i llengua.

Tornant a l’obra de Fauchard, la 
seva publicació en alemany va fer 
ressorgir la literatura odontològica en 
aquest  país. 

Abans de 1742 s’havien imprès 150 
tractats odontològics alemanys, entre 
els quals destaquem l’Abhandlung von 
den Zahnen des meschlichen Körpers 
und deren Krankheiten (Tractat sobre 
les dents del cos humà i les seves 

l’any 1746, primer llibre que parla 
d’odontologia mecànica; o Etienne 
Bourdet, que publicà l’any 1957 les 
Recherches et Observations sur tou-
tes les parties de l’art du dentiste, on 
parla per primera vegada de la clau de 
Garangeot per a l’extracció de dents.

Entre la literatura odontològica fran-
cesa del segle XVIII, hi trobem també el 
Traité des maladies et des opérations 
réellement chirurgicales de la bouche, 
et des parties qui y correspondent: sui-
vi de notes, d’observations & de con-
sultations intéressantes, tant anciennes 
que modernes, publicat l’any 1778 per 
Anselm Jourdain.

Aquest llibre de més de mil pàgines, 
repartides en dos volums, es pot con-
sultar a la nostra Biblioteca del COEC. 

L’autor divideix cadascun dels seus 
vint-i-tres i disset capítols que tenen 
respectivament els volums, en subcapí-
tols i seccions, i els acompanya de molt 
bones il·lustracions. 

Els temes dels quals tracta són els 
sinus maxil·lars i les seves malalties, 
és a dir, la seva estructura general, 
els diferents noms amb els quals es 
designen les diferents malalties, les 
causes i símptomes, mitjans per al seu 
tractament, el dolor, les seves causes i 
els seus remeis, la retenció de mucosi-
tats, l’obstrucció de l’obertura natural 
dels sinus, la diferència entre les supu-
racions dels sinus maxil·lars i les dels 
teixits maxil·lars i alveolars, les fístules 
exteriors, les malalties provinents de 
cops i contusions, els pòlips, els fongs, 
els tumors cancerígens i altres tumors, 
les fístules, les malalties del paladar, i 
de la càries.

En el segon volum continua parlant 
de les malalties, però en aquest cas de 

É s a començament d’aquest 
segle quan apareix Pierre Fau-
chard, cirurgià dentista que va 

sintetitzar tot el coneixement odonto-
lògic que hi havia en aquell moment 
a Occident, publicant diversos llibres, 
entre els quals destaca Le Chirurgien 
Dentiste; ou, traité des dent, de l’any 
1728.

En les seves 863 pàgines repartides 
en dos volums, Pierre Fauchard parla 
de tots els camps de l’odontologia: 
des de l’anatomia i morfologia dentals, 
la càries, la patologia, l’extracció, el 
trasplantament dental, la pròtesi i la 
periodòncia.

L’exemple de Fauchard va con-
vidar a altres cirurgians dentistes a 
publicar els seus coneixements. Tenim 
l’exemple de Claude Mouton, que va 
escriure el seu Essay d’Odontotechnie 

Literatura odontològica 
del segle XVIII 

El segle XVIII va representar una evolució impor-
tant en l’odontologia en convertir-se en una dis-
ciplina independent de la medicina. 

Fig.1. Portada del llibre d’A.Jourdain
Aquest llibre de més de mil pàgines, 
repartides en dos volums, es pot 
consultar a la nostra Biblioteca del 
COEC. 

Fig. 2 i 3. Làmines del llibre 
d’A. Jourdain.

Myriam Nadal, Bibliotecària
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malalties), publicat per Philip Pfaff; el 
Manual completo sobre extracción de 
muelas para cirujanos profesionales 
(1782), de Johan Bücking; o la Intro-
ducción a los conocimientos que debe 
poseer un dentista (1765), d’Adam 
Brunner. 

A Anglaterra, l’odontologia va 
avançar més lentament, i des del 1687, 
quan Charles Allen va publicar Operator 
for the teeth, no va aparèixer cap obra 
més fi ns al 1742, quan Joseph Hurlock 
va publicar Teatrise upon dentition.

L’any 1768 va aparèixer el llibre de 
Thomas Berdmore, Teatrise on the 
disorders and deformities of the teeth 
and the gums. Cal destacar també 
l’obra de John Hunter, un dels grans 
cirurgians del segle XVIII, The natu-
ral history of the human teeth: explai-
ning their structure, use, formation, 
growth and diseases, publicat l’any 
1771. Aquest llibre és important perquè 
la majoria de les seves exposicions 
sobre anatomia segueixen sent vàlides. 
L’obra  va ser traduïda a l’alemany, 
l’holandès, l’italià i el llatí. Del mateix 
autor també en destaca A practical tea-
trise on the diseases of the teeth. 

De nou a França, l’any 1797 va ser 
publicat el llibre Disertación sobre 
dientes artifi ciales, en el qual Nicolas 
Dubois de Chément presentava les pri-
meres dentadures de porcellana. 

La literatura americana haurà 
d’esperar fi ns al 1801 per veure publi-
cat el seu primer llibre en el camp de 
l’odontologia, el Teatrise on the human 
teeth, de R.C. Skinner.

