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EDITORIAL · PROFESSIONALITAT I VALORS

Tots tenim pautats quins són els passos a seguir 

davant d’una emergència a la clínica dental. Asse-

gurar la via aèria i trucar al 112 són les dues pri-

meres accions a realitzar, segons els protocols establerts 

que tots coneixem i ja tenim interioritzats. Però, en aquest 

número de la revista, el nostre objectiu és fer un repàs 

de quines són les principals emergències que ens podem 

trobar a la consulta, examinar els fàrmacs de presència 

obligada i verificar-ne la data de caducitat, que tot l’equip 

conegui els protocols d’actuació i determinar com i de 

quina manera cal procedir segons el cas.

Un altre apartat destacat que apareix en aquesta edició és 

el programa “Dentists4Refugees”, on el COEC hi desenvo-

lupa un paper principal. Es tracta de donar ajut odontològic 

mitjançant diferents institucions, ONG´s i diverses empre-

ses privades als camps de refugiats dels voltants d’Atenes. 

El nostre president, Toni Gómez, va ser un dels primers 

voluntaris a viatjar a la capital grega. Després de totes les 

impressions que va rebre, va afirmar: “La majoria d’infants 

d’aquí no han vist mai de la vida un dentista i això, els 

professionals dels països desenvolupats, moralment no ho 

podem permetre”.

La festivitat de Santa Apol·lònia ha estat l’excusa per què els 

col·legiats es reunissin a les seus de Tarragona, Barcelona, 

Lleida i Girona. Cursos, sopar, inclús ball, van ser les activi-

tats principals realitzades. La conferència de Victor Küppers 

a Barcelona va incitar a la reflexió a tots els presents amb 

afirmacions com “(...) ser amable és més difícil que ser intel-

ligent, perquè la intel·ligència és un do i l’amabilitat, una 

elecció (...)”. De fet, la manera més fàcil i senzilla per ser feliç 

se centra en ser amables amb els altres. L’estrès, el temps 

d’espera dels pacients, la pressió de les decisions ràpides... 

no ens poden fer perdre allò que veritablement és important 

segons Tolstoi, conèixer com cal viure. Aquí us deixem una 

pinzellada per si voleu tenir una altra perspectiva del “ser 

amable per anar xutat per la vida”.

Professionalitat i valors
Profesionalidad y valores
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PROFESIONALIDAD Y VALORES · EDITORIAL

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora

Todos tenemos pautados cuales son los pasos a seguir 

ante una emergencia en la clínica dental. Asegurar 

la vía aérea y llamar al 112 son las dos primeras 

acciones a realizar, según los protocolos establecidos y que 

todos conocemos y ya tenemos interiorizados. Pero, en este 

número de la revista, nuestro objetivo es hacer un repaso de 

cuáles son las principales emergencias con las que podemos 

encontrarnos en la consulta, examinar los fármacos de pre-

sencia obligada y verificar su fecha de caducidad, que todo 

el equipo conozca los protocolos de actuación y determinar 

cómo y de qué manera debemos proceder según cada caso.

Otro apartado destacado que aparece en esta edición es el 

programa “Dentists4Refugees”, donde el COEC desarrolla 

un papel principal. Se trata de prestar ayuda odontoló-

gica mediante diferentes instituciones, oenengés y varias 

empresas privadas en los campos de refugiados de alre-

dedor de Atenas. Nuestro presidente, Toni Gómez, fue uno 

de los primeros voluntarios que viajó a la capital griega. 

Después de todas las impresiones recibidas, afirmó: “La 

mayoría de niños de aquí no ha visto nunca en la vida a 

un dentista y eso, los profesionales de los países desarro-

llados, moralmente no lo podemos permitir”.

La festividad de Santa Apolonia ha sido la excusa para que 

los colegiados se reuniesen en las sedes de Tarragona, Bar-

celona, Lleida i Girona. Cursos, cenas, incluso baile, fueron las 

actividades principales realizadas. La conferencia de Victor 

Küppers en Barcelona incitó a la reflexión a todos los presentes 

con afirmaciones como “(...) ser amable es más difícil que ser 

inteligente, porque la inteligencia es un don y la amabilidad, 

una elección (...)”. De hecho, la manera más fácil y sencilla para 

ser feliz se centra en ser amables con los demás. El estrés, el 

tiempo de espera de los pacientes, la presión de las decisiones 

rápidas... no nos pueden hacer olvidar lo que verdaderamente 

es importante según Tolstoi, conocer cómo debemos vivir. Aquí 

os dejamos una pincelada, por si queréis tener otra perspectiva 

del “ser amable para ir chutado por la vida”.
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TEMA DE PORTADA · EMERGÈNCIES A LA CLÍNICA DENTAL

atendre urgències càrdiorespiratòries, 
així com d’un equip de reanimació que 
contindrà, entre d’altres elements, una 
botella d’oxigen amb connexió a una 
màscara. Aquest equipament és con-
venient que es revisi periòdicament 
i ,  un cop fet el manteniment, se’n 
guardin les factures o comprovants 
específics que ho acreditin.

És imprescindible comprovar periò-
dicament que els fàrmacs no hagin 
caducat i, si és el cas, substituir-los 
im mediata ment.  Ta mbé ca l guar-
dar la medicació en un lloc que en 
garanteixi la traçabilitat, allunyada 
de fonts directes de calor.

Una clínica dental és imprescindible que disposi de l’equipament i la medicació necessària  
per atendre les possibles urgències cardiorespiratòries que hi pugui haver.

El protocol d’actuació en cas d’emergència  
mèdica a les clíniques dentals

Segons l’article 4.1 de l’Ordre de 21 de 
juliol de 1994, en el qual es regula el 
procediment i els requisits que han 

de complir les clíniques dentals per al regis-
tre, “la sala de consulta i tractament odon-
toestomatològic haurà d’estar proveïda de 
l’equipament i la medicació necessaris per 
atendre les urgències cardiorespiratòries 
que es puguin presentar”. En aquest sentit, 
això també implica que han de disposar 
del corresponent protocol d’actuació en cas 
d’emergència mèdica durant l’atenció d’un 
pacient. Un procediment detallat que haurà 
d’estar visible a la clínica dental.

El protocol d’actuació en cas d’emer-
gència serà examinat per l’inspector 

del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Esto-
matòlegs de Catalunya durant les audi-
tories prèvies a l’autorització, quan les 
clíniques sol·licitin les corresponents 
autoritzacions d’altes o trasllats al Regis-
tre de Clíniques i Consultoris Dentals de 
la Generalitat de Catalunya. El mateix 
protocol també podrà ser verificat tant 
en una inspecció preventiva de la Sub-
direcció General d’Avaluació i Inspecció 
d’Assistència Sanitàries i Farmacèuti-
ques, com en una inspecció del COEC 
prèvia a un canvi de titularitat. 

En les inspeccions a les clíniques 
dentals també es verificarà que dis-
posin de la medicació necessària per 
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en l’adopció de decisions respecte al 
diagnòstic i tractament del seu procés.

Per prevenir qualsevol emergència 
és impor ta nt tenir  en compte els 
següents punts en respecte al pacient:

• Elaborar una història mèdica prèvia.
• Realitzar-li una anamnesi, que con-

tindrà la informació que es consideri 
transcendental per al coneixement 
actualitzat de l’estat de salut.

• Controlar el dolor i l’ansietat que 
pugui manifestar.

• Estar atent davant de l’aparició de 
qualsevol reacció adversa, especi-
alment quan s’apliquen fàrmacs, 

EMERGÈNCIES A LA CLÍNICA DENTAL · TEMA DE PORTADA

Medicació necessària per atendre  
urgències cardiorespiratòries

Fàrmac Indicació Via d'administració

Adrenalina Aturada cardíaca  
Xoc anafilàctic

Subcutània, endovenosa, sublingual

Atropina Bradicàrdia 
Síndrome del nervi vague

Subcutània, endovenosa, sublingual

Nitroglicerina Insuficiència coronària           
Angina de pit

Sublingual

Nifedipna Crisis hipertensives Sublingual

Metilprednisolona Reaccions al·lèrgiques          
Broncospasme

Endovenosa     
Intramuscular

Dexclorfeniramina Reaccions al·lèrgiques         Oral

Salbutamol Broncospasme Oral

Àcid tranexàmic Antihemorràgic
Endovenosa     
Intramuscular        
Oral

Diazepam Crisis convulsives        
Crisis d’ansietat

Endovenosa     
Intramuscular       

Midazolam Crisis d'ansietat
Oral                            
Sublingual

Dexketoprofèn Analgèsic Oral

Situacions d’urgència  
que pot tenir un pacient durant  

la pràctica odontològica

SÍNCOPE

BRADICÀRDIA

SÍNDROME DEL NERVI VAGUE

INSUFICIÈNCIA CORONÀRIA

CRISI HIPERTENSIVA

REACCIÓ AL·LÈRGICA MODERADA

ANGINA DE PIT

HIPOTENSIÓ POSTURAL

CRISI CONVULSIVA

BRONCOSPASME

CRISI D’ANSIETAT

HIPERVENTILACIÓ

REACCIÓ A L’ADRENALINA

HIPOGLUCÈMIA

ATURADA CARDÍACA 

REACCIÓ ANAFILÀCTICA

INFART AGUT DE MIOCARDI

SOBREDOSI D’ANESTÈSIC LOCAL

EDEMA AGUT DE PULMÓ

COMA DIABÈTIC

ACCIDENT CEREBROVASCULAR

INSUFICIÈNCIA SUPRARENAL

CRISI TIROÏDAL

RECOMANACIONS 
El COEC recomana que les clíniques 
dentals segueixin el protocol d’ac-
tuació en cas d’emergència mèdica, 
que es pot trobar al web del Col·legi i 
que, per completar aquesta informa-
ció, també incorporem en la revista 
d’aquest trimestre. 

A banda del corresponent protocol per 
a les clíniques, és imprescindible que 
els pacients signin els corresponents 
consentiments informats abans de 
cada intervenció odontològica, la qual 
cosa voldrà dir que han rebut una infor-
mació suficient i comprensible que els 
capacita a participar voluntàriament 
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TEMA DE PORTADA · EMERGÈNCIES A LA CLÍNICA

incloent-hi els anestèsics locals, que 
s’administraran sempre lentament i 
prenent les mesures necessàries per 
evitar la injecció intravascular acci-
dental.

• Estar familiaritzat amb els signes i 
símptomes de les emergències.

• Revisar l’equip i els materials per a 
les urgències, així com els fàrmacs 
d’urgència i la data de caducitat.

• Obtenir assistència mèdica el més 
aviat possible utilitzant els números 
de telèfon pels casos d’emergència 
que hauran de ser fàcilment accessi-
bles per a tot el personal de la clínica.

• Estar preparat per aplicar tècniques de 
reanimació. És important assistir peri-
òdicament a cursos de coneixements 
teòrics i pràctics d’aquest àmbit.

És convenient trucar al telèfon 112 (Emer-
gències de la Generalitat de Catalunya) 
davant de qualsevol emergència mèdica 
que pugui presentar un pacient, encara 
que, mentre no arriba el servei d’emer-
gències, els odontòlegs i personal auxiliar 
que treballen a una clínica dental estiguin 
seguint el protocol d’actuació correspo-
nent. Si s’ha trucat al 112, és aconsellable 
seguir preferentment les indicacions que 
es donin des de la línia d’emergències.

Pot ser-nos útil descarregar l’aplicació del 
servei d’emergències de la Generalitat de 
Catalunya al telèfon mòbil de la clínica. 
Serà una forma fàcil d’informar-los amb un 
senyal de geolocalització, de manera ràpida 
i senzilla. En el cas de disposar únicament 
de telèfon fix, és important tenir enganxat 
en un lloc visible l’adhesiu elaborat pel 
COEC, el qual es troba al web del Col·legi 
i que, per completar aquesta informació, 
també incorporem a la revista d’aquest 
trimestre juntament amb les recomana-
cions d’emergència. 

També és essencial que els odontòlegs 
i personal auxiliar que treballa a la 
clínica dental tingui visible el telèfon 
de l’hospital de referència més proper.
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Aspiració d’un  
objecte i obstrucció  
de la via aèria
En el cas que, durant l’atenció d’un 
pacient, aspiri un objecte i se li obs-
trueixi la via aèria, és important dur 
a terme maniobres de desobstrucció. 
Es poden donar dues circumstàncies:

a) Que es produeixi una obstruc-
ció incompleta de la via aèria: El 
dentista ha d’animar a tossir el 
pacient fins que expulsi l’objecte 
(tos efectiva). En aquest cas, no 
és recomanable donar-li cops a 
l’espatlla per ajudar a expulsar-lo.

 
b) Que es produeixi una obstrucció 

completa de la via aèria: El den-
tista ha d’avaluar les següents 
situacions i és recomanable que 
actuï de la següent manera: 

I. Si el pacient està conscient: 
És recomanable donar 5 cops 
forts a l’espatlla, acompanyats 
de 5 compressions abdomi-
nals (maniobra de Heimlich).

 
II. Si el pacient està inconscient: És 

aconsellable trucar al telèfon 
d’emergències (112) i dur a terme 
una reanimació cardiopulmonar.

Crisi d’ansietat

Quan el dentista estigui atenent un 
pacient al gabinet dental i aquest 
manifesti símptomes com hiper-
ventilació, rigidesa, vòmits o engar-
rotament muscular, és probable que 
estigui patint una crisi d’ansietat, a 
partir de la qual és recomanable dur 
a terme les següents actuacions:

a) Donar al pacient una bossa per res-
pirar. És important que sigui de pa-
per. Les de plàstic no transpiren i es 
poden acabar respirant mescles hi-
pòxies ja que es consumeix oxigen. 

b) Posar una pastilla de diazepam 
a sota de la llengua del pacient.

c) Canviar de sala el pacient i acon-
seguir que es tranquil·litzi.

 

PRINCIPALS EMERGÈNCIES 
QUE ES PODEN PRODUIR A UNA 
CLÍNICA DENTAL I RECOMANACIONS

1 2
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Xoc anafilàctic

La reacció d’hipersensibilitat a fàrmacs i anafilaxi en el gabinet dental està 
detallada en el número anterior de la revista (n. 177, p. 44 a 50). 
El xoc anafilàctic és una de les reaccions d’hipersensibilitat més severes que pot 
presentar un pacient en un gabinet dental. La reacció pot ser fruit de l’administra-
ció d’un antibiòtic β-lactàmic (penicil·lina i derivats), d’un antiinflamatori no aste-
roïdeus (AINES) o per al·lèrgia al làtex, les resines o d’altres materials d’impressió. 
Si el pacient presenta una reacció al·lèrgica greu o anafilaxi, la seqüència normal-
ment és la següent: Es produeix un eritema cutani seguit d’una sensació de calor i 
urticària. Apareix, a continuació, una dispnea de lleu a greu per broncospasme i/o 
edema de laringe. Si continua aquesta evolució, sorgiran alteracions cardiovascu-
lars com pal·lidesa, mareig, taquicàrdia, palpitacions, hipotensió i pèrdua de cons-
ciència (xoc anafilàctic). És probable que dins d’aquest quadre també apareguin 
episodis de nàusees, vòmits, diarrea, ansietat, boca seca, cremor o parestèsies a la 
llengua, aparició de butllofes i/o inflamació de les parpelles. 
En aquest cas, és recomanable que el dentista truqui al 112 i que, mentrestant, 
diferenciï els següents supòsits per dur a terme les corresponents actuacions:

a) Si el pacient està conscient: 
I. Si té insuficiència respiratòria és 

aconsellable que s’assegui.

II. Si no presenta insuficiència res-
piratòria és recomanable posar-lo 
en posició de Trendelemburg.

b) Si el pacient està inconscient, és 
recomanable situar-lo en posició 
decúbit lateral esquerre i injectar-li 
entre 0,3 i 0,5 mil·lilitres d’adrena-
lina. En el cas que no respongui, és 
aconsellable repetir el subminis-
trament al cap d’entre 5 i 15 minuts.

3 Aturada 
cardiorespiratòria 

Si el pacient presenta una aturada 
cardiorespiratòria durant el trac-
tament que se li estigui realitzant, 
és aconsellable seguir el protocol 
de Suport Vital Bàsic, el qual tam-
bé es troba al web del Col·legi i que, 
per completar aquesta informa-
ció, també incorporem a la revista 
d’aquest trimestre.

Si, un cop identificada l’aturada, el 
dentista veu que el pacient no con-
testa, és convenient obrir-li les vies 
respiratòries i examinar si respira 
amb normalitat. Si és així, cal po-
sar-lo en posició de recuperació. En 
el cas que no respiri amb normalitat, 
cal assegurar les vies aèries, trucar 
al 112 (telèfon d’emergències) i rea-
litzar-li 30 compressions toràciques 
acompanyades de 2 ventilacions. 
Si la clínica disposa de desfibril·la-
dor, és aconsellable utilitzar-lo se-
guint-ne les instruccions.

En el cas de disposar de desfibril-
lador, l’aparell haurà d’estar regis-
trat i les persones que l’hagin d’uti-
litzar hauran d’assistir a cursos de 
formació i reciclatge. També caldrà 
disposar del corresponent contrac-
te de manteniment.

4
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ENCARA NO CONEIXES 
ELS ESPAIS COEC?

Biblioteca // Sales de reunions // Aules // Laboratori // Boxs clínics  
i quirúrgics // zones polivalents // Auditori/Sala d’actes

Més informació:
T/ 93 310 15 55
(de 10.00 a 14.00 h)
coec@coec.net

La seu del Col.legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya ofereix una àmplia oferta de lloguer d’espais per 
a esdeveniments dels col.legiats, institucions i empreses 
comercials a l’Eixample de Barcelona.

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
ofrece un entorno inmejorable para la realización de cualquier

evento. Por este motivo, pone a disposición de empresas,

laboratorios y asociaciones sus instalaciones mediante múltiples

fórmulas de reunión.

Nuestra sede, muy bien comunicada, está ubicada en el centro de

la ciudad, en Travessera de Gràcia, 93-95, en pleno ensanche

barcelonés (parking en el mismo edificio).

Las instalaciones están adaptadas para poder organizar cualquier

tipo de actividad que quiera promocionarse (presentación de

productos, actividades de formación, jornadas, simposios,

reuniones, etc).

Disponemos de aulas con capacidad para 15, 25, 30 o 40

personas y salas de reuniones para grupos más reducidos.Todas

las aulas y salas están provistas del equipamiento técnico

necesario, que las convierte en un espacio idóneo donde se

combina la comodidad y funcionalidad.

Para presentaciones y conferencias dirigidas a un gran público,

disponemos de un auditorio, con capacidad para 337 personas y

equipada con la más alta tecnología audiovisual (videoproyectores,

pantallas, proyector de diapositivas y transparencias, megafonía,

gravación en audio y servicio de traducción simultánea).

Asimismo, para completar este servicio podemos facilitar la

edición y envío de invitaciones a todos sus clientes o asociados. De

forma opcional también les ofrecemos la contratación de azafatas,

así como un servicio de catering.

No dude ponerse en contacto con nosotros para cualquier

información adicional que precise.

Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya

Contacto: Elisabeth Soler
Tel. 93 310 15 55, ext. 460 
(de 10.00 a 14.00 h)
esoler@coec.net
Travessera de Gràcia, 93-95
08006 Barcelona
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PLAN DENTAL DE MOVILIDAD
PDM 2017

Telf: 902 10 44 22
planpdm@infomed.es

impulsores del plan

El plan de movilidad incluye:
Clinipad + Didactic + Check In + Check Out
+ Tablet HP ElitePad 1000 G2 + Lápiz de firma
Su funcionamiento es independiente
del software de gestión usado por la clínica

El Plan Dental de movilidad introduce los dispositivos móviles y APPs sanitarias en las clínicas dentales para 
mejorar la calidad asistencial, la comunicación con los pacientes y la eficiencia de los procesos administrativos

Firma Digital de Documentos Educación al Paciente

Gestión de Llegadas Gestión de Salidas

Elimina el papel de la 
clínica con la Firma Digital 
de Documentos. (LOPD, 
consentimientos, etc...)

Software para la 
presentación de casos 
clínicos y planes de 
tratamiento a los 
pacientes.

Gestiona la llegada de 
los pacientes a la clínica, 
liberando la recepción.

Mide el grado de 
satisfacción de los 
pacientes sobre la 
atención recibida en la 
clínica.

