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EDITORIAL · EN CONSTANT APRENENTATGE

El dia a dia, tant en l’àmbit privat com en l’exercici 

de la nostra professió, està marcat per un aprenen-

tatge constant. No sols es tracta de realitzar aquells 

tractaments dels quals, de forma empírica, coneixem els 

resultats ni actuar, com deia Freud, segons el conegut 

estímul-resposta. Afortunadament, tenim la capacitat de 

renovar-nos, instruir-nos i mai deixar d’aprendre. 

La nostra activitat requereix l’actualització i el coneixe-

ment continu de noves tècniques, eines i materials que 

ens obren camins d’actuació cercant sempre l’excel·lència. 

Aquesta premissa, la de formació continuada, és amb la 

qual treballa el COEC per oferir cursos a tots els col·legiats 

d’una manera rigorosa. El principal objectiu és posar-los 

a l’abast els mecanismes i instruments necessaris per a 

la pràctica clínica diària. I , ara, amb l’ajut de les noves 

tecnologies, accedir-hi és molt més fàcil ja que la modalitat 

en línia evita el desplaçament i millora l’adaptació de les 

sessions a l’agenda particular. 

El Barcelona Orthodontic Meeting va aconseguir un èxit 

absolut d’assistència amb la presència de gairebé 300 profes-

sionals. En aquest número, també presentem la cent cinquena 

edició del World Dental Congress, que organitza la Federació 

Dental Internacional i que se celebrarà a finals d’agost a 

Madrid amb la presència de professionals de 120 països, el 

vint-i-tresè congrés de la Societat Espanyola d’Epidemiologia i 

Salut Pública Oral, que tindrà lloc a Girona els darrers dies del 

mes d’octubre, i d’altres novetats del curs acadèmic 2017-2018.

També dediquem especial atenció a la Síndrome d’Es-

gotament Professional (SEP), coneguda en anglès com 

burn-out, literalment estar cremat. Per què els odontòlegs 

hi som susceptibles i a què es deu? Ho descobrirem en un 

article del Dr. Antoni Calvo, director de la Fundació Gala-

tea, i el Dr. Josep Matalí, responsable de l’Àrea d’Informa-

ció i Processos de la mateixa entitat. Una entrevista amb 

la Dra. Núria Vallcorba, el paper del Responsable Sanitari 

en l’exercici de l’odontologia o què cal fer davant d’una 

inspecció fiscal són altres continguts que podeu trobar 

en una revista en la qual el Dr. Enric Pou  parla de la seva 

doble faceta i afirma que “tant en l’odontologia com en el 

dibuix, cal tenir manetes i sensibilitat artística”.

En constant aprenentatge
En constante aprendizaje
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EN CONSTANTE APRENDIZAJE · EDITORIAL

DRA. DOLORS CEPERUELO
Directora

El día a día, tanto en el ámbito privado como en el ejer-

cicio de nuestra profesión, está marcado por un apren-

dizaje constante. No solo se tracta de realizar aquellos 

tratamientos de los cuales, de forma empírica, conocemos 

los resultados ni actuar, como decía Freud, según el conocido 

estímulo-respuesta. Afortunadamente, tenemos la capacidad 

de renovarnos, instruirnos y nunca dejar de aprender. 

Nuestra actividad requiere la actualización y el conocimiento 

continuo de nuevas técnicas, herramientas y materiales que 

nos abren caminos de actuación buscando siempre la exce-

lencia. Esta premisa, la de la formación continua, es con la que 

trabaja el COEC para ofrecer cursos a todos los colegiados de 

forma rigurosa. El principal objetivo es ponerlos al alcance 

los mecanismos e instrumentos necesarios para la práctica 

clínica diaria. Y, ahora, con la ayuda de las nuevas tecnologías, 

acceder es mucho más fácil puesto que la modalidad en línea 

evita desplazarse y mejora la adaptación de las sesiones a la 

agenda particular de cada uno. 

El Barcelona Orthodontic Meeting consiguió un éxito abso-

luto de asistencia con la presencia de casi 300 profesionales. 

En este número, también presentamos la ciento cinco edi-

ción del World Dental Congress, que organiza la Federación 

Dental Internacional y que se celebrará a finales de agosto 

en Madrid con la presencia de profesionales de 120 países, el 

vigésimomotercero congreso de la Sociedad Española de Epi-

demiología y Salud Pública Oral, que tendrá lugar en Gerona 

los últimos días del mes de octubre, y otras novedades del 

curso académico 2017-2018.

También prestamos especial atención al Síndrome de Des-

gaste Profesional (SDP), conocido en inglés como burn-out, 

literalmente estar quemado. ¿Por qué los odontólogos somos 

susceptibles y a qué se debe? Lo descubrimos en un artículo 

del Dr. Antoni Calvo, director de la Fundació Galatea, i el Dr. 

Josep Matalí, responsable del Área de Información y Proce-

sos de la misma entidad. Una entrevista con la Dra. Núria 

Vallcorba, el papel del Responsable Sanitario en el ejercicio 

de la odontología o què debemos hacer ante una inspección 

fiscal son otros contenidos que hallaréis una revista donde el 

Dr. Enric Pou nos habla de su doble faceta i afirma que “tanto 

en la odontología como en el dibujo, debes tener manitas y 

sensibilidad artística”.
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TEMA DE PORTADA · FDI MADRID 2017, L’ESDEVENIMENT DE LA DÈCADA

Madrid acollirà la 105a edi-

ció del Congrés Dental més 

important del món, el World 

Dental Congress de la Federació Dental 

Internacional. S’hi esperen més de 10.000 

assistents procedents de 120 països.

Un esdeveniment multidisciplinari 

en què es donaran cita, durant quatre 

dies complets, els ponents nacionals 

i  internacionals més destacats de 

les pr incipals discipl ines odonto-

lògiques.  El  resultat és un car tel l 

incomparable i un programa científic 

d’altíssima qualitat. 

Amb motiu del congrés, s’habilitaran 

5.000 metres quadrats d’exposició 

es preveu que es donin cita a la capi-

tal de l’estat.

 

Segons Óscar Castro, president del 

Consell General de Dentistes d’Espa-

nya, l’esdeveniment de Madrid suposa 

la materialització d’un projecte ambi-

ciós “pensat per millorar la qualitat 

de la pràct ica odontològica a tots 

els nivells”. Segons ha precisat ell 

mateix, l’Organització Col·legial de 

Dentistes d’Espanya treballa junta-

ment amb la FDI perquè el congrés 

sigui un èxit rotund, “i no tenim cap 

dubte que ho serà perquè es reuneixen 

tots els condicionants: un programa 

científic de primer nivell ,  una seu 

idònia com és Madrid i concretament 

comercial amb la presència de les 

principals marques del sector dental. 

Aquest desplegament farà possible 

que Madrid es converteixi en la capital 

mundial de l’odontologia d’aquest 2017 

i esdevingui la seu de l’esdeveniment 

d’aquest àmbit més rellevant de la 

dècada a Espanya.

En definitiva, doncs, es tracta d’una 

oportunitat única i irrepetible perquè 

els dentistes, els estudiants d’odonto-

logia, els higienistes, els auxiliars i 

els tècnics en pròtesis dentals puguin 

actualitzar, ampliar coneixements, 

compar t ir  ex per iències i  establ ir 

contactes professionals de tota mena 

entre els més de 10.000 assistents que 

La cita serà al recinte d’IFEMA del 29 d’agost a l’1 de setembre

Congrés Dental Internacional de la FDI a Madrid. 
L’esdeveniment de la dècada
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d’activitats paral·leles i complemen-

tàries per compartir coneixements i 

experiències i fer networking. Des del 

COEC, també estem fent tot el possible 

perquè el congrés sigui tot un èxit”.

PONENTS CONFIRMATS
L’estol de ponents espanyols confir-

mats parla per si sol de la qualitat del 

congrés. Entre els que ja han confir-

mat la presència a Madrid destaquen 

els doctors Mariano Sanz, José María 

Malfaz, Beatriz Giménez, Juan Carlos 

Pérez, Paloma Planells, Eduardo Anitua, 

Fernando Autrán, Juan Blanco, José 

Vicente Bagán o Pau Galindo. Aquests 

són només alguns dels experts que par-

ticiparan en la part científica. 

Aquest elenc de professiona ls de 

pr imer nivel l a Espanya s’uneix a 

u n nombre impor ta nt de ponents 

internacionals procedents de diver-

ses parts del món que compartiran 

coneixements i les últimes novetats 

en la pràctica clínica en les cinc sales 

habilitades i amb traducció simultà-

nia al castellà d’IFEMA. 

Pel que fa a l’exposició comercial, la 

Federació Dental Internacional espera 

comptar a mb la presència de 350 

empreses nacionals i internacionals 

en els 5.000 metres quadrats previstos, 

que encara donaran més color i faran 

més atractiu l’esdeveniment.

IFEMA, els certificats d’acreditació 

de l’ADA, així com crèdits de forma-

ció continuada, tallers pràctics o un 

programa lúdic paral·lel molt atractiu. 

I, tot plegat, a uns preus d’inscripció 

força competitius”.

Per la seva banda, el president del 

COEC, el Dr. Antoni Gómez, consi-

dera que és una cita imprescindible 

sobretot per als odontòlegs catalans 

i espanyols: “Crec que no és exagerat 

dir que el Congrés de Madrid serà 

l ’esdeveniment de la dècada per a 

l ’odontologia de casa nostra .  Cap 

professional hauria de permetre’s no 

ser-hi present. El programa científic 

és d’altíssim nivell i hi ha un munt 
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P R O G R A M A  C i e n t í f i C O  f d i

Martes 29 agosto

Meet the Expert. Encuentro con el experto

13:30 - 14:30
Perio-implante: K. Ackermann; S. Fickl (Alemania)    

Prostodoncia: M. Kern (Alemania)    

8

HORA PABELLÓN 5
PABELLÓN 3 PABELLÓN 3 PABELLÓN 3 PABELLÓN 3

SALA 3A SALA 3B SALA 3C SALA 3D

9:00 - 10:00 SIMPOSIO
El reto  

del incremento  
de la seguridad clínica 

del paciente
E. Acosta (México)

N. Hiivala (Finlandia)
E. Kalenderian (USA)

B. Perea (España)

Enfoque de riesgo en la 
atención restauradora 

del paciente mayor
P. Allen (Singapur)

Adhesivos 
bioremineralizantes para 
restauraciones duraderas

S. Sauro (Italia)

La evolución  
de los composites 
del sector anterior
F. Autran (España)

Resultados largo plazo de 
injertos de tejidos  conectivos 

en implantología
R. Gómez-Meda (España)

10:00 - 10:30 COFFEE BREAK

10:30 - 11:30
Odontología  

digital
E. Comlekoglu (Turquía)

Pensamiento  
crítico: la evaluación 
de la investigación 

en Odontología
M. Glick (USA)

D. Johnsen (USA)

Tratamiento 
biológico del 

alveolo: el por qué 
y el cómo

E. Anitua (España)

Ayudando  
a nuestros pacientes 

a mantener sanos 
sus dientes toda la vida

P. Gatón (España)

11:30 - 12:00 COFFEE BREAK COFFEE BREAK

12:00 - 13:00

El gran desafío 
de la odontología estética 

digital
C. Moussaly (Francia)

El rostro enfermo
F. Monje (España) 

Trastornos 
potencialmente 
malignos de la 
cavidad oral: 
leucoplasia

JV. Bagan (España)

Regeneración 
de hueso alveolar: autogeno 

o aloinjerto
JA. Fernández (España)

13:00 - 15:00 ALMUERZO

15:00 - 16:00

HOT TOPIC  
SESSION  

ODONTOLOGÍA 
DIGITAL

J. Conejo (Costa Rica)
C. Moussaly (Francia)

E. Comlekoglu (Turquía)

El papel de la microbiota 
en la etiologia de las 

infecciones periodontales 
y periimplantarias

N. Lang (Suiza)

FORO
Resistencia  

antimicrobiana
Comité de Ciencia  

de la FDI

La regeneración 
periodontal: 

situación actual 
y enfoque futuro
M. Sanz (España)

La endodoncia 
en la práctica 

interdisciplinar actual
B. Zabalegui (España)

16:00 - 16:30 COFFEE BREAK COFFEE BREAK

16:30 - 17:30
Protocolos de 

manejo de caries
A. Ismail (USA)

SIMPOSIO  
PERIODONCIA /

IMPLANTES
KL. Ackermann

(Alemania)
S. Fickl (Alemania)

Dientes 
endodonciados 

restaurados
JM. Liñares (España)
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SIMPOSIO YEAR IN REVIEWHOT TOPIC SESSION SIN ACTIVIDAD

Miércoles 30 agosto

Meet the Expert. Encuentro con el experto

13:30 - 14:30
Anestesia: S. Malamed (USA)    

Cariología: A. Ismail (USA)    

9

HORA PABELLÓN 7 PABELLÓN 5
PABELLÓN 3 PABELLÓN 3 PABELLÓN 3 PABELLÓN 3

SALA 3A SALA 3B SALA 3C SALA 3D

9:00 - 10:00 YEAR IN  
REVIEW

ENDODONCIA
MT. Flores (Chile)
S. Simon (Francia)

P. Sleiman (Líbano)
A. Arias (España)

Medicina 
de urgencia: 

urgencias cardíacas 
y paro cardíaco 

súbito
S. Malamed (USA)

Diente o implante: 
¿qué prefiere?