A Espanya, no serà fi ns a l’any 1804 
quan es va reconèixer la professió de 
barbers sagnadors, en ser-los donades 
les atribucions de la matèria de la boca 
i de les dents, però estaven lluny de 
formar els cirurgians a l’alçada dels 
seus col·legues europeus. El nom de 
“Dentista” no es popularitzarà fi ns a 
meitat del segle XIX.

Per això, per trobar tractats interes-
sants haurem de buscar entre aquells 
tractats medicoquirúrgics del segle 
XVIII.

Els primers textos en espanyol 
s’atribueixen a dos francesos, Ricardo 
Le Preux i Pedro Abadie.

Le Preux va ser un cirurgià sagnador 
francès al servei de Felip V, que va 
publicar el llibre Doctrina moderna para 
los sangradores en el cual se trata de 
la fl ebotomía y arteriotomía, así como 
de la aplicación de las ventosas, de las 
sanguijuelas, y de las enfermedades de 
la dentadura que obligan a sacar dien-
tes, colmillos y muelas con el arte de 
sacarlos, matèries que representaven 
una novetat quant al tema de la circula-
ció de la sang.

L’altre sagnador francès a què ens 
referíem, Pedro Abadie,  va exercir la 
professió amb el seu oncle Juan David, 
dentista de Carles III, i va escriure el 
Tratado Odontálgico en el que se expo-
nen las enfermedades de la dentadura 
y los medios, así manuales como medi-
cinales propios a corregir sus vicios y 
conservar su limpieza, l’any 1764.  És 
un llibre de cinc capítols que parla de 
la dentició infantil, la salut i la higiene 
de la boca, el mal de queixal i els seus 
remeis, i de l’escorbut i el seu tracta-
ment. També parla dels estudis dels 
dentistes a Espanya i a altres països 
europeus.

Després d’aquests dos textos en 
espanyol escrits per francesos, tro-
bem a Francisco Antonio Peláez, cirur-

già dentista dels Reales Hospitales de 
Madrid, que va escriure l’any 1795 el 
llibre Tratado de las enfermedades de 
la boca, amb la intenció d’instruir als 
futurs dentistes, ja que pràcticament no 
existeixen textos en espanyol.

En el seu llibre, Peláez descriu, en 
cinc capítols, la patologia de les dents 
i les genives.

En el capítol I,  tracta la fi siologia de 
les dents i conté l’anatomia dels dos 
maxil·lars i els mitjans de corregir les 
seves imperfeccions. En el capítol II es 
descobreixen les diferents malalties 
que pateixen les dents, de les causes 
i els mitjans per combatre-les. En el 
tercer capítol es refereixen les malal-
ties i causes que alteren l’esmalt de 
les dents. Les malalties dels alvèols, 
les genives i la seva curació són la 
matèria del quart capítol. I fi nalment, el 
cinquè i darrer capítol conté les com-
posicions dels medicaments en ús del 
seu moment.

Quatre anys després de la publica-
ció del llibre de Peláez, Félix Pérez de 
Arroyo, també cirurgià dentista dels 
Reales Hospitales de Madrid, publicà 
el seu Tratado de las operaciones que 

Fig.5  Portada del llibre d’F.A. Peláez
En el seu llibre, Peláez descriu, en 
cinc capítols, la patologia de les 
dents i les genives.

Fig.4 Làmina del llibre de J.Hunter, 
The natural history of the human 
teeth, extreta del llibre Historia de la 
Odontología, de M.E.Ring.
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deben practicarse en la dentadura y 
método para conservarla en buen esta-
do. El llibre consta d’onze capítols, on 
es parla, d’una manera més pràctica 
que teòrica, de la pràctica dental, de 
les mandíbules, de la utilitat de les 
dents i la seva conservació, de la càries 
i el seu remei, d’instruments i mate-
rials, i de la higiene. També parla de la 
llimadura de les dents, la seva extracció 
i el seu trasplantament.

Al llarg del segle XVIII també trobem 
obres relacionades amb l’odontologia 
encara que són textos d’anatomia, 
cirurgia i medicina general, com l’obra 
de Blas Beaumont, cirurgià i sagnador 
de la Casa de Borbó.

En dos dels seus llibres es recu-
llen temes de contingut odontològic: El 
bien del hombre (1739), on s’inclouen 
reflexions com l’etiologia de la càries, 
complicacions de l’extracció, afeccions 
de la geniva, i tractament del llavi lepo-

rí; i Instrucciones chirurgicas y anató-
micas (1753), on disserta sobre “las 
atenciones que el cirujano debe tener 
en cuidar de la boca de su enfermo...”

Els anatomistes van continuar 
incloent en les seves obres capítols 
dedicats a la boca durant el segle XIX, 
segle en què augmentarà molt la pro-
ducció bibliogràfica, tot i que els llibres 
de Peláez i d’altres encara més antics 
van servir durant molt de temps als 
futurs dentistes.

Fig.6 Làmina del llibre d’F.A. Peláez. Aquest llibre, igualment com el de 
Jourdain, forma part del fons antic de la nostra Biblioteca.