Tableta de altas prestaciones
HP ElitePad 1000 G2

www.planpdm.com
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ARTICLE · LA IMPORTÀNCIA DE DISPOSAR D’UN ESPAI CARDIOPROTEGIT

Oferta exclusiva de Desfibril·lador Extern Automàtic per als membres del COEC 

La importància de disposar d’un  
espai cardioprotegit

La mort cardíaca sobtada és la defun-
ció causada per la pèrdua abrupta de 
la funció cardíaca, el que es coneix 

popularment com una aturada cardí-
aca o, simplement, atac de cor. La majo-
ria d’aquestes aturades es produeixen de 
forma inesperada quan els impulsos elèc-
trics del cor s’acceleren i/o es tornen caò-
tics. Aquesta cardiopatia provoca que el 
cor deixi de bombejar sang al cervell i als 
pulmons i l’afectat perdi la consciència i la 
capacitat de respirar en pocs segons. Cada 
any 40.000 persones moren d’una aturada 
cardíaca sobtada a Espanya.

El prestigiós cardiòleg Valentí Fuster va 
escriure, en el seu llibre “La Ciència de la 
Salut” editat per Columna l’any 2006, que 
“el millor que podem fer per tantes perso-
nes com sigui possible és tenir una gran 
quantitat de  desfibril·ladors repartits 
en centres comercials, recintes esportius, 
locals d’oci, estacions, aeroports i, fins i tot, 
a l’interior dels trens i dels avions, i ense-
nyar a la gent com s’han d’ utilitzar”.

Amb aquesta filosofia, en els últims anys, 
s’ha anat estenent la xarxa de desfibril·la-
dors tant en instal·lacions i espais públics 
com en espais privats, sobretot en aquells 
recintes on hi ha una concurrència con-
tinuada de gent i la possibilitat que es 
produeixi alguna incidència cardíaca és 
més alta. En aquesta edició de SOMCOEC 
en què en el tema central parlem, preci-
sament, d’emergències a la clínica dental 
resulta molt oportú plantejar-se si dispo-
sar d’aquest aparell d’alta eficàcia a l’hora 
de salvar vides, ja que una resposta ràpida 
davant d’una aturada cardíaca és essen-
cial per salvar la vida del pacient. 

L’empresa Cardiosafe, especialitzada en la 
creació d’espais cardioprotegits des de 2008, 
ofereix a tots els membres del COEC el desfi-
bril·lador LIFEPAK CR2. Un sistema Extern 
Semiautomàtic (DESA) Phyisio Control CR2 
amb capacitat per desfibril·lar amb energia 
escalable bifàsica fins a 360 jouls d’energia, 
connectivitat wifi, automonitoriat, dotat amb 
el sistema LIFELINK, amb assistència per a la 
reanimació cardiopulmonar i mode pediàtric. 

L’equip incorpora la nova tecnologia 
patentada CPRIInsight que el converteix 
en l’únic desfibril·lador del món capaç 
d’analitzar el ritme cardíac del pacient 
sense interrompre el massatge cardíac. 
Alhora, també inclou un metrònom i una 
guia per a la ressucitació cardiopulmo-
nar ideal per a reanimadors eventuals 
no professionals de les emergències. El 
sistema incorpora un mode pediàtric al 
qual s’accedeix polsant un botó. Així, no 
cal canviar els elèctrodes ni es necessita 
disposar de consumibles addicionals. 

Dotat amb un sistema de geolocalit-
zació que envia la ubicació de l’apa-
rell al sistema de monitorat LIFELINK 
per poder trobar-lo en cas de pèrdua, 
l’equip pot transmetre en temps real 
via wifi el ritme cardíac inicial del 
pacient a un centre mèdic de referèn-
cia que s’hagi preconfigurat. El desfi-
bril·lador compta amb una bateria i un 
joc d’electrodes amb quatre anys de 
caducitat. Paral·lelament, el LIFEPAK 
CR2 disposa de vuit anys de garantia 
del fabricant.

Desfibril·lador 
LIFEPAK CR2 wifi

SISTEMA LIFELINK
El sistema LIFELINK és un sistema 
de manteniment preventiu per al mo-
nitoratge, 24 hores al dia els set dies 
de la setmana, de l’estat de funciona-
ment amb enviament d’avís en temps 
real en cas de detectar qualsevol ano-
malia en l’estat operatiu. 

Aquesta prestació garanteix l’envia-
ment d’avís automàtic en cas de po-
sada en marxa del dispositiu, si s’usa 
o si l’equip deixa d’estar en la posició 
predefinida de “treball”. Anualment es 
rep un certificat de monitoratge i bon 
funcionament del Desfibril·lador Ex-
tern Automàtic i un registre de l’actu-
ació realitzada. 

VITRINA I 
SENYALITZACIÓ

* El cost del primer any de LIFELINK està inclós en el preu d’adquisició del dispositiu.

Si hi esteu interessats i voleu contactar amb les oficines  
de Cardiosafe, cal que us adreceu per correu electrònic a:  

info@cardiosafe.es / quel@cardiosafe.es  
o al telèfon 972 817 254. 
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ENTREVISTA · EDUARDO VÁZQUEZ DELGADO

temàtiques de nivell avançat, però des 

d’un vessant pràctic que les acosti a 

l’odontòleg general. El Dr. Dominik Ettlin 

de la Universitat de Zuric, per exemple, 

explicarà el paper del dentista en el di-

agnòstic i tractament dels mals de cap. 

També tindrem un fisioterapeuta de pri-

mer nivell com el Dr. César Fernández 

de las Peñas, que parlarà de dolors que 

s’originen a l’àrea cervical, però que es 

manifesten a la regió orofacial i explica-

rà com fer el cribratge del dolor craniofa-

cial d’aquest tipus de pacient.

Teniu la sensació que s’associa el 

dentista només a qüestions de dents?

Malauradament, sí. Cal estendre la 

idea que és una disciplina que abra-

El doctor Eduardo Vázquez Delgado és Màster en Dolor 
Orofacial per la University of Kentucky. Cap del Departament 
de Disfunció Craniomandibular i Dolor Orofacial de la 
Universitat Internacional de Catalunya, es va formar als Estats 
Units amb una residència de tres anys de la mà del Dr. Jeffrey 
Okeson, referent mundial en aquest camp. Actualment, és 
codirector de l’Instituto Craneomandibular de Barcelona, 
president de la European Academy of Craniomandibular 
Disorders (EACD) i expresident de la Sociedad Española de 
Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO). 

“El paper del dentista va molt més enllà de 
tractar simplement les dents”

El 28, 29, i 30 de setembre del 2017 

se celebrarà al COEC el Congrés 

de la European Academy of Cra-

niomandibular Disorders. Com a presi-

dent del Comitè Organitzador, en quins 

pilars voleu fonamentar aquest congrés?

Volem apropar el dolor orofacial al den-

tista general. Tractarem diferents te-

mes de l’especialitat com la farmacoge-

nètica, el bruxisme i el últims avenços 

en el diagnòstic diferencial del dolor 

orofacial, entre altres temes. El congrés, 

l’organitzen conjuntament l’European 

Academy of Craniomandibular Disor-

ders i la Sociedad Española de Disfun-

ción Craneomandibular y Dolor Orofa-

cial. El 2017, la SEDCYDO no organitza 

congrés propi i s’afegeix a l’europeu. 

Què heu considerat a l’hora d’escollir 

els ponents?

La majoria són professors universitaris 

estrangers i puntals d’aquesta especiali-

tat al món. També hem escollit ponents 

espanyols que són referents de les seves 

especialitats. El programa científic que 

hem organitzat és d’un alt nivell acadè-

mic amb diferents tallers per desenvo-

lupar temes concrets com la farmacoge-

nètica, la medicina oral de la son o l’ús 

de la toxina botulínica. Volem tractar 
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“A molts països, 
el professional de referència 
per tractar el dolor orofacial 

és el dentista”



en el diagnòstic. Es té una idea més 

àmplia de per què passen les coses. 

De quina manera?

S’està fent molta investigació que demos-

tra que l’oclusió pot ser un factor però 

n’hi ha d’altres de molt més importants 

i que són el factor clau. Tots els estudis 

demostren que la majoria de quadres de 

dolor orofacial són un problema de dones. 

Per a cada home que té problemes, hi ha 

entre quatre i cinc dones. La majoria de 

pacients que visito a la meva clínica són 

dones. Això no té res a veure amb l’es-

tructura de la boca i l’oclusió, demostra 

que hi ha factors molt més determinants. 

Genèticament la dona té més propensió 

a tenir aquest tipus de dolors. En el fu-

tur, una anàlisi genètica podrà marcar 

la predisposició a patir aquest tipus de 

problemes. En aquest camp és on s’està 

investigant més.

Quin és el nivell d’investigació a 

Catalunya i a la resta d’Espanya en el 

camp de la disfunció craniomandibular?

Ara mateix força pobre. S’està fent 

investigació i es publiquen alguns 

articles, però el nivell espanyol que-

da lluny dels llocs de referència i de 

ser un país punter. S’està investigant 

molt bé en molts departaments uni-

versitaris arreu del món, però en el 

nostre camp encara queda molt per 

fer. Anem una mica coixos perquè 

no hi ha unitats universitàries espe-

cialitzades. No hi ha pràcticament 

postgraus universitaris en dolor oro-

facial. Si no hi ha unitats università-

ries especialitzades és complicat fer 

bones investigacions. Personalment, 

m’he incorporat fa poc a la Universi-

tat Internacional de Catalunya com a 

cap del nou Departament de Disfun-

ció Craniomandibular i Dolor Orofa-

cial. La idea és començar un Màster 

en Disfunció Craniomandibular i Do-

lor Orofacial el 2017 a temps complet 

amb una residència universitària de 

primer nivell. Amb aquesta estructu-

ra, intentarem fer investigació. 

Anem cap a dentistes generalistes o 

especialistes?

L’odontologia s’està complicant i tor-

nant més complexa perquè, en cada 

àrea, hi ha moltes innovacions. Estar 

al dia de tot és cada vegada mes di-

fícil. El dentista general ha de tenir 

clar fins a quin punt pot diagnosticar 

i/o tractar un problema i a partir de 

quin punt ha de derivar el pacient 

a un especialista. Per exemple, un 

odontòleg, evidentment, ha de tractar 

les genives. però hi ha certs quadres 

clínics periodontals que potser s’es-

capen dels seus coneixements. Per 

tant, són tant necessaris els odontò-

legs especialistes com el generalis-

tes. Es complementen.

 EDUARDO VÁZQUEZ DELGADO · ENTREVISTA

ça molts més aspectes que només les 

dents. Tractem problemes de l’apa-

rell estomatogmàtic: la mandíbula, la 

boca, les genives... tot està relacionat. 

A altres països del món com els Estats 

Units, el professional de referència per 

tractar problemes craniomandibulars 

i de dolor orofacial és el dentista. En 

canvi, tal com està organitzat el sis-

tema de salut dental a Espanya, molts 

pacients amb problemes cranioman-

dibulars acaben al cirurgià maxil·lofa-

cial. Això és absurd, ja que la majoria 

dels quadres clínics craniomandibu-

lars i de dolor orofacial no es tracten 

amb cirurgia. El paper del dentista 

a la sanitat pública en el tractament 

d’aquest tipus de patologies és molt 

petit, cal revertir aquesta situació.

L’odontologia està vivint molts 

avenços, també en el tractament del 

dolor orofacial?

Sobretot en el diagnòstic. Fins fa poc 

es creia que els quadres de disfunció 

craniomandibular estaven relacio-

nats amb el mal encaix de les dents 

i això causava problemes a l’arti-

culació temporomandibular. És un 

mantra que s’ha repetit des de fa 40 

anys. En fa aproximadament 20 que 

constatem que això no és cert. Hi ha 

un cúmul de factors que poden pro-

vocar problemes craniomandibulars i 

aquest n’és un. Hi pot haver gent amb 

un bon encaix dental i problemes a la 

mandíbula i a l’inrevés. El component 

genètic és, per exemple, molt impor-

tant. Estan apareixent tractaments 

nous, però on estem avançant més és 
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“Les investigacions demostren 
que l’oclusió pot ser un factor 

etiològic de la disfunció 
craniomandibular, però n’hi ha 

d’altres de molt més importants”



USOS CLÍNICS · SEDACIÓ

els requisits que ha de complir la clí-
nica dental per fer la sedació. 

• La Declaració sobre la pràctica de la 
sedació conscient als tractaments 
odontològics, aprovada el 27 de juny 
de 2008 pel Consell General d’Odon-
tòlegs i Estomatòlegs d’Espanya.

• L’Informe de l’Assessoria Jurídi-
ca del Consell General de Col·legis 
Oficials de Metges d’Espanya de 5 
d’abril de 2016, on, per una banda, es 
reafirma la declaració sobre seda-
ció conscient del 27 de juny de 2008 
presa per l’Assamblea General dels 
Col·legis d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
d’Espanya i, per altra banda, es cons-
tata que cada Comunitat Autònoma, 
en el seu àmbit d’actuació, pot esta-
blir els requisits que han d’acomplir 
els dentistes per realitzar tècniques 
de sedació. Aquest Informe fa refe-
rència al Protocol d’octubre de 2006 
abans esmentat. 

L’ús de l ’òxid nitrós és una tècnica clínica per alliberar la tensió del pacient i aconseguir  
la plena col·laboració en tot el tractament, sense molèsties ni cansaments innecessaris. 

Sedació conscient amb òxid nitrós 

N2O
En una sola sessió es poden efec-

tuar diferents parts del tracta-
ment. Això escurça molt el temps 

per finalitzar-lo amb èxit. Existeixen 
dues tècniques de sedació conscient que 
es poden efectuar als centres dentals. 
Totes dues es poden emprar en infants 
i amb gent d’edat avançada, sempre que 
s’hagi fet un estudi d’idoneïtat.

La primera s’aconsegueix amb una 
barreja de gasos: l’oxigen i l’òxid nitrós 
(també conegut com a protòxid nitrós), 
que és un gas incolor, amb un gust agra-
dable i lleugerament dolç. És un gas 
anestèsic, analgèsic i una mica euforit-
zant. La quantitat d’òxid nitrós s’ajus-
ta a les necessitats de cada pacient i 
pot variar considerablement. Es tracta 
d’una tècnica molt segura i contrastada 
que s’utilitza des de fa molts anys.

La segona és una tècnica química on 
s’inocula al pacient una solució intra-
venosa que pot contenir, entre d’altres 

anestèsics, òxid nitrós liquat i el man-
té conscient i capaç de respondre als 
estímuls que se li demanen. Un cop es 
recupera, però, no recorda res del pro-
cediment al qual ha estat sotmès. En 
aquest cas, és necessària la presència 
d’un professional anestesiòleg.

Totes dues tècniques han de ser sempre 
efectuades per professionals titulats i 
seguint  protocols estrictes de seguretat.

Marc regulador sobre l’ús d’òxid nitrós 
Atès que manca una normativa con-
creta, des de l’Assessoria Jurídica del 
COEC s’ha analitzat el següent:
• Els criteris tècnics per a l’autoritza-

ció de la sedació en clíniques dentals 
al Protocol d’octubre de 2006 i que va 
realitzar el grup de treball de la Direc-
ció General de Recursos Sanitaris, el 
COEC i la Societat Catalana d’Anes-
tesiologia i Reanimació. Juntament 
amb aquest Protocol, s’incorpora el 
model de sol·licitud d’autorització i 
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Qui pot aplicar el tractament de sedació amb òxid nitrós? 
D’acord amb el que s’estableix als Criteris Tècnics del Pro-
tocol d’octubre de 2006 que citàvem anteriorment, s’ha de 
garantir la presència física d’un anestesiòleg si hi ha seda-
ció conscient endovenosa o sedació profunda i en els casos 
que es requereixi un control mèdic del pacient. En aquests 
casos, només podrà realitzar la sedació l’anestesiòleg, in-
formant prèviament al responsable sanitari de la clínica.
L’odontòleg podrà realitzar tots aquells tractaments per 
als quals tingui atribucions (Llei reguladora de la profes-
sió d’odontòlegs i les altres professions relacionades amb 
la salut dental. 10/1986 de 7 de març). Paral·lelament, 
d’acord amb la Declaració sobre la pràctica de la seda-
ció conscient als tractaments odontològics realitzada pel 
Consell General d’Odontòlegs i Estomatòlegs d’Espanya, 

les tècniques de sedació conscient en Odontologia hau-
rien de ser realitzades per metges especialistes en anes-
tesiologia, reanimació i teràpia del dolor o per estomatò-
legs i odontòlegs convenientment formats.
En aquest sentit, conforme al programa preconitzat per 
l’ADA (American Dental Association), en el cas dels odon-
tòlegs i estomatòlegs, com a formació adequada per a les 
tècniques de sedació per inhalació, es recomana seguir 
un curs amb una durada mínima de 14 hores que inclogui 
la gestió de possibles urgències. 
En conclusió, doncs, mentre que la sedació per inhalació 
d’òxid nitrós pot ser portada a terme per odontòlegs for-
mats convenientment, la sedació intravenosa haurà de 
ser realitzada per anestesistes.

On es pot aplicar aquest tipus de sedació?
Les clíniques dentals on es practiqui aquest tipus de 
sedació han d’estar inscrites al Registre de Clíniques 
Dentals depenent de la Direcció General de Recursos 
Sanitaris, segons l’Ordre de 21 de juliol de 1994. Tant les 
clíniques com els professionals que hi treballin han de 
complir la normativa professional i col·legial aplicable i 
presentar la sol·licitud per a l’autorització preceptiva da-
vant de la Direcció General.
D’acord amb el que s’estableix als Criteris Tècnics per a 
la autorització de la sedació en clíniques dentals inclosos 
al Protocol d’octubre de 2006, les clíniques en les quals es 
realitzin sedacions amb òxid hauran de complir aquests 
requisits i hauran de sol·licitar la preceptiva autorització 
al Departament de Salut. A més, les clíniques també hau-
ran de tenir legalitzat un dipòsit de medicaments. L’ús 
de medicaments en aquests centres s’ha de portar a ter-
me segons les indicacions i condicions autoritzades per 
l’Agència Espanyola del Medicament.
Els requisits físics que han de complir les clíniques 
dentals per obtenir l’autorització per fer aquest tipus de 
sedacions són els que s’estableixen als Criteris Tècnics 
esmentats. Per tant, totes les clíniques o consultoris den-
tals han de disposar, com a mínim:
Zones diferenciades: 
• Àrea de recepció i/o sala d’espera per als pacients. 
• Sala de consulta i tractament.

• Cambra higiènica amb rentamans i vàter. En centres 
amb superfície superior a 100 m2, la cambra higiènica 
ha de ser adaptada per a minusvàlids. 

• Magatzem de material net. 
Estructura física: 
• La superfície mínima recomanada de la sala de consul-

ta és de 10 m2. 
• Tot centre ha d’acreditar el compliment de la normativa 

vigent en matèria urbanística, de construcció, instal·la-
cions i seguretat. 

• Els centres han de tenir unes condicions de ventilació, 
temperatura i il·luminació adequades. 

• Hi ha d’haver un rentamans a la zona d’exploracions i/o 
tractament. 

Equipament: 
• Butaca odontològica reclinable. 
• Llum d’intensitat suficient per a les pràctiques odonto-

lògiques .
• Aparell d’aspiració d’alta velocitat amb embut escopidor o una 

escopidora amb aigua corrent per a la neteja automàtica.
• Material de turbina o torn odontològic amb els accesso-

ris corresponents. 
• Aparell de raigs X, dins de la sala de consulta i tractament 

odontoestomatològic o en un altre espai adequat per a aquests 
equips. La instal·lació ha de complir la normativa vigent. 

• Preses d’oxigen i de buit (fixes o portàtils).



Com que no hi ha una normativa específica ni estatal 
ni catalana, d’acord amb la Declaració sobre la pràcti-
ca de la sedació conscient als tractaments odontològics 
del Consell General d’Odontòlegs i Estomatòlegs d’Espa-
nya, la durada del curs de sedació per inhalació és un 
factor que cal considerar per determinar la qualitat del 
programa formatiu. Com s’especifica, la formació ha de 
ser d’un mínim de 14 hores, durant les quals s’aconse-
guirà la capacitació en la tècnica de sedació per inhala-
ció. Aquest curs de capacitació també podria realitzar-se 
com a curs de postgrau o d’educació continuada.
Els cursos de capacitació per a tècniques de sedació per 
inhalació permeten els participants amb la suficient ex-
periència clínica aconseguir la capacitació en aquesta 
matèria. La formació s’ha de cursar sota la supervisió 
de personal especialitzat i ha de ser avaluat. Alhora, el 

director del curs ha de certificar la capacitat dels partici-
pants una vegada s’hagi completat. 
El curs ha d’estar dirigit per un dentista especialitzat per 
la seva experiència i formació professional, el qual ha de 
tenir almenys tres anys d’experiència, incloent la formació 
postdoctoral sobre ansietat i dolor. Addicionalment, s’ha 
de fomentar la participació de persones especialitzades en 
diferents camps, així com anestesiòlegs, farmacòlegs, es-
pecialistes en medicina interna, cardiòlegs i psicòlegs. Els 
cursos de capacitació s’han de dur a terme en instal·lacions 
que habilitin una cura apropiada del pacient i que disposin 
de medicaments i equipament en cas d’emergències.