L. Levin (Canadá)
SIMPOSIO FDI 

Unilever
Cepillate día 

y noche

SIMPOSIO  
PROSTODONCIA

E. Comlekoglu (Turquía)
J. Conejo (Costa Rica)

M. Kern (Alemania)
F. Muller (Suiza)
Modera: M. Roig 

(España)

El ortodoncista 
en la mejora 
estética de 

la sonrisa de 
los pacientes

JC. Pérez Varela 
(España)

10:00 - 10:30 COFFEE BREAK COFFEE BREAK

10:30 - 11:30
Manejo del  consultorio 

(parte I)
A. Tolmeijer  (Alemania)

Odontología 
digital en implantes
F. Teixeira (España)

11:30 - 12:00 COFFEE BREAK

12:00 - 13:00

Cuando las biocerámi-
cas permiten un cambio 

de paradigma en el 
campo de la obturación 
del conducto radicular 

S. Simon (Francia)

El consultorio 
de Patología Oral: 
un día cualquiera

E. Ceccotti 
(Argentina)

Rehabilitación oral 
en pacientes 

comprometidos 
o mayores

A. Mersel (Israel)

El uso del CBCT en la 
clínica: ¡tampoco es 

neurocirugía!
D. Miles (USA)

Diseño prostodóncico 
para resultados 

estables y estéticos 
en tratamientos 
periimplantarios
X. Vela (España)

Nuevas 
estrategias en la 

microcirugía 
endodóntica

E. Merino (España)

13:00 - 15:00 ALMUERZO

15:00 - 16:00

La prevención 
de la caries: mucho más 

que el flúor
D. Manton 
(Australia)

Rehabilitación 
completa 

mínimamente inva-
siva mediante 

CAD-CAM
J. Conejo 

(Costa Rica)

La toma de decisiones 
en el tratamiento 

de la periimplantitis
JL. Giovannoli (Francia)

Estrategias 
de adhesión 

(direct boning) 
en diversas 

situaciones clínicas
J. Tagami (Japón)

SIMPOSIO
GENÉTICA
Incorporando 

la genética 
a la clínica dental

T. Hart (USA)
M. Glick (USA)
S. Hart (USA)

SIMPOSIO  
OHAP16:00 - 16:30 COFFEE BREAK

16:30 - 17:30

Enfermedades 
emergentes: 

estamos bien formados
B. Doughan (Líbano)

Oclusión 
y periodoncia.

Oclusión 
e implantes

A. Sanz (Chile)

Manejo 
del consultorio 

(parte 2)
A. Tolmeijer 
(Alemania)

La endodoncia rege-
nerativa: protección 

pulpar y revitalización 
del canal radicular 
S. Simon (Francia)

w w w . w o r l d - d e n t a l - c o n g r e s s . o r g
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Us podeu inscriure en línia mitjançant la pàgina web oficial del Congrés: www.world-dental-congress.com
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JUEVES 31 agosto

Meet the Expert. Encuentro con el experto

13:30 - 14:30
Implantología: N. Mattheos (Hong Kong)    

Ortodoncia: JC. De la Cruz (España)    

10

HORA PABELLÓN 7 PABELLÓN 5
PABELLÓN 3 PABELLÓN 3 PABELLÓN 3 PABELLÓN 3

SALA 3A SALA 3B SALA 3C SALA 3D

9:00 - 10:00 HOT TOPIC 
SESSION

MATERIALES 
DENTALES
S. Sauro (Italia)

J. Tagami (Japón)
N. Silva (Brasil)

Modera: 
M. Toledano (España)

Selección optimiza-
da de adhesivos 

y materiales para 
la odontología 

CAD-CAM
J. Conejo (Costa Rica)

Fracturas 
radiculares 

en dentición 
permanente 

MT. Flores (Chile)

¿Son las 
maloclusiones 
un problema 

de salud pública?
PI. Ngom (Senegal)

Cirugía ósea 
reconstructiva

PJ. Lázaro (España)

Nuevos 
paradigmas 

en la ortodoncia 
del siglo XXI

J. De la Cruz  (España)

10:00 - 10:30 COFFEE BREAK

10:30 - 11:30

Campaña de preven-
ción del cáncer oral: 

la cooperación 
del dentista
K. Hertrampf 

(Alemania)

Tetracaina intra-
nasal asociada a 
oximetazolina: la 

evidencia científica
E. Hersh (USA)

Tratamiento perio-
dontal del siglo XXI.
De la investigación 

a la clínica
M. Feres (Brasil)

El envejecimiento: 
un desafío 

biológico, social 
y económico

F. Muller (Suiza)

Impresiones 
digitales: una 
actualización

B. Giménez (España) 

11:30 - 12:00 COFFEE BREAK

12:00 - 13:00

Odontología 
bioestética.
Odontología 

funcional óptima 
A. Sanz (Chile)

Ultrasonidos 
en la terapia 

del  conducto radi-
cular: de las ondas 

a la clínica
P. Sleiman (Líbano)

CAD-CAM 360: 
aplicaciones 

dentales 
optimizadas

N. Silva (Brasil)

Relación entre 
patología oral 

y síndrome metabó-
lico y obesidad
I. Lamster (USA)

Patología oral 
asociada a nacidos 

prematuros
P. Planells (España)

Cementos 
bioactivos en 
implantología
R. López-Piriz

(España)

13:00 - 15:00 ALMUERZO

15:00 - 16:00
SIMPOSIO
ALIANZA 
SALUD  

PERIODONTAL 
Y SALUD  
GENERAL

D. Herrera (España)
P. Madianos (Grecia)

M. Sanz (España)
F. D’aiuto (Italia)

El logro de trata-
mientos mínima-

mente invasivos con 
el uso del CAD-CAM
C. Moussaly (Francia) HOT TOPIC 

SESSION
PATOLOGÍA 

ORAL
E. Ceccotti 
(Argentina)

JF. Yepes (USA)
JV. Bagán (España)

AneSteSiA
El bloqueo 
troncular 

mandibular 
ha muerto
S. Malamed 

(USA)

Tomografía 
computarizada 
de haz cónico 

en endodoncia
JM. Malfaz (España)

La perdida ósea 
marginal como 

factor predictivo 
clave en la 

periimplantitis
P. Galindo (España)

16:00 - 16:30 COFFEE BREAK COFFEE BREAK

16:30 - 17:30

Vivir con 
implantes dentales: 
un enfoque integral  

para mantener la 
salud a largo plazo

N. Mattheos 
(Hong Kong)

La gestión de los 
factores para la 

preservación del 
hueso crestal 
peri-implante

J. Blanco (España)

Ortodoncia 
transparente: 

pasado, 
presente 
y futuro

JC. Rivero (España)
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VIERNES 1 septiembre

Meet the Expert. Encuentro con el experto

13:30 - 14:30
Materiales dentales: J. Tagami (Japón)    

ATM: J. Tuerp (Suiza)    

SIMPOSIO YEAR IN REVIEWHOT TOPIC SESSION SIN ACTIVIDAD

HORA PABELLÓN 7 PABELLÓN 5
PABELLÓN 3 PABELLÓN 3 PABELLÓN 3 PABELLÓN 3

SALA 3A SALA 3B SALA 3C SALA 3D

9:00 - 10:00

Terapia 
analgésica 

basada en la 
evidencia 
científica

E. Hersh (USA)

Factores 
de riesgo 

del cáncer oral
K. Hertrampf 

(Alemania)

Secuencia de irriga-
ción para la limpieza 

3D del conducto 
radicular

P. Sleiman (Líbano)

¿Cómo educar 
a las madres 

y a sus hijos para 
conseguir una 
óptima salud?

M. Hamza 
(Marruecos)

SIMPOSIO  
DE LA

ACADEMIA DE 
OSTEOINTE-
GRACIÓN

Restauraciones 
parciales 

adhesivas para 
el sector anterior
J. Gurrea (España)

10:00 - 10:30 COFFEE BREAK COFFEE BREAK

10:30 - 11:30
SIMPOSIO 
ODONTO- 
PEDIATRÍA

D. Manton (Australia)
MT. Flores (Chile)
JF. Yepes (USA)

Modera: P. Gatón 
(España)

Éxitos y fracasos 
de los implantes: 
el punto de vista 

del paciente
N. Mattheos 
(Hong Kong)

Láser 
en periodoncia

A. Sculean (Suiza)

HOT TOPIC SES-
SION

ANESTESIA

S. Malamed (USA)
E. Hersh (USA)

Polímeros 
nanoportadores 
en la adhesión 

dentinaria
M. Toledano (España) 

11:30 - 12:00 COFFEE BREAK COFFEE BREAK

12:00 - 13:00

Manual 
ortodóntico 

actualizado para 
pacientes  con tras-
tornos respiratorios 

del sueño
SJ. Kim (Corea)

Prevención 
y manejo 

de las lesiones 
del trigémino 

en odontología
T. Renton 

(Reino Unido)

Movimientos 
dentales 

menores con 
utilización de 

microimplantes en 
pacientes adultos
HM. Kyung (Corea)

Diseño 
implantario: 

factor clave de la 
preservación ósea
JL. Calvo (España)

13:00 - 15:00 ALMUERZO

15:00 - 16:00

Regeneración ósea: 
¿cómo 

mejorar la 
previsibilidad y el 
resultado exitoso?
L. De Stavola (Italia)

Restauraciones 
adhesivas: de la tra-
dición a las restaura-

ciones CAD-CAM
R. Spreafico (Italia)

Patología oral y 
radiología oral en 
odontopediatría
JF. Yepes (USA)

Atención especial 
para niños con lesio-

nes dentales 
MT. Flores (Chile)

Diagnóstico 
y tratamiento 

de los trastornos de 
la ATM: 

simplificación pero 
basada 

en la evidencia 
J. Tuerp (Suiza)

El cambio desde 
los modelos

 tradicionales a los 
nuevos modelos de 

atención oral
L. San Martín (España)

16:00 - 16:30 COFFEE BREAK

16:30 - 17:30

Manejo clínico 
de luxaciones en 

dientes permanen-
tes traumatizados. 

Revisión de 
casos clínicos

S. Curiel (México)

Diferentes 
longitudes 

de ondas láser 
en medicina 
y cirugía oral

U. Romeo 
(Italia)

Diagnósticos 
raros 

edontología: 
un fenómeno común
J. Norderyd (Suecia)

Atención básica 
dental en 

comunidades 
rurales africanas

K. Mashoto 
(Tanzania)

11
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ACTUALITAT · ENQUESTA SATISFACCIÓ COEC

En una valoració des de l’inici del mandat de l’actual Junta de Govern

Els col·legiats mostren un alt grau de satisfacció 
amb la gestió del COEC 

PUNTUACIONS
(de 1 a 5 on 1 és la més 
baixa i 5 la més alta)

COL·LEGIATS
% del total

puntuació (5), mentre que el percen-
tatge d’enquestats que n’aprova la 
gestió se situa per sobre del 77%.

VALORACIÓ JUNTA DE GOVERN
Els resultats de l’enquesta mostren 
ta m b é la  b ona acol l ida ent re  e l s 
col·legiats que han tingut els nous 
progra mes socia ls  del  COEC com 
la posada en ma r xa de la Cl ínica 
Odontològica Sol idàr ia i  de “ Den-
tists4Refugees”, el projecte d’atenció 
a la salut bucodental de les persones 
refugiades als camps de Grècia. 

En relació amb els serveis més ben 
valorats pels col·legiats, destaca molt 
especialment l’oferta formativa (cursos 
i conferències) i s’insta al COEC a apos-
tar més decididament per la formació 
no presencial a través de la xarxa. 

Finalment, i atenent als aspectes a 
millorar, es reclamen, en especial, una 
nova rebaixa de la quota col·legial, així 
com poder disposar de més serveis gra-
tuïts com, per exemple, l’assessorament 
legal en aspectes relacionats amb la 
pràctica professional.

Am b  l ’o b j e c t i u  d e  f e r  u n a 
avaluació de la feina feta i , 
sobretot, conèixer el  grau de 

satisfacció amb la gestió de l’actual 
Junta de Govern, el COEC ha portat a 
terme, aquestes darreres setmanes, 
una enquesta en línia oberta a tots 
els col·legiats. 

Els resultats obtinguts mostren un 
alt grau de satisfacció amb l’actuació 
de la junta i del president, així com 
una valoració molt favorable de la 
gestió econòmica de l’entitat. Així, 
per exemple, un 36,7% dels enques-
tats atorga la màxima puntuació (5) 
a la gestió global de la Junta, seguit 
d’un 35% dels col·legiats que puntua 
la gestió amb un 4. 

En el cas del president, un 37,5% dels 
consultats el valora amb la màxima 

65 
(36,7%)

62 
(35%)

29 
(16,4%)

18 
(10,2%)

3 
(1,7%)
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AUDIÈNCIA REIAL · ACTUALITAT

      

El rei Felip VI rep en audiència al Comitè 
Executiu del Consejo General de Dentistas

L’audiència reial va tenir lloc el 
29 de maig passat i va perme-
tre als integrants del Consejo 

General de Dentistas, entre els quals 
hi ha el president del COEC, el Dr. 
Antoni Gómez, informar al monarca 
sobre la situació actual de l’odontolo-
gia a Espanya. 

En aquest sentit, se li va traslladar 
que el principal objectiu de l’òrgan que 
representen és promoure una odonto-
logia de qualitat, en la qual prevalgui 
l’ètica i la integritat professional, vet-
llant, alhora, per la protecció del dret 
fonamental dels ciutadans i la seva 
salut. L’audiència va finalitzar amb 
el lliurament a Felip VI de la Medalla 
d’Or de l’organització col·legial.
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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 Pro X2 612 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.

www.planpdm.com

Tableta de altas prestaciones
HP Pro X2 612 G2



ÚS DE LA SEDACIÓ ENDOVENOSA · USOS CLÍNICS

L’ansietat davant dels pro-
cediments dentals és una 
circumstància amb la qual 

els odontòlegs s’enfronten dia rere 
dia. A Espanya, s’ha descrit que 
fins a un 40% dels pacients poden 
presentar algun grau d’ansietat. 
I d’aquests, al voltant d’un 5% pot 
ser identificat com a greu o fòbia. 
El tractament és un repte a superar, 
ja que constitueix una barrera en 
la recerca del tractament i esdevé 
una de les principals raons per les 
quals no es visita la clínica dental. 

al màxim l’ansietat i la por, fet que 
proporciona una amnèsia del proce-
diment i evita males experiències 
amb les punxades de l’anestèsia lo-
cal. El postoperatori sol ser més fa-
vorable atès que es potencia l’anal-
gèsia i es disminueix la cascada 
inflamatòria en administrar corti-
coides. Així mateix, facilitem el 
tractament de pacients amb diver-
ses patologies, en els quals l’estrès 
del procediment pot descompensar 
la malaltia de base. 

També es possibilita la realització de 
sessions més prolongades de tracta-
ment, ja que el pacient se sent con-
fortable, motiu pel qual s’escurcen el 
nombre de visites i s’augmenta la sa-
tisfacció del pacient. 