Peláez, F. “Tratado de las enfermedades de la boca”, 1795. p.87-9

De los medios de precaver la caries, y otras enfermedades de los Dientes.
[...] Luego será necesario que todos los días habiéndose levantado se 
quite con una pluma, viznaga, &c. quanto se haya podido quedar en los 
intersticios de los Dientes; en seguida refregar su lengua, y pasar en su 
boca una pequeña esponja empapada en agua tibia, en la que se hayan 
echado algunas gotas de qualquiera agua balsámica. Se pasa suavemen-
te dicha esponja sobre las encías y Dientes hasta que la boca esté bien 
limpia. De este modo se desprende el limo que se habia introducido en 
las encías é intersticios de los dientes. Débese también limpiar la boca 
después de haber comido para extraher las particulillas  que se hubiesen 
quedado entre los Dientes. Después en seguida se limpia con una ser-
villeta, y se enxuaga la boca con agua tibia. Esta costumbre jamas debe 
abandonarse.
Algunas personas se imaginan que el mondadientes y la esponja son 
capaces de mudar los Dientes: no hay cosa mas inocente y de lo contra-
rio permanece el limo, y la dentadura se pierde. Dicho limo se agarra 
ácia la raiz, se endurece y comprime las encías al paso que se amasa 
y aumenta, las ingurgita y las destruye: se descarnan los Dientes y se 
menean. [...] 
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revistes espanyoles, franceses, alemanyes i angleses.
L’origen d’aquestes obres és molt divers però cal destacar-

ne els donatius d’odontòlegs, investigadors i particulars.
Aquest fons està a disposició per a la consulta per part de 

tots els col·legiats, investigadors, i estudiants d’odontologia. 
Per tal de preservar el fons, aquest no es troba en prestat-
geries de lliure accés, sinó en una àrea d’accés restringit al 
personal de la Biblioteca, i es pot consultar en el mateix horari 
de la Biblioteca.

L a col·lecció inclou llibres, revistes i altres documents de 
matèries relacionades amb la patologia oral, la cirurgia, 
l’odontologia conservadora, la medicina bucal, els mate-

rials dentals, la higiene i la pròtesi.
Dels 405 llibres que formen el nostre fons antic, en tenim 2 

que són del segle  XVIII, i 44 que són del segle XIX, dels quals 
la gran majoria estan escrits en francès. La resta són de la pri-
mera meitat del segle XX. I dels 44 títols de revista anteriors 
a 1950, n’hi ha 8 que són del segle XIX i la resta del XX. Són 

El fons antic 
de la biblioteca 
del COEC 
El Fons antic de la biblioteca del COEC a Barcelona, conserva un important 
patrimoni documental sobre la ciència i les tècniques relacionades amb la 
boca. El fons recull més de 400 volums que daten des de 1778 fi ns a 1950, 
i una col·lecció de 44 títols de revista.
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n Sonrisas sin cargo
J.P. Diví

Straumann
Badalona, 2013
R. 2612 p. 409

Una novel·la satírica ambientada al 
món odontològic actual.

Agraïm el donatiu d’aquest llibre 

a la Biblioteca.

n LAYERS: Un Atlas de 
Estratifi cación de Composites
Jordi Manauta, Anna Salat

Quintessence
Barcelona, 2013
R.2613 p. 448

Aquest és un llibre de referència grà-
fi ca, que utilitza centenars d’imatges 
per mostrar “pas a pas” com millorar 
les tècniques bàsiques d’estratifi cació i 
desenvolupar les característiques més 
avançades en les restauracions den-
tals. Totes aquestes tècniques aplica-
bles a una àmplia gamma de materials 
estètics. Les tècniques d’estratifi cació 
no solament ajuden a crear restaura-
cions estètiques, sinó que també imiten 
la bioarquitectura de les dents i oferei-
xen resultats estètics i funcionals.

Agraïm el donatiu d’aquest llibre 

a la Biblioteca.

n Scientifi ca. Reseña 
bibliográfi ca de implantología

Sweden & Martina
Valencia
R. 2614 p.263

Aquesta col·lecció recull els textos 
dels abstract i/o la ressenya de tre-
balls experimentals, clínics i case report 
que ha rebut la secretaria editorial de 
Sweden & Martina fi ns al 2010. Els tre-
balls es divideixen en 8 seccions que 
tracten els principals temes als quals 
es dirigeix la investigació: superfícies 
implantàries, estudis experimentals in 
vivo, implants post-extracció, càrrega 
immediata, tècniques de càrrega amb 
platform switching, regeneració òssia, 
comportament mecànic dels implants i 
adopció de noves tecnologies.