USOS CLÍNICS · SEDACIÓ

N2O
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Assessoria Jurídica del COEC 

QQÜESTIONS
D’altra banda, segons la Declaració sobre la pràctica de la 
sedació conscient als tractaments odontològics, aprova-
da el 27 de juny de 2008 pel Consell General d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs d’Espanya, en la sedació per inhalació 
amb òxid nitrós, les instal·lacions han de comptar amb 
una sala de tractament que ha de:
• Ser suficientment àmplia per permetre l’accés a tot l’equip.
• Disposar d’una butaca que permeti col·locar el pacient 

en posició de Trendelemburg.
• Disposar d’un maletí d’urgències per realitzar reanima-

ció cardiopulmonar bàsica si fos necessari.
Si es realitza sedació en Pacients ASA III: (pacient amb 
malaltia sistèmica greu, però no incapacitant, com, per 
exemple, cardiopatia severa o descompensada, dia-
betis mellitus no compensada acompanyada d’altera-

cions orgàniques vasculars sistèmiques (micro i ma-
croangiopatia diabètica), insuficiència respiratòria de 
moderada a severa, angina de pit, infart al miocardi 
antic, etc.), es disposarà d’un desfibril·lador semiauto-
màtic i de formació adequada per utilitzar-lo. Aquests 
pacients només s’atendran si estan estables i sempre 
sota la supervisió d’un anestesista.
Addicionalment, per a la sedació per inhalació amb 
òxid nitrós:
• S’utilitzaran dispensadors específics per a ús odontològic.
• La instal·lació ha de disposar d’un sistema d’alerta de 

baixa pressió de gasos i de connexions codificades per 
colors i no intercanviables.

• Serà necessari l’ús de mascaretes amb sistema d’evacu-
ació de gasos espirats.

Com s’habilita el centre on es pot realitzar sedació? 
S’ha de presentar una sol·licitud d’autorització específi-
ca al Departament de Salut de la Generalitat. Paral·lela-
ment, segons la Declaració sobre la pràctica de la seda-
ció conscient als tractaments odontològics aprovada pel 
Consell General d’Odontòlegs i Estomatòlegs d’Espanya, 

en la sedació per inhalació amb òxid nitrós, l’odontòleg 
realitzarà una valoració clínica i no caldrà cap altre mo-
nitoratge al marge de la mesura de la pressió sanguínia 
i la determinació de la freqüència cardíaca abans i des-
prés del procediment de sedació.

Com s’habilita qui pot aplicar la sedació? 
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Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços, els despatxos professionals i
les petites empreses es facin grans.

Compte Expansió
Negocis Plus PRO
T' abonem el 10 %
de la teva quota de col·legiat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 TPV Fins a Gratis+ + +
30€ mes

comissions Amb condicions preferents. bonificació de l’1 % en l’emissió de Servei Kelvin Retail, informació sobre el
d’administració i de nòmines i assegurances socials.2 comportament del teu negoci.3.
manteniment.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.
* Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
Aquestes condicions es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte:
-Tenir un ingrés regular trimestral per un import mínim de 10.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
-I complir, com a mínim, dos dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte
de rebuts. En cas que el titular sigui un comerç, és un requisit obligatori disposar de TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerç a l’efecte de la contractació d’aquest compte els que figuren en el llistat
publicat a www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus.
Aquests requisits són de compliment mensual, de manera que si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte
Professional.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si hi domicilies conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials te'n bonifiquem, cada mes, l’1 %, amb un màxim de 30 euros/mes.
3. Comptaràs amb un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del teu comerç, els teus clients i el teu sector, per ajudarte en la presa de decisions. 

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment
pel fons esmentat és de 100.000 euros per

dipositant.

encarreguem de tots els tràmits i ges-
tions (renovació d’assegurança, paga-
ment d’impostos…)

• Millorareu la imatge i la seguretat, ja 
que anireu sempre amb un vehicle 
nou amb l’última tecnologia.

En acaba r el  cont racte,  vosa lt res 
tr ieu. Uns mesos abans del venci-
ment, contactarem amb vosaltres per 
saber si voleu substituir el vehicle 
per una a ltre de nou o adquir ir el 
vehicle que actualment esteu utilit-
zant. Per a més informació o asses-
sorament f inancer,  adreceu-vos a 
qualsevol oficina de Banc Sabadell 
o contacteu amb nosaltres al telèfon 
902 120 504 o a l’adreça electrònica 
bsautorenting@bancsabadell.com.

Els beneficis de l’autorènting
A Banc Sabadell volem fer arribar a tots 
els professionals i particulars els beneficis 
del rènting amb la finalitat que en puguin 
aprofitar els avantatges a l’hora d’adquirir 
o renovar el vehicle. L’autorènting consis-
teix en el fet de poder gaudir d’un vehi-
cle a mitjà termini a canvi d’una única 
quota mensual. En funció del termini i 
el quilometratge que vulgueu, es calcula 
una quota fixa que dona dret a utilitzar el 
vehicle que trieu amb tot inclòs.

Com a novetat d’aquest any, totes les 
ofertes inclouen un vehicle de subs-
titució per accident, avaria o robatori 
vint dies a l’any. D’altra banda, hem 
incorporat un nou format de campanya 
a 24 mesos i 15.000 km, de manera que 
es pot disposar d’un cotxe nou sense 

necessitat de passar revisions i sense 
compromís a llarg termini. 

Els beneficis de l’operació:
• Cap desemborsament addicional ini-

cial, només una quota al mes.
• Destinareu els estalvis a adquirir un 

bé peremptori, mantenint posicions 
d’estalvi o portar a terme qualsevol 
altra inversió

• No desinvertiu, mantindreu la liquiditat
• Sense costos de comissions d’ober-

tura ni estudi
• Disposareu de millors tarifes d’acord 

amb les nostres economies d’escala
• Transformareu costos incerts en fixos
• Podreu fer projeccions de despesa a 

mitjà  termini, sense despeses impre-
vistes i estalviar temps de gestió. Ens 

AUTORÈNTING · FINANCES



Consultoría tecnológica para clínica dental 

www.bmggrup.com
Consulte nuestras Ofertas Top mensuales
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tecnológica 

...a su alcance

Radiología Equipos Aparatología Instrumental

VATECH
DURR
ACTEON

STERN WEBER
A· DEC
FEDESA

MELAG
NSK
DURR
ACTEON
EMS NSK

BIENAIR

Pamplona 92-94, 3º 3ª A  08018 Barcelona
Tel. 933 569 569  info@bmggrup.com



Compruebe en su práctica diaria
la superioridad de la superfi cie SLA-SH®

Surgery Division 

Para más información consulte:

www.bmggrup.com

Secuencia de fresado mínimo con

 Implantología
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PLA DE TRACTAMENT.  
FASE INICIAL (Figura 2)
• Cal tenir en compte que els elàstics 

que se subjecten als retalls de ganxo 
del mateix alineador, confereixen 
torsió negativa a la zona anterior. Si 
els elàstics s’utilitzen en una confi-
guració de classe II amb retalls per a 
ganxo als canins, ens aporten torsió 
negativa dels incisius superiors, en 
aquest cas del tot convenient. 

• Realitzo aquesta configuració d’elàs-
tics de classe II amb: retalls de ganxo 
a 13 i 23. Retalls per a botó a 36 i 46. 
Utilitzo elàstics de 3/16” i 4 unces. 
L’efecte que produeixen els elàstics 
al clincheck se simula mitjançant 

Correcció anteroposterior de classe II  
amb Invisalign Teen 

L’ODONTÒLOGA
La Dra. Eva Mayo Fajó és llicenciada en Odontologia per la Universitat Internacional de 
Cataluña i Màster en Ortodòncia per la Universitat Autònoma de Barcelona. En l’apartat 
docent, és directora i professora del Màster Ortodòncia Invisible Formació (OIF) www.
ortodonciainvisibleformacion.com i professora del Máster d’Ortodòncia de la Facultat 
de Medicina de Porto. També fa classes a l’aula Mayo Formación. 
Proveïdora autoritzada de màxim nivell d’Invisalign Teen i d’Invisalign Diamond, ha estat 
clinical speaker oficial d’aquests alineadors dentals transparents. Dirigeix la Clínica dental 
Mayo, pertany a l’Advantage Elite Club (format pels 50 doctors que més tractaments fan 
a Europa durant els últims anys) i és membre de la Sociedad Española de Otrodoncia.

EL CAS

Anamnesi
El pacient és un nen de 12 anys. No havia rebut cap tractament odontològic previ. 
El motiu de consulta és “millorar la posició de les dents”. El pacient va fer servir 
el xumet fins als 2 anys i presenta interposició labial. No té una història de 
tractament odontològic previ tot i que sí que s’observa una petita fractura de la  
vora incisiva de la dent 11.

Examen físic extrabucal. Característiques a destacar (Figura 1)
• A l’examen del frontal en repòs: presenta incompetència labial i el terç inferior 
està augmentat.
• A l’examen frontal somrient: presenta exposició 95% incisiu superior, la línia mitjana 
superior està centrada respecte a la facial i no hi ha segellat labial.
• A l’examen del perfil: presenta perfil convex, llavi inferior contingut en el pla estètic, 
angle nasolabial tancat, mandíbula retrognàtica i  interposició labial.

Examen físic intrabucal. Característiques a destacar (Figura 1)
• A l’examen intrabucal frontal: presenta sobremossegada del 60% i diastema interincisiu.
• A l’examen intrabucal lateral: presenta classe II molar i canina dreta i esquerra. 
Incisius proclinats. Diastemes generalitzats a la zona anterior. Ressaltat anterior 
de 10,5 mm. Mossegada profunda anterior i corba de Spee inferior accentuada. Els 
incisius inferiors oclouen a la mucosa palatina.
• Examen intrabucal oclusiu: presenta diastemes generalitzats a la zona anterior i les 
arcades mostren una forma en “V”.

Exàmens radiològics. Característiques a destacar
• A  la ortopantomografia: Els segons molars encara no han erupcionat.
• A la teleradiografia; presenta classe II dental, ressaltat augmentat, angle interin-
cisiu obert, incisiu superior protrudit i inclinat cap al labial.

RESUM DIAGNÒSTIC 
Classe I I molar i canina, sobre-
mossegada del 60%, corba de Spee 
accentuada i incisius superiors 
protrudits i inclinats cap al labial 
a causa de la interposició labial, la 
qual cosa causa diastemes genera-
litzats a la zona anterior.
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PLA DE TRACTAMENT I EVOLUCIÓ

Tractament amb Invisalign Teen 
(mitjançant alineadors transparents 
indicat per a pacients adolescents) a 
partir d’un simulació anteroposterior 
de classe II amb l’ús d’elàstics. Rea-
litzo el tractament en dues fases pro-
gramades mitjançant el clincheck: 
fase inicial i fase de refinament.
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l’aplicació d’un salt de mossegada vir-
tual anteroposterior. (Figura 3)

•  Per a la resolució dels diastemes 
superiors, ressaltat i proclinació dels 
incisius procediré a la retracció dels 
incisius. A l’arc inferior realitzo mesi-
alització del sector posterior per al 
tancament dels diastemes.

• No es pot aconseguir la classe I canina 
i molar ja que, després de l’alineació, 
anivellament i tancament d’espais no 
hi ha prou ressaltat. Tenint en compte 
que, segons l’anàlisi de Bolton, hi ha un 
excés mandibular d’1,72 mm. Però com 
que inicialment el ressaltat està molt 
augmentat, determino, en una fase ini-
cial, deixar els diastemes a distal dels 
incisius laterals (diastema entre 12 i 13 
d’1 mm, diastema entre 22 i 23 d’1,1 mm) 
i, en finalitzar aquesta primera fase 
d’alineadors, valorar novament la situ-
ació i definir llavors si vull resoldre-ho 
mitjançant restauracions estètiques de 
12 i 22 o mitjançant IPR anteroinferior.

• Resoldre la mossegada profunda mit-
jançant intrusió absoluta dels incisius 
superiors d’entre 1,7 i 2 mm i inferiors 
(d’entre 2 i 2,6 mm). D’aquesta manera 
també aconseguirem la correcció de 
la corba de Spee. Realitzo una intrusió 
dels incisius superiors ja que, a causa 
de la retroinclincació, es produeix 
extrusió relativa, la qual cosa empitjora 
la sobremossegada i per compensar 
aquest efecte advers aplico una intrusió 
absoluta dels incisius superiors. 

• Els segons molars no estaran presents 
als alineadors ja que encara no han 
erupcionat, però en realitzo un segui-
ment per evitar la sobreerupció.

• Realitzo un clincheck de 30 alineadors. 
I 3 alineadors de sobrecorrecció.

EVOLUCIÓ DEL TRACTAMENT FASE 
INICIAL (Figura 4)
En aquesta primera fase he aconseguit 
els següents objectius: 

• Resolució dels diastemes superiors, 
ressaltat i proinclinació d’incisius. 

Queden els espais previstos i especí-
fics a distal de 12 i 22. 

• Resolució de gran part del problema de 
la mossegada profunda i aplanament 
de la corba de Spee, però falta la reso-
lució completa.

• Resolució completa del ressaltat anterior.
• No aconsegueixo l’objectiu de resolu-

ció de la classe II. Encara persisteix 
classe II molar i canina.

PLA DE TRACTAMENT. FASE REFINA-
MIENT (Figura 5)
• Planificació de la segona fase mitjançant 
alineadors addicionals (refinament) prevista 
per resoldre els objectius de forma definitiva.

• En aquesta fase decideixo el tanca-
ment complet dels diastemes a distal 
de 12 i 22. I aplicar IPR anteroinferior 
de 0,3 mm entre 43-42-41-31-32-33 per 
mantenir el ressaltat actual i evitar així 
contactes prematurs anteriors.
• Resolc la lleu classe II molar mitjan-
çant la rotació mesiodistal de 16 i 26.
• Per resoldre la classe II canina aplico 
el protocol d’IPR lateral en l’arc superior 
per assolir la classe I canina. En aquest 
cas realitzo 0,3 mm d’IPR entre 16-15-14-
13 i 26-25-24-23. I planifico l’ús d’elàstics 
de classe II com a ancoratge.

• En realitzar la correcció mitjançant 
IPR aplicat tant a l’arc superior (per 
aconseguir la classe I canina) com a 
l’inferior (per mantenir el ressaltat 
anterior) confereix altre cop l’extrusió 
relativa dels incisius i l’augment de la 
mossegada profunda. Realitzo la cor-
recció de l’efecte advers mitjançant la 
intrusió absoluta d’incisius superiors 
i inferiors. Per fer-ho, s’apliquen les 
àrees de pressió (fenedures aplicades a 
la cara lingual dels alineadors) que fan 
més previsible la intrusió absoluta a les 
dents 21, 22, 31, 32, 41 i 42. També així 
poder aconseguir, de forma definitiva, 
la correcció de la corba de Spee. 

• Realitzo un clincheck de refinament 
de 20 alineadors.

EVOLUCIÓ DEL TRACTAMENT FASE 
REFINAMENT (Figura 6)

• En aquesta segona fase aconsegueixo 
assolir de forma definitiva els objectius 
proposats per al cas. Aconsegueixo una 
oclusió en classe I, tancament de dias-
temes, millora de l’angle interincisiu a 
causa de la inclinació labial i resolució 
de la mossegada profunda. Això com-
porta una millora de l’hàbit d’interposi-
ció labial i una millora estètica.

DISCURSIÓ
En aquest cas s’han assolit els objectius 
plantejats. La resolució de la classe II ha 
estat totalment satisfactòria i, alhora, 
s’ha resolt l’hàbit d’interposició labial.
L’aplicació d’un tractament d’Invisalign 
Teen ha estat totalment adequada per a 
la resolució d’aquest cas en què els inci-
sius superiors es troben en una incli-
nació labial severa que impossibilita 
el segellat labial en repòs. Si s’hagués 
emprat una tècnica vestibular hauria 
dificultat encara més el segellat labial 
en l’evolució del tractament. 



En el cas d’Anglaterra, són nom-

broses les notícies que tenim 

durant la dinastia dels Tudor 

(1485-1603) referides a la medicina i la 

salut. Fins als nostres dies, han arribat 

nombrosos tractats realitzats per met-

ges i cirurgians. El 1517 o el 1547 (les 

dates no coincideixen en les diverses 

fonts consultades), un metge sacerdot 

anomenat Andrew Boorde va publicar 

“Breviarie of Health”. En aquesta obra, 

l’autor manifesta un interès odonto-

lògic, tot descrivint-hi tractaments i 

remeis poc útils, però que la població 

creia seguint la paraula del sacerdot.

Malgrat la poca efectivitat dels seus 

postulats, hi havia una afirmació que hi 

destacava: “(…) la dent és un os sensible 

que, estant al cap d’un home viu, té sen-

timents. Més que qualsevol altre os del 

cos humà, per la qual cosa un mal de 

queixal és un dolor extrem”. L’alimenta-

ció en les classes socials mitjana i alta 

de l’època contenia una gran quantitat 

de sucres, de manera que les afectaci-

ons per càries i dolor dental a causa de 

la dieta apareixien ben fàcilment.

Altres autors del moment van ser Philip 

Barrough que al 1583 va publicar “Met-

hod of Phisicke, containing the Causes, 

Signs, and Cures of Inward Diseases in 

Man’s Body from head to foot.”, en què 

fa referència a l’antiga creença dels 

humors dentals, és a dir, estudiava les 

ulceracions de la cavitat oral i defen-

sava que si eren de color groc havien 

aparegut per culpa d’un excés de bilis 
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a l’organisme; i si eren blanques: mas-

sa flema, per citar-ne alguns exemples. 

Per altra part, William Bullein, 

autor de l’obra  “Bulwarke of defen-

ce against all sicknesse, soarnesse 

and wounds that doe Dayly Assaulte 

Mankind”, realitza un recull sobre 

l’ús d’herbes curatives que ajuden 

a la salut i la higiene general. Tan-

Continuem passejant pel camí de la història. Desprès d’un parèntesi sobre el paper de la dona a l’odontologia, 
posarem rumb a les illes britàniques per descobrir què hi succeïa els segles XV i XVI.

El dolor dental també arriba a la monarquia
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Elisabeth I retratada per George Gower el 1681

Edició del 1624 de 
l ’original de 1583 de Phill ip Barrough
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mateix, inclou una secció sobre el 

tractament quirúrgic de ferides i 

tumors il·lustrat amb imatges copi-

ades de Versali.

La casa dels Tudor tenia d’emble-

ma una rosa de deu pètals: cinc de 

blancs al centre i cinc de vermells a 

l’exterior. D’aquesta manera, es sim-

bolitzava la unió de la dinastia York 

amb la casa de Lancaster i la fi de la 

guerra civil anglesa durant el segle 

XV. Els monarques de la família 

Tudor, per ordre successori, van ser 

Enric VII, Enric VIII, Eduard VI, Joa-

na I, Maria I i Elisabet I, que regnà 

durant 44 anys i 127 dies.

Elisabet I es va fer càrrec d’un país divi-

dit per qüestions religioses a la segona 

meitat del segle XVI, però aviat va acon-

seguir encetar una època d’esplendor 

cultural amb figures destacades com 

William Shakespeare o Christopher 

Marlowe. Potser ara tocaria pregun-

tar-se: per què aquesta introducció al 

voltant la dinastia Tudor i Elisabet I? La 

resposta és ben senzilla. La llavors reina 

d’Anglaterra, que va aconseguir vèncer 

l’anomenada “armada invencible” espa-

nyola també exemple de monarquia 

autoritària, no va aconseguir salvar-se 

del mal de queixal. Les evidències mos-

tren que els dolors dentals aguts van 

estar presents durant tot el regnat.

Una de les seves dames de companyia 

relata “(…) la meva senyora té uns enor-

mes dolors a les reials dents. Li surten 

molt a poc a poc i em fa patir els capri-

cis de la seva gràcia més del que caldria 

(…)”. Amant del dolç, sembla que amagava 

al cinturó una bossa de llaminadures i 

caramels responsables de la ràpida des-

trucció de les seves dents. Tot i que es 

diu que els llepava i mantenia a la boca 

per camuflar el mal alè de les 

dents destruïdes per la 

càries. I és que, al llarg 

dels anys, Elisabet 

va tenir diversos 

dolors dentals 

importants que 

aconseguien fer-li 

anul·lar les audiènci-

es programades.

La reina d’Anglaterra no estava mai del 

tot vestida sense el maquillatge. Segons 

la moda, es pintava la cara amb blanc de 

plom, es posava vermellenc als llavis i 

cobria les galtes amb colorant vermell i 

clara d’ou. Aleshores, el maquillatge era 

molt perillós per a la salut. Particular-

ment el blanc de plom, que enverinava 

lentament el cos. Les seves dents negres 

i la patologia derivada van provocar l’exo-

dòncia d’algunes peces.