Quines precaucions cal tenir abans i 
després de rebre sedació?
Primerament, cal conèixer l’estat clí-
nic del pacient a través d’un qüestio-
nari mèdic i, si escau, amb una visita 
presencial. 

Dejú: dejú de 6 hores de sòlids i 2 de 
líquids.   

Després de l’alta: marxar cap a casa 
acompanyat. 

Mantenir la medicació habitual (hi 
ha algunes excepcions que cal valo-
rar individualment com l’ús d’anti-
coagulants).

Qui es pot beneficiar de la sedació 
endovenosa a l’odontologia? 
La primera indicació és per a paci-
ents amb un nivell elevat d’ansietat 

Assegurar un enfocament adequat 
de cada pacient i aplicar la tècni-
ca més idònia, ajudarà a trencar 
el cercle viciós de l’ansietat/fòbia 
dental. (Gràfic 1)

En aquest article respondrem diver-
sos interrogants sobre l’ús de la seda-
ció endovenosa.  
 
Quins beneficis proporciona al pacient 
la sedació endovenosa?
Els beneficis són tant a l’intra com 
a la post cirurgia, ja que disminuïm 

Por dels procediments dentals: com puc ajudar 
el pacient? Ús de la sedació endovenosa

Teràpia amb el pacient més 
confortable, menys dolor i 

millor postoperatori

Millor adherència al tractament. 
Referència a altres pacients en 

situació similar. 

SEDACIÓ

Ansietat/fòbia
Obstaculitza 

l’atenció dental

Deteriorament 
de la patologia/dolor

Tractament dental 
més complex, dolor, 
procediments més 

invasius

Postoperatori més 
complex. Reforçament 

de les idees prèvies.

Gràfic 1. Interrupció del cercle ansietat/deteriorament salut bucal. 
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davant de procediments dentals. Pa-
cients amb nivells moderats d’ansi-
etat però amb cirurgies prolongades 
o de més complexitat (per exemple, 
múltiples implants). Pacients amb 
comorbilitats però que no estiguin 
descompensades. (diabètics, hiper-
tensos, cardiòpates estables). Paci-
ents poc col·laboradors, pacients amb 
reflex de nàusea important.

Com puc saber si el pacient necessi-
ta sedació?
Hi ha una manera objectiva per de-
terminar la necessitat de sedació 
per als nostres pacients odontolò-
gics. Ens basarem en l’ús de l’“índex 
de necessitat de sedació“ (INS) que 
està validat i emprat al Regne Unit 
i que combina informació sobre tres 
aspectes: 

1. El nivell d’ansietat del pacient, 2. La 
història clínica, amb les patologies mè-
diques associades i 3. La complexitat 
del tractament odontològic. 

Per al primer component utilitza 
l’Escala d’Ansietat Dental Modifi-
cada (EADM), que consta de cinc 
ítems, cadascun amb cinc possibles 
respostes. La puntuació mínima és 
de 5 i la màxima de 25. Les puntu-
acions de 19 o més corresponen a 
subjectes amb ansietat dental alta o 
fòbia dental. 

Per al segon component s’usa la 
classificació de l’estat físic segons 
l’American Society of Anesthesi-
ologist (ASA) que va des de ASA I 
(pacient sa) fins a ASA VI.  Aclarim 
que al box dental només s’hauria 
d’atendre ASA I i I I . Amb avaluació 
especial prèvia del cas i del lloc en 
què es realitzarà el procediment, 
els ASA III . 

Per al tercer component estableix una 
escala de l’1 al 4.

Índex de necessitat de sedació

Element indicador Puntuació Font

Ansietat 1-3 Puntuació d’EADM:
5-11 mínima: 1 punt.
12-18 moderada: 2 punts.
19-25 elevada: 3 punts.

Historia mèdica 1-4 Indicadors mèdics i de comporta-
ment. Reflex de nàusea, síncopes, 
hipertensió, angina, asma, epilèpsia, 
etc. Useu com a guia estatus ASA. 

Complexitat del tractament 1-4 Llista de tractaments de menor a ma-
jor complexitat. Si hi ha dubtes, ubi-
car-lo al nivell més alt.

Puntuació: Descripció de l’INS Necessitat de sedació EV

3-4 Necessitat mínima 
de sedació

NO

5-6 Necessitat moderada 
de sedació.

NO

7-9 Alta necessitat de 
sedació.

SÍ

10-11 Molt alta necessitat 
de sedació

SÍ

USOS CLÍNICS · ÚS DE LA SEDACIÓ ENDOVENOSA
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Posem un cas pràctic: 
Pacient amb un resultat a la EADM de 
19, amb hipertensió controlada, a qui 
li hem de realitzar múltiples implants. 
Tindria una puntuació de 3+2+3=8. Per 
la qual cosa es classificaria com a alta 
necessitat de sedació i seria candidat 
a una sedació endovenosa. 

De quins equips he de disposar 
durant la sedació?
L’èxit de la sedació en odontologia es 
basa en diversos pilars. El primer és 
una elecció correcta i una bona avalu-
ació abans de sedar els pacients. El se-
gon, una adequat monitoratge, ja que a 
pesar de que són sedacions no “profun-
des” no està justificada una disminu-
ció del nivell de control. Recomanem 
disposar de monitors multi-paràme-
tres amb: pulsioximetria, ECG continu, 
pressió arterial no invasiva. Així ma-
teix, suggerim disposar de capnografia 
segons el cas i, en algunes situacions, 
de monitors de profunditat anestèsica. 
També milloren el desenvolupament 
de la tècnica, l’ús de bombes (“intel·li-
gents” TCI o convencionals). Disposar 
de sistemes de maneig de la via aèria i 
de reanimació és obligatori.  

Com em puc guiar per escollir 
entre sedació per inhalació, 
endovenosa o saber si el pacient 
necessita anestesia general? 
Sens dubte, l’experiència i el judici clí-
nic de cada odontòleg és un dels mi-
llors criteris per establir la millor opció 
i el tipus de sedació per a cada pacient.

Posem tres exemples de menor a ma-
jor complexitat:

Primer cas: pacient adult ASA I/II, que tingui 
ansietat lleu moderada, en procediments de 
baixa complexitat, de curta durada i poc 
invasius. Una alternativa vàlida és l’ús de 
l’òxid nitrós, una opció que també es pot 
aplicar en infants inquiets però col·labora-
dors. Si falla, podem passar a endovenosa.

En un segon cas: en procediments 
de més complexitat i durada (amb 
múltiples implants o diverses endo-
dòncies), en pacients amb o sense 
patologies associades, amb un nivell 
d’ansietat de moderat a sever: es re-
comanable valorar la possibilitat de 
sedació endovenosa.

En l’últim esglaó parlem de cirurgia ma-
xil·lofacial complexa, probable via aèria 
difícil, patologia mèdica complexa, SAOS 
greu, obesitat mòrbida, pacients que no 
col·laboren en absolut, es suggereix anes-
tesia general o sedació endovenosa se-
gons el cas, però en un entorn hospitalari. 

Amb quin tipus de pacients cal 
anar en compte i no plantejar la 
sedació endovenosa a la clínica 
dental?

És prudent no sedar en un medi ex-
trahospitalari, com és la clínica dental, 
els pacients amb alteracions de la via aè-
ria (ja que la possible intubació seria difí-
cil), els pacients amb qualsevol patologia 
de base que estigui descompensada en 
els últims mesos, aquells amb processos 
respiratoris actius, així com amb obesitat 
mòrbida amb apnea del son severa. Totes 
aquestes alteracions es detecten mitjan-
çant una detallada avaluació del pacient 
a la visita de l’odontòleg. Si hi ha dubtes, 
un metge anestesiòleg ha d’avaluar per-
sonalment la idoneïtat del cas.  

Stevens Salva Sutherland
Metge Anestesiòleg . Coordinador de OBA sedacions
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En v ir tut de l ’a r t icle 40 dels 
Estatuts del Col·legi Of icia l 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 

Catalunya, el responsable sanitari ha de 
ser un odontòleg o metge estomatòleg 
que “assumirà i ostentarà la màxima 
responsabilitat del centre quant a:
 
1. La direcció, l’organització i la super-

visió dels aspectes relacionats amb 
l’exercici professional de l’odontologia 
i/o estomatologia i tindrà l’obliga-
ció de comunicar al Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Cata-
lunya qualsevol tipus d’incidència 
que afecti a la continuïtat dels tracta-
ments iniciats o que s’hagin d’iniciar 
a la clínica o consultori dental.

com de les normes ètiques i deonto-
lògiques de la professió de cadascun 
dels professionals.

7. El control de l’adquisició, la reposició 
i el manteniment dels instruments i 
equipaments del consultori, el mate-
rial fungible i els productes sanitaris 
necessaris per a la correcta prestació 
del servei.

8. La representació del consultori en 
les relacions amb el Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Cata-
lunya i totes les altres administraci-
ons que tinguin competència en la 
regulació i ordenació de l’activitat del 
consultori.

9. Totes les altres que pugui contenir la 
legislació vigent en cada moment.” 

 

2. La informació sobre el diagnòstic i 
les diverses opcions de tractament, 
així com de la planificació i pressu-
post, que es realitzin a la clínica o 
consultori dental.

3. La publicitat relacionada amb l’ac-
tivitat sanitària que es realitzi en el 
centre o servei sanitari.

4. La correcta facturació, en la qual es 
detalli el tipus de tractament realit-
zat i els serveis prestats.

5. L’absència de diagnòstics que supo-
sin sobretractaments o no s’adeqüin 
a les necessitats reals del pacient.

6. L’estricte compliment de tota la nor-
mativa, legal i reglamentària, que 
regula el desenvolupament de l’ac-
tivitat en els centres i serveis, així 

El responsable sanitari a la clínica dental
En un consultori dental, el responsable sanitari disposa de la màxima autoritat en aquest àmbit. Així, vetlla perquè es 
compleixin les normes legals, estatutàries i deontològiques del COEC i, d’acord amb la reglamentació sanitària, pren les 
decisions oportunes i organitza el funcionament de la clínica dental.
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També, segons l’article 41 dels Estatuts 
del COEC, “el responsable sanitari té 
l’obligació de:
 
1. Comunicar al Col·legi Oficial d’Odon-

tòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
totes les variacions i modificacions 
que tinguin lloc al consultori i que, 
segons els Estatuts, s’hagin d’ins-
criure o fer saber.

2. Realitzar tasques de medicació, en 
cas de conflicte, entre el propietari 
del consultori i els professionals 
contractats, perquè es respectin els 
drets d’aquests últims.”

A més a més, l’article 5.2 de l’Ordre de 
21 de juliol de 1994 per la qual es crea 
el Registre de Clíniques Dentals i es 
regula el procediment i els requisits 
que han de complir per a ser inscrites 
assenyala que “el responsable sanitari 
haurà de ser un metge estomatòleg o 
un odontòleg en possessió del títol 
oficial corresponent”.
 
Amb aquesta normativa, doncs, ja 
podem establir, amb caràcter general, 
l’existència d’uns requisits comuns:
 
1. A tota clínica dental hi ha d’haver 

forçosament un responsable sanitari.
2. Els responsables sanitaris només 

poden ser metges estomatòlegs o 
odontòlegs.

3. Les competències bàsiques del res-
ponsable sanitari són:
a. Organitzar les clíniques dentals.
b. Gestionar les clíniques dentals.
c.  Atendre les cl íniques dentals 

directament i personalment.

La responsabilitat del dentista  
en general
Com a principis bàsics, cal saber que:

1. Tots els dentistes han de respondre, 
davant del pacient, del tractament 
odontològic que li hagin efectuat.

2. Si el dentista és l’únic que exerceix a 

la clínica dental, respondrà en qua-
litat de responsable sanitari, ja que 
ostentarà aquest càrrec encara que 
no se l’hagi reconegut o no hagi estat 
designat com a tal.

3. Tots els dentistes, encara que no siguin 
els únics que exerceixen a la clínica 
dental o no figurin com a responsable 
sanitari, respondran de totes les ano-
malies o irregularitats que s’hi produei-
xin sempre que això pugui representar 
un perjudici per al pacient i sempre 
que coneixent-ho, ho tolerin sense 
denunciar-ho. Dins d’aquest apartat, 
tanmateix, podria distingir-se entre 
circumstàncies que obligatòriament 
han de conèixer com a dentistes i la 
resta, que només haurien de conèixer 
com a responsable sanitari. En el pri-
mer cas, també en serien responsables; 
en el segon, només si ho sabien i no ho 
denunciaven.

4. Per determinar les responsabilitats, en 
qualsevol cas, caldrà distingir entre:
a) Dentista que exerceix sol en una 

clínica dental, en sigui o no el 
propietari.

b) Dentista que exerceix en una clí-
nica dental pròpia o d’altri en unió 
amb altres dentistes.

 
Qui és el responsable sanitari?
1 . El dentista que exerceix en una 

clínica dental, titular o propietari, 
sempre que, expressament, no hagi 
designat un altre dentista per al càr-
rec de responsable sanitari.

2 .  E l  de nt i s t a  q ue ,  e n  q u a l s evol 
forma, hagi estat designat de forma 
expressa per al càrrec de responsa-
ble sanitari.

3 . Tots els dentistes, propietaris o 
accionistes d’una mateixa clínica 
dental, quan no s’hagi efectuat la 
designació ex pressa d’un d’el ls 
com a responsable sanitari, llevat 
que, contràriament, s’acreditin atri-
bucions diferents de competències 
entre ells, ja sigui de forma expressa 
o tàcita, o pel mer costum. 

EL RESPONSABLE SANITARI A LA CLÍNICA DENTAL · CORPORATIU

A tota clínica dental 
hi ha d’haver forçosament 
un responsable sanitari

Els responsables sanitaris només 
poden ser metges estomatòlegs o 
odontòlegs

Les competències bàsiques del 
responsable sanitari són:
a) Organitzar les clíniques dentals
b) Gestionar les clíniques dentals
c) Atendre les clíniques dentals 
directament i personalment
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Diferències entre el responsable 
sanitari i la resta de dentistes 
d’una clínica dental
La diferència fonamental entre el res-
ponsable sanitari i la resta de dentis-
tes és que els primers tenen el dret i 
el deure de conèixer-ho tot, o gairebé 
tot, de la clínica dental, mentre que 
els segons només n’han de conèixer 
alguns, especialment tot allò relacionat 
amb l’exercici de la professió.
 