Agraïm el donatiu d’aquest llibre 

a la Biblioteca.

un nou servei d’orientació 
professional per als nous col·legiatsSOPCOEC

COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA   
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n Roncopatía y apnea 
obstructiva. Soluciones a los 
problemas del sueño
Jesús García Urbano

Ripano
Madrid, 2010
R. 2602 p. 388

La síndrome d’apnea-hipopnea del 
son es caracteritza per obstruccions 
repetides de la via aèria superior que 
impedeixen el trànsit normal del fl ux 
d’aire als pulmons. Els pacients deixen 
de respirar repetidament mentre dor-
men fi ns a cent vegades en una sola 
nit. Això redueix dràsticament el fl ux 
d’oxigen als òrgans vitals amb greus 

Totes les novetats estan disponibles 
a la Biblioteca del COEC

conseqüències per a la salut. El ronc, 
que fi ns fa pocs anys es considerava 
signe de descans pot esdevenir un 
indicador de l’apnea, malaltia que és 
causant d’un gran nombre de perju-
dicis per a la salut. El molest soroll 
que prèviament sorgeix i pel qual 
rebem les queixes que ens neguitegen 
i angoixen, potser sigui la causa d’una 
malaltia potencialment mortal amb 
conseqüències, com ara: mort sobta-
da, somnolència i cansament crònic; 
depressió, hipertensió arterial; malaltia 
cerebrovascular, problemes cardíacs, 
trastorn cognitiu i conductal: irritabilitat, 
paranoia; deteriorament intel·lectual, 
pèrdua de la memòria, disminució de 
l’habilitat motora; reducció de les capa-

citats sensorials, refl ux gastroesofàgic; 
disfunció erèctil i impotència; disminu-
ció del desig sexual; diabetis, altera-
cions en el sistema endocrí i metabòlic, 
malsdecap. La solució més còmoda 
i efi cient del mercat Orthoapnea® és 
una revolucionària pròtesi intraoral que 
constitueix l’alternativa més còmoda, 
fàcil i efi caç per al tractament del ronc 
i l’apnea del son. Les fèrures intraorals 
modifi quen la posició de la mandíbula, 
de la llengua i de les estructures garan-
tint que la via respiratòria quedi lliure 
i evitant així que s’obstrueixi el pas de 
l’aire durant el son.

Agraïm el donatiu d’aquest llibre 

a la Biblioteca.
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Serveis / AGENDA

5-7 juny 2013
Còrdova

XXII Congrés Nacional de Cirurgia 
Oral i Maxil·lofacial (SECOM)

Inf.: Tel. 91 416 83 89; 
secom@secom.org.

5-8 juny 2013
Oviedo

59 Reunió de la SEDO
Inf.: www.sedo.es

10-11 juny 2013
Barcelona

Societat Espanyola d’Ergonomia 
i Enginyeria Dental

13-15 juny 2013
Madrid

XXIV Reunió Anual de SEDCYDO
Inf.: www.sedcydomad2013.com

13-15 juny 2013
Toledo

XIII Congrés Societat Espanyola 
de Gerodontologia (SEGER)

Inf.: info@segertoledo.es

16-19 juliol 2013
València

XX Congrés ANEO
Inf.: www.aneovalencia2013.com

6-7 setembre 2013
Alcalá de Henares

XIV Jornades Club Tecnològic 
Dental

4-5 octubre 2013
Madrid

V Congrés Internacional 
d’Osteògens

 Inf.: tel. 91 413 37 14; 
www.osteogenos.com.

11-13 octubre 2013
Oviedo

43 Reunió Anual SEPES
Inf.: Tel. 91 576 53 40; 

ana@sepes.org

18-20 octubre 2013
Aranjuez

XXV Congrés HIDES 2013
Inf.: Tel. 98 520 76 73

21-24 octubre 2013
Barcelona

21st International Conference on 
Oral and Maxillofacial Surgery 

(IAOMS)
Inf.: www.icoms2013.com

30 octubre - 2 novembre 2013
Madrid

XXXIV Congrés AEDE
Inf.: www.aede.info

8-9 novembre 2013
Palma de Mallorca

XI Congrés SEOEME
Inf.: www.seoeme.es/congreso2013/

11-13 novembre 2013
Oviedo

Reunió Anual de SEPES
Inf.: www.sepesoviedo2013.sepes.org, 

tel. 91 576 53 40

16-17 novembre 2013
Granada

XIX Jornades ACADEN
Inf.: www.acaden.net

22-23 novembre 2013
Madrid

IV Congrés de la SOCE 
Inf.: 91 427 70 26; 

secretariatecnica@soce.org.es

INTERNACIONAL

28-30 novembre 2013
Madrid

XI Congrés SECIB
Inf.: 91 383 60 00 ext. 121;

 secibmadrid2013@pacifi co-meetings.
com

7-8 febrer 2014
Madrid

Congrés Internacional 
d’Actualització en Implantologia

Inf.: 902 42 35 23; 
info@mozo-grau.com

20-23 juny 2013
Nova York

Global Symposium Nobel Biocare
Inf.: www.nobelbiocare.com/new-

york2013

11-12 juliol 2013
Brussel·les

XIV WFLD (World Federation of 
Laser Dentistry)

Inf.: www.wfl dbrussels2013.com/

28-31 agost 2013
Istanbul

Congrés de l’FDI
Inf.: www.fdiworldental.org

12-14 setembre 2013
Lisboa

16è Congrés Europeu 
d’Endodòncia

Inf.: www.e-s-e.eu

17-19 octubre 2013
Dublín

XXI Congrés EAO
Inf.: www.eao.org/eao-congress

21-23 novembre 2013
Lisboa

XXII Congrés OMD
Inf.: www.omd.pt/congresso

20-22 març 2014
Viena

Dentsply Implants World Summit
Inf.: www.dentsplyimplantsworldsum-

mit.com
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S egons dades de l’INE, a Espanya 
hi ha més de 8 milions de perso-

nes més grans de 65 anys. En aquest 
segment de població, hi ha un alt índex 
d’edentulisme, considerat per l’OMS 
com a malaltia crònica discapacitant.