I és que la higiene oral a l’Anglaterra 

del segle XVI tenia ben poca impor-

tància. Es diu que la mateixa reina 

es banyava una vegada al mes “tant 

si ho necessitava com si no”. El sabó 

era escàs i car, ja que s’importava. Un 

escriptor aconsellava que l’aigua clara 

era tot el que hom necessitava “(...) 

conserva les dents blanques i renta’t 

la boca amb aigua pura i neta (...)”

El raspall de dents tampoc era d’ús 

comú, malgrat que hi havia qui es 

netejava les dents fregant-les 

amb el dit recobert amb 

un drap. I això que l’es-

curadents estava de 

moda entre els nobles i 

les classes benestants 

i s’importava directa-

ment de França, Espa-

nya i Portugal, tal com es 

ressenya a la reial llista de 

drets d’importació juntament amb els 

bastonets per a les orelles. De fet, el 

1570, la reina Elisabet va rebre com a 

obsequi sis escuradents d’or a part de 

“draps per a les dents” de color negre 

i plata. Aquests estris de neteja per-

sonal també s’utilitzaven com a ele-

ments ornamentals i símbol de poder.

DRA. DOLORS CEPERUELO

Directora de SomCOEC
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Que us va motivar per entrar a la candi-
datura del NOU COEC?
Dr. Caro: Sempre m’ha agradat la idea 
de treballar per millorar la professió i, 
aprofitant que estava finalitzant l’MBA 
d’ESADE, vaig pensar que seria una bona 
oportunitat per posar en pràctica el que 
estava aprenent. A més, el càrrec de Tre-
sorer en aquella època imposava respec-
te a la majoria de la gent i per a mi va 
suposar un bon repte. 

Dr. Pareja: M’agrada l’economia. I al COEC 
pensava que hi havia molt a fer en aquest 
àmbit. Per això, quan el Dr. Gómez m’ho va 
proposar vaig acceptar

Com vau trobar el COEC quan vau entrar? 
Desconeixíem l’estat real del COEC i per 
això vam demanar una auditoria en pro-
funditat (due dilligence). L’endeutament era 
molt alt i el fons de maniobra, la capacitat 
per fer front al deute a curt termini, era ne-
gatiu i elevat. En aquesta situació, un con-
tratemps inesperat podia comprometre els 
pagaments de les nòmines del personal i 
del deute. Hi havia molts procediments 
de funcionament intern que no ens agra-
daven i volíem introduir més transparèn-
cia. En l’àmbit comptable, cada seu feia la 
seva i no es feia servir un model comú que 
permetés fusionar tota la comptabilitat 
de manera fàcil i fiable. Això quedava en 
evidència al presentar les dades a l’Assem-
blea anual. Era important fer desaparèixer 
les transaccions en efectiu i que es pogués 
fer un seguiment de cada euro que es mo-
gués a qualsevol seu del COEC. Calia que 
els col·legiats de tot Catalunya recuperes-
sin la confiança en el seu Col·legi amb més 
transparència. 

Quins canvis heu introduït?
L’eliminació de les transaccions en efec-
tiu garanteix la traçabilitat de qualsevol 
moviment de diners. Els pagaments que 
es fan o els ingressos que rebem han 
d’estar autoritzats com a mínim per dues 
persones: comptador, tresorer o presi-
dent, i el mateix a les seus provincials. 
S’ha unificat la comptabilitat seguint els 

criteris recomanats pels auditors i fem 
servir tots el mateix programa de gestió 
comptable. La connexió en temps real ens 
permet tenir la comptabilitat actualitza-
da en tot moment amb dades per separat 
de cada seu o unificades a tot Catalunya. 
També ha estat molt exhaustiu el control 
de la despesa que ha permès, en aquests 
tres anys de gestió, eliminar els deutes no 
hipotecaris i millorar molt la tresoreria 
fins al punt de tenir un fons de maniobra 
molt positiu que ens converteix, avui en 
dia, en una entitat seriosa i de confiança. 
Per altra banda, s’ha fet molt bona feina 
per afrontar l’alta morositat que existia al 
COEC els últims anys, una tasca dura i a 
vegades desagradable, però de justícia per 
a tots els col·legiats que compleixen pun-
tualment amb les seves obligacions.

Com es reflecteixen aquests canvis en el 
dia a dia dels col·legiats?
L’eliminació de part del deute i la millora 
de la tresoreria any rere any permet oferir 
més serveis als nostres col·legiats, com 
ara serveis socials, dels quals ens agrada-
ria destacar la Fundació Galatea; forma-
ció acadèmica de qualitat; possibilitat de 
veure les conferències en streaming o en 
web TV; accés a les revistes electròniques 
de la Universitat Internacional de Catalu-
nya, i un nou programa de gestió en línia 
de dades personals (Unitia) que permet al 
col·legiat gestionar i tenir actualitzades 
les seves dades. Per exemple, el número de 
compte bancari de pagament, l’obtenció de 

rebuts de quotes col·legials o de responsa-
bilitat civil, el certificat anual de quotes o 
inscriure’s a cursos. Tot des de casa amb 
un ordinador o una tauleta. També dispo-
sem de més recursos per a la defensa de la 
professió en la lluita contra l’intrusisme i la 
publicitat enganyosa. Pensem que és molt 
important reduir la quota col·legial i, de 
moment, els col·legiats de Barcelona i Llei-
da ja paguen 10 € mensuals menys, i 6 € els 
de Tarragona i Girona. Intentem d’aquesta 
manera i en previsió, acostar-nos al mà-
xim al que s’espera de la futura nova llei de 
col·legis professionals.
 
Quins plans teniu per als pròxims anys?
A partir de l’any 2018, esperem una reduc-
ció important de la despesa. Entre altres 
coses, vencen els contractes de permuta 
financera, els famosos swaps, lligats a les 
hipoteques. Pensem que el pla estratègic 
financer ha de pivotar sobre tres eixos: 
1 - La disminució de l’endeutament amb la 
cancel·lació parcial anticipada dels préstecs 
hipotecaris, sobretot l’última hipoteca que es 
va demanar que té uns interessos elevats.
2 - La reducció de la quota col·legial tenint 
al cap l’objectiu a llarg termini de 25–30 € 
mensuals. 
3 - Seguir en el camí de l’estabilitat i el con-
trol de la despesa que ens ha de permetre 
tenir una economia molt més sanejada, 
oferir serveis als col·legiats i seguir tre-
ballant en defensa de la col·legiació per 
afrontar el futur amb la serenor i la calma 
que donen els diners i la feina ben feta.

Els doctors Toni Caro i German Pareja són, respectivament, el tresorer i el comptador  de la Junta de Govern del COEC.  
Després de tres anys de gestió, fan balanç en aquesta entrevista. 

“Ens hem convertit en una entitat transparent, 
seriosa i de confiança”

D’esquerra a dreta: Dr. German Pareja Panè, comptador i el Dr. Toni Caro Garcia, tresorer de la Junta de Govern del COEC.
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El COEC va acollir el dissabte 11 de febrer passat la celebració de Santa Apol·lònia. Aquest any, es va decidir endarrerir els actes 
amb motiu de la festa patronal per fer-los coincidir amb el cap de setmana i permetre que més col·legiats poguessin gaudir-ne i 
prendre-hi part, com així va ser. La jornada va començar a les 9.00 del matí amb la conferència del Dr. Ove Peters titulada “Posada 
al dia en el Tractament de Conductes Radiculars”. 

El Dr. Ove Peters i Victor Küppers protagonitzen 
uns concorreguts actes de Santa Apol·lònia 

32

a la UIC i la UB. L’home que té com a 
propòsit “ajudar les persones perquè 
visquin i treballin amb valors i ale-
gria” va ser vicepresident de Barna 
Consulting Group i Assistant Professor 
de l’escola de negocis IESE. 

Küppers va apuntar que la seva frase 
preferida és la que va pronunciar la 
Mare Teresa de Calcuta: “Que ningú 
a r r i b i  m a i  a  t u  s e n s e  q ue ,  q u a n 
mar xi ,  se sent i  una m ica m il lor i 
més feliç”. El professor, una figura 
molt coneguda en el món de la for-
mació empresarial ,  va dictar, amb 
molt  d ’èx it ,  la  conferència “ Viure 
amb entusiasme”, juntament amb els 
valors, un altre dels seus ingredients 

UNA FIGURA MUNDIAL EN 
ENDODÒNCIA
El Dr. Peters és, actualment, professor i 
director del Departament d’Endodòncia 
de la Pacific University a San Fran-
cisco (Califòrnia). Es va graduar el 1990 
a la Universitat de Kiel i, posteriorment, 
va especialitzar-se en endodòncia a la 
Universitat de Zuric. 

Un cop traslladat a la costa est dels Estats 
Units, Peters va cursar a San Francisco 
un Màster de Biologia Oral que va certifi-
car per la Universitat de Califòrnia (UCSF) 
en Endodòncia (2006). És membre actiu 
de l’American Board of Endodontics i ha 
obtingut una fama mundial per les seves 
publicacions, ponències i investigacions.

Un cop finalitzada la conferència del 
Dr. Peters es va fer un recés durant 
el qual es va servir un esmorzar a la 
primera planta per gentilesa del COEC. 
Tots els assistents van poder inter-
canviar impressions sobre la sessió 
impartida per aquesta figura mundial 
patrocinada per Dentsply.

VICTOR KÜPPERS, OMPLE 
L’AUDITORI
Acabat l’esmorzar, a les 12.00, va ser 
el torn del segon ponent matinal de 
la jornada. Va ser Victor Küppers, lli-
cenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses i doctor en Humanitats. 
Treballa com a formador i conferenci-
ant i fa classes de Direcció Comercial 

El Dr. Ove Peters durant la seva intervenció Un moment de pausa i esmorzar després de la conferència inicial
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per assolir l’alegria i l’harmonia en el 
nostre dia a dia.

Durant la celebració també es van sorte-
jar dues entrades per al SEPA Màlaga, el 
congrés de Salut Bucal que se celebrarà 
el 25 de maig a la capital andalusa. Els 
guanyadors van ser  el Dr. Basilio Mata-
moros Manso (col. 4983) i el Dr. Lluís 
Labert Corman Hernández (col. 3561).

Posteriorment, va arribar l’hora de 
dinar, servit també per gentilesa del 
COEC, per a tots els assistents d’una 
jornada en què el Col·legi també va 
estrenar nous equipaments: els dos 
primers DEAs CR2 amb monitoratge 
LIFELINK 24/7 de tot l’estat. 

DESFIBRIL·LADORS D’ÚLTIMA 
GENERACIÓ 
Cada any moren 40.000 persones a 
Espanya per una aturada cardíaca 
i f ins a 400.000 a tot Europa. Amb 
l’objectiu d’augmentar la supervivèn-
cia de les persones que pateixen un 
atac de cor, l’empresa Cardiosafe està 
implantant de manera pionera a casa 
nostra un nou model de desfibril·la-
dor. Funciona amb la xarxa sense fils 
i 3G i, mentre s’utilitza, pot enviar les 
dades del pacient via correu electrò-
nic a qualsevol centre mèdic. Des 
d’a ra ,  doncs ,  el  COEC disposa ,  de 
dos equips d’última generació. Un, 
a l’entrada de l’auditori i l’altre, a la 
primera planta de l’edifici.

Victor Küppers va incitar als  assistents a la reflexió
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festa celebrada en el meravellós marc 
del  restaurant Mas Marroc, gestionat 
pels reconeguts germans Roca. La cita 
va reunir tant professionals joves com 
veterans i, en especial, del Dr. Emili 
Banchilleria, a qui es va fer entrega de 
la medalla honorífica. 
Després del sopar, es va fer el tradi-
cional sorteig amb diferents premis: 
viatges, cursos, pernils i productes 
regalats per diferents cases comerci-
als. A continuació, es va fer entrega del 
Premi al Millor Dentista de l’any 2016 

D’esquerra a dreta: Dra. Montserrat Márquez,Dr. Eduardo 
Diego Sánchez, Dra. Marta Alvaredo, Dr. Jesús Albiol, Dr. 

Cristian Subirats, Dr. Antoni Gómez.

D’esquerra a dreta: Dr. Jesús Albiol,  
Dra. Montserrat Márquez, Dr. Antoni Gómez

CELEBRACIONS I DISTINCIÓ A 
TARRAGONA
El mateix dissabte, a la Casa Joan 
Miret de Tarragona, celebrava una vet-
llada organitzada per la junta provin-
cial que va ser tot un èxit i va superar 
amb escreix el nombre col·legiats que 
generalment assisteixen a aquest tipus 
d’esdeveniments. 

La festa va començar amb un aperitiu 
servit a la primera planta de l’edifici. 
Tot seguit, els convidats van passar 
a la carpa preparada per a l’ocasió. 
La presidenta de la Junta Provincial, 
la Dra. Montserrat Márquez, va agrair 
l’assistència als col·legiats, familiars 
i amics i va fer referència a la distin-
ció que s’atorgava al Dr. Jesús Albiol 
Molné, expresident de l’entitat, tot 
elogiant la seva carrera professional i 
personal en la qual sempre ha abocat 
grans dosis d’altruisme que ha estès 
per diferents països.

El Dr. Albiol va rebre la màxima distin-
ció que atorga el Col·legi Oficial d’Odon-
tòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. 
L’entrega de la insígnia, la va fer el Dr. 
Antoni Gómez, president de Col·legi a 
Catalunya, que també va destacar les 
qualitats humanes i professionals de 
l’homenatjat. Tot seguit, es va entregar 

un diploma de benvinguda als nous 
col·legiats de l’any. 

Després del sopar, els assistents van 
poder gaudir d’una sessió de microte-
atre amb el muntatge de “Por el amor 
de Dios”. La vetllada va finalitzar amb 
un animat ball.

GIRONA REUNEIX 138 PERSONES 
A Girona, la festa de la  Santa Apol·lò-
nia va tenir un gran èxit d’assistència. 
Fins a 138 persones es van aplegar a la 
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A Tarragona, els assistents van gaudir d ’una sessió de microteatre



35178 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

amb un aperitiu a les mateixes instal-
lacions del club.

A partir de les vuit del vespre del mateix 
dissabte, els col·legiats lleidatans esta-
ven citats al restaurant “El Portón” per 
al gran sopar de commemoració de 
Santa Apol·lònia. Durant la vetllada, es 
van lliurar les medalles de plata als col-
legiats amb més de 25 anys de professió 
i es va portar a terme un sorteig entre 
els assistents. En havent sopat, es va 
obrir la pista de ball. 

Imatge del sopar de celebració a Girona Missa en honor a Santa Apol·lònia a Lleida. A dalt, altres moments de la celebració a la Terra Ferma

que va recaure en la Dra. Cristina Cor-
tés Bayod per la seva professionalitat, 
optimisme contagiós i treball incan-
sable com a directora de la Comissió 
Científica de Girona. L’acte va finalitzar 
amb un animat ball, on tothom va gau-
dir de valent.

BATEIG DE GOLF I GRAN SOPAR  
A LLEIDA
A Ponent, els actes es van repartir 
entre dues jornades. Divendres 10 de 
febrer, els col·legiats que s’hi van ins-

criure van poder fer una visita guiada 
per la Diputació de Lleida a la tarda, 
una activitat prèvia a la missa en 
honor de la patrona que es va celebrar 
a les vuit del vespre.

L’endemà, a partir de les 11.00, el Club 
de Golf Raimat va acollir un bateig de 
golf, destinat a fer els primers passos 
en aquest esport. La matinal es va 
plantejar amb un enfocament fami-
liar obert a tothom qui ho desitgés. Al 
migdia, el tastet golfístic es va cloure 
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ENTREVISTA · CARMINA ABAD, LA VEU DEL COL·LEGI

Hi ha gent que s’emociona quan els 
donem el número de col·legiat. Recordo 
el cas d’una noia que deia que aquell 
número era la culminació de l’esforç 
dels seus pares perquè pogués fer una 
carrera i haver-se homologat i col·le-
giat. De vegades, situacions com aquest 
et fan emocionar i jo sóc de llagrimeta 
fàcil. D’altres, quan venen a col·legi-
ar-se, ho fan molt tensos. Jo intento 
suavitzar la cosa recordant-los que ja 
no han fer cap més examen. Un cop 
formalitzat tot, els hi dono la benvin-
guda al Col·legi.

Després d’un silenci continua 
dient...
Sí que hi ha hagut moments tristos.. 
Quan va morir una companya en un 
accident de moto. Va passar un diven-
dres i ens ho van comunicar dilluns. 
Va ser molt dolorós per a mi, ella tenia 

Molts de nosaltres la coneixem per la càlida i dolça veu 
que atén el telèfon del COEC de Barcelona des de fa ja 
alguns anys amb un somriure als llavis i un “Col·legi, 
mani’m” o “Col·legi, digui’m”, amb alegria i optimisme. 
Molts col·legiats per la veu ja la coneixen, i és que ja 
fa dies que la van batejar com “la voz del Colegio”. El 
pròxim dilluns, 15 de maig, la Carmina Abad es jubila 
desprès de 23 anys dedicats al COEC i als seus col·legiats.

Nascuda a la ciutat comtal —hi ha viscut tota la vida— 
es confessa una enamorada de Canet de Mar, on ha 
estiuejat i va trobar l’amor. Casada, amb dues filles i 
sense nets, afronta una nova etapa amb l’energia i la 
vitalitat que sempre l’han caracteritzat.

Entrevista a Carmina Abad, la veu del Col·legi

Com van ser els teus inicis al COEC?
Tot va començar amb una trucada 
de la Maria Lluïsa Moya. Les nostres 
f i l les petites anaven a la mateixa 
escola i em preguntava si a la meva 
f i l la gran l i  interessar ia trebal lar 
al Col·legi. En aquell moment s’ha-
v ia de cobr ir  una f utura baixa de 
maternitat, la de l’Eva. Aleshores la 
meva filla estava estudiant i jo vaig 
preguntar: “Però no us interessaria 
una persona una mica més gran?”, 
“Què vols dir? ”,  va dir-me ella . Era 
jo qui buscava feina perquè estava 
a punt d’acabar el contracte i estava 
buscant alguna cosa. D’això fa ja 23 
anys. Vaig arr ibar amb quaranta i 
pocs anys en un món desconegut 
per  a  m i ,  però a mb moltes ga nes 
i amb molta i l·lusió. I ,  és clar,  a la 
Maria Lluïsa, li estic molt agraïda per 
obrir-me aquesta porta.

Durant aquests anys deus haver 
viscut molts moments. Quines 
anècdotes destacaries?
He viscut moments de tot, moltes coses. 
D’anècdotes boniques n’hi ha moltes per-
què de les dolentes, si dic la veritat, no 
me’n recordo. Una anècdota divertida, la 
vaig viure fa uns tres o quatre anys. Va 
venir a col·legiar-se un odontòleg de l’est. 
No sé pas si era rus, però ara no recordo el 
lloc exacte. Desprès de donar-li la docu-
mentació i signar-la em pregunta: “¿Y la 
copita?”. Em va explicar que al seu país 
en tots els esdeveniments importants es 
brinda amb vodka. Jo li vaig oferir aigua, 
lògicament... Però al cap d’un temps, un 
parell d’anys desprès, va venir a fer un 
curs de radiologia dels que coordino jo. 
Em va portar una ampolleta de vodka i 
em va dir: “Lo prometido es deuda”. No l’he 
provat mai a la vida jo el vodka. Encara 
tinc l’ampolla a casa tancadeta. 
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teu estat d’ànim aquell dia o moment. 
Intentar donar un bon servei, ajudant 
o solucionant la qüestió que et plante-
gin, ja sigui per telèfon o directament 
i fent-ho el millor possible. La persona 
que contesta el telèfon hauria de fer-ho 
sempre amb un somriure. 

Sé que hi ha invidents que atenen el 
telèfon amb molts bons resultats i amb 
molt bona consideració. A través de la 
veu, intentant captar l’atenció. I és això 
el que jo vaig voler canalitzar, que no 
es noti si tens un bon o mal dia. La 
persona que agafa el telèfon és la cara 
de l’empresa, en aquest cas del COEC. 

Com t’agrairia que et recordessin?
Només que em recordin, ja en tinc prou. 
Sempre he volgut respecte per a tothom i 
que tothom em respectés. He vist passar 
moltes persones. Uns se’n recordaran, 

CARMINA ABAD, LA VEU DEL COL·LEGI · ENTREVISTA

22 o 23 anys. Va ser dur per a totes, 
però a mi em va trasbalsar moltísim, 
no s’atrevien a dir-m’ho. Un altre mal 
moment va ser la malaltia i pèrdua de 
l’Alejandro, el fill de la Carme. Aquests 
van ser moments molt i molt dolorosos.