En el cas d’exigir responsabilitats, qui 
no sigui responsable sanitari podrà al-
legar “ignorància” sobre determinades 
circumstàncies que no estigui obligat 
a conèixer, mentre que el responsable 
sanitari difícilment podrà esgrimir-la.
 
Per exemple, el responsable sanitari 
ha de saber, forçosament, si la clínica 
dental esterilitza correctament el mate-
rial odontològic o si els dentistes que 
hi exerceixen són titulats i col·legiats. 
Els altres dentistes no estan obligats a 
conèixer aquestes circumstàncies.
 
Responsabilitat del responsable 
sanitari
El responsable sanitari d’una clínica 
dental és pot comparar al capità d’un 
vaixell ja que disposa de la màxima 
autoritat i és el responsable d’orga-
nitzar-ne el funcionament, gestio-
nar-la, vetllar perquè es compleixin 
les normes legals, estatutàries del 
Col·legi i deontològiques i prendre 
les decisions oportunes. Tanmateix, 
aquestes decisions, lògicament, hau-
ran d’ajustar-se al dret i, si s’escau, 
respondre-hi personalment.
 
Tot plegat amb independència de les 
responsabilitats que puguin afectar 
a terceres persones. El responsable 
sanitari restaria exempt de respon-
sabilitat si pogués demostrar que, 
malgrat la vigilància i haver fet tot 
el que podia, li era impossible evitar 
comportaments il·legals.
 

bilitats del responsable sanitari en els 
apartats següents:
 
1. Responsabilitats civils
L’incompliment d’una norma admi-
nistrativa, penal, civil o de la praxi 
professional, poden derivar i produir 
responsabilitats civils. Per exemple: 
aquella clínica dental on no hi hagués 
material adequat de reanimació de 
pacients o n’hi hagués en mal estat 
podria ser objecte d’una infracció, 
sancionable, d’ordre administratiu. 
Però si, en aquest mateix escenari, 
es produís un accident i el malalt, pel 
fet de no haver estat tractat, es morís, 
es produiria un delicte d’imprudència 
temerària amb la conseqüent respon-
sabilitat civil.
 
Més d’un cop, per exemple, s’han decre-
tat responsabilitats penals i civils per 
permetre als responsables sanitaris 
actes d’intrusisme.
 
2. Responsabilitat pel tractament pro-
fessional
En principi, tots els professionals són 
exclusivament responsables del trac-
tament efectuat al pacient.
 
El resultat d’un tractament, encara que 
no sigui el millor, no sempre és culpa del 
dentista, però, si ho fos, podrien deri-
var-se’n responsabilitats civils i fins i 
tot penals. El resultat del tractament, de 
vegades, podria ser conseqüència d’ir-
regularitats a la clínica dental com, per 
exemple, defectes d’higiene que ocasio-
nin una infecció o contagi de la malaltia. 
En aquest cas, la responsabilitat també 
afectaria el responsable sanitari.
 
El responsable sanitari podrà ser res-
ponsable del mal resultat del tractament 
en casos molt diversos com, per exem-
ple, quan li consti (i ho permeti) que un 
professional exerceixi sense tenir uns 
coneixements mínims (de vegades, no 
n’hi ha prou amb tenir el títol), estigui 

En aquests casos, es podrien plantejar 
acusacions recíproques, inversions 
en la càrrega de la prova i supòsits de 
responsabilitats solidàries. La funció 
del responsable sanitari és autònoma 
i independent de la resta de funcions 
assistencials directes sobre el pacient.

Quan elaborem un expedient d’alta de 
clínica dental, és imprescindible indi-
car qui en serà el responsable sanitari 
d’acord amb l’article 6 d) de l’Ordre de 
21 de juliol de 1994.

L’article 51 dels Estatuts del COEC 
indica que “els col·legiats i col·legiades 
que tinguin al seu càrrec i responsa-
bilitat una clínica o consultori dental, 
bé sigui com a propietaris o bé com a 
responsables sanitaris, han d’informar 
de les absències que s’hagin de prolon-
gar més de tres mesos, amb indicació 
de la data prevista d’incorporació. En 
cas d’absència del responsable sani-
tari, la clínica o consultori dental ha 
de romandre tancat, llevat que hi hagi 
una altra persona que assumeixi la 
responsabilitat sanitària del centre”.

Per tant, el responsable sanitari no pot 
ser un odontòleg que només assisteix a 
la clínica un o dos dies a la setmana, o a 
treballar-hi només unes hores sense un 
horari definit. En aquest cas, les hores 
d’estada al consultori dental no serien 
suficients per les funcions que ostentarà. 

Sense ànim de fer una relació exhaus-
tiva, poden classificar-se les responsa-
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El responsable sanitari no 
pot ser un odontòleg que només 
assisteix a la clínica un o dos dies 

a la setmana, o a treballar-hi 
només unes hores sense 

un horari definit



afectat per una incapacitat física o psí-
quica, o violi qualsevol de les nombroses 
normes de caràcter deontològic.
 
3. Responsabilitat de tipus administratiu
En aquest grup, se’n poden distingir de 
dos tipus:
 
a. Les derivades de l’administració 

de la mateixa clínica dental. És a 
dir, allò que implica “tenir-ne cura, 
governar-la o regir-la”. Quan no se 
n’és el propietari, la funció d’admi-
nistració cal que la desenvolupi el 
propietari. En aquest cas, el respon-
sable sanitari haurà de tenir cura 
que la tasca es faci correctament. Si 
algun dia, per posar un exemple, la 
clínica dental fes fallida fraudulenta 
o estafés els pacients, el responsable 
sanitari en resultaria responsable 
ja que la seva obligació és estar al 
corrent de la comptabilitat.

b. Les resultants del compliment de les 
obligacions exigides per l’administra-
ció pública. Sense el perjudici d’altres 

requisits que puguin exigir altres 
normes de comunitats autònomes, a 
Catalunya, per exemple, per exercir 
l’activitat s’exigeix, entre altres requi-
sits, l’existència d’àrees determinades 
a les instal·lacions, un instrumental 
mínim, un registre de pacients, un 
llibre de reclamacions, etc. Altres 
normes determinen la legalització 
dels aparells de raigs X, la recollida 
de residus, etc. El responsable sani-
tari ha de procurar que es compleixin 
sempre aquestes normatives i ha de 
vetllar perquè la clínica dental estigui 
registrada al Registre de Clíniques i 
Consultoris Dentals de la Generalitat 
de Catalunya.

 
4. Responsabilitat organitzativa
Tot i que es puguin confondre els ter-
mes, organitzar i administrar no es 
refereixen al mateix tot i que sovint 
poden barrejar-se.
 
Organitzar significa “donar (a quel-
com) una estructura orgànica. / Cons-
tituir (quelcom) de parts dependents, 

cadascuna destinada a acomplir una 
funció especial. / Disposar i coordinar 
(un conjunt de persones, de coses o 
de mitjans) per tal d’aconseguir una 
finalitat determinada. / Posar ordre o 
més ordre a la pròpia manera de viure, 
a les pròpies activitats, etc”. 

Organitzar una clínica dental implica 
des de disposar el lloc dels mobles fins 
a regular-ne els horaris de visita, els 
torns dels professionals, els formats de 
la documentació, etc.
 
5. Responsabilitats penals
En termes jurídics, la responsabilitat pot 
ser el resultat d’un fet dolós o culpós.
 
L’acció dolosa es produeix quan una 
persona desitja i duu a terme un acte 
delictiu, essent-ne plenament cons-
cient, i amb la intenció de produir un 
dany o obtenir un benefici il·legal.
 
Un dentista podria cometre delictes 
dolosos, per exemple, quan, consci-
entment,  extragués a una pacient 
una peça dental sense cap necessitat. 
Fer-ho pel sol fet de causar-li un mal. 
O bé quan enganyés el pacient sobre 
suposats defectes de boca amb la 
intenció de realitzar-li un tractament 
més llarg i car. També es consideraria 
dolós permetré que exercís una per-
sona sense títol a la clínica dental.

L’acció culposa es produeix quan, tot 
i que no hi ha voluntat de cometre un 
delicte, es produeix el mateix resul-
tat delictiu. Són aquells els delictes 
o faltes causades per imprudència, 
temerària o simple. Es cometen per 
negl igència ,  és a dir,  per fa lta de 
diligència, per descuits, omissions o 
faltes d’aplicació.
 
Són molt nombroses les accions, sem-
pre involuntàries, que poden constituir 
aquests últims delictes. Per exemple, 
extreure una peça dental en lloc d’una 

EL RESPONSABLE SANITARI A LA CLÍNICA DENTAL · CORPORATIU
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altra, equivocar-se en el diagnòstic per 
no haver efectuat les proves adequades 
per al cas, retardar un tractament sense 
preveure les conseqüències perjudicials, 
produir una infecció per no haver desin-
fectat convenientment l’instrumental, etc. 
 
Els delictes dolosos i culposos són 
castigats pel Codi Penal, tot i que amb 
penes diferents.
 
En tots aquests supòsits, sense perju-
dici de la responsabilitat del dentista, 
autor directe del tractament, el respon-
sable sanitari pot ser coautor del fet 
quan, a l’hora de cometre’s el delicte, 
hagi intervingut un factor determinant 
que ell hauria d’haver controlat o cone-
gut i impedit.
 
6. Responsabilitats deontològiques
El responsable sanitari ha de ser una 
persona que compleixi les normes 
del codi deontològic de la professió 
a fi de donar exemple i exigir que es 
compleixi.
 
El responsable sanitari d’una clínica 
dental, entre d’altres obligacions, ha de: 

• Vetllar i exigir que regni la cortesia 
i  e l  respecte vers els  pacients i 
controlar que se’ls informi correc-
tament i en tot moment. 

Legislació aplicable

• Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les professions sanitàries.
• Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.
• Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre l’autorització de centres, serveis 

i establiments sanitaris.
• Reial Decret 1594/1994, de 15 de juliol, pel qual es desenvolupa el que està previst a la llei 10/1986, que regula la professió 

d’Odontòleg, Protètic i Higienista.
• Ordre de 21 de juliol de 1994 per la qual es crea el Registre de Clíniques Dentals i es regula el procediment i els 

requisits que han de complir les clíniques per inscriure’s. 
• Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
• Codi Deontològic del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

• Procurar que hi hagi bona companyo-
nia entre els professionals. 

• Garantir que hi hagi un tracte cor-
recte vers els professionals.

• Vigilar que no es revelin els secrets 
professionals. 

• Denunciar al COEC si hi ha persones 
exercint activitats pròpies dels den-
tistes quan no ho són. 

• Assegurar-se que s’estigui duent a terme 
una atenció odontològica de bona quali-
tat humanament i tècnicament. 

• Tenir cura que la relació entre els dentistes i 
els pacients es basi en la confiança mútua. 

• Assegurar-se que els dentistes facin sig-
nar als pacients els consentiments infor-
mats per a cada tractament odontològic. 

• Preocupar-se perquè els dentistes 
elaborin una història clínica de cada 
pacient i la mantinguin actualitzada.

 
7. Responsabilitats estatutàries dels 
col·legis professionals
El responsable sanitari, sense perju-
dici de la responsabilitat dels altres 
dentistes de la clínica dental, també 
té l’obligació d’exigir, per manament 
legal, el compliment de les normes 
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estatutàries dels col·legis oficials 
tot i que aquestes obligacions no 
formin part dels articulats d’altres 
de rang diferent.
 
Per esmentar alguns exemples, el 
responsable sanitari ha d’impedir i 
denunciar, si escau, al seu col·legi, 
la publicitat o els cartells prohibits 
i impedir l’exercici de professionals 
no col·legiats, així com promoure 
l’ús de la documentació col·legial.

Comunicació al COEC del 
responsable sanitari d’una 
clínica dental
Per comunicar al Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya un canvi de responsable 
sanitari, és imprescindible enviar la 
següent documentació:

• Compromís d’actuació professio-
nal del nou responsable sanitari.

• Certificat de col·legiació del nou 
responsable que podrà sol·licitar 
prèviament a l’adreça electrò-
nica coec@coec.cat.

• Fotocòpia del DNI.
• Fotocòpia del títol acadèmic.

Quan el COEC hagi rebut aquesta docu-
mentació, notificarà el canvi al Departa-
ment de Salut per als efectes oportuns. 

En el cas que un dentista ja no sigui 
responsable sanitari d’una clínica 
dental, ha de comunicar-ho fefaent-
ment al Col·legi, el qual, alhora, sol·li-
citarà a la clínica dental corresponent 
les dades de qui ocupa el càrrec. 

RUBÉN AZNAR

Advocat. Assessoria jurídica del COEC

El febrer passat, la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal 
(SECI B) ,  representada a 

l’acte pel president, el Dr. Eduard 
Valmaseda Castellón, i la Soci-
edad Científica de Odontología 
Implantológica (SCOI), amb el Dr. 
Pablo Galindo Moreno, president 
de l’entitat, al capdavant van fir-
mar a Barcelona un conveni marc 
de col·laboració cient í f ica per 
consolidar la unió i la solidaritat 
entre ambdós col·lectius. 

Totes dues societats són conscients de 
la conveniència de crear i potenciar 
vincles de caràcter científic, especi-
alment en àrees que es consideren 
d’interès comú. Amb aquesta rúbrica, 
la SECIB manifesta la intenció deci-
dida d’apropar postures i estrènyer 
llaços de col·laboració entre les soci-
etats científiques. Alhora, aposta per 
aglutinar iniciatives i oferir un fòrum 
adequat a tots aquells professionals 
que treballen en pro de l’odontologia, 
en general, i de la cirurgia bucal i la 
implantologia, en particular. 

La SECIB i la SCOI firmen un 
conveni de col·laboració
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CITES · CONGRÉS DE LA SESPO

Quines són les finalitats 
principals de la SESPO? 
És una societat científica que 

té per objectiu desenvolupar l’estudi 

epidemiològic de les malalties orals i de 

la salut pública oral. Les activitats prin-

cipals són realitzar i difondre estudis 

d’aquest àmbit, d’administració sanità-

ria i economia de la salut oral, d’odon-

tologia social i de sociologia sanitària. 