Els sistemes tradicionals de fi xació 
de dentadures amovibles comporten 
incomoditats i lesions al pacient.

Els miniimplants estan espe-
cialment indicats i dissenyats per a 
l’estabilització de les dentadures, i això 

L a nova ofi cina gaudeix d’una ubi-
cació privilegiada en el centre de 

Barcelona. Els 160 m2 de la nova Dele-
gació permeten donar cabuda a les 
15 persones responsables de donar 

garanteix una millor segureta i funcio-
nament i alhora redueix costos i inco-
moditats al pacient. Són implants de 
diàmetre petit i d’una sola peça que per 

atenció personalitzada als clients de la 
corredoria a Barcelona i Lleida. EL nou 
local compta amb 2 despatxos de reu-
nions i una sala de formació permanent 
amb capacitat per a 16 persones.

Notícies d’empresa

Nou curs teoricopràctic 
sobre l’estabilització de 
dentadures amb la utilització 
de miniimplants, organitzat per 
Intra-Lock Iberia, juntament 
amb la Càtedra Extraordinària 
d’Investigació Dental Implants 
& Bioomaterial d’Implantologia 
i Cirurgia Oral de la Universitat 
Rey Juan Carlos.

El creixement de l’equip assessor d’UBK en aquests últims anys es veu 
acompanyada d’unes noves instal·lacions per a la Delegació de Barcelona.

INTRA-LOCK IBERIA

Nou curs teoricopràctic sobre 
l’estabilització de dentadures

UBK

UBK amplia el seu equip d’assessors i 
inaugura noves instal·lacions a Barcelona

col·locar-los s’utilitza una única fresa 
en un protocol mínimament invasiu.

En el curs que ha tingut lloc a 
Madrid, el proppassat 22 de juny, els 
professionals han pogut aprendre el 
protocol complet, tant pel que fa a la 
fase quirúrgica com de la fase restaura-
tiva, d’una forma teoricopràctica sobre 
models anatòmics n

.

Amb les instal·lacions dedica-
des exclusiament a la formació, UBK 
promou l’aprenentatge continu dels 
membres de l’organització com un dels 
eixos principals de la nostra tasca de 
gestió de riscos personals.

La inversió realitzada es preveu 
dins el pla estratègic de la corredoria 
de reforçar la seva presència en les 
principals ciutats d’Espanya, augmen-
tant el nombre d’efectius en disposició 
d’atendre de forma personalitzada les 
necessitats d’assessorament dels seus 
clients actuals i futurs n
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El passat 26 de febrer, ADE i Infomed van signar un acord de 
col·laboració segons el qual les clíniques dentals del quadre d’ADE 
disposaran d’un preu i unes condicions especials del programa líder 
de gestió de clínica dental Gesden.

INFOMED-HENRY SCHEIN

Acord de col·laboració d’ADE Group 
i Infomed

Amb aquest acord, ADE perse-
gueix el doble objectiu d’oferir 

al quadre mèdic condicions especials 
en l’adquisició de Gesden, una de les 
millors solucions de gestió de clínica i a 
la vegada, millorar els canals de comu-
nicació entre les clíniques i ADE.

Segons l’acord, Gesden incorporarà 
les tarifes d’ADE en el programa GES-
DEN, evitant així la introducció de les 
dades de forma manual, la qual cosa 
suposa un important estalvi de temps i 

la seguretat de tenir sempre actualitza-
des les tarifes.

D’altra banda, s’estableix tam-
bé una col·laboració entre ambdues 
empreses per al desenvolupament de 
prestacions enfocades a facilitar la 
comunicació dels associats amb ADE.

ADE és l’empresa líder en la gestió 
especialitzada de serveis odontològics 
per a entitats asseguradores, la qual 
gestiona el servei odontològic de més 
de 10 miliones de persones per a més 

de 60 entitats asseguradores. Opera 
a Espanya, Portugal, Itàlia i Polònia, i 
compta amb més de 3.300 clíniques 
dentals al servei de les entitats asse-
guradores n

Per a més informació: 
www.grupoinfomed.es
Tel. 902 10 44 22

P er primera vegada en aquesta edi-
ció, la fira va acollir no solament 

l’oferta en equipament d’última genera-
ció per a clíniques dentals, sinó també 
l’European Dental Fòrum, que va reunir 
a Barcelona, 50 científics, investigadors 
i experts en odontologia, pròtesi dental, 
higiene bucal i logopèdia.

De l’11 al 13 d’abril va tenir lloc en el recinte de Gran Via de Fira de 
Barcelona, el Fòrum Dental Europeu 2013. 