Dels més bonics, destaco l’agraïment 
a les persones que has tractat i d’al-
tres que et diuen “jo recordo que tu hi 
eres en aquell moment que...”, o “mol-
tes gràcies, has sigut molt amable”. 
Cosetes petites que t’omplen i et fan 
sentir apreciada.

Quina tècnica utilitzes per atendre 
el telèfon amb aquesta calidesa?
No utilitzo ni he utilitzat mai cap tèc-
nica, és la tècnica Carmina!!! Quan has 
de contestar al telèfon, has de procurar 
que l’interlocutor no detecti quin és el 
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La Dra. Dolors Ceperuelo amb la Carmina durant l ’entrevista

D’esquerra a dreta: 
María José Domingo, Myriam Nadal, Eulàlia Ximenis, 
Carme Ribas, Carmina Abad i Meritxell Aranda. 

L’entrevistada, en primer terme a l ’esquerra, 
Myriam Nadal, Carme Ribas, María Luisa Moya, 

el futbolista Samuel Eto’o i Olga Ferrer. 



d’altres no, però espero que, si pensen 
en mi, ho facin amb carinyo.  

Què recordes dels anys al carrer 
Tapineria?
El temps passa molt ràpid, entra i 
surt molta gent, però recordo aquells 
moments amb tendresa. Tot i que està-
vem en un espai tètric, m’agradava el 
lloc i la situació. Recordo uns cursos que 
s’allargaven fins a les onze del vespre. 
Vam coincidir amb grups molt macos, 
preocupats tots per formar-se i per millo-
rar en la pràctica diària a la clínica den-
tal. En aquests cursos ens vam conèixer, 
Dolors, i va començar la nostra amistat.

Sempre has estat una persona molt 
íntegra. És diferent tractar el Presi-
dent que a qualsevol altre col·legiat?

Per mi tothom és igual, tots som perso-
nes. He intentat adaptar-me segons el 
cas, però el tracte per a tots és el mateix. 

Quins són els objectius per aques-
ta nova etapa que arriba?
La veritat és que no tinc objectius. Vull viure 
el dia a dia. Cal viure l’avui amb normalitat, 
sense angoixa, amb elasticitat. Viure sim-
plement amb allò que tens, ni més ni menys. 
Vull endreçar casa meva i, mentre estripo 
un paper i un altre, fer alguna sortida i... fer 
el que em vingui de gust.

Moltes GRÀCIES, Carmina, pel teu 
esforç, la teva rigorositat, la teva efi-
càcia, el teu saber estar, pels anys de 
dedicació a aquesta institució i als 
seus col·legiats. Els nostres millors 
desitjos per aquesta nova etapa!!!
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ENTREVISTA · CARMINA ABAD, LA VEU DEL COL·LEGI

D’esquerra a dreta: Rubén Aznar, Eva 
Aguiló, Francesca Suárez, Myriam 

Nadal, Carme Ribas, Carmina Abad, 
Sílvia Pujol, Olga Ferrer i Ana Fernández  

D’esquerra a dreta: 
Eva Aguiló, Jesús Andreu, Myriam Nadal, Eulàlia Ximenis, 

Olga Ferrer, Carme Ribas, Ana Fernández, Ana Martínez i Carmina Abad.

Myriam Nadal, 
Ana Fernández, Carmina Abad, 
Carme Ribas i María José Domingo. 

Esther Bernat, Myriam 
Nadal i una jove Carmina  Abad.

Carme Ribas amb l ’entrevistada.





Un tast teòric i pràctic de vins i cava remulla 
la celebració de Santa Apol·lònia
La vetllada, gratuïta per als assistents, es va celebrar a la seu del COEC el dijous, 9 de febrer com un avançament dels actes 
centrals del dissabte 11. 

La cultura del vi cada cop susci-

ta més interès a casa nostra. Un 

país que produeix anualment una 

quantitat considerable d’ampolles de di-

ferents varietats, criances i cupatges 

que, a cada denominació d’origen, aga-

fen els matisos corresponents en fun-

ció de la terra, el clima i els processos 

d’elaboració. Precisament, aquest acos-

tament a la cultura vitivinícola va citar 

una quarantena de col·legiats a la seu del 

Col·legi disposats a gaudir d’una activi-

tat organitzada amb la col·laboració de 

Pinord, un dels cellers penedesencs de 

referència amb més de 150 anys de tradi-

ció en la producció de vins i escumosos. 

Sebastià Trigo, del mateix celler de Vi-

lafranca del Penedès, va ser l’encarre-

gat d’impartir la classe i el tast poste-

rior descrivint amb tot luxe detalls amb 

què cal fixar-se a l’hora de valorar els 

vins, tot i que, per descomptat, el gust 

de cadascú acaba sent determinant 

quan es fa la tria. L’activitat, repartida 

en quatre blocs, va començar amb una 

iniciació teòrica al tast que, tot seguit, 

es va complementar amb la descripció 

de les nocions bàsiques de coneixe-

ments sobre els vins. Aprofundint en el 

procés de tast, Trigo va descriure’n totes 

les fases abans de posar en pràctica els 

coneixements adquirits a la vetllada.  

El tast pràctic va explorar un ampli es-

pectre de varietats, tonalitats i gustos. 

Va obrir el foc un vi d’agulla, concreta-

ment el Nansa Blanca, etiquetat sota la 

DO Penedès. Continuant amb els blancs, 

aquest cop es van omplir les copes amb 

un verdejo, la varietat abanderada de la 

DO Rueda. A continuació, va ser el torn 

del Roure Vaquos (de DO Ribera del Due-

ro, elaborat a Valbuena de Duero i etique-

tat per Pinord), un vi monovarietat d’ull 

de llebre criat durant quatre mesos en 

barrica de roure americà o francès. Tor-

nant cap al territori català, l’últim vi del 

tast va ser un altre negre, aquest cop del 

Priorat, el Clos del Mas, una combinació 

de cabernet sauvignon, carinyena i gar-

natxa amb un toc afruitat. Aquest vi té el 

valor afegit de provenir d’un celler amb 

vinyes amb certificació ecològica, igual 

que el Cava Brut Nature Reserva que es 

va acabar paladejant per cloure el tast. 
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Diversos moments del tast que va reunir una quarantena de col·legiats





ACTUALITAT

La Societat Espanyola de Cirurgia Bucal 
(SECIB) i l’alemanya d’implantologia 
treballaran conjuntament en l’àmbit  
de la investigació 
L’acord de col·laboració es va signar a Ham-
burg el 25 de novembre passat entre el presi-
dent de la SECIB, Eduard Valmaseda, i el 
president de la Societat Alemanya d’Implan-
tologia Oral (DGI, d’acord amb les sigles en 
alemany), Frank Schwarz. Amb la rubrica del 
pacte, totes dues institucions van subscriure 
la intenció de treballar de manera conjunta en 
la formació de professionals especialistes en 
cirurgia bucal i unir esforços en el terreny de 
la investigació en aquest camp.

“Amb aquesta aliança, la SECIB estreny la 
relació amb els col·legues alemanys i con-
solida una important xarxa de socis euro-
peus”, va explicar el president de SECIB. 
El mateix Dr. Valmaseda, conjuntament 
amb el Dr. Rui Figueiredo, tresorer l’enti-
tat fundada enguany farà dues dècades, 
van ser presents al 30è Congrés de la DGI, 
celebrat a la mateixa ciutat d’Hamburg 
entre el 24 i el 26 de novembre, marc en 
el qual es va segellar l’acord amb el col-
lectiu teutó. La reunió científica de la DGI 
és una de las més importants d’Europa i 
va comptar amb l’assistència de més de 
2.300 professionals. 

L’acord segellat per la Societat Espanyola 
de Cirurgia Bucal porta implícit el repte 
d’organitzar un simposi en el 31è congrés 
de la societat alemanya aquest 2017 que 

La Facultat d’Odontologia de la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC), conjunta-
ment amb l’empresa NuSmile va començar, 
a partir del 4 de març, el curs “NuSmile 
Zirconia Hands-On Workshop” impartit pel 
Dr. Jorge Casián, i les doctores Ana Lorente 
i Cristina Cuadros. 

Va ser de la primera jornada teoricopràctica a 
l’estat en què es van presentar les corones de 
zirconi de NuSmile per a ús clínic en pacients 
pediàtrics. La demanda estètica per part de 
pares i pacients és constant en la pràctica 
clínica diària. Durant anys s’han utilitzat les 
corones metàl·liques com a restauradores 
definitives en casos de dentició temporal i el 
zirconi representa una alternativa moderna 
cada cop més estesa. A part de donar-les a 
conèixer, el curs va exposar usos clínics en 
dentadures d’infants.

Al marge de l’alta resistència, el zirconi es 
100% biocompatible. Per aquest motiu cada 
cop s’utilitza més en el camp mèdic com a 
material de pròtesis d’orella, dits i malucs i, en 
odontologia, s’aplica en pals interradiculars, 
corones i ponts. A la indústria odontològica, ja 
fa quatre dècades que s’empra el color blanc 
primari de la zircònia que es pot colorar per 
immersió amb els setze colors de l’escala 
VITA. Les propietats del material permeten 
la rehabilitació de les dents d’alta qualitat.

Segons dades recollides pel COEC entre 
els anys 2013 i 2015, les reclamacions 
relacionades amb clíniques marquistes 
o franquícies han augmentat un 30%. 
Per contra, les incidències en clíniques 
privades han disminuït un 74%. A Cata-

lunya, les clíniques marquistes o fran-
quícies només representen el 5,5% del 
total de centres, però acumulen el 72% 
de les 1.206 reclamacions rebudes. Nou 
de cada deu reclamacions són per raons 
clíniques. D’aquestes, el 29% són per im-

plants, seguides dels tractaments amb 
pròtesis. Aquestes dades es van fer pú-
bliques el mes de febrer i es basen en les 
queixes i reclamacions (no denúncies) 
rebudes durant els anys 2013, 2014 i 2015 
pel COEC. 

tindrà lloc a Düsseldorf. El president de la 
DGI, Frank Schwarz, que, precisament, és 
professor de Medicina Oral i Infeccions 
Periimplantàries de la Universitat Hein-
rich Heine de Düsseldorf, ja va intervenir 
en l’últim congrés nacional de la SECIB 
celebrat a Màlaga amb una ponència 
sobre tècniques quirúrgiques per millorar 
la periimplantitis i prevenir complicacions 
biològiques i estètiques.

Amb aquest pacte, la SECIB —un entitat 
sense cap afany lucratiu— fa un pas més 
per convertir-se en un referent científic 
aglutinador d’odontòlegs, estomatòlegs i 
altres facultatius que tinguin interès clí-
nic i/o científic en la cirurgia bucal i que, 
alhora, contribueixin a consolidar-la com 
una especialitat odontològica.
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La UIC, primera 
universitat de l’estat 
a impartir un curs 
de corones de zirconi

Les reclamacions relacionades amb clíniques marquistes  
o franquícies augmenten un 30%



Las noves silicones del distribuïdor de 
productes dentals barceloní ofereixen 
una gamma molt completa de materials 
d’impressió, amb silicones per totes les 
tècniques, temps correctament modulats 
i diferents viscositats per a cada neces-
sitat clínica. L’aplicació del producte pot 
ser manual o automàtic.

La combinació de la nanotecnologia i 
l’hidrofília del material ofereixen impres-
sions detallades i precises, amb exactitud 
dimensional garantida i integritat com-
pleta dels marges. L’alta hidrofília ( la 
capacitat del material per absorbir l’ai-
gua), amb un angle de contacte inferior a 
10º, assegura una excel·lent reproducció 
de detalls, minimitzant el risc d’aparició 
de porus en ambients humits.

La qualitat de la línia Proclínic Expert 
ha estat avalada per organismes externs 
com The Dental Advisor, que ha puntuat 
totes les silicones amb quatre estrelles 
i mitja (d’un total de 5). Els productes 
també han estat provats en 373 aplica-
cions clíniques en les quals han obtingut 
un 91% de satisfacció.

El quart simposi Valores SEPES es va 
portar a terme el dissabte 4 de febrer a 
la seu del COEC a Barcelona sota la or-
ganització de la Dra. Beatriz Giménez, 
presidenta de la comissió. Aquest cop, 
SEPES va voler que l’acte es fes conjun-
tament amb el Junior Committee de la 
EAO (l’Associació Europea de Osteoin-
tegració), un comitè presidit pel Dr. José 
Manuel Navarro.

La jornada es va estructurar en diver-
ses conferències de mitja hora alternant 
ponents nacionals (per Valores SEPES: 
José Bahillo, Álvaro Blasi, Manuel Sanc-
ho, Juanjo Iturralde, Herminio García y 
Carlota Suárez) i conferenciants inter-
nacionals en representació del sector jú-
nior de la EAO (Ferruccio Torsello, André 
Chen, Stefan Vandewegue, Sven Mühle-
mann, Luca de Stavola i Joan Pi-An-
fruns). El Dr. José María Barrachina va 
coordinar la jornada.

Al voltant del tema general de l’odon-
tologia interdisciplinària es va anar 
desgranant un programa científic que 

va insistir en la idea que l’abordament 
interdisciplinari dels tractaments és el 
que permet reeixir en el resultat final 
de les rehabilitacions totals. Es van 
plantejar els protocols pas a pas en 
pròtesis i cirurgia mucogingival i tam-
bé es van posar sobre la taula els dile-
mes que han d’afrontar els odontòlegs 
restauradors. Especialment, en casos 
en els quals cal combinar estètica i 
funció. En aquest sentit es va exposar 
com atacar els problemes de soca-rel.

La cita d’aquest 2017 va combinar, en 
una mateixa jornada, diferents àrees 
clau en el món odontològic. En aquest 
marc, joves amb gran talent, forma-
ció, entusiasme i recorregut van com-
partir amb els assistents els seus co-
neixements en estètica, diagnòstic, 
planificació del tractament, cirurgia, 
periodòncia, endodòncia i en tecnologia 
disponible per completar una visió in-
tegral de tots els punts a tenir en comp-
te perquè una rehabilitació es porti a 
terme amb èxit.

L’Odontologia europea interdisciplinària, 
protagonista del quart Simposio Valores 
SEPES&EAO Junior Committee

ACTUALITAT

Els tests clínics 
avalen la qualitat 
de les silicones 
Proclinic Expert

43178 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 



Vull estar ben 
assessorat
Amb solucions 
competitives 
i realistes

Travessera de Gràcia, 93-95 4ª planta (08006 Barcelona)
Tels: 93 304 19 20 / 93 310 15 55 (ext. 453 i 419)
ags.fi scal@coec.net i ags.laboral@coec.net / www.agscoec.com

Truqui’ns, consulti la nostra 
web o enviï’ns un correu. 
O aprofi ti qualsevol ocasió en 
que visiti la seu del COEC

Cada dia tinc noves exigències en la 
meva professió. Noves responsabilitats 

per no quedar-me obsolet. Necessito 
escollir el que més em convé entre 

tota la informació que m’arriba.
Però he prioritzar el temps a la meva 

activitat professional dominant: 
l’odontoestomatologia

Travessera de Gràcia, 93-95 4ª planta (08006 Barcelona)
Tels: 93 304 19 20 / 93 310 15 55 (ext. 453 i 419)
ags.fi scal@coec.net i ags.laboral@coec.net / www.agscoec.com

Truqui’ns, consulti la nostra 
web o enviï’ns un correu. 
O aprofi ti qualsevol ocasió en 
que visiti la seu del COEC

■ Som especialistes: treballem des 
de 1978 amb el col·lectiu de dentistes i 
coneixem les seves necessitats

■ Fa més de 20 anys que oferim 
els nostres serveis d’assessorament 
professional al col·lectiu dels col·legiats 
del COEC. Estem ubicats a la 4ª planta 
de la seu col·legial

■ Donem assessorament bàsic de 
manera gratuïta, ajudem a reconduir 
situacions de confl icte i oferim abona-
ments competitius en les àrees de Fiscal, 
Laboral, Societats i Contractes

■ Tarifes especials per col·legiats 
de recent titulació que volen estruc-
turar bé la seva evolució professional 
(relació laboral, professional, inversions 
per obrir clínica, ..)

AGS té els coneixements, l’experiència i la sensibilitat per poder 
escoltar i entendre les necessitats que demana el col·lectiu de 
professionals de la odontoestomatologia. Perquè...

ARTICLE

Novetats en les clàusules sòl i nova deducció 
fiscal en l’IRPF
En aquesta edició, ens agradaria parlar de dos temes que estan d’actualitat i dels quals probablement es continuï parlant 
en els propers mesos. D’una banda, comentarem la nova normativa sobre les clàusules sòl i, per l ’altra, una nova deducció 
fiscal en l’IRPF destinada a fomentar la inversió de persones físiques en el capital d’empreses de petita o mitjana dimensió.

TRACTAMENT FISCAL DE LES 
CLÀUSULES SÒL
Amb efectes des del 21 de gener passat i 
per exercicis fiscals anteriors no prescrits, 
ha quedat regulat el tractament fiscal de 
les quantitats rebudes per la devolució de 
les clàusules sòl que limitaven els tipus 
d’interès d’alguns préstecs hipotecaris, 
així com quin serà el tractament fiscal 
d’aquestes devolucions en l’IRPF del con-
tribuent. És a dir, si aquestes quantitats 
tindran el tractament d’un ingrés o guany 
patrimonial o, pel contrari, no serà així. Se-
gons el publicat al Butlletí Oficial de l’Estat:

1) Si l’immoble sobre el que hi havia una 
hipoteca o préstec hipotecari amb clàusu-
la sòl s’utilitzava per a ús particular (per 
exemple un domicili particular o segona 
residencia) aquesta devolució no s’haurà 
de declarar com un ingrés. Aquesta ma-
teixa norma aclareix que fins i tot els inte-
ressos de demora addicionals que hagi de 
pagar el banc tampoc hauran de tributar.

2) En relació amb el punt anterior, si l’im-
moble sobre el que hi havia la hipoteca 
era o és el vostre habitatge habitual i vau 
aplicar, com marcava la llei, la deducció 
sobre el capital i interessos per inversió 
en habitatge habitual, us tocarà retornar 
a Hisenda la part que us vau deduir per 
aquest concepte i que correspongui a la 
recuperació dels interessos que ara us 
hagi retornat l´entitat bancaria. Per fer-
ho, haureu de presentar les corresponents 
declaracions complementàries d’IRPF de 
tots els anys no prescrits. Però, en el cas 
que l’acord impliqui que la devolució dels 
corresponents interessos s’apliqui a la 
taula d’amortització vigent i pendent, no 
haureu de presentar cap declaració com-
plementària, ja que, en reduir l’import de 
la hipoteca pendent, estareu disminuint 
les futures quotes a pagar i, per tant, les 
deduccions posteriors seran menors.

3) Si, per contra, l’immoble sobre el qual 
hi havia una hipoteca o préstec hipotecari 
es va destinar a lloguer o a qualsevol tipus 

d’activitat econòmica i, per tant, es van 
deduir els corresponents interessos com 
a despesa, en rebre la devolució de la clàu-
sula sòl també haureu de fer les corres-
ponents declaracions complementàries, 
però, en aquest cas, una menor despesa. 

Serà molt important que, en l’acord 
que es formalitzi, quedi ben clar quina 
part de la que es retorna pertany als 
interessos de cada exercici fiscal, així 
com quina part correspon a possibles 
interessos de demora. El termini per 
presentar les declaracions complemen-
tàries dependrà de la data de l’acord 
de devolució i de la finalització del se-
güent termini de presentació de l’IRPF.

INVERSIÓ DE PERSONES FÍSIQUES 
EN EL CAPITAL D’EMPRESES DE 
CONSTITUCIÓ RECENT 
La llei d’emprenedors va introduir una 
interessant deducció fiscal en l´IRPF. 
Es tracta de fomentar la inversió de 
persones físiques en el capital d’empre-
ses de constitució recent. La mesura 
està destinada a aquelles persones que 
volen convertir-se en socis-inversors 
minoritaris d’empreses de dimensi-
ons reduïdes. El paper d’aquest tipus 
d’inversor és conegut col·loquialment 
com a business angel. Se’n pot beneficar 
qualsevol persona física, ja que el be-
nefici fiscal s’aplicarà en l’IRPF. L’im-
port de la deducció serà d’un 20% de la 
quantitat invertida i aquesta no podrà 
ser superior a 50.000 € anuals. 

Característiques de la inversió
La inversió s’ha de formalitzar mitjan-
çant l’adquisició d’accions o participa-
cions socials en una empresa, ja sigui 
en el mateix moment de la constitució 
de la societat o en un moment poste-
rior mitjançant un augment de capital. 
No servirà la compra d’accions a un 
soci ja existent.
• La societat haurà de ser una SL, una 

SA o un Societat Laboral.
• No podrà cotitzar a la borsa.