Paral·lelament, la institució també pre-

tén orientar i promoure la formació dels 

que es dediquen a aquesta disciplina.

En l’àmbit de la Salut Pública Oral, 
quins són els principals reptes?
Actualment, les malalties orals són les 

més prevalents i la morbiditat que com-

que ocupin el lloc que es mereixen a fi 

que els beneficis s’estenguin no només 

a les persones, sinó també al conjunt de 

la comunitat. 

Què proposeu concretament per 
aconseguir-ho?
L’administració ha de prioritzar les 

actuacions preventives i la promoció 

de la salut oral, en la qual l’higienista 

dental hi té un paper fonamental. Cal 

crear sinergies entre les diferents espe-

cialitats de l’odontologia i la medicina 

per minimitzar l’impacte dels factors de 

risc comuns tant a la salut oral com a la 

general. A banda, necessitem reclamar 

als responsables sanitaris la inclusió de 

més prestacions odontològiques en la 

porten representa un impacte important 

en la qualitat de vida de les persones, 

així com una càrrega social i econò-

mica important a nivell comunitari. A 

més a més, hi ha prou evidència de la 

relació entre la salut oral i la general.

 

Fins ara han estat massa opaques?
En general, les autoritats sanitàries 

han menystingut la importància de les 

malalties de salut oral, tot i l’abundant 

evidència científica que demostra que 

moltes es poden prevenir mitjançant 

actuacions efectives i eficients. Hem 

d’anar deixant enrere l’intervencio-

nisme i avançar cap a models d’atenció 

de mínima intervenció. La promoció de 

la salut i la prevenció de la malaltia cal 

“El congrés té les portes obertes a tots els 
professionals de la salut oral tant del sector 
públic com el privat”

El 20 i 21 d’octubre d’aquest any la Societat Espanyola d’Epidemiologia i Salut Pública Oral (SESPO) celebra el vint-i-tresè 
congrés al Palau de Congressos de Girona. Parlem amb Sussi Casellas, presidenta del Comitè Científic organitzador.

A l ’esquerra, la Dra. Sussi Cassellas. A la dreta, entrada del Palau de Congressos de Girona
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cartera de serveis de la sanitat pública, 

sobretot entre els infants i els pacients 

que tenen alguna discapacitat. I aques-

tes han de ser homogènies a tots els 

territoris del país. També és important 

impulsar la recollida periòdica de dades 

de salut oral mitjançant enquestes de 

salut que permetin una presa de deci-

sions més ajustada a la realitat. 

Com va sorgir la idea de celebrar el 
congrés a Girona?
Al XXII Congrés, l’any passat a Múrcia, 

conjuntament amb la Dra. Marta Pulido 

i la Dra. Agnès Ministral, odontòlogues 

d’atenció primària, vam decidir presen-

tar la candidatura per Girona ja que la 

SESPO no hi ha celebrat mai cap esde-

veniment. S’havien celebrat actes a Bar-

celona, com els congressos de l’any 1993 

i 2002, la reunió de tardor de l’any 2005 

i les jornades d’hivern el 2008. Apostà-

vem per Girona ja que, actualment, és 

una ciutat perfectament connectada 

amb la resta del país, amb equipaments 

preparats per acollir activitats com el 

nostre congrés. És un dels municipis 

amb més personalitat de Catalunya i 

una de les zones gastronòmiques més 

importants del món. 

A més, vam contactar amb les facultats 

d’odontologia de la Universitat de Barce-

lona (UB) i de la Universitat Internacio-

nal de Catalunya (UIC), amb la Societat 

Catalana d’Odontologia i Estomatologia 

(SCOE), amb l’Institut Universitari d’In-

vestigació en Atenció Primària (IDIAP 

Jordi Gol) i amb l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya. A totes les institucions 

agraïm el suport i la participació activa 

aportant representants al Comitè Cien-

tífic. El llistó de la SESPO, últimament, 

està molt alt i serà tot un repte i un honor 

per a nosaltres contribuir a mantenir-ne 

l’excel·lència des de la nostra ciutat. 

Quins seran els grans eixos del 
congrés? 
En l’última Enquesta Nacional de Salut Oral 

a escala estatal segueixen preocupant els 

índexs de patologia oral en les cohorts 

infantils i en els majors de 65 anys. Per 

aquest motiu, el congrés s’ha estructurat 

El riu Onyar, una estampa clàssica de la ciutat
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en dos eixos molt diferenciats sota el lema 

“Cuidem el present, protegim el futur”. 

El primer dia s’ha centrat en el pacient 

infantil amb ponències misterioses 

com la del “Canvi de paradigma en la 

definició de la càries dental”; una taula 

rodona sobre “Nutrició i salut oral”, en la 

qual intervindrà una pediatra i IBCLC, 

un nutricionista i una odontopediatra 

per donar una visió integrada i global; 

un curs sobre “Maneig de lesions blan-

ques”, de gran rellevància clínica, així 

com una conferència sobre la filosofia 

de la “Rehabilitació Neuro-oclusal”.
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I una seu esplèndida...
Sí, l’Auditori del Palau de Congressos de 

Girona, amb totes les comoditats neces-

sàries per gaudir d’un programa social 

molt fresc i saludable. Una organització 

molt implicada i il·lusionada amb l’objec-

tiu que et sentis molt a gust i amb ganes 

de seguir formant part de la SESPO. I 

per què no... disfrutar d’una ciutat plena 

de petits i grans racons on perdre’s: un 

call jueu amb una màgia especial, amb 

indrets plens d’història com les cases de 

l’Onyar, els banys àrabs o la catedral. A 

nosaltres, Girona ens emociona... i a tu? 

Vine a descobrir-ho! 

Què podran trobar-hi els assistents? 
Un programa científic amb temes emer-

gents per posar-se al dia de les últimes 

novetats i complementar els seus conei-

xements, així com ponents d’alt nivell 

tant nacionals com internacionals que 

compartiran el que han constatat des 

de l’evidència científica més recent.  A 

banda, el congrés es desenvoluparà en 

un ambient senzill i familiar on tindran 

l’oportunitat de compartir experiències 

i inquietuds amb companys de la resta 

del país, intercanviar impressions sobre 

la professió o adquirir noves idees que 

aportin valor a la pràctica clínica. 

A quin perfil professional està 
dirigida la convocatòria?  
El congrés té les portes obertes a tots els 

professionals de la salut oral: estomatò-

legs, odontòlegs, higienistes, auxiliars i 

estudiants d’odontologia i higiene oral, 

així com a qualsevol altre professional 

de la salut interessat en la millora de 

la salut oral i general. Tot i que la cita 

neix de la mà d’una societat de salut 

pública, el programa científic inclou 

temes molt diversos i d’interès general 

que representen una oportunitat per 

aprendre tant per als professionals del 

sector públic com del privat. 

L’Auditori del Palau de Congressos de Girona serà  l ’epicentre del congrés.
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xement i reconeixement com una 

branca essencial de les ciències de 

la salut. Crec que la Reial Acadèmia 

Europea de Doctors, en tant que as-

sociació integrada per professionals 

de diversos àmbits que treballa des 

d’una perspectiva interdisciplinària 

del coneixement, és un espai idoni 

per donar a conèixer la realitat d’una 

professió, la nostra, que encara és 

“M’agradaria que el meu ingrés 
a la Reial Acadèmia Europea 

de Doctors contribuís a posar 
l’odontologia al lloc que li pertoca 
com una branca essencial de les 

ciències de la salut”

La seva llarga i reeixida trajectòria 

professional ha estat reconegu-

da amb diversos guardons com la 

Medalla de Santa Apol·lònia del Col·legi 

d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 

el 2009. L’any passat, va ser distingida amb 

dos importants reconeixements més: el 

Premio Santa Apolonia del Consejo Gene-

ral de Dentistas i el Premi Pro-odontolo-

gia de la Societat Catalana d’Odontologia. 

Com a colofó, fa uns mesos que ha ingres-

sat com a acadèmica numerària a la Reial 

Acadèmia Europea de Doctors.

Després de més de dues dècades de 
professió, quina aportació li agra-
daria fer a la Reial Acadèmia Euro-
pea de Doctors?
Com a dentista, m’agradaria que el 

meu ingrés a la institució contri-

buís a posar l’odontologia al lloc 

que li pertoca i en millorés el conei-

una gran desconeguda i, en aquest 

sentit, no prou considerada.

Per tant, hi ha feina per fer...
Encara hi ha molt camí a recórrer per 

aconseguir que l’odontologia tingui 

el reconeixement que es mereix. Una 

part de la població té una idea molt me-

canicista del que fem. Som percebuts 

com uns professionals que, essenci-

alment, es dediquen a omplir forats a 

les boques dels pacients, ja sigui amb 

un empastament o bé amb un implant, 

en lloc de veure tota la dimensió de 

l’odontologia. O, encara pitjor, hi ha qui 

també ens veu com un col·lectiu que 

sobretot busca el benefici econòmic. 

Encara ens toca treballar per fer en-

tendre què és, realment, l’odontologia.

El 2016 va ser un any important per 
a vostè, si tenim en compte que va 

La Dra. Núria Vallcorba és metge estomatòloga i 
doctora en Odontologia per la Universitat Complutense 
de Madrid. Ha estat presidenta de la Societat Espanyola 
de Periodòncia (SEPA) de 2010 a 2013, presidenta de 
la Societat Catalana d’Odontologia de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i professora 
del Màster de Periodòncia de les facultats d’Odontologia 
de la Universitat Internacional de Catalunya i de la 
Universitat de València. Dirigeix la clínica Vallcorba.

Dra. Núria Vallcorba: “Encara ens toca treballar 
per fer entendre què és, realment, l’odontologia”

ENTREVISTA · DRA. NÚRIA VALLCORBA
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Malgrat aquest context difícil, cal posar 

sempre el benefici del pacient per da-

vant del benefici de l’empresa. Pensar 

primer en el pacient, això és el més im-

portant.  

Parlem de periodòncia, una disci-
plina que a vostè sempre li ha inte-
ressat especialment. De fet, va ser 
presidenta de la Societat Espanyola 
de Periodòncia (SEPA) i directora de 
la seva revista. Per què va decan-
tar-se per la salut periodontal?
Quan vaig acabar estomatologia a 

la Complutense de Madrid, em vo-

lia seguir formant i la periodòncia, 

aleshores, es començava a impartir. 

L’especialitat casava molt bé amb els 

meus interessos relacionats amb la 

medicina i la petita cirurgia. Crec 

que aquest va ser un factor impor-

tant, malgrat que sovint penso que 

el fet de tenir un bon professor que 

et faci atractiva una assignatura et 

predisposa cap a una especialitat. 

En canvi, haver-ne tingut un que no 

te l’hagi sabut explicar també pot fer 

que no et decantis per una altra.

Creu que la societat és prou cons-
cient de la importància de la pe-
riodòncia a l’hora de tenir cura de 
la salut bucodental i, de fet, de la 
salut en general?

“Procuro posar el pacient al centre. Cal tenir present que  
no estem tractant una malaltia en concret o de forma aïllada,  

sinó una persona de manera global, amb les seves 
característiques i circumstàncies”

No, i només ho aconseguirem donant-la 

a conèixer més. El primer pas és iden-

tificar quins han de ser els prescriptors 

de salut periodontal a la societat. Pel que 

fa als infants, per fer-los agafar bons hà-

bits de salut bucodental i fer una bona 

prevenció de les malalties periodontals, 

hem d’anar a les escoles i, evidentment, 

parlar amb les mares. En el cas de les 

persones adultes, els metges, els farma-

cèutics i, naturalment, els odontòlegs 

han de tenir-hi un paper principal. Ja 

estem treballant en aquesta línia i, pro-

gressivament, es va entenent que s’ha de 

prestar atenció a la boca a l’hora de te-

nir cura de la salut general, però encara 

queda molta feina per fer. 

Per acabar parlem de la part més 
essencial de la professió: l’atenció 
a la consulta i el contacte amb el 
pacient. Com li agrada ser amb els 
pacients de la Clínica Vallcorba?
Per mi, com a professional, el més im-

portant és tractar el pacient correcta-

ment. Posar-lo al centre. És a dir, tenir 

present que no estem tractant una 

malaltia en concret o de forma aïlla-

da, sinó una persona de manera global, 

amb les seves característiques i cir-

cumstàncies. M’esforço perquè aquest 

principi regeixi totes les activitats que 

es fan a la consulta. 

ser distingida amb dos importants 
guardons: el Premio Santa Apolonia 
del Consejo i el Premi Pro-odontolo-
gia de la Societat Catalana d’Odon-
tologia. Com ho va viure a nivell 
personal i professional?
Com un gran honor i, per això, em sento 

molt agraïda. Però també amb una certa 

sorpresa. Sempre que he rebut un reco-

neixement d’aquest tipus penso que no 

he fet res d’extraordinari ni diferent del 

que fan molts companys que, per tant, 

també en serien mereixedors per la seva 

dedicació a l’odontologia i per la preocu-

pació que tenen pel pacient. En el meu 

cas personal, entenc que pel fet d’haver 

treballat paral·lelament durant molts 

anys també a nivell associatiu, a l’hora 

de distingir un professional, el col·lec-

tiu, generosament, hagi pensat en mi. 

I, repeteixo, els ho agraeixo molt. En es-

pecial al COEC, amb el seu president , el 

Dr. Antoni Gómez, al capdavant per ha-

ver-me proposat pel premi del Consejo.

Vostè també està en contacte perma-
nent amb les noves generacions de 
professionals per la seva vinculació 
amb el món acadèmic. Quin consell 
donaria als joves odontòlegs?
 El principal repte que tenen les noves 

generacions és centrar-se en allò que 

realment és important. A la professió, 

actualment, hi pesa molt la perspectiva 

de negoci. Es pensa més en el nombre 

d’implants col·locats o d’obturacions 

realitzades que no pas en el benestar 

del pacient. És una realitat que afecta 

el desenvolupament del professional, 

com també ha passat amb els metges. 