INFOMED-HENRY SCHEIN

Infomed, present com a expositor en 
el Fòrum Dental Europeu 2013

Infomed -empresa del Grup Hen-
ry Schein- va ser-hi present amb un 
estand en el Saló. “Per a nosaltres és 
molt important tenir al llarg de l’any 
diferents punts de trobada amb els 
nostres clients, sia a través de con-
gresssos, jornades o fires, no solament 
per difondre les nostres novetats de 
productes, sinó també per conèixer de 
primera mà les inquietuds i necessitats 
dels nostres clients, especialment en 
moments com l’actual, on cal disposar 
d’eines per oferir al pacient no sola-
ment un bon servei, sinó també una 
experiència que li aporti valor” -afirma 
Sonia Lleonart, directora comercial i de 
màrqueting d’infomed.

Pel que fa a les novetats presen-
tades han estat centrades en eines i 
aplicacions per millorar el màrqueting 
a pacients des de les clíniques dentals, 
com el software de comunicació a 
través de dispositius mòbils “Clinipad”, 
l’agenda de visites en línia, la signatura 

digital, etc.
L’agenda de visites en línia, és una 

aplicació que ofereix als pacients la 
possibilitat de reservar una visita amb 
la clínica, les 24 hores del dia, 7 dies a 
la setmana, a través de la pàgina web 
de la clínica o dels portals de visites 
mèdiques, la qual cosa es converteix 
en un canal d’entrada de pacients a la 
consulta.

L’objectiu de Clinipad és la millora 
de la comunicació entre la clínica i el 
pacient fent servir nous formats com 
les tauletes, mentre el pacient està a 
la sala d’espera de la clínica dental. A 
la mateixa tauleta, els pacients poden 
emplenar la seva fitxa de dades per-
sonals i el qüestionari de salut, signar 
digitalment els documents de la clínica, 
com la LOPD, els pressupostos o els 
consentiments informats. Clinipad tam-
bé permet visualitzar imatges o vídeos, 
presentar la clínica, els serveis, l’equip 
mèdic, novetats i tractaments. 

Durant la Fira, hi va haver, a més, el 
sorteig d’un Netbook entre tots els qui 
es van registrar de forma gratuïta en el 
Portal dental d’Infomed (www.infomed.
es), portal de difusió de notícies, casos 
clínics, agenda d’actes, novetats de la 
indústria, etc. El guanyador del sorteig 
va ser el Dr. Anton Auladell Vila n
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Notícies d’empresa

ALING TECHNOLOGY

SmartTrackTM, nou material disponible a 
Espanya per als alineadors transparents 
Invisalign®

El nou material d’última generació ofereix millor control del moviment 
dental i una comoditat més gran per al pacient, la qual cosa facilita 
l’abast dels resultats clínics previstos.

U n estudi en pacients tractats amb 
alineadors Invisalign fabricats 

amb SmartTrack mostra una millora 
estadísticament signifi cativa en el con-
trol de moviments dentals com la rota-
ció i l’extrusió.

Align Technology ha anunciat que 
SmartTrackTM, l’última generació de 
l’alineador transparent Invisalign, ja 
es troba a Espanya. SmartTrack és 
un nou material altament elàstic, que 
proporciona una força subtil però més 
constant per millorar el control dels 
moviments dentals durant el tracta-
ment. SmartTrackTM s’ha incorporat 
com a material estàndard d’Invisalign 
a Europa, Amèrica del Nord i d’altres 
mercats internacionals durant el pri-
mer trimestre de 2013.

s’hi ha arribat després de provar més 
de 260 materials diferents. Es tracta 
d’una innovació important en el camp 
dels alineadors dentals”, subratlla John 
Morton, director d’Investigació i Tecno-
logia d’Align Technology.

Millora de la rotació i l’extrusió
SmartTrack està dissenyat per un ajust 
més precís a la morfologia de les dents, 
els ancoratges i els espais interproxi-
mals, amb la qual cosa s’aconsegueix 
un millor control del moviment dental 
durant el tractament i una major pre-
cisió en els resultats clínics. Morton 
assenyala que el nou material “comp-
ta amb un termoformat perfecte que 
permet un contacte de l’alineador amb 
les superfícies de les dents de forma 
excel·lent”.

En aquest sentit, un estudi realitzat 
sobre més de 1.000 pacients tractats 
amb alineadors Invisalign fabricats amb 
SmartTrack mostra una millora estadís-
ticament signifi cativa en el control dels 
moviments dentals com la rotació i 
l’extrusió en comparació amb pacients 
tractats amb altres alineadors actuals.

El material altament elàstic de 
SmartTrack, a més, facilita la inserció 
i extracció dels alineadors, i ofereix així 
una comoditat més gran al pacient, 
però sense perdre la transparència i 
estètica característiques d’Invisalign.

“El nou compost no augmenta la 
rapidesa del tractament odontològic, 
però sí que fa que sigui més previsi-
ble i s’obtinguin resultats més sem-
blants als requerits per l’ortodontista 
i el pacient”, explica el Prof. Juan 
Carlos Rivero Lesmes, professio-
nal de l’ortodòncia, professor de la 
universitat Complutense y San Pablo 
CEU de Madrid i director del Màster 
d’Ortodòncia a la universitat d’Alcalá 
de Henares y San Pablo CEU. El pro-

fessor va arribar a aquesta conclusió 
després de realitzar un estudi pilot de 
cinc mesos amb SmartTrack, durant el 
qual també va comprovar que el nou 
material és “més elàstic, més transpa-
rent i la seva facilitat d’inserció és més 
gran. A més, la sensació a la boca és 
agradable i el seu ajust és perfecte”.