• L’empresa haurà de tenir una activitat 
econòmica efectiva, és a dir, disposar 
de personal i mitjans de producció 
propis. En queden, per tant, excloses 
aquelles societats que únicament ges-
tionen o exploten immobles o carteres 
de valors.

• Els fons propis de l’empresa no poden 
superar els 400.000 € en l’inici de l’any 
en què es produeixi la inversió

• Tampoc podran haver transcorregut 
més de tres anys des que s’hagi cons-
tituït l’empresa.

• L’inversor no podrà adquirir mai més 
del 40% del capital social (es tindran 
en compte les accions/participacions 
que tinguin els familiars de l’inversor)

•  La inversió s’haurà de mantenir un mí-
nim de tres anys i un màxim de dotze.

Per poder provar davant d’Hisenda que 
estem complint els requisits necessaris 
per poder aplicar-nos la corresponent de-
ducció, l’empresa ens haurà d’emetre un 
certificat que acrediti el compliment de 
tots els requisits. Quan, més endavant, 
l’inversor vengui les accions/participaci-
ons adquirides no haurà de tributar pel 
guany patrimonial generat sempre que 
aquesta quantia es reinverteixi de nou en 
una empresa que compleixi els requisits 
comentats. En definitiva, com sempre 
diem, és tan important tenir la informa-
ció com estar ben assessorats per poder 
decidir i actuar en la línia més conve-
nient en cada cas particular.

L’Equip de professionals d’AGS  
Servei COEC
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Per consultes o aclariments singulars, 

contacteu amb AGS Servei COEC

 l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable per als 

col·legiats. Som a la 4a planta del Col·legi

També podeu trucar al 93 304 19 20 o escriure 

un correu electrònic a ags.fiscal@coec.cat. 

Si voleu concertar una cita: 

www.agscoec.com



Vull estar ben 
assessorat
Amb solucions 
competitives 
i realistes

Travessera de Gràcia, 93-95 4ª planta (08006 Barcelona)
Tels: 93 304 19 20 / 93 310 15 55 (ext. 453 i 419)
ags.fi scal@coec.net i ags.laboral@coec.net / www.agscoec.com

Truqui’ns, consulti la nostra 
web o enviï’ns un correu. 
O aprofi ti qualsevol ocasió en 
que visiti la seu del COEC

Cada dia tinc noves exigències en la 
meva professió. Noves responsabilitats 

per no quedar-me obsolet. Necessito 
escollir el que més em convé entre 

tota la informació que m’arriba.
Però he prioritzar el temps a la meva 

activitat professional dominant: 
l’odontoestomatologia

Travessera de Gràcia, 93-95 4ª planta (08006 Barcelona)
Tels: 93 304 19 20 / 93 310 15 55 (ext. 453 i 419)
ags.fi scal@coec.net i ags.laboral@coec.net / www.agscoec.com

Truqui’ns, consulti la nostra 
web o enviï’ns un correu. 
O aprofi ti qualsevol ocasió en 
que visiti la seu del COEC

■ Som especialistes: treballem des 
de 1978 amb el col·lectiu de dentistes i 
coneixem les seves necessitats

■ Fa més de 20 anys que oferim 
els nostres serveis d’assessorament 
professional al col·lectiu dels col·legiats 
del COEC. Estem ubicats a la 4ª planta 
de la seu col·legial

■ Donem assessorament bàsic de 
manera gratuïta, ajudem a reconduir 
situacions de confl icte i oferim abona-
ments competitius en les àrees de Fiscal, 
Laboral, Societats i Contractes

■ Tarifes especials per col·legiats 
de recent titulació que volen estruc-
turar bé la seva evolució professional 
(relació laboral, professional, inversions 
per obrir clínica, ..)

AGS té els coneixements, l’experiència i la sensibilitat per poder 
escoltar i entendre les necessitats que demana el col·lectiu de 
professionals de la odontoestomatologia. Perquè...



ARTICLE

Il·luminació acurada... i eficient 
La il·luminació a la consulta dental ha de garantir les condicions òptimes per desenvolupar les tasques corresponents 
i contribuir a crear una atmosfera en què el pacient se senti còmode. Tot això, és clar, garantint la màxima eficiència 
energètica i controlant l ’excés de consum optimitzant els rendiments de la instal·lació

DIFERENTS ESPAIS, DIFERENTS 
NECESSITATS
Tant a la consulta com a les àrees admi-

nistratives, la il·luminació de les zones 

de treball ha d‘assegurar una bona er-

gonomia visual, ja que és un factor que 

pot influir en el cansament al final del 

dia i la productivitat a la feina. Cal tenir 

en compte que els punts on cal més o 

menys llum són diferents en funció de 

la tasca que s’hi ha de portar a terme. 

Així, en zones de pas o en estances com 

la sala d’espera, n’hi haurà prou amb una 

llum general sense que sigui essencial 

poder-la regular. Uns nivells d’il·lumi-

nació uniformes i ben ajustats aporten 

confort als usuaris dels espais més am-

plis com ara la recepció. En general, cre-

ar entorns visuals càlids contribueix al 

benestar del pacient. 

En altres zones de pràctica odontològica 

com els boxs, la possibilitat de modificar 

la il·luminació, centrar els punts de llum 

i deixar-ne d’altres en segon pla facilita 

la creació d’un ambient acurat de treball. 

EVOLUCIÓ CAP A L’EFICIÈNCIA
En qualsevol cas, l’estalvi energètic 

és una prioritat, tant per la necessitat 

d’abaratir costos en l’explotació dels 

centres d’odontologia —una realitat 

amb què topem quan hem d’assumir 

elevades factures de llum—, com per 

l’aportació que el consum racional i la 

reducció de la càrrega energètica fan 

a la conservació del medi ambient.

El primer pas per reduir el consum elèc-

tric en il·luminació és mesurar les con-

dicions lumíniques reals de cada espai i 

avaluar les necessitats de llum en cada 

recinte. Així, si volem aprofitar la llum 

natural, cal tenir en compte les variaci-

ons segons l’hora del dia, l’estació de l’any 

o els factors meteorològics puntuals. 

Al mercat, hi ha solucions tècniques 

que permeten ajustar l’aportació de 

llum artificial i la configuració de per-

sianes a les condicions lumíniques 

de l’exterior. La clau per tenir un bon 

nivell de confort i ergonomia sense 

sacrificar l’eficiència energètica és 

utilitzar lluminàries d’alt rendiment 

que incorporin equips de baix consum 

i làmpades d’alta relació lúmens/vats, 

que transformen gran part de l’ener-

gia que consumeixen en llum. Unides 

a sistemes de regulació i control ade-

quats a les necessitats del local, ofe-

reixen un ambient òptim sense sacri-

ficar l’eficiència energètica.

PARLEM (TAMBÉ) DE LEDS
Cal canviar el xip del tot i mirar cap al 

futur, encara que, d’entrada substituir 

certes lluminàries suposi una inversió. 

Les làmpades incandescents van dei-

xar de fabricar-se a Europa l’any 2012 i 

els focus halògens el mes de setembre 

passat a causa del baix rendiment. Els 

halògens, per exemple, només trans-

formen en llum un 10% de l’energia que 

gasten, mentre que els leds en transfor-

men un 90%.

El desenvolupament del led és relativa-

ment nou, però està evolucionant ràpida-

ment i el seu ús s’està imposant arreu. Avui 

en dia, els preus son més baixos i s’ha per-

feccionat molt la tecnologia, amb una gam-

ma més àmplia d’aplicacions i làmpades 

capaces de durar molt més temps.
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enginyeria energètica

Numancia, 85-89, baixos, local 4  - Telèfon 934 989 921 - asesor@justaenergia.com - 08029 Barcelona

T’AJUDEM A
PAGAR MENYS
EN LA TEVA
FACTURA
ENERGÈTICA

Estalvis de llarga durada 
des del minut zero.

1. OPTIMITZACIÓ DE 
CONTRACTES

Plans de mesures sense 
inversió.

MILLORES 
D’EFICIÈNCIA2. SOLUCIONS 

TÈCNIQUES3.
Millora la teva instal·lació amb 
part dels estalvis obtinguts.
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l’assistència mèdica estava força 

ben coberta, no passava el mateix 

amb l’atenció bucodental”. Des de 

la Comissió Social del COEC, es va 

decidir, aleshores, sumar esforços 

amb ONG’s que treballen en aquest 

camp i tirar endavant conjuntament 

“Dentists4Refugees”. 

A casa nostra també en formen part 

les organitzacions Odontologia Soli-

dària, Dentistas Sin Fronteras, Zerca 

y Lejos i l’esmentada Amb Les Teves 

Mans. A Grècia, el projecte està inte-

El programa és fruit de la col·laboració entre el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya,  
diverses ONG’s catalanes i gregues, i el patrocini de l’empresa Proclinic SA. 

EL COEC CALCULA QUE EN ELS PRIMERS DOTZE MESOS ES PODRAN REALITZAR AL VOLTANT  
DE 4.000 TRACTAMENTS DE FORMA TOTALMENT GRATUÏTA.

“Dentists4Refugees”,un ambiciós projecte humanitari 
de salut bucodental per als refugiats a Grècia

El drama dels desplaçats, mi-

lers de persones confinades 

en unes condicions de vida de-

plorables des de fa mesos als camps de 

refugiats de Grècia on arriben fugint 

de països en conflicte com Síria, l’Af-

ganistan o l’Iraq, ha portat el Col·legi 

Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 

Catalunya a liderar un ambiciós pro-

jecte solidari de salut bucodental. Es 

tracta de “Dentists4Refugees” (Den-

tistes per als Refugiats), un programa 

humanitari pioner per oferir, de forma 

continuada, atenció bucodental gra-

tuïta als nens i adults que viuen als 

camps de refugiats.

El Dr. Ventura Menardia, responsa-

ble de la Comissió Social del COEC,  

coordinador general del projecte i 

que compta amb una àmplia experi-

ència en el camp de l’odontologia 

solidària, explica que el projecte va 

començar a gestar-se fa nou mesos 

“quan els integrants de l’ONG cata-

lana Amb Les Teves Mans van com-

provar sobre el terreny que, tot i que 

als camps de refugiats en general 
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L’equip de voluntaris del projecte a la clínica de Khora acompanyats de dues auxil iars, també voluntàries, d ’aquesta organització.

Amb el suport de:



SORTIDA DEL PRIMER GRUP

L’11 de febrer passat es va traslladar a 

Grècia el primer grup de voluntaris in-

tegrat per la direcció del projecte i el 

president del COEC, el Dr. Antoni Gómez, 

per establir-ne les bases sobre el terreny: 

signatura dels convenis de col·labora-

ció amb la Fundació Khora (amb qui es 

compartirà la clínica); distribució de 

material odontològic; posada en mar-

xa del programa de prevenció de salut 

bucodental als camps, i adequació de 

l’allotjament dels equips de voluntaris 

que es desplacin a la capital grega.

 DENTIST FOR REFUGEES · COMISSIÓ SOCIAL

grat per Khora Foundation i Pampi-

rakis. Tot el personal que participa a 

“Dentists4Refugees” treballa volun-

tàriament i assumint, fins i tot, les 

despeses de trasllat i allotjament. El 

programa compta amb el patrocini 

exclusiu de Proclinic SA. L’empresa 

de distribució de productes odontolò-

gics ha signat un conveni per un any 

segons el qual aportarà tot el mate-

rial necessari per a l’activitat profes-

sional dels voluntaris. Les empreses 

del sector Incotrading i Colgate tam-

bé hi han fet una aportació.
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El president del COEC, el Dr. Antoni Gómez, atenent un dels primers pacients procedents dels camps de refugiats.

Signatura del conveni amb la presidenta de Khora  
Foundation, Camilla Lynge Olsen. 

El president del COEC, Dr. Antoni Gómez, amb el cònsul, 
 Juan Sáenz de Heredia, a l ’ambaixada espanyola a Atenes.

Amb el suport de:
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El president del COEC considera fo-

namental que els milers de persones 

dels camps de refugiats rebin atenció 

bucodental: “Hem de fer-nos la idea 

que, en molts casos, són persones 

que fa més de vuit anys que no han 

tingut la possibilitat de rebre tracta-

ment odontològic. A més, hi ha nens 

i nenes que han nascut i crescut en 

països en guerra, han hagut de fugir 

per salvar la vida i que ara són als 

camps de refugiats. Molts d’aquests 

infants no han vist mai de la vida un 

dentista i això, els professionals dels 

països desenvolupats, moralment, no 

ho podem permetre”. 

El Dr. Gómez recorda que aquest pro-

grama s’emmarca en els esforços 

que, als últims anys, ha fet el COEC 

per fer arribar l’atenció bucodental a 

persones que no se la poden perme-
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Amb el suport de:

L’equip de voluntaris al menjador social de Khora, l ’organització amb la qual s ’ha signat un conveni per poder rebre, 
a les seves instal·lacions, els refugiats que sur ten dels camps per rebre atenció odontològica. 

Signatura del conveni amb la presidenta de la Inwocade Foundation, Zohreh Shahinzad.



cop més desplaçats. Per una banda, 

s’atendran pacients a la clínica de la 

Fundació Khora, on s’oferiran, de forma 

totalment gratuïta, tractaments d’odon-

topediatria, extraccions i cirurgia oral 

senzilla, conservadora, periodòncia bà-

sica i endodòncies amb bon pronòstic. 

Tot i que és difícil fer una estimació 

del volum d’atencions ja que, en bona 

mesura, dependrà del nombre de vo-

luntaris inscrits en el projecte, el 

COEC calcula que, durant els primers 

dotze mesos, es podrien arribar a 

tractar al voltant de 4.000 casos. D’al-

tra banda, als mateixos camps, s’hi 

desplegarà un programa de preven-

ció de la salut bucodental per a tot-

hom, però enfocat, prioritàriament, 

als nens i nenes.

Els interessats 
a participar com a 

voluntaris en el projecte 
han d’adreçar-se a la 

Comissió Social del COEC:
social@coec.cat
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tre i posa com a exemple la posada 

en marxa, ara fa un any, de la Clínica 

Solidària del COEC en col·laboració 

amb Creu Roja Catalunya.

4.000 TRACTAMENTS EN UN ANY

El radi d’acció de “Dentists4Refugees” 

seran els camps de refugiats dels vol-

tants d’Atenes on, a mesura que passen 

els mesos, es van concentrant cada 
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Amb el suport de:

Signatura de l ’acord de patrocini amb el director de Relacions Humanes i Institucionals de Proclinic, Salvador Torres.
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Amb el suport de:
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Amb el suport de:



COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 178

Fa aproximadament un any, la Comissió de Salut i Protecció Social del COEC, integrada per German Pareja Pané, Carles Bru de 
Sala Oms, Joan Carrera (Lleida), Jorgina Estany (Girona) i Montse Márquez (Tarragona), tots ells designats per l’actual Junta de 
Govern, van aprovar la primera fase d’un “Programa de Protecció Social” orientat a donar suport als col·legiats i col·legiades 
que hagin d’afrontar situacions que comprometin la seva activitat professional per raons de salut o estabilitat laboral. 

Més d’una cinquantena de col·legiats ja han aprofitat 
els beneficis del “Programa de Protecció Social”

Les primeres mesures contempla-

des en aquest pla d’acció social 

s’adreçaven a col·legiats en situació 

d’atur, baixa per maternitat o paternitat i 

malaltia, sempre que tinguessin contrac-

tada l’assegurança de responsabilitat civil 

de manera col·lectiva a través del Col·legi 

amb Zurich. Si era el cas, durant el període 

en qüestió, quedaven exempts del paga-

ment de la quota col·legial, així com de la 

pòlissa de l’asseguradora.  

Durant l’exercici de 2016, l’entitat va posar 

en marxa l’atorgament de prestacions a 6 

col·legiats que van quedar exempts per 

malaltia, 42 de baixa per maternitat o 

paternitat i uns altres 6 en situació d’atur. 

El COEC recorda que per accedir als bene-

ficis del “Programa de Protecció Social” cal 

que els demandants justifiquin la situació 

de baixa, estiguin al corrent del pagament 

de la quota col·legial i de l’assegurança de 

responsabilitat civil i no es trobin sancio-

nats amb suspensió dels drets col·legials.

En tots els casos, la sol·licitud es farà 

mitjançant una comunicació per escrit 

en la qual se sol·liciti la col·legiació sense 

exercici i la baixa de l’assegurança de 

responsabilitat civil en el cas que estigui  

adherida a la pòlissa col·lectiva que el 

COEC té contractada amb Zurich, acom-

panyada per una fotocòpia del DNI. Així 

mateix, en el moment que el col·legiat 

torni a treballar, haurà de sol·licitar altre 

cop per carta formal el pas a la col·legi-

ació “en exercici” i l’alta de la pòlissa, en 

el cas d’adhesió col·lectiva a la del COEC. 

Si no hi ha acreditació o s’incompleixen 

els terminis de presentació de la docu-

mentació, la col·legiació passarà a “en 

exercici” i es donarà d’alta la pòlissa de 

responsabilitat civil.

La documentació específica que cal 

aportar en cada cas és la següent:

• En el cas de les baixes per maternitat/

paternitat, una còpia del document 

de la baixa de maternitat expedida 

per l’Institut Català de la Salut (ICS) 

i, en el cas que la col·legiada esti-

gui de baixa prèvia a la maternitat, 

una còpia del document de baixa 

laboral (també de l’ICS) acompanyat 

d’un informe mèdic en què consti 

l’embaràs. En aquest últim cas, la 

documentació s’haurà d’actualitzar 

amb la baixa maternal definitiva en 

el moment que se’n disposi.

• En el cas de les baixes per malaltia, 

còpia del document acreditatiu de la 

baixa mèdica (ICS) i l’ informe mèdic. 

La documentació s’haurà d’actualit-

zar el dia 20 de cada 2 mesos.

• En el cas baixa laboral per atur, cal 

una còpia del document d’inscripció 

al Servei Català d’Ocupació (SOC) amb 

actualització mensual, cada dia 20.
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Dependència: què és, què suposa i com  
la podem afrontar econòmicament

56
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La llei defineix la dependència com aquell 
estat de caràcter permanent en què es 
troben les persones que, per raons deri-
vades de l’edat, la malaltia o la discapa-
citat, i lligades a la falta o a la pèrdua 
d’autonomia física, psíquica, intel·lectual 
o sensorial, necessiten l’atenció d’altres 
persones o ajudes importants per rea-
litzar les activitats bàsiques de la vida 
diària o, en el cas de les persones amb 
discapacitat intel·lectual, d’altres ajudes 
per a l’autonomia personal.

Per solucionar aquesta falta d’autonomia, 
és necessària l’atenció i l’ajuda de terceres 
persones de manera continuada, ja sigui 
de la parella, d’un familiar o d’una per-
sona externa contractada. Aquest darrer 
cas —que cada vegada serà més habitual— 
implica una despesa econòmica important, 
destinada a la contractació d’una persona 
que se’n faci càrrec o al cost de l’ingrés en 

una residència. Malauradament, els ajuts 
públics per fer front a aquesta situació són 
molt inferiors als costos reals que la situa-
ció comporta, per la qual cosa suposa una 
barrera econòmica per a molta gent.

COM PODEM AFRONTAR LA 
DEPENDÈNCIA I ELS COSTOS 
DERIVATS
Davant de la necessitat de mantenir una 
bona qualitat de vida en cas de depen-
dència, Medicorasse Corredoria d’Assegu-
rances intenta donar resposta a aquesta 
realitat incorporant a la seva àmplia 
gamma de productes una assegurança 
de dependència total que ajudi a afrontar 
la situació amb l’objectiu de:
- Facilitar als dependents l’accés a serveis 
de qualitat.
• Contribuir a l’autonomia dels depen-

dents reduint la dedicació de les perso-
nes de l’entorn familiar.

• Evitar que el cost de la situació obligui a 
liquidar tot el patrimoni personal o una 
bona part.

L’assegurança de dependència permet, a 
partir d’una prima de cost competitiu —
que dependrà de l’edat de l’assegurat en 
la data de la contractació i de la renda que 
vulgui assegurar—, percebre una indem-
nització econòmica en forma de renda 
mensual vitalícia en el cas que la per-
sona esdevingui dependent en un futur. 
Aquestes rendes es poden contractar en 
mòduls de 500 €.

A l’hora de contractar una assegurança 
de dependència és recomanable que es 
basi en unes primes anivellades que no 
incrementin amb el pas del temps i l’edat i 
garanteixin poder mantenir-la en un futur.

Cal destacar, a més, que les primes paga-
des a l’assegurança de dependència són 
deduïbles fiscalment, es redueixen de 
la base imposable amb els límits anuals 
establerts.