 DRA. NÚRIA VALLCORBA · ENTREVISTA
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El 29 de maig passat, a partir de les 
nou del vespre, es va celebrar l ’As-
semblea General de l’entitat de con-
formitat amb l’establert a l’article 66 
i següents i l’article 71 i següents dels 

Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontò-
legs i Estomatòlegs de Catalunya. 

Amb la presència d’una setantena de col·legi-
ats, la sessió es va iniciar amb l’aprovació de 

l’acta de l’assemblea anterior que va prece-
dir l’informe del president del Col·legi, el Dr. 
Antoni Gómez. Acte seguit, i com a part del 
seu informe, el secretari, el Dr. Elias Casals, 
va exposar que la convocatòria d’assemblea 
era, d’una banda, ordinària, per aprovar el 
punt 1r (d’obertura) i el 4t, 5è, 6è i 7è, cor-
responents als apartats organitzatius i 
econòmics i extraordinària, per exposar 
i sotmetre a votació aspectes de caràcter 
estatutari i deontològic (punts 8è i 9è).

L’Assemblea General del COEC aprova 
un nou codi deontològic
Durant l ’acte, els col·legiats també van aprovar unànimement la gestió de la junta, la baixada 
de les quotes, els comptes i els pressupostos per al pròxim exercici.  

INSTITUCIONAL

una sèrie d’aspectes que fins ara no hi 
figuraven. En aquest sentit, crec que 
ara els professionals disposem d’un 
codi deontològic plenament actual. 

Finalment, hem volgut que  fos un codi 
deontològic fàcil de fer servir. És a dir, 
que fos clar i entenedor per als profes-
sionals, però també per als pacients, 
per què sàpiguen que poden esperar i 
demanar a la professió. Per tant, hem 
prescindit dels tecnicismes en favor d’un 
redactat planer i accessible. 

Quins són els grans eixos d’aquest 
nou document?
Des de l’actual Junta de Govern del 
Col·legi, tenim com a prioritat posar de 
relleu la figura del responsable sani-
tari. Creiem que és una figura fona-
mental per a la professió i, fins ara, les 
seves responsabilitats no quedaven 
ben definides. Per tant, un dels eixos 
a destacar d’aquest nou codi deon-
tològic és la revalorització d’aquesta 
figura i l’establiment del paper que ha 
de desenvolupar amb més precisió.  
Fins i tot obrint  la porta a que sigui 
un càrrec remunerat. 

La publicitat també és un dels prin-
cipals eixos. El Codi Deontològic és 
absolutament respectuós amb allò 
que estableix la legislació vigent però, 
a l mateix temps, marca un seguit 
de pautes de bones pràctiques. Per 
exemple,  per molt que sigui lega l 
posa r u na tómbola a l  ca r rer  com 
a reclam publicitari,  creiem que, a 
nivell deontològic, no és aconsellable. 

Finalment,  arran dels canv is que 
ha experimentat la professió, també 

Per què era necessari actua-
litzar el codi deontològic?
En primer lloc, perquè han passat 

ja dotze anys des que es va aprovar el 
darrer codi deontològic i, per tant, crèiem 
que era el moment de ratificar el nostre 
compromís amb la societat i reiterar que 
el benestar del pacient és l’eix principal 
de la nostra activitat professional.

En segon lloc, perquè l’odontologia ha 
experimentat una sèrie de canvis pro-
funds que aconsellaven introduir-hi 

Dr. Padullés: “Complir i fer complir el nou codi 
deontològic ens beneficiarà com a professionals i 
com a col·lectiu, i ens farà recuperar el respecte i la 
consideració de la societat”

Un cop aprovat per l’Assemblea General 
del Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya, els 
professionals disposen d’un nou codi 
deontològic que substitueix el que hi 
havia en vigor des del 2005.
El nou codi deontològic s’adapta a 
l’evolució de la professió en els darrers 
anys i hi dona resposta en benefici de 
la bona praxi. A la següent entrevista, 
n’analitzem els principals aspectes amb 
el Dr. Esteban Padullés, coordinador 
de la Comissió Deontològica del COEC.
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En relació amb els punts de caràcter 
ordinari ,  els assistents van aprovar 
per unanimitat la l iquidació econò-
m ica ,  a i x í  com la  ges t ió  p or tada a 
terme en el transcurs de l’exercici i els 
pressupostos de cara al següent, que 
van presentar els doctors Toni Caro i 
Germán Pareja, tresorer i comptador 
de l  C O EC re s p e c t iv a me nt .  A l hor a , 
els col·legiats també van aprovar per 
unanimitat la baixada de les quotes 

ordinàries i la globalitat de la gestió 
de la Junta de Govern durant el 2016.

Per altra banda, l’Assemblea extraordinà-
ria (convocada simultàniament) havia de 
valorar els punts 8 i 9. L’últim corresponent 
a l’article 34.7 de la proposta de modificació 
dels Estatuts del COEC que no es va aca-
bar aprovant i la proposta de modificació 
d’altres articles estatutaris a la qual els 
assistents sí que van donar llum verda.

Pa r a l·le la me nt ,  e n la  p a r t  de  l ’a s-
semblea convocada ex traordinà r i-
ament, la Comissió Deontològica va 
presentar una proposta de nou codi 
deontològic que va ser aprovat per 
a mpl íssima major ia .  E l  docu ment , 
que consta de 1 2 8 a r t icles ,  deroga 
l ’aprov at  p er  l ’A s se m blea G e ner a l 
de l  C ol·le gi  O f ic ia l  d ’ O dontòle g s  i 
Estomatòlegs de Catalunya el 20 de 
juny de 2005.

INSTITUCIONAL

hem volgut ocupar-nos en detall de 
les relacions que s’estableixen entre 
professionals i propietaris de clíni-
ques mercantilistes o entre dentistes i 
d’altres professionals com els protètics 
dentals, els higienistes i els auxiliars. 
Era necessari delimitar el camp d’ac-
tuació de cadascuna d’aquestes figures.

Fixem-nos en l’article 6.
“El dentista ha de sotmetre’s sempre a 
les mateixes normes ètiques i mai no 
podrà renunciar a la seva independèn-
cia professional sigui quina sigui la seva 
manera d’exercir l’odontologia, o fer 
prevaler consideracions, econòmiques 
o d’una altra mena, alienes a les exigèn-
cies de la bona praxi.”
“El dentista que treballi sota les ordres d’altri, 
té el deure de denunciar aquelles pràctiques 
contràries a les normes ètiques que siguin 
directament o indirecta promogudes per la 
institució o empresa on presti els seus ser-
veis professionals.”
És una resposta a la mercantilització 
de la pobresa denunciada pel presi-
dent del COEC reiteradament?
Efectivament. De fet, el nou codi deon-
tològic és, en la mesura del possible, 
una resposta a la mercantilització de 
l’odontologia. El sisè és el primer d’un 
conjunt d’articles que s’ocupen d’aquest 
fenomen. Per exemple, el 62 reconeix 
l’objecció de consciència al dentista per-
què pugui negar-se a fer una feina que li 
encarrega el propietari de la clínica on 
treballa si creu que no és ètic fer-ho. O el 

63, que estableix que a un professional 
no se’l pot fer treballar per objectius 
perquè entenem que obligar a un den-
tista a assolir una determinada xifra de 
negoci el pot fer caure en males praxis 
o en comportaments poc ètics. El 64 
també és rellevant ja que diu que no 
pots treballar en una consulta que no 
disposi dels mitjans adequats tal com 
passa en algunes clíniques de propieta-
ris no dentistes. O, per acabar, el 65, que 
recorda que les clíniques odontològiques 
han d’estar convenientment registrades.

El codi deontològic també estableix 
quins són els deures del Col·legi 
Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de Catalunya.
Sí,  i  són molt rel levants. Un dels 
més importants és que el COEC té 
el deure de defensar qualsevol col-
legiat que pugui tenir problemes en 
aplicació del codi deontològic. El 
Col·legi ha de defensar amb tots els 
mitjans possibles aquell professional 
que, justament pel fet d’estar actuant 
deontològicament, tingui dificultats 
o pateixi algun perjudici. 

M ’agrada r ia cita r ta mbé l ’a r t icle 
106 ,  on s ’estableix que el  Col·legi 
j u nt a me nt  a m b  l ’a d m i n i s t r a c ió 
—sempre que l’administració així 
ho v ulgui— han de vet l lar perquè 
la legislació faciliti el compliment 
d ’a q ue s t  c o d i  de ontolò g ic .  É s  a 
d ir,  e l  COEC ha de l lu ita r  perquè 
aquelles l leis que puguin compro-
metre un exercici de la professió 
deontològic siguin modificades o 
derogades.

Tot això sense deixar de vetllar pel 
perfeccionament professional cons-
tant i la formació continuada, així 
com per les funcions clàssiques de 
tot col·legi professional. 

Quina recomanació fa als col·legiats 
per poder fer un bon ús d’aquest nou 
codi deontològic?
Per començar, evidentment, far ia 
una crida als col·legiats a conèixer 
aquest nou document.  A l legir-lo 
i  f e r- s e ’ l  s e u .  M ’ a g r a d a r i a  q u e 
entenguessin que el codi deonto-
lògic neix dels consens dels pro-
fessionals amb l ’object iu d’ofer ir 
un seguit de normes i pautes que 
g a r a nte i x i n  u n  b on  e xe rc ic i  de 
l’odontologia. Si tots el complim i 
el fem complir estarem millor com 
a professionals i com a col·lectiu, i 
ens farà recuperar el respecte i la 
consideració de la societat.

“El nou codi deontològic és, 
en la mesura del possible, una 
resposta a la mercantilització 

de l’odontologia.”
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INSTITUCIONAL · LA IMPORTÀNCIA DE LA QUOTA COL·LEGIAL

Les ap or tacions que fa n e ls 

col·legiats amb la quota men-

sual suposen més del 90% dels 

ingressos del COEC, necessaris per 

donar serveis i fer front a les despe-

ses que genera l’activitat de l’entitat. 

Els estatuts assenyalen que l’esta-

bliment i modificació de les quotes 

requereix l’aprovació de l’Assemblea 

General i és exigible des del mateix 

moment de l’aprovació. És, doncs, un 

deure del col·legiat abonar les quotes 

quan són lliurades al cobrament, cosa 

per altra banda lògica perquè el Col-

legi és de tots. 

L’impagament de la quota afecta el 

correcte funcionament de la institu-

1 .  QUOTA REGIONAL . Tots contr i-

buïm a una part destinada al fun-

cionament general. En diem quota 

regional. Per als col·legiats de Bar-

celona, la quota regional és més alta 

(42 ,44 euros). Per als col·legiats de 

Lleida, Girona i Tarragona, la quota 

regional és la mateixa (20,09 euros). 

A par t ir  del  2014 ,  i  per decisió de 

l ’Assemblea a pet ició de la Ju nta 

de Gover n,  es va produir una dis-

minució de 10 euros (3 euros des de 

jul iol del 2015 ,  3 més des de jul iol 

del 2016 i, finalment, 4 euros des de 

d’aquest any). Dins d’aquesta quota, 

s’hi inclou, entre d’altres partides, la 

quantitat que es paga trimestralment 

al Consejo (Taula 3).

ció. No només per la nostra tresoreria, 

que assumeix les mateixes despeses 

a mb menys ingressos i ,  per  ta nt , 

necessita destinar-hi reserves, també 

implica aportar temps i recursos per 

gestionar-la i ,  no cal dir-ho, és un 

greuge per a la resta de companys 

que compleixen amb les seves obli-

gacions. L’abonament de la quota és 

un deure i, per tant, és el col·legiat qui 

s’ha de fer responsable d’estar escru-

polosament al dia de pagament. L’ad-

ministració col·legial no té l’obligació 

de recordar-li-ho. Aquesta no hauria 

de ser la seva feina.

La quota mensual es pot desglossar 

en diferents apartats (Taula 1 i 2). 

La importància de la quota col·legial
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2. QUOTA PROVINCIAL. A les seus 

provincials, es contribueix amb una 

quota de sosteniment. L’any 2017, s’ha 

procedit a regularitzar les quantitats de 

manera que a totes les seus es pagui el 

mateix (18,15 euros) (Taules 1 i 2).

3 .  QUOTA NOVA SEU.  L’a ny 20 0 0, 

es va aprovar aquesta quota que no 

distingeix entre col·legiats amb exer-

cici o sense i que s’estableix en 12,62 

euros per als col·legiats de Barcelona 

i 3,16 euros (25%) per a la resta (Taula 

1 i 2). No s’ha modificat des de la seva 

introducció. La quota d’implantació, 

vigent des del 2009, per als col·legiats 

de Barcelona i Lleida (4 euros) (Taules 

1 i 2) es va eliminar el gener del 2015.

BARCELONA LLEIDA GIRONA TARRAGONA

QUOTA REGIONAL 52,44 30,09 30,09 30,09

QUOTA PROVINCIAL     18,12 21,90 18,15

QUOTA NOVA SEU 12,62 3,16 3,16 3,16

QUOTA IMPLANTACIÓ 4,00 4,00

TOTAL 69,06 55,37 55,15 51,40

BARCELONA LLEIDA GIRONA TARRAGONA

QUOTA REGIONAL 42,44 20,09 20,09 20,09

QUOTA PROVINCIAL 18,15 18,15 18,15

QUOTA NOVA SEU 12,62 3,16 3,16 3,16

TOTAL 55,06 41,40 41,40 41,40

COL·LEGIATS (N) QUOTA
QUOTA/ANY/

COL·LEGIAT

QUOTA/MES/

COL·LEGIAT

2013 4.957 593.217,08 119,67 9,97

2014 4.889 387.404,36 79,24 6,60

2015 4.871 370.196,00 76,00 6,33

2016 5.070 370.433,22 73,06 6,09

2017 5.296 402.496,00 76,00 6,33

Taula 1 – Quota col·legial (2014)

Taula 2 – Quota col·legial (2017)

Taula 3 – Quotes al Consejo General

Taula 3 – Quotes al Consejo General
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Taula 4 – Evolució de la quota col·legial (1998 – 2017)
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Des de l’any 2014, la quota dels col-

legiats de Barcelona ha disminuït 14 

euros, a Lleida, 13,97, a Girona, 13,75 i 

a Tarragona, 10 euros. En percentat-

ges, un 20,27% a Barcelona, un 29,57 a 

Lleida, un 24,44% a Girona i un 19,45% 

a Tarragona. Per altra banda, aquells 

que vulguin domiciliar la quota a un 

compte corrent de Banc Sabadell, el 

COEC va signar el 2016 i renovar el 

2017 un conveni que permet la boni-

ficació per part de l’entitat financera 

d’un 10% addicional de la quota col·le-

gial fins un màxim de 50 euros.