Innovacions clíniques 
d’Invisalign G4 i nou Invisalign i7
A més del nou material SmartTrack, 
Invisalign ha presentat altres innova-
cions clíniques, com les millores realit-
zades a invisalign G4, amb què s’amplia 
el control radicular als laterals supe-
riors i a tots els premolars mitjançant 
la introducció d’ancoratges específi ca-
ment dissenyats per a això. Aquests 
ancoratges s’adapten a la morfolo-
gia de les dents de cada pacient i 
proporcionen control de la inclinació 
mesiodistal de l’arrel. Entre les seves 
aplicacions clíniques, s’inclouen el tan-
cament i l’obertura d’espais, el control 
mesiodistal de l’arrel i el moviment 
dental en massa.

Invisalign i7, per la seva banda, està 
dissenyat per aconseguir moviments 
dentals menors com l’apinyament, 
l’espaiat o la recaiguda ortodòntica 
lleu. Es basa en els mateixos principis 
científi cs i les tecnologies d’Invisalign, 
que ofereixen resultats només en tres 
mesos.

“Invisalign és la major revolució en 
el camp de l’ortodòncia des de la intro-
ducció de l’arc de níquel-titani i els 
bràquets”, assegura la Dra. Cristina 
Viyuela, Clinical Speaker d’Invisalign, 
Màster d’Ortodòncia Universitat 
Southern Mississippi, Llicenciada en 
Odontologia per la Universitat de San-
tiago de Compostel·la, i membre de 
la Societat Espanyola d’Ortodòncia 
(SEDO). “L’evolució d’Invisalign va a 
una velocitat de vertigen. Les possi-
bles difi cultats que teníen en el passat 
amb aquesta tècnica són solucions 
en l’actualitat i, com a professional de 
l’ortodòncia, és emocionant alhora que 
suposa un gran repte estar participant 
d’aquests canvis”.

Per a més informació sobre les 
novetats d’Invisalign i Align Technolo-
gy, pot veure el nou vídeo corporatiu 
d’Align a: www.aligntech.com n

En comparació amb els mate-
rials convencionals, que es debiliten 
i perden un percentatge substancial 
de força en els primers dies d’ús de 
l’alineador, SmartTrack manté una for-
ça més constant durant les dues set-
manes en què el pacient porta els 
alineadors. “La selecció del material 
és una de les grans decisions a l’hora 
d’oferir un tractament d’ortodòncia, 
ja que d’això en dependrà el control 
dels moviments dentals. SmartTrack 
és fruit de vuit anys d’investigació i 
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L a nova pasta dentifrícia és fruit 
del desenvolupament d’una revolu-

cionària i exclusiva DENTAID technolo-
gy nanorepair®, actualment la formula-
ció més innovadora en matèria de salut 
bucodental. La companyia és el primer 
i únic laboratori espanyol que utilit-
za la nanotecnologia en la formulació 
dels seus productes. Aquesta exclusiva 
tecnologia es basa en nanopartícules 
d’hidroxiapatita, element natural de la 
dent, que tenen la capacitat de com-
binar-se i integrar-se amb la superfície 
de l’esmalt dental formant una capa 
protectora i resistent al rentat.

Amb aquest reconeixement, el 
periòdic premia la tasca de persones, 
institucions o empreses espanyoles 
que “amb la seva aportació al llarg de 
2012, han contribuït a millorar la quali-
tat de vida tant de la farmàcia com de 
l’atenció farmacèutica i la salut”, en 
paraules de Francisco J. Fernández, 
director de la publicació.

càries, reparadora i emblanquidora-
abrillantadora.

DENTAID technology nanorepair® 
ofereix dos beneficis principals: segella 
els túbuls dentinals oberts i en prevé 
així la sensibilitat dental i omple super-
fícies irregulars de l’esmalt dental pro-
porcionant unes dents més blanques i 
brillants.

Per a més informació: 
www.dentaid.es // www.vitis.es

Sobre DENTAID
DENTAID és una companyia internacio-
nal amb seu a Barcelona especialitzada 
en salut bucal. És pionera en investi-
gació i desenvolupament de produc-
tes bucals d’última generació per a la 
prevenció, diagnòstic i tractament de 
malalties produïdes pel biofilm oral (pla-
ca bacteriana). DENTAID compta amb 
un dels laboratoris de I+D+i en micro-
biologia oral més important d’Europa.

La companyia ha crescut fins a 
esdevenir líder en higiene bucal a la 
farmàcia amb presència internacional 
en més de 40 països, a través d’una 
àmplia xarxa de filials i distribuïdors.