A Medicorasse, com a especialistes en el 
sector assegurador amb més de 25 anys 
d’experiència, posem a la vostra disposi-
ció assessors personals experts que faran 
una avaluació gratuïta de les vostres 
necessitats asseguradores mitjançant 
un estudi individualitzat amb l’objectiu 
d’identificar els riscos als quals podeu 
estar sotmesos i oferir-vos un pla òptim 
de protecció integral en funció de les vos-
tres necessitats.

Podeu sol·licitar informació sense com-
promís trucant al 902 19 89 84 o mitjan-
çant un correu electrònic a medicorasse@
med.es. Un assessor especialitzat es 
posarà en contacte amb vosaltres.

Exemple:
La Marta Blanch, odontòloga de 50 anys, es vol protegir davant d’una possible situ-
ació de dependència. Calcula que, en cas de tornar-se persona dependent, necessi-
taria uns ingressos mensuals addicional d’entorn als 1.000 €  per sufragar el cost 
d’una persona que l’atengui al seu domicili o pagar les despeses d’una residència.
Per fer front a aquesta situació, decideix contractar una assegurança de depen-
dència per la qual paga 41,68 € al mes i per la qual rebrà 1.000 € mensuals vitalicis 
en cas que se li reconegui una dependència total.

El COEC actua com a agent extern  
de Medicorasse, Corredoria 

d’Assegurances del CMB, SAU. 
NIF A-59-498220. DGS, clau J-928. 

Pòlissa de responsabilitat civil i 
capacitat financera d’acord amb la llei 

26/2006, de 17 de juliol.



La solució a la situació de dependència total per a tu o els teus familiars
L’assegurança de dependència et protegeix davant la pèrdua d’autonomia personal per 

realitzar les activitats  bàsiques diàries ja sigui per envelliment, malaltia o accident.

Característiques de l’assegurança de dependència:

Per
41,68 €/mes 
assegura’t 

una renda de 
1.000 €/mes*

Renda mensual vitalícia per poder fer front a les despeses que 
comporta una situació de dependència reconeguda: residències, 
personal d’assistència, assistència domiciliària, etc..

Primes anivellades, no incrementen amb l’edat

Primes deduïbles fiscalment

Serveis d’assessorament mèdic, orientació social, …

Possibilitat d’assegurar rendes de 500 € a 2.500 € (en trams de 500 €)

* Prima mensual calculada per a una dona de 50 anys. Tarifa vigent a febrer de 2017. Subjecte a valoració del candidat en base a la declaració de salut.

COECdependència

El Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya intervé en qualitat de Col·laborador extern de Medicorasse, Correduría de Seguros del 

CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord.

medicorasse@med.es coec@coec.net

Professionals al servei de professionalsInformi-se’n ara 902 198 984
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facilita als participants establir i assolir 
reptes de promoció de salut a fi de modi-
ficar comportaments relacionats amb 
els estils de vida, amb l’intent de reduir 
riscos de salut, millorar l’autogestió de 
condicions cròniques i millorar la qua-
litat de vida relacionada amb la salut. 
Altres autors plantegen que és una peda-
gogia que millora l’empoderament del 
pacient, les conductes que constitueixen 
estils de vida saludables, la qualitat dels 
resultats, el compliment del pacient i 
redueix els costos de tractament.
Generalment, s’ensenya el pacient des 
de l’agenda i la perspectiva del metge, 
se li diu què ha de fer tot assumint que 
el professional de la salut té totes les 
respostes. El coaching de salut, per con-
tra, activa les motivacions pròpies del 
pacient per generar un canvi de com-
portament i perquè s’adhereixi al trac-
tament. L’enfocament del coaching de 
salut s’assenta per tant en:
• L’escolta activa del doctor al pacient
• El treball des de les necessitats i pro-

blemes que sent el pacient

El coaching de salut aplicat a l’odontologia
A aquestes alçades, suposo que qui llegeixi 
alguna cosa relacionada amb el coaching 
es troba perdut. És un terme que s’ha fet 
servir molt i, generalment, malament. 
A més, cada cop és més freqüent l’intru-
sisme. Així, professionals amb alguna 
experiència en el món de la direcció de 
personal i amb algun curs de curta durada 
comencen a exercir de coach. 
El terme en anglès el defineix com un 
mètode que consisteix a dirigir, ins-
truir i entrenar una persona o un grup 
amb l’objectiu d’aconseguir alguna fita 
o desenvolupar habilitats específiques. 
El coach condueix el procés i qui rep 
l’assessorament s’anomena coachee. 
El primer, enlloc d’ensenyar facilita 
que el pacient aprengui per si mateix. 
Les eines principals són les preguntes 
i l’escolta activa mitjançant les quals, 
el coach busca l’autoconeixement del 
coachee i l’ajuda a descobrir el que real-
ment desitja i com aconseguir-ho.

COM APLICAR-LO EN LA RELACIÓ 
DENTISTA-PACIENT?
L’especialitat del coaching de salut és 
una eina que afavoreix la comunicació 
amb els pacients, el compliment del 
tractament, la millora dels indicadors 
de salut i l’evolució a llarg termini. Algu-
nes societats como l’American College 
of Sports Medicine i administracions 
de salut dels EUA, Anglaterra i Austrà-
lia han admès la sostenibilitat que se’n 
deriva, tant en la consecució d’objectius 
de salut com en l’ajust de cost-efectivi-
tat i l’evolució de certes malalties.
Durant les dues últimes dècades, l’ús 
d’eines de coaching de salut ha enfortit 
la relació entre el metge i el pacient de 
cara a afrontar el diagnòstic i el trac-
tament conjuntament. Amb les eines 
adequades, el doctor ajuda al pacient a 
valorar la situació des d’una altra pers-

pectiva amb la idea que tingui més cons-
ciència de què el preocupa, quina és la 
millor solució i el compromís que li cal 
per sortir-se’n. El metge escolta el paci-
ent sense jutjar-lo, preguntant, sense 
interrompre’l, sense prescriure ni corre-
gir. Així, aconsegueix obrir un espai de 
comunicació i col·laboració més eficaç.
El coaching de salut és un camp inci-
pient i per al qual encara no existeix 
una definició concreta. No obstant això, 
hi ha propostes interessants com la de 
Palmer: La pràctica d’educació per a la 
salut i promoció de salut dins d’un con-
text de coaching, reforça el benestar 
dels individus i en facilita la consecució 
de reptes relacionats amb la salut. Per 
altra part, Bennett, al camp de la medi-
cina familiar el va definir com: Ajudar 
els pacients a guanyar coneixements, 
habilitats, eines i confiança per tor-
nar-los participants actius en la cura, 
a fi de que puguin assolir els reptes de 
salut, identificats per ells mateixos.
Segons Linden, el coaching de salut és 
la intervenció de salut conductual que 
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La anamnesi és el conjunt de dades 
que es recullen a la història clínica 
d’un pacient amb objectiu diagnòs-
tic. A part de les dades del formu-
lari que el pacient sol emplenar a la 
recepció o amb l’assessor odontolò-
gic, és important que el doctor torni 
a incidir sobre certs aspectes. Aquí 
es busca el llenguatge no verbal, la 
narrativa, el que el pacient expressi 
amb les seves paraules. És impor-
tant que el doctor mostri una actitud 
de profunda escolta i interès ja que, 
al marge de la informació que recull, 
també serveix per millorar el rapport 
establert inicialment. 

• Portar a terme l’exploració bucal. 
Per fer-la, l’odontòleg ha de demanar 
permís al pacient. Recomanem infor-
mar-se sobre el significat psicosocial 
de la boca que va escriure Sigmund 
Freud. La boca, té quelcom d’íntim i 
és el nostre primer vincle amb el món 
i moltes persones són contràries a 
que ningú els miri la boca. Per això, 
és important que es demani permís 
(encara que sigui obvi que farem una 
exploració bucal).

• Establiment del diagnòstic. Cal expo-
sar-lo d’una manera assertiva, segura, 
empàtica i anant al gra. L’odontòleg 
ha d’emprar la pedagogia mèdica 
descodificant el llenguatge perquè el 
pacient entengui perfectament què li 
passa. Necessitem que se senti res-
ponsable de la seva salut bucal i que 
entengui la importància de deixar de 
consumir odontologia (com passa en 
molts casos) per passar a abordar la 
salut bucal d’una manera sistèmica, 
ordenada i programada. Alhora, cal 
fugir d’un discurs alliçonador, esbron-
car o parlar de manera paternalista. 
Les variants de l’estil d’informar o 
diagnosticar al pacient:

• Maièutica aplicada a l’odontologia.
Estat contemplatiu, precontemplatiu, 
de preparació, acció, de manteniment 
per part dels pacients (vegeu el final 
de l’article).

Cal adoptar un paradigma col·laboratiu 
(preguntar al pacient quins canvis està 
disposat a fer) enlloc d’un de directiu 
(quan el doctor li diu què ha de fer) 
• Donar suport al pacient, la qual cosa 

suposa aportar-li informació sobre la 
malaltia bucodental que pateix i les 
possibles solucions, promoure con-
ductes saludables, ajudar-lo amb l’im-
pacte emocional de la malaltia, fer-ne 
un seguiment regular i estimular-lo a 
que sigui participant actiu en el trans-
curs del tractament.

• Superar la bretxa entre metge i el paci-
ent perquè el pacient entengui el pla de 
tractament, hi estigui d’acord i enten-
gui les prescripcions que comporta. 

• Adequar el llenguatge mèdic al nivell 
cultural del pacient.

• Fer seguiment del pacient i donar-li 
confiança, familiaritat i disponibilitat. 

Depenent del tipus de respostes i del 
llenguatge no verbal del pacient, el doc-
tor pot concretar l’estat del pacient, el 
qual pot estar en estat precontemplatiu 
(“no vull o no puc”), contemplatiu (“vull, 
puc, però més endavant”), de prepara-
ció (“ho faré”), acció (“ho estic fent”), de 
manteniment (“ho continuaré fent”). 
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• La identificació de creences i valors 
del pacient

• La responsabilització i el compromís 
del pacient amb la pròpia salut bucal. 
Generalment, el model d’intervenció 
mèdic no compromet, no involucra i, 
sovint, no responsabilitza el pacient.

• La proposta de converses transformacio-
nals cap al canvi en relació amb la pre-
venció de malalties de salut bucal (per 
exemple millorar la higiene bucal, l’ali-
mentació sana...) i el reconeixement de la 
predisposició al canvi per part del pacient. 

L’odontòleg que se serveix del coaching 
com a mètode d’intervenció emocional  
ajuda els pacients a ajudar-se a ells 
mateixos, educa, motiva, dona confi-
ança, genera compromís, s’esforça per 
ajudar el pacient a trobar respostes 
pròpies, focalitza les solucions enlloc 
dels problemes i també és capaç de 
reconèixer positivament aquelles acti-
tuds per part dels pacients que facili-
ten l’avanç del tractament.

ADAPTACIÓ A L’ODONTOLOGIA DEL PROTO-
COL D’INTERVENCIÓ SEGONS EL COACHING 
Hem adaptat i aplicat el model vist al camp 
de l’odontologia amb resultats òptims. A 
continuació, exposo aquest protocol amb 
la finalitat d’enriquir la manera d’interac-
tuar de l’odontòleg amb el pacient. 
• Presentació del dentista i de la clínica.

Creeu un vincle personal (rapport)
Per establir-lo proposem no portar-lo a 
terme al box. Creem que és més posi-
tiu que es produeixi en una taula i dues 
cadires perquè els rols siguin simètrics. 
A la primera visita, i depenent del paci-
ent, és important que el doctor passi 
un temps trencant el gel i preguntant 
aspectes sobre com ens has conegut o 
inclús parlant de temes més personals. 

• Exploració prèvia o anamnesi (abans de 
fer cap exploració - també fora del box)

59178 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

Pedro Morchón Camino
Director de Enfoque dental
Coach certificat per l ’Asociación Española de 
Coaching Ejecutivo (AECOP) i l ’Asociación Española 
de Programación Neurolingüística (AEPNL)
Tel. 671038509
Correu electònic: info@enfoquedental.com



PROPOSTES

va exposar el present i futur dels 

protocols clínics de l’endodòncia, 

l’efectivitat que tenen a curt i mitjà 

termini i la incorporació de les noves 

tecnologies als tractaments. A l’acte 

també van intervenir el professor i 

vicedegà de la Facultat de Medicina 

de Santiago, Juan Suárez Quintani-

lla, autor del pròleg del llibre; Car-

men Sermeño Cardona, responsable 

del projecte i de Dentsply Academy a 

Espanya i Portugal; Agustín Sánchez 

Durán, gerent de Dentsply Sirona 

Iberia, i el professor Juan Gestal Ote-

ro, degà de Medicina i Odontologia.

De la sala de Fantomas a la teva clínica

L’obra consta de 14 capítols i descriu 

els protocols clínics per solucionar 

correctament els casos del dia a dia i 

afrontar els problemes tant en el ter-

reny de la endodòncia com en el de 

la reconstrucció. El llibre es divideix 

en tres blocs. Al primer, es presen-

ten les quatre potes d’assentament 

de la endodòncia: diagnòstic, instru-

mentació, irrigació i obturació. En el 

segon, l’obra analitza com donar res-

posta a les diferents complicacions 

que poden sorgir en el procés. Fi-

nalment, en l’última part, es marca 

la pauta de diferents procediments 

d’adhesió. En l’edició d’Atlantis Edi-

torial en col·laboració amb Dentsply 

Sirona, els continguts es presenten 

de manera visual amb la intenció 

de crear un manual orientat a pro-

fessionals i estudiosos de l’àmbit de 

l’odontologia. Així, s’hi presenten 

els diferents i complexos processos 

d’endodòncia i reconstrucció de la 

dent d’una manera pràctica, per fa-

cilitar-ne la comprensió.

Benjamín Martín Biedma, professor 

titular de PTD (Patologia i Terapèu-

tica Dental) i codirector del Màster 

d’Endodòncia de la Universitat de 

Santiago de Compostel·la (USC), ha 

coordinat una manual en el qual ha 

comptat amb la col·laboració de di-

ferents especialistes com Giuseppe 

Cantatore, professor de la universitat 

de San Raffaele de Milà; Manuel Ruiz 

Piñón, professor de PTD a la USC; Pa-

blo Castelo Baz, també docent del 

máster que codirigeix Martín; Walter 

Dias, de la clínica Marketing Dents-

ply Sirona (Alemanya); Rosa Vilariño 

Rodríguez, coordinadora de PTD de 

la Universitat Alfons X El Savi de 

Madrid; Sandra García Varela, docto-

ra amb pràctica privada a La Coru-

nya; Beatriz Suárez Mallo, docent de 

la USC; Purificación Varela Patiño, 

també professora de PTD a la USC, i 

l’odontòleg Pepe Martín Cruces.

En la presentació del llibre, Martín 

Biedma, que exerceix professional-

ment al municipi corunyès de Noia, 
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L’odontòleg gallec Benjamín Martín Biedma, va presentar el llibre “Protocolos Clínicos de Endodoncia  
y Reconstrucción del Diente Endodonciado” el 17 de febrer passat al Saló Noble del Pazo de Fonseca,  
un noble edif ici de Santiago de Compostel·la. 



en marxa el nou 

ESPAI 
PERSONAL 

COEC

QUÈ ÉS?
El COEC, a través de la seva pla-
taforma de gestió de dades, dona 
accés, mitjançant una intranet, a un 
espai personal on cada col·legiat 
pot dur a terme els tràmits de for-
ma virtual. Es treballa d’acord amb 
la llei òmnibus. Cada membre pot 
entrar al seu perfil per accedir als 
serveis i tràmits que el Col·legi posa 
a la seva disposició. L’objectiu és 
aconseguir més implicació i partici-
pació per part dels col·legiats

DES DE L’ESPAI 
PERSONAL JA PODEU:
• Consultar factures
• Descarregar certificats de quotes
• Sol·licitar certificats de col·legiació
• Seguir les jornades en streaming
• Accedir als continguts de la Web TV

COM ACCEDIR-HI?
Per poder accedir a l’espai personal 
només cal complimentar un formulari 
a través de coec.cat. Un cop enviat, 
es rebrà a la bústia de correu elec-
trònic el nom d’usuari i un enllaç per 
completar la validació del compte. 

Per a qualsevol 
dubte, adreceu-vos a 
coec@coec.cat 

o truqueu-nos al

93 310 15 55
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tingut a arrodonir-ne el nombre, són les 
que m’han sortit):
1. Somriu.
2. Utilitza les paraules “sisplau” i “gràcies”.
3. Digue’ls als altres quant te’ls estimes. De-

dica’ls temps, amor s’escriu t-e-m-p-s.
4. Accepta els altres com són. No vul-

guis canviar-los i valora el bo que te-
nen, que és molt.

5. Saluda amb alegria tothom. Tothom: 
coneguts i desconeguts.

6. Escolta els altres. Preocupa’t per ells. 
Pregunta’ls per les seves coses.

7. Ajuda els altres sempre que puguis. 
Ben pensat, sempre pots.

8. Anima i aixeca l’ànim a les persones 
que ho necessitin.

9. Tingues detalls i sorpreses amb els altres.
10. Truca als teus pares.
11. No et queixis, fes alguna cosa per mi-

llorar-ho.
12. Passeja per la natura.
13. Sigues agraït i valora el que tens.
14. Relativitza els problemes. Nomes qua-

tre són greus.
15. Genera pau i harmonia al teu voltant. 

No vulguis tenir sempre la raó o que 
es faci el que tu vols.

16. Demana perdó quan t’equivoquis.
No ho sé, a mi em sembla que són coses 
petites, aplicables, concretes, bàsiques. 
Però el que sempre em sorprèn és que 
els que més en saben proposen coses 
així, que et fan riure del simples que 
son. Perquè la vida és simple, el que pas-
sa és que ens encanta complicar-nos-la 
o que ens la compliquin. 
Si t’hi fixes, totes aquestes actituds estan 
relacionades amb el tracte amb els altres, 
amb ser amables, en línia amb aquella re-
flexió de Tagore que deia que “qui no viu per 
servir, no serveix per viure”. Pots provar-ho 
tu mateix, en qualsevol moment: la manera 
més simple i senzilla de sentir-te feliç és ser 
amable amb els altres. Prova-ho.
Hi ha persones que pensen que ser ama-
ble és ser tou. Buf! Quins capsigranys!!! 
Jo crec que ser amable és ser humà; crec 
també que ser amable és més difícil que 
ser intel·ligent, perquè la intel·ligència 
és un do i l’amabilitat una elecció; i crec, 
a més, que ens fa falta molta amabilitat 
en un món cada cop més inhumà, hostil, 
agressiu i insensible al sofriment aliè. 

SETZE COSES SENZILLES QUE ENS FARAN SENTIR MÉS FELIÇOS

Ser amable per anar xutat per la vida
Em faré pesat perquè insistiré en un 
tema que repeteixo moltes vegades. 
Però jo sóc dels de Chesterton, que deia 
que “no necessitem que ens diguin les 
coses, necessitem que ens les recordin”. 
La premissa és senzilla: per ser feliç, 
la manera més ràpida i senzilla és ser 
amable amb els altres. Així de simple. 
Així de complicat en un entorn de sa-
pastres i ximplets.
Tolstoi deia que “hi ha molts tipus de co-
neixement, però n’hi ha un que és més 
important que els altres, el coneixement 
de com s’ha de viure i aquest coneixe-
ment, moltes vegades, es menysprea”. Jo 
em dedico a llegir i estudiar què diuen 
els savis, els experts, els que saben so-
bre com s’ha de viure. I aquí us trasllado 
algunes reflexions:
1. Una cosa que tenen clara els que en 
saben, i s’ha de ser molt ruc per no es-
tar-hi d’acord, és que en el fons de ca-
dascun de nosaltres existeix l’anhel 
de viure una vida feliç, plena, una vida 
de grandesa, de deixar petja, d’aportar 
quelcom, de tenir una vida amb sentit, 
d’oferir sempre la nostra millor versió. 
Tots volem experimentar alegria, il·lusió 
i entusiasme en el nostre dia a dia. 
2. Una altra cosa que tenen clara els ex-
perts més rigorosos és que viure amb 
alegria no es fàcil en un entorn en el 
qual per cada alegria que tenim rebem 
27 disgustos. Els arguments per al desà-
nim, el pessimisme o la resignació són 
molt abundants perquè som en un món 
que sovint sembla dominat per la injus-
tícia, l’egoisme, l’avarícia i la cobdícia. 
Raons per engegar-ho tot a prendre pel 
sac n’hi ha unes quantes i per a algunes, 
uns milers de quantes. 
2.5 (li he posat aquesta numeració per-
què aquest punt no és de cap expert, és 
de collita pròpia). Si ens resignem i ti-
rem la tovallola, ens hauríem de pregun-
tar que ens quedaria llavors. Si decidís-
sim que n’estem fins al capdamunt de 
tot, si visquéssim des de la pura inèrcia 
i la trista rutina, des de l’apatia o l’aban-
donament, probablement, només acon-
seguiríem agreujar el problema i viure 
emprenyats, tristos, de mal humor, an-
goixats, frustrats. Honoré de Balzac deia 
que la resignació és un suïcidi quotidià.