A la Figura 1 i  a la Taula 4 ,  es pot 

observar l’evolució de la quota col·le-

gial amb una marcada disminució a 

partir del 2014.

Finalment, els estatuts contemplen 

la possibilitat de col·legiació sense 

exercici professional amb unes quo-

tes diferents a les dels col·legiats en 

actiu. (Taula 5).

DR. GERMÁN PAREJA I DR. TONI CARO

Comptador i tresorer de la Junta de Govern del COEC

BARCELONA LLEIDA GIRONA TARRAGONA

1998 30,05 30,05 34,26 24,04

1999 31,25 31,26 35,47 31,26

2000 43,87 34,42 38,63 34,42

2001 43,87 34,42 38,63 34,42

2002 52,89 43,44 47,65 43,44

2003 53,90 44,01 48,22 44,01

2004 54,97 44,63 48,84 44,63

2005 56,33 49,41 49,62 45,41

2006 57,86 46,29 50,50 46,29

2007 59,04 46,96 51,17 47,40

2008 60,94 48,05 52,26 48,49

2009 66,34 52,86 53,07 49,30

2010 66,34 52,86 53,07 49,30

2011 67,83 54,24 53,93 50,69

2012 69,06 55,37 55,15 51,40

2013 69,06 55,37 55,15 51,40

2014 69,06 55,37 55,15 51,40

2015 62,06 48,37 52,15 48,40

2016 59,06 45,37 49,15 45,40

2017 55,06 41,40 41,40 41,40

2017 BARCELONA LLEIDA GIRONA TARRAGONA

QUOTA REGIONAL 20,67 20,67 20,67 20,67

QUOTA PROVINCIAL 9,01 7,08 9,53

QUOTA NOVA SEU 12,62 3,16 3,16 3,16

TOTAL 33,29 32,84 30,91 33,36

2014 BARCELONA LLEIDA GIRONA TARRAGONA

QUOTA REGIONAL 30,67 30,67 30,67 30,67

QUOTA PROVINCIAL 9,51 7,08 9,53

QUOTA NOVA SEU 12,62 3,16 3,16 3,16

QUOTA IMPLANTACIÓ 4,00 4,00

TOTAL 47,29 47,34 40,91 43,36

DISMINUCIÓ QUOTA 14,00 14,50 10,00 10,00

% 29,60 29,57 24,44 23,06

Figura 1 – Evolució de la quota col·legial (1998 – 2017)

Taula 5 – Quota sense exercici professional (2014, 2017)
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ESTAT ECONÒMIC I FINANCER DEL COEC · INSTITUCIONAL

L’objectiu d’aquest breu informe 

és ex pl ica r  qu i n és  l ’estat 

financer del COEC. Les finan-

ces sovint ens resulten complexes i 

difícils d’entendre. Amb aquest petit 

article intentarem facilitar la inter-

pretació de les principals ràtios finan-

ceres, que ens donen una idea ràpida 

de quin és l’estat d’una empresa o ins-

titució i en  veurem l’evolució des del 

2013 fins al 2016. Per entendre bé les 

ràtios cal conèixer, primer de tot, com 

s‘estructura un balanç. (Fig 1)

El concepte de solvència és ampli. Un 

significant, en termes de psicoanàlisi 

estructural, evoca a l’imaginari una 

representació mental que té molt a 

Anàlisi de la solvència: l’estat econòmic  
i financer del COEC

TOTAL ACTIU   =   TOTAL PASSIU

A
CT

IU

PA
SS

IU

BALANÇ

FONS DE
MANIOBRA
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veure amb la solidesa i el treball ben 

fet i que apunta a un significat: la capa-

citat, en el nostre cas, de generar confi-

ança en el Col·legi Oficial d’Odontòlegs 

i Estomatòlegs de Catalunya. A tots ens 

interessa que el Col·legi sigui solvent: 

als bancs que ens han deixat diners, 

als nostres proveïdors que esperen 

cobrar puntualment, al personal que 

treballa per a nosaltres i percep un 

salari a final de mes i també als col·le-

giats, que són els “propietaris” del COEC 

i han delegat en la Junta de Govern la 

gestió econòmica, la custodia i l’admi-

nistració patrimonial. 

L’anàlisi de la solvència necessita 

moltes dades. Per fer-ho d’una manera 

àgil i eficient que ho faci més entene-

dor, hem de resumir i fer una síntesi 

de la informació. En aquest sentit, els 

índexs són una eina imprescindible 

que ens permetrà fer una avaluació 

ràpida. Volem objectivar i fins i tot 

quantificar la confiança. Volem saber 

si som una entitat sòlida i solvent, 

si  podrem pagar puntualment els 

nostres deutes i si som capaços de 

garantir, amb els nostres actius, les 

obligacions que hem contret. 

DR. GERMÁN PAREJA I DR. TONI CARO

Comptador i tresorer de la Junta de Govern del COEC

2. L’índex d’endeutament
L’índex d’endeutament és la proporció del deute respecte del total del passiu. 

En el nostre cas, mostra una disminució progressiva en els últims exercicis 

(Fig. 3). Per tant, cada cop estem menys endeutats.

3. La qualitat del deute
La qualitat del deute és un altre paràmetre a tenir en compte i indica la pro-

porció del deute a curt termini (el que hem de pagar en el termini màxim de 

dotze mesos i ens pot ofegar) sobre el total del deute. En principi, sembla que 

és preferible ser finançats a llarg termini i, en aquest sentit, l’evolució en els 

darrers anys d’aquesta ràtio posa de manifest que anem pel bon camí (Fig. 4). 

 

1. La solvència final
La solvència final o total es pot mesurar prenent el total de l’actiu i restant el pas-

siu exigible, és a dir, els diners que devem. En altres paraules, els fons o el capital 

propi. A la (Fig 2) podeu veure l´evolució del COEC des de l´any 2013 fins al 2016. 
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5. Resultat de l’exercici

4. La solvència corrent 

La solvència corrent és la capacitat de fer front puntual-

ment al deute. Es pot mesurar, en el nostre cas i donades 

les característiques de la nostra activitat econòmica, amb 

el fons de maniobra en termes absoluts i la ràtio de tre-

soreria a nivell més analític.

El fons de maniobra és la diferencia entre  l’actiu corrent 

o circulant  i  els deutes a curt termini. Era negatiu els 

anys 2011, 2012 i 2013. Es transforma en positiu l’any 2014 

i augmenta progressivament fins al 2016. (Fig. 5). 

L’índex de tresoreria o ràtio de solvència corrent, que 

informa de la capacitat d’afrontar obligacions a curt 

termini amb recursos líquids, segueix una trajectòria 

ascendent. La seva evolució posa de manifest una tre-

soreria sòlida capaç d’afrontar reptes inesperats (Fig. 6). 

Finalment, en el compte de pèrdues i guanys s’observen uns beneficis o excedents de l’exercici sostinguts que avalen, 

any rere any, la nostra solvència. (Fig 7)
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Membre de la Junta de Govern 

del COEC i directora d’aquesta 

publicació, Ceperuelo és doc-

torada cum laude en Odontologia per la 

Universitat Internacional de Catalunya, on 

també forma part de l’equip docent, i exer-

ceix com a professional al camp de Tarra-

gona. També és llicenciada en història per la 

Universitat Rovira i Virgili. De fet, l’arqueolo-

gia va ser la primera branca que va estudiar 

a la universitat i que l’ha portat a participar 

en diversos projectes de recerca. Autora 

de diversos articles, el seu interès pels fets 

passats i per la cultura d’altres latituds queda 

reflectida en l’espai En clau d’història, que 

podeu llegir en cada edició de SomCOEC. 

   

LA COL·LECCIÓ
Els articles exhibits, que es van començar 

a compilar gràcies a diverses donacions 

a principis dels anys vuitanta, permeten 

reconèixer la història de la nostra odon-

tologia des de fa més d’un segle. Es tracta 

d’instruments de pràctica odontològica i 

de cirurgia dental datats des de finals del 

segle XIX fins a mitjans del XX. S’hi mos-

tra instrumental exploratori, extractiu i 

radiològic, així com diferents materials 

per a la creació de pròtesis dentals amb 

materials nobles. 

L’espai central de l’exposició està ocu-

pat per diversos equips dentals. Tots 

La Dra. Ceperuelo encapçala la direc-

ció  d ’u na ex p osició  p er m a nent  i 

dinàmica que, des del COEC, sempre 

s’ha volgut mantenir oberta al públic 

en general ,  parant ,  però,  especial 

atenció a les visites escolars, ja que 

té la col·lecció atresora un vessant 

altament didàctic com a mostra cro-

nològica de la pràctica dental al nostre 

país. Segons el reglament pel qual es 

regeix, el museu té la missió de reco-

llir tota classe d’objectes que puguin 

perpetuar i enaltir la professió odon-

tostomatològica, organitzar-los i expo-

sar-los en un marc digne i adequat i 

investigar-ne la història i evolució.

L’exposició permanent està ubicada a la sisena planta de l’edifici del Col·legi a Barcelona

La Dra. Dolors Ceperuelo, nova directora  
del Museu del Col·legi Oficial d’Odontòlegs  
i Estomatòlegs de Catalunya
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ells consten de cadira dental, mobili-

ari, accessoris, llum, aparell de radi-

ologia i torn. També hi són presents 

les àrees de treball que albergaven els 

processos i els materials necessaris 

per a la fabricació de pròtesis: taules, 

mufles, martells per condensar or, 

laminadores, premses, dentadures de 

vulcanita i de cautxú, forns de cerà-

mica,  vulcanitzadores… 

Entre els instruments dentals i de 

laboratori, s’hi exhibeixen mostra-

ris de peces dentals, una col·lecció 

de fòrceps per a extracció de peces 

dentàr ies ,  xer ingues metàl·l iques 

d’anestèsia,   esterilitzadores, miralls, 

alicates, rèbols d’arrels, sondes d’ex-

ploració, tisores per a metall, estufes 

de desinfecció, mostraris de colors, 

bisturís ,  portaamalgames, etc. En 

destaca u na col·lecció de màsca-

res utilitzades en l’ensenyament de 

l’odontologia que il·lustren diferents 

infeccions i abscessos que es produïen 

abans de l’existència dels antibiòtics.

Com a peces més significatives de la col-

lecció, en sobresurten el primer aparell 

de radiografies dentals que es va instal-

lar a Barcelona, els motors a pedal, les 

cadires dentals de finals del segle XIX 

i el material odontològic del segle XIX, 

així com algunes pròtesis dentals. 

DONACIONS I VISITES
Si esteu interessats a fer una donació, 

poseu-vos en contacte amb el COEC o 

envieu-nos fotografies de les peces que 

voldríeu donar a fi de que puguin ser 

avaluades i, si escau, ser afegides a la 

col·lecció: mnadal@coec.cat

Podeu visitar el museu de di l luns 

a divendres de les 9.00 a les 15.00. 

L’entrada és lliure. Si decidiu fer una 

visita en grup, cal que concerteu una 

cita prèvia: mnadal@coec.cat
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Canvis importants en la formació acadèmica 
de cara al curs 2017-18 
La possibilitat de seguir els actes i els cursos en línia del COEC, entre les novetats més rellevants

COEC al nostre abast i esdevé indis-

pensable per seguir les formacions 

programades. El Col·legi, a través de 

la seva plataforma de gestió de dades, 

dona accés, mitjançant una intranet, 

a un espai personal on podeu dur a 

terme tràmits de forma virtual. 

Així, des d’aquest espai, podreu con-

sultar factures, descarregar certificats 

de quotes, sol·l icitar certificats de 

col·legiació i, com avançàvem, seguir 

jornades en streaming i accedir als 

continguts de la WebTV. Per sol·licitar 

l’accés només cal que complimenteu 

un for mular i  que trobareu a l  web 

www.coec.cat. Un cop l’hàgiu enviat, 

rebreu al vostre correu electrònic el 

nom d’usuari i un enllaç per completar 

la validació del compte. 

El curs acadèmic 2017/18, que arran-

carà a l’octubre, presenta moltes 

novetats. La més important està 

relacionada amb l’assistència presencial 

dels col·legiats i col·legiades a la seu del 

COEC. El fet que cada vegada siguin més 

els usuaris que veuen les conferències 

des de casa ha fet replantejar la proposta 

acadèmica coordinada des del Col·legi.  

El resultat ha estat el disseny d’un curs 

acadèmic en línia que permetrà seguir 

les conferències en horaris concrets. 

Un programa que s’adapta al nostre dia 

a dia i a les noves tecnologies, alhora 

que permet seguir les activitats forma-

tives sense necessitat de desplaçar-se 

ni assistir-hi presencialment. 

D’aquesta manera, a partir de l’any que 

ve, el curs acadèmic canviarà tant la 

mecànica com el format. Aquestes són 

les novetats més significatives basades 

en el seguiment a través de la xarxa de 

les diferents conferències i sessions:

• Caldrà que els usuaris accedeixin 

a la secció formació a través de la 

pàgina web del COEC. Si encara no 

heu sol·licitat l’accés al vostre espai 

col·legial , és el moment de fer-ho. 

Des de “formació” podreu consultar 

la llista de cursos i conferències dels 

quals podreu gaudir. Amb un sol clic, 

en podreu veure el programa, la data 

en que estan previstos i, fins i tot, us 

hi podreu inscriure. 

• La principal novetat d’aquest curs 

afecta al Programa de Formació 

Continuada COEC a través de la 

We bT V.  A i x í ,  le s  c on fe rè nc ie s 

presencials que, clàssicament, es 

programaven dijous al vespre a la 

seu del COEC passaran a estar enre-

gistrades. Els col·legiats hi podran 

accedir a través d’un ordinador per-

sonal o dispositiu mòbil mitjançant 

l’espai de la WebTV. Mensualment, 

el Col·legi oferirà una conferència 

de temàtica diferent que estarà dis-

ponible les 24 hores del dia durant 

tot el mes. En total, doncs, al pròxim 

curs acadèmic els col·legiats podran 

visionar deu conferències des de 

l’octubre de 2017 fins a juliol de 2018.