Entre els productes que comercia-
litza es troben marques com: VITIS®, 
Perio-Aid®, Desensin®, Interprox®, 
Halita®, Xeros DENTAID®, Waterpik®, i 
Fittydent®. A més, DENTAID és membre 
de les principals societats odontològi-
ques espanyoles i internacionals n

La nova pasta dentifrícia VITIS® blanqueadora, de DENTAID, s’ha 
erigit amb el Premi a la Millor Iniciativa de la Farmàcia de l’any 2012, 
en la categoria d’investigació, farmacologia i productes atorgat per 
la publicació “Correo Farmacéutico” en un acte que ha tingut lloc a 
Madrid.

DENTAID

Vitis blanqueadora, guardonada per 
“Correo Farmacéutico” com a millor 
iniciativa de 2012

UBK 

UBK participa en el II Congrés Dental 
Aragonès

E l congrés va comptar amb un 
programa de conferències, cur-

sos i exposicions que durant dos 
dies va tractar sobre l’exercici pràc-
tic de l’odontostomatologia, amb la 
col·laboració dels higienistes i tècnics 
de laboratori. Un dels actes destacats 
durant aquest II Congrés Dental Ara-
gonès va ser l’entrega dels premis 

UBK va presentar els seus serveis als professionals de l’odontologia 
durant el II Congrés Dental Aragonès que va tenir lloc els dies 12 i 13 
d’abril, a Saragossa.

de comunicació patrocinats per UBK 
en col·laboració amb l’il·lustre Col·legi 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs d’Aragó 
que s’organitzaven en dos formats; 
comunicació oral i format pòster.

La iniciativa, que posava especial 
èmfasi en els joves professionals, dedi-
cava dos dels premis a les noves gene-
racions del col·lectiu professional n

Formulació única de cinc 
accions combinades
VITIS® blanqueadora retorna la blancor 
natural de la dent, amb eficàcia, des-
prés de 10 dies d’ús i no danya l’esmalt 
a causa de la baixa abrasivitat, gràcies 
a una formulació única de cinc accions 
combinades que garanteixen una major 
eficàcia: antitaques, antitosca, anti-



66 n La nova revista 164 2n trimestre 2013

Notícies d’empresa

L’abril d’aquest any, LATEXXIA GLOVES S.L.U. va començar a introduir 
a Catalunya un nou i revolucionari guant clínic.

Coaching Dental consolida la seva posició com a formador pels seus 
nous cursos i benefi cis ràpids i tangibles.

LATEXXIA GLOVES S.L.U. 

El nou i revolucionari guant clínic

COACHING DENTAL 

Coaching en acció. 
Pròximes formacions en el COEC: 
18 i 19 d’octubre 

E l guant clínic CLEANTEXX-MPXXTM 

Clàssic, és un guant de làtex de 
cautxú natural, tractat amb el mèto-
de de rentat patentat MPXXTM. Aquest 
procés especial redueix els al·lèrgens 
i residus químics a nivells indetecta-
bles. És el guant clínic més net i segur 
possible que, a més, proporciona la 
sensibilitat pròpia d’un guant de làtex. 
Té una adherència extra per a l’ús dels 
instruments dentals.

Els professionals mèdics que patei-
xen dermatitis de contacte han rebut 

C oaching Dental impartirà pròxima-
ment, a Barcelona, en el Col·legi 

d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Cata-
lunya, noves edicions de la seva for-
mació de gestió de la clínica dental. 
S’afegeix en aquesta pròxima edició de 

amb entusiasme aquest nou guant clí-
nic. Es calcula que entre el 15 i el 20% 
dels professionals mèdics patirà algun 
tipus de dermatitis de contacte a cau-
sa de l’augment de l’ús de productes 
químics utilitzats en la producció de 
guants clínics. Si vostè ja té un ècze-
ma, fent servir aquests guants notarà 
un alleujament dels símptomes (picors) 
i en la majoria dels casos l’èczema 
anirà desapareixent gradualment.

Diverses proves realitzades han 
demostrat que aquests guants clínics 

formació un nou mètode de formació 
de Coaching en Acció, basat en la pràc-
tica amb casos reals i model d’actuació.

L’alt nivell d’assistència (un cop més 
a Barcelona s’han hagut de repetir 
els cursos en superar-se la capaci-

tat de les sales), consolida la posició 
de Coaching Dental com a formador 
en l’àmbit de l’odontologia i valida 
l’interès pel contingut dels cursos. Cur-
sos que transmeten ensenyaments 
d’aplicació immediata a la clínica den-
tal, amb benefi cis tangibles i ràpids 
tant en el tracte al pacient, el tanca-
ment de pressupostos, l’optimització 
econòmica i diverses eines per afron-
tar la crisi.

A més, Coaching Dental desenvo-
lupa formació directament a les clí-
niques, auditories de funcionament i 
consultoria, així com Coaching in-situ, 
basat en el desenvolupament profes-
sional i creixement personal de tot el 
rang de professionals que desenvo-
lupen les seves funcions a la clínica 
dental, donant especial importància a 
la construcció, motivació i cohesió dels 
equips de treball.

Informació de 
les properes formacions: 
www.coachingdental.org n

ofereixen els millors resultats per les 
principals marques d’imprimació.

Convidem a demanar un dispensa-
dor amb mostres gratuïtes a tots els 
professionals mèdics que ho desitgin 
a través de la nostra pàgina web www.
latexxia.com n