3. Una tercera idea en la qual coincidei-
xen és que el canvi comença per un ma-
teix. Ens agradi o no, las coses són com 
són i canviar-les és lent, difícil. Cal fer-
ho, però és molt més fàcil canviar-nos 
nosaltres mateixos. Gandhi deia que 
“hem de ser el canvi que volem veure 
al món”. Vols un món millor? Tu has de 
ser millor. Un món més generós? Doncs 
tu primer. Més just? Comença tu també. 
L’únic que controlem al 100% és la nostra 
manera de ser i no es pot exigir a la resta 
del món una cosa que no fem ni nosaltres 
mateixos. A més, un es va adonant que 
la nostra actitud influeix en la manera 
que percebem les coses. Per això, quan 
canviem l’actitud, el nostre entorn també 
comença a canviar. Doncs això mateix, el 
canvi comença per un mateix.
4. En el que no tots els savis estan 
d’acord —però sí els que jo admiro— és 
que canviem elegint. Som com escollim 
ser. La genètica influeix, però la resta 
depèn de nosaltres. Escollim, decidim 
la nostra manera de ser i aquesta és la 
nostra gran llibertat, el nostre gran repte. 
Lluitar cada dia per ser la millor persona 
que puguem arribar a ser, com a pares, 
parelles, amics, professionals, escollint 
les millors actituds a cada instant. Aquí 
hi ha el sentit de les nostres vides.
5. I què s’ha d’escollir? Aquí és on els 
savis i experts no es posen d’acord. Al-
guns proposen models molt complexos 
que sóc incapaç d’entendre, d’altres van 
canviant d’opinió a cada llibre que pu-
bliquen i uns quants simplement estan 
més tarats que aquells a qui pretenen 
ajudar. Com que sóc curt, sempre m’han 
agradat les coses simples, senzilles, 
concretes, les que son fàcils d’entendre 
i d’aplicar. Per això he agafat idees de 
Tal Ben-Shahar, de Martin Seligman, de 
Francesc Torralba, de Stephen Covey i 
del Papa Francesc per fer una llista de 
coses simples que tots plegats podem fer 
cada dia. Són coses que puc triar si fer o 
no, només depenen de mi. Coses que puc 
fer independentment del que faci la res-
ta, coses per a les quals no hi ha excusa 
si no es fan, coses que si féssim molts, 
potser canviaríem el món, coses que si 
fem, segur que almenys faran canviar el 
nostre. Són setze coses (no m’he entre-
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clínica dental. “Estem convençuts,” afe-
geixen els editors Francisco Soriano i 
Jorge Cacuango que “la interacció entre 
el llibre i la xarxa n’augmenta conside-
rablement l’efecte pràctic”.

Els editors i Daniel Izquierdo Hänni ja 
es coneixien. De fet, el llibre és una re-
edició actualitzada de dos llibres ja es-
gotats: “Unir en una única obra qüesti-
ons de màrqueting amb aspectes de la 
comunicació fa que el llibre sigui inte-
ressant no només per als dentistes i ti-
tulars, sinó també per a tots aquells pro-
fessionals de l’odontologia que tracten 
amb pacients.” resumeix l’autor. Direc-
tor de màrqueting titulat a Suïssa, on va 
nèixer i formar, Daniel Izquierdo compta 
amb més de trenta anys d’experiència 
en el món del màrqueting i la comunica-
ció integrada. Assessora empreses cen-
treeuropees que es volen instal·lar a la 
península. En el seu perfil professional, 
revela que, tant a l’odontologia com en 
la resta de camps, “no només cal domi-
nar perfectament els idiomes, també cal 
copsar les diferents mentalitats i saber 
com establir un pont entre els costums i 
les diferents maneres de fer negoci“.

PROPOSTES

La manera més fàcil de fer-nos la vida 
més agradable es fer-la més agradable 
als altres. Molts no parem de quei-
xar-nos que les coses van malament; 
no obstant això, no estem disposats a 
fer esforços seriosos per posar remei a 
la situació. I aquests 16 punts són co-
ses que, sens dubte, tots podríem fer 
amb poc esforç perquè no es faci re-
alitat aquella cèlebre frase de Martin 
Luther King: “en aquesta generació no 
ens haurem de penedir de les accions 
de la gent perversa, sinó del sorpre-
nent silenci de la bona gent”. 
Si t’ho penses bé, ser amable és una gan-
ga perquè té aquests quatre avantatges:
• Fa que et sentis millor. Això és indis-

cutible. Tenim aquest mecanisme in-
terior que fa que ens sentim bé quan 
ajudem o som amables amb algú altre. 
L’altruisme genera alegria interior.

• Fa que els altres se sentin millor. “La 
necessitat més profunda de l’ésser 
humà és l’anhel de sentir-se apreciat” 
deia William James. Hi ha moltes per-
sones que són pobres materialment, 
però n’hi moltes més que viuen sota 
el llindar de la pobresa afectiva, d’es-
tima, d’amabilitat. L’ajuda emocional 
als altres és, ara mateix, més necessà-
ria que mai i una persona amable és, 
sens dubte, una ONG amb potes.

• T’ajuda a ser millor persona. És incom-
patible ser amable i ser un malfactor. 
L’esforç de l’amabilitat porta implícit 
l’augment d’altres valors com la ge-
nerositat, la paciència, l’honestedat, la 
cura en les formes, la sinceritat... 

• I, a sobre, és gratis.
Ser antipàtic és una ximpleria, no ho 
creus? Ho dic seriosament. Vistos els 
avantatges, s’ha de ser molt curt per 
no ser amable.

Daniel Izquierdo presenta “Claves para el éxito en la clínica dental. El marketing 
odontológico y la comunicación con el paciente”, un llibre que aborda com 
connectar amb els clients potencials amb continguts eminentment pràctics.

Marketing dental, a l’abast de tothom
No només a casa nostra, sinó també a 
altres parts del món, les clíniques den-
tals es veuen abocades a desenvolupar 
l’activitat en un entorn cada cop més 
competitiu al qual s’ha sumat l’impacte 
de les noves tecnologies a l’hora de po-
sicionar productes i serveis i, sobretot, 
presentar-los amb tanta credibilitat com 
sigui possible a través d’internet i les 
xarxes socials.

Per tant, sovint, ser un bon dentista ja no 
és suficient per tenir èxit a la consulta o 
ganivet on es treballa, sinó que és impres-
cindible disposar d’uns coneixements 
mínims de màrqueting. No obstant això, 
no tots els professionals de l’odontologia 
tenen el temps i/o els mitjans per assistir 
a cursos sobre aquest àmbit tan impor-
tant en els temps que vivim.

En aquest sentit, la nova publicació de 
l’editorial Atlantis es planteja com un 
manual d’ajuda de fàcil accés per a tots 
aquells que vulguin ampliar coneixe-
ments en la matèria. L’especialista Daniel 
Izquierdo Hänni presenta “Claves para el 
éxito en la clínica dental. El marketing 
odontológico i la comunicación con el 
paciente”, un llibre que combina explica-
cions teòriques amb exemples pràctics.
 
“Amb aquesta petita obra vull explicar el 
perquè de certs fets i procediments,” co-
menta l’autor i fundador de Swiss Dental 
Marketing, “ja que em sembla fonamen-
tal tenir aquests coneixements per fer 
una aplicació coherent del màrqueting 
en funció de les particularitats de cada 
clínica.” Izquierdo parla no només del 
màrqueting pur i dur, sinó també dels 
diferents aspectes de la comunicació i 
del diàleg amb el pacient. 

El llibre conté una bona quantitat d’il-
lustracions per facilitar la comprensió 
dels lectors, així com enllaços a internet 
en els quals els alumnes poden descar-
regar exercicis per aprofundir en deter-
minats temes. També hi trobaran ajuts 
en forma de llistes de tasques perquè 
apliquin el que aprenen directament a la 
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Carrer de l’Argentera

Via Laietana

carrer dels Flassaders

ca
rre

r d
el

s S
om

br
er

er
s

Av
in

gu
da

 d
el

 M
ar

qu
ès

 d
’A

rg
en

te
ra

Pa
ss

ei
g d

’Is
ab

el
 II

Car
re

r d
els

 C
an

vi
s N

ou
s Carrer dels Canvis Vells

ca
rre

r d
el

s S
an

ta
 M

ar
iaBasílica de 

Santa Maria 
del Mar

Jaume I

1

2
3

4

5

6

7

52 COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA / 178

Les delícies gastronòmiques del Born

El Bor n,  que for ma pa r t  del 

barri barceloní de La Ribera, 

en temps pretèr its  (segles 

XIII i XV) va ser el centre econòmic 

i social de la ciutat comtal. D’aquesta 

època gloriosa es conserven palaus 

al carrer de Montcada, l’hermosís-

sima llotja gòtica i, per descomptat, 

la novel·lísticament famosa catedral 

del mar d’Ildefonso Falcones. Aquest 

barri falaguer va perdre protagonisme 

a favor del barri de la Mercè i el nou 

por t  dura nt el  segle X V I .  El  1873 , 

l’Ajuntament va aprovar el projecte 

de construcció del Mercat Central de 

Barcelona redactat per Josep Fontseré. 

Va ser el mercat del barri fins al 1920. 

Després, es va convertir en mercat de 

fruites i verdures majorista fins que es 

va traslladar a Mercabarna el 1971. El 

barri va caure en una regressió econò-

mica i es va tornar una zona bastant 

deprimida i inhòspita, sobretot quan 

es feia fosc. Gràcies a aquells proces-

sos socials incontrolats de gentrifica-

ció, el barri va tornar a renéixer com 

l’au Fènix de les cendres i s’ha conver-

tit en tot un centre de referència pera 

als ciutadans i els turistes que estan 

de pas per la ciutat.

D’aquest passat comercial del barri en 

destaquen establiments com la Vila 

Viniteca, fundada el 1932 i que avui 

és una de les comercialitzadores de 

vins més importants del nostre país, 

pel nombre de referències, pel seu 

club de vins i per oferir la possibilitat 

de comprar a l’avançada els vins que 

seran als prestatges d’aquí a un any 

amb el corresponent estalvi econòmic. 

Va ser un gran innovador amb els tas-

tos per a tots els nivells i relacionats 

amb la gastronomia i l’enologia. Per 

altra part, la zona de teca és un tem-

ple de peregrinació gràcies a l’elenc 

de delicadeses com una cava de 350 

tipus de formatges artesans nacionals 

i internacionals, des dels de petita 

producció als més exclusius farcits 

de tuber melanosporum o de tartufo 

bianco d’Alba. Mereixeria tot un capí-

tol a part tant el tema dels embotits 

ibèrics de gla de les millors cases o 

l’apartat de llaunes de conserva. Fer 

un àpat al petit menjador o al soter-

PROPOSTES
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rani per a grups petits, es converteix 

en un festival gastronòmic de focs 

artificials. Imprescindible tastar l’ad-

dictiu milfulls de crema cremada del 

Forn Vilamala, just davant del mateix 

carrer dels Agullers.

Al carrer de l’Argenteria tenim dues 

parades obligatòries: Cafés el Magní-

fico, tota una referència en el torrat 

de cafès des de 1919 i amb una àmplia 

selecció de grans de tot el món. Al 

davant, Sans&Sans que n’és la versió 

en tes i tisanes.

Un altre establiment centenari és la 

Casa Gispert que, des de 1851, torra 

fruita seca amb un gran reconeixe-

ment internacional. Entrar a la botiga 

és un viatge al passat que enamora, 

com endinsar-se en els antics col-

mados d’ultramarins. D’aquí sempre 

m’empor to les avel la nes tor rades 

lleugerament fumades, les orellanes 

d’albercocs ecològics i les nous de 

macadàmia garrapinyades.

A l’altre costat de Santa Maria del Mar 

ens espera la botifarreria de Santa 

Maria, especialitzada òbviament en 

botifarres, ¡si l ’una és bona; l ’a ltra 

encara més!. Les que m’agraden més 

són la de salsa cafè de París, amb 

una recepta autèntica del restaurant 

parisenc Maxim’s, i la de trompetes 

de la mort, que està com el propi nom 

indica. Els que creuen que els pebrots 

del Padrón són un joc de nens tenen 

la boti-bitxo-farra, amb bitxos que 

piquen de veritat. I per als atrevits 

ofereixen la botifarra dolça amb poma 

i nous i la de xocolata negra.

Al carrer dels Flassaders hi ha la 

Past isser ia Hof ma nn,  a mb el  seu 

croissant farcit de mascarpone que 

és de mascletà. A l ’a ltre extrem, a 

tocar de Santa Maria del Mar hi ha 

la Pastisseria Bubó, de les poques 

que pertanyen a l’elitista associació 

Relais Desserts de la Haute Pâtisserie 

française, que ofereix irresistibles i 

hipnotizants namelaka (en japonès 

vol dir molt cremós, fetes amb una 

tècnica creada per l’escola de pastis-

seria de Valrhona).

Jose María Toro
Comentarista gastronòmic
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1. Vila Viniteca 2. Cafés El Magníf ico

3. Sans & Sans 4. Casa Gisper t

5. La botifarreria de Santa Maria 6. Pastisseria Hofmann

7. Pastisseria Bubó

bloghedonista.com
facebook.com/bloghedonista
instagram.com/bloghedonista
twitter.com/BlogHedonista
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AGENDA · MARÇ-ABRIL-MAIG

AGENDA
CURSOS CONFERÈNCIES
22 d’abril 2017

Curs d’òxid nitrós
Docent pendent de confirmació

28 i 29 abril 2017

“Cómo hacer nuestras endodoncias de un forma 
más rápida y segura?”
Dr. José Francisco Gaviño Orduña

12 i 13 abril 2017

Curs bàsic teoricopràctic de cirurgia oral
Dra. Marta Satorres Nieto / Dra. Sílvia Pérez García / Dr. Pablo Al-

tuna Fistolera, / Dr. Albert Barroso Panella / Dr. Jorge Bertos Quí-

lez / Dr. Octavi Ortiz Puigpelat / Dr. Ernest Lucas

20 maig 2017

“Relación entre Periodoncia y Ortodoncia: Cómo 
establecer la simbiosis”
Dr. Fernando Llambés / Dra Pilar Martínez     

19 maig 2017

Reanimació cardiopulmonar (RCP)
“Ressucitació i suport vital bàsic al gabinet dental”
Stevens Salvà Sutherland

27 abril 2017

“Preservación, implante inmediato o protocolo 
diferido: toma de decisiones en el sector estético”
Dr. Albert Barroso Panella

25 abril 2017

Conferència sobre ortodòncia i cirurgia
Dra. Marta Serra Serrat / Dr. Samir Aboul-Hosn

15 juny 2017

“Factors de risc de la periimplantitis. La malaltia 
del S. XXI”
Dra. M. Àngels Sánchez Garcés
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DR. ENRIC POU

DARK SMILES ·

http://www.coec.cat/ca/agenda-coec
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CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES E INVESTIGACIÓN DENTAL

CURSOS 
2017

CON LA COLABORACIÓN:

¡La mejor formación A TU ALCANCE!

¡Tu futuro con las máximas garantías!

Reabilitación
en pacientes

edéntulos con sobre 
dentaduras sobre 

implantes

Máster en
implantología

y
prostodoncia

Curso
práctico

de implantología
Básica

y  Avanzada en
Santo Domingo

Curso prótesis
fija con pilares

naturales
e implantes

Curso práctico
de implantología
Básica y  Avanzada
en Santo Domingo

Durante esta semana de inmersión en la Implantología, nuestros alumnos adquieren 
seguridad e independencia, planteándose una clara evolución en su proceso de aprendizaje 
entre el primer y el último día de trabajo.

Este curso proporciona las bases racionales para el desarrollo de las fases del proyecto en 
prótesis fija. Montaje en articulador y encerado diagnóstico-planificación de rehabilitación 
protética, técnicas de preparación vertical y horizontal  de dientes naturales y la confección 
de restauraciones provisionales.

El objetivo de este curso es dar a los clínicos evidencias científicas útiles para la selección 
de la sobredentadura correcta. Se presentaran algunos casos clínicos donde se evaluarán 
los problemas cotidianos, desde la colocación de los implantes hasta la selección del 
sistema de fijación y se explicaran sus posibles soluciones.

Máster en
implantología
y prostodoncia

El objetivo principal de este Máster es formar al alumno para que pueda aplicar de forma 
simple y predecible las últimas técnicas de Cirugía e Implantología Oral. Este programa, 
es el primero en Europa donde el alumno colocará de 10 a 30 implantes en el curso en 
pacientes aportados por la organización.

Curso prótesis
fija con pilares
naturales e
implantes

Reabilitación en 
pacientes edéntulos 
con sobre dentadu-
ras sobre implantes

2 y 3 de junio de 2017
Por el Dr. Tonino Traini

De octubre 2017
a septiembre 2018
Directores:
Dr. Hernán López Rubín
Dr. Juan Méndez Rivas

Del 6 al 14 de mayo de 2017
Directores:

Dr. Hernán López Rubín
Dr. Juan Méndez Rivas

28, 29 y 30 de abril de 2017
Por el Dr. Alessio Casucci 

y Alessandro Ileasi

PLAZAS LIMITADAS. 
SE APLICARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE RESERVA.
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Consigue la máxima precisión y calidad en tus impresiones.
Las siliconas Proclinic Expert te ofrecen impresiones 
detalladas, exactitud dimensional asegurada                                          
y total integridad de los márgenes.

De forma fácil y precisa. Con tiempos 
correctamente modulados y diferentes viscosidades                                                  
para cada necesidad clínica.
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Proclinic Expert Bulk Fill

Proclinic Expert
www.proclinic-products.com

Description 
Proclinic Expert Bulk Fill is a light cured, radiopaque 
composite that adopts a systematic and scientific approach 
to shade arrangement. Proclinic Expert Bulk Fill 
composite can be cured to a maximum of 5 mm in 20 
seconds with an LED curing light or 40 seconds with a 
halogen light. Proclinic Expert Bulk Fill composite is 
available in 4 g syringes and 0.25 g unit dose capsules. 
Proclinic Expert Bulk Fill was evaluated by nine editors 
in 345 uses. This composite system earned a 91% clinical 
rating. 

Clinical Observations 
Instructions/Packaging
Syringes and capsules of Proclinic Expert Bulk Fill are 
labeled completely with name and expiration date. Unit-
dose capsules are boxed in clear plastic containers that are 
easy to store. 

Handling
Proclinic Expert Bulk Fill nano-hybrid composite handles 
extremely well. The viscosity has sufficient body for packing 
without being too stiff. Sculpting anatomy can be done 
with no sticking of the instrument to the composite.

Consultants’ Comments

“The handling properties of Proclinic Expert Bulk Fill are 
very good.”

“Proclinic Expert Bulk Fill has a 5 mm depth of cure.”

“Capsule design and color coding are perfect.”

“Final esthetics was great.”

“Shading in a typical posterior tooth is not crucial and this bulk-
fill composie blends very nicely with moderately sized fillings.”

Key Features:
Compared to Competitive Products 

from Manufacturer’s Brands:
Percentage of Consultants Who Would:

Esthetics
Proclinic Expert Bulk Fill shades blend well with the tooth, 
and they all polish well. Proclinic Expert Bulk Fill is fairly 
translucent but was reported to be acceptable for most posterior 
applications.
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Proclinic Expert Bulk Fill was evaluated by nine editors 
in 345 uses. This composite system earned a 91% clinical 
rating. 

Clinical Observations 
Instructions/Packaging
Syringes and capsules of Proclinic Expert Bulk Fill are 
labeled completely with name and expiration date. Unit-
dose capsules are boxed in clear plastic containers that are 
easy to store. 

Handling
Proclinic Expert Bulk Fill nano-hybrid composite handles 
extremely well. The viscosity has sufficient body for packing 
without being too stiff. Sculpting anatomy can be done 
with no sticking of the instrument to the composite.

Consultants’ Comments

“The handling properties of Proclinic Expert Bulk Fill are 
very good.”

“Proclinic Expert Bulk Fill has a 5 mm depth of cure.”

“Capsule design and color coding are perfect.”

“Final esthetics was great.”

“Shading in a typical posterior tooth is not crucial and this bulk-
fill composie blends very nicely with moderately sized fillings.”
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Key Features:
Compared to Competitive Products 

from Manufacturer’s Brands:
Percentage of Consultants Who Would:

Esthetics
Proclinic Expert Bulk Fill shades blend well with the tooth, 
and they all polish well. Proclinic Expert Bulk Fill is fairly 
translucent but was reported to be acceptable for most posterior 
applications.