• Quant a l’acreditació de la formació 

rebuda, després de veure la ponència 

en línia, el col·legiat gaudirà de la pos-

sibilitat d’omplir un qüestionari amb 

deu preguntes. Tots aquells usuaris 

que encertin el 70% dels tests, és a dir, 

que vegin i aprovin els tests d’almenys 

set de les deu conferències, rebran un 

diploma acreditatiu expedit pel COEC. 

L’ACCÉS A L’ESPAI VIRTUAL 
PERSONAL, INDISPENSABLE
L’accés a l ’espa i  persona l  és u na 

manera ràpida i senzilla de tenir el 

DRA. MARIA JOSÉ GUERRERO

Coordinadora de la Comissió Científ ica del COEC

Per a qualsevol 
dubte, adreceu-vos a: 

coec@coec.cat 
o truqueu-nos al 
93 310 15 55
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Dr. Oliver Valencia (UNIZAR)

Dr. Santiago Portillo (UB)

Dr. Manuel Ruiz (USC)

Dr. Antonio Pallarés (UCV)

Dr. Luis Henrique Schlichting (ECU)
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ACTUALITAT · BARCELONA ORTHODONTIC MEETING

Feia mesos que la Dra. Montser-

rat Artés i el Dr Javier Fernán-

dez, que eren al capdavant de 

l’organització, treballaven per oferir 

un programa atractiu i interessant 

per a tots els professionals relacionats 

amb l’ortodòncia que, alhora, aplegués 

a la capital catalana conferenciants 

de primer nivell internacional. Segons 

les dades oficials ,  el BOM 2017 va 

registrar l’assistència d’un total de 269 

professionals, 133 dels quals dentistes. 

També van interessar-se pel programa 

89 estudiants i 47 auxiliars, aquests 

de la de la Europea n Or t hodontic 

Society que se celebrarà a la pobla-

ció suïssa de Montreaux, al juny, va 

titular la xerrada “Dona’m un punt 

de suport i mouré el món: Ancoratge 

esquelètic per a correcció transver-

sal i sagital”. L’austríac va comptar 

amb la col·laboració del Dr. Andre 

Wa lter,  v i nc u lat  a  la  Un iver s itat 

Internacional de Catalunya (UIC).

El divendres dia 10 ,  a par t ir  de la 

formació de diferents taules rodones 

sota el títol genèric “Diferents camins 

cap a la excel·lència”,  e ls doctors 

darrers interessats en les activitats 

específiques per a la seva tasca pro-

fessional que havia preparat el con-

grés. El certamen també va acollir 

nou estands de diferents empreses i 

col·laboradors que volien fer visible la 

seva oferta.

El dijous,  9 de març,  es donava el 

tret de sortida al BOM 2017 amb la 

conferència sobre ancoratge ossi en 

el maxil·lar superior dictat pel pro-

fessor Hans Winsauer de la Univer-

sitat de Graz (Àustria). Winsauer, que 

també serà ponent del precongrés 

Gairebé tres centenars de professionals es van donar cita a la novena edició del congrés que va acollir la seu del COEC

El Barcelona Orthodontic Meeting es consolida  
i ja camina cap a la desena edició  

Dr. Joan Rosell, Andreu Puigdollers, Hans Winsauer,  
Nuria Clusellas, Nuria Molina i Javier Moyano
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 BARCELONA ORTHODONTIC MEETING · ACTUALITAT

Jesús Carrascal ,  Fernando Durán, 

Eduardo Espinar, Julia García Baeza, 

Jo sé  M a r ía  L la m a s ,  A na Mol i na , 

R a m ó n  P e re r a  i  M a nue l  R o m á n , 

van abordar la conveniència de les 

extraccions en funció de cada cas 

odontològic, el control vertical, les 

reabsorcions radiculars i, en últim 

terme, l’acabat de les intervencions 

denta l s .  D av a nt  de  temes sov i nt 

controvertits, cada expert va oferir 

la seva visió particular. 

El congrés es va tancar el dissabte 11 

amb la intervenció de la professora 

Birte Melsen, un dels grans referents 

de l’ortodòncia europea. La seva xer-

rada “Les claus de l ’or todòncia en 

l’adult” va girar al voltant de la salut 

buca l  de les persones d’edat  més 

avançada que cada cop genera més 

activitat i debat en l’àmbit de la clí-

nica dental. Paral·lelament, el mateix 

dissabte es va impartir un curs per 

a auxi l iars de cl ínica .  De manera 

pr àct ica ,  la  sessió  es  v a  de d ica r 

a ls tractaments amb al ineadores, 

que han guanyat popularitat i  que 

requereixen un protocol diferent en 

el control i la gestió del tractament.

Davant de temes odontològics 
sovint controvertits, cada expert va 
oferir la seva visió particular

D’esquerra a dreta, el Dr. Francisco Javier Fer-
nandez Bozal, la Dra. Montserrat Ar tés Ribas  

i el Dr. Andreu Puigdollers Pérez
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CONSELLS · LA CONTRACTACIÓ LABORAL A LES CLÍNIQUES DENTALS

En els últims articles, l’actualitat ens 
ha portat a parlar de les novetats de 
caràcter fiscal. En aquest número, 
tractarem un tema habitual en l’àm-
bit  labora l  que afecta diàr ia ment 
els professionals de l’odontologia, ja 

siguin persones físiques o societats 
mercantils: Els tipus de contractes de 
treball en règim general vigents. Som 
conscients que, moltes vegades, és 
important tenir petites nocions sobre 
aquest aspecte a l ’hora de plante-

jar-nos una contractació/incorporació 
a la nostra activitat. A tall informatiu, 
us presentem els diferents tipus de 
contractes laborals existents i quines 
són les característiques principals 
que els regulen.

CONTRACTES DE TREBALL EN RÈGIM GENERAL
Actualment, tant en el nostre ordenament jurídic com a 
l’Estatut dels treballadors s’estableixen diverses modali-
tats de contractes de treball que es poden agrupar prin-
cipalment en els següents tipus:

1. Contracte de treball Indefinit
a) Indefinit ordinari

• De vinculació formativa
• D’emprenedors
• De microempreses o empresaris autònoms
• Altres

b) Indefinit fix-discontinu

c) Transformacions de temporals a indefinits

2. Contracte de treball Temporal
a) Per circumstàncies de la producció

• De vinculació formativa
• Altres

b) Per obra i servei
• D’interinitat
• De relleu

3. Contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge

4. Contracte de treball en pràctiques
Les necessitats puntuals de cada cas faran que el profes-
sional es decanti cap un tipus de contracte o altre per a 
la nova incorporació. És important saber que la prestació 
de serveis mitjançant contractació indefinida, temporal 
i en pràctiques pot desenvolupar-se tan a temps complet 
com parcial. En canvi, els contractes per a la formació 
i l’aprenentatge no permeten jornades a temps parcial.

CONTRACTES BONIFICATS
També és important saber que, actualment, existeixen 
diferents bonificacions/reduccions de la Seguretat 
Social, així com incentius fiscals en funció del tipus 
de contracte seleccionat. Aquests beneficis s’apliquen 
habitualment a col·lectius específics amb dificultat per 
accedir a l’ocupació ( joves menors de 30 anys, majors 
de 45 anys, etc...) i acostumen a estar condicionats a 
l’increment de plantilla de l’empresa i al manteniment 
del lloc de treball durant el període en què s’aplica la 
bonificació corresponent. 

Alguns dels contractes bonificats més habituals, sempre 
que es compleixin els requisits, són:
• Contractes en pràctiques
• Contractes d’emprenedors
• Contractes a temps parcial amb vinculació formativa
• Contractes de joves per microempreses i empresaris
• Conversions de contractes a indefinits

D’altra banda, també hi ha incentius per a la contrac-
tació de treballadors discapacitats. En aquest cas els 
requisits són menys exigents tant en els contractes 
indefinits com els temporals. De la mateixa manera, la 
bonificació/reducció és d’una quantia superior a la dels 
altres supòsits ja que l’objectiu, en aquest cas, és afavo-
rir la introducció en el mercat laboral d’aquest col·lectiu.
Contractes a persones amb discapacitats

La contractació laboral a les clíniques dentals

 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...
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CONSELLS · COM CAL ACTUAR DAVANT D’UNA INSPECCIÓ FISCAL 

La inspecció pot iniciar-se per 

dues vies:

1) Amb un requeriment al nostre 

domicili fiscal i/o seu electrònica en el 

qual se’ns comunica l’inici de les actu-

acions d’inspecció i se’ns dona cita per 

a un dia i hora concrets. La notificació 

que rebem, alhora, ens insta a apor-

tar documentació. En aquest cas, és 

important saber que es pot canviar el 

dia i l’hora de la cita posant-nos en con-

tacte amb la Inspecció mitjançant una 

trucada al telèfon o correu electrònic 

que s’indiquen al requeriment mateix. 

Aquesta dilació es tindrà en compte en 

el còmput dels terminis i si s’aixeca 

acta suposa el pagament d’interessos 

pels dies de retard que es generin. 

En cap cas hem d’obviar el requeri-

ment, ja que se’ns donaria per notifi-

cats i es tancaria la inspecció amb les 

dades que són en poder de la Inspec-

ció (normalment els nostres ingressos 

sense cap despesa) i s’aixecaria una 

acta que es convertiria en executable. 

2) Amb una visita dels inspectors a les 

nostres instal·lacions. En aquest cas, 

convé saber que, si bé qualsevol noti-

ficació entregada a qualsevol per-

sona que es trobi a les instal·lacions 

o al domicili es correcta, els inspec-

tors no poden accedir a l’interior de 

les instal·lacions (excepte a las parts 

obertes al públic en general) sense el 

nostre consentiment exprés, excepte 

que compareguin amb l’autorització 

judicial corresponent. 

I, com a argument addicional, hem de 

considerar que, a més, gran part de la 

informació comptable no es troba a la 

consulta, sinó a l’oficina de l’assessor fis-

cal o a la gestoria amb la qual treballem.  

No oblidem, però, que propiciar la des-

aparició o alteració de la documenta-

ció citada i de qualsevol altra prova 

pot comportar que la Inspecció adopti 

mesures cautelars com precintar, fer 

dipòsit o decomissar mercaderies o 

productes sotmesos a gravamen, així 

com de llibres, registres, documents, 

arxius, locals o equips electrònics de 

tractament de dades que puguin con-

tenir qualsevol informació. 

En tot cas, independentment de com 

hagi començat la inspecció, un cop ini-

ciades les actuacions estarem obligats 

a posar a disposició de la Inspecció 

els documents, llibres, comptabilitat 

principal i auxiliar, fitxers, factures, 

justificants, correspondència amb 

transcendència tributària, bases de 

dades informatitzades, programes, 

registres i arxius informàtics relatius a 

activitats econòmiques. Cada cop més, 

la Inspecció exigeix que se li faciliti 

aquesta documentació en format Excel 

i considera no presentada la que s’hagi 

pogut realitzar amb un altre format. 

A més, s ’hauran d’aportar tots els 

documents o antecedents que calguin 

per provar els fets i circumstàncies 

consignats a les declaracions ja que la 

càrrega de la prova és del contribuent.

L’autorització judicial no s’obté de 

forma automàtica ni per qualsevol 

circumstància concreta, sinó que ha 

d’estar vinculada, en funció de cada 

cas, a la interlocutòria judicial, en la 

qual cal concretar el període d’accés al 

domicili, el dia i l’hora de l’entrada, així 

com la identificació dels funcionaris 

autoritzats que la portaran a terme. 

Tanmateix, no sol ser convenient dene-

gar l’entrada als inspectors. Sí, però, que 

els podem sol·licitar que no comencin la 

inspecció sense la presència del nostre 

assessor fiscal i que, entre tota la nostra 

documentació, tant en la que pretenen 

endur-se físicament com en la que hi 

pugui haver en registres informàtics, 

la còpia de la qual la Inspecció també 

exigeix endur-se, hi ha barrejats docu-

ments, informes i dades de caràcter 

confidencial, privat i personalíssim 

tant d’administradors com de  socis i 

treballadors. Per aquesta raó, cal que 

es concedeixi a l’empresa un termini 

raonable per separar la documentació 

confidencial que tingui de la que contin-

gui “transcendència tributària”. Tant les 

lleis generals de dret administratiu com 

les relatives a la protecció de dades de 

caràcter personal no només exigeixen 

que la custodia d’aquests documents, 

dades, etc. privats i confidencials sigui 

severa per part del dipositari, sinó que 

la responsabilitat derivada de lliurar-los 

a terceres persones pot arribar a tenir 

dimensió penal. En definitiva, doncs, la 

negativa de l’empresari en aquest cas 

està del tot justificada.

Com cal actuar davant d’una inspecció fiscal
El sector dels serveis es troba entre els objectius de la Inspecció aquest any i el proper. No seria gens estrany, doncs, rebre una 
visita dels inspectors als nostres consultoris. Precisament per aquesta eventual circumstància, és interessant està assabentat de 
com funcionen els procediments i saber com actuar en cada cas. 
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Tampoc cal oblidar, no obstant això, 

que no hi ha cap precepte de l’orde-

nament comptable i fiscal vigent que 

exigeixi l’administració —i conseqüent 

aportació, com és obvi— dels llibres de 

majors o extractes de comptes. 

A més hem de tenir present que, un cop 

iniciades les actuacions, la Inspecció podrà:

a. Obtenir i recaptar informació dels tre-

balladors sobre qüestions relatives a 

les activitats en les quals participin.

b. Obtenir el dictamen de pèrits, tant de 

la mateixa Administració com externs.

c. Exigir l’exhibició d’objectes determi-

nants de l’exacció d’un tribut.

d. Verificar els sistemes de control 

intern de l’empresa quan aquesta 

pugui facilitar la comprovació de la 

situació tributària de l’obligat.

e. Verificar i analitzar els sistemes i equips 

informàtics mitjançant els quals es 

porti a terme totalment o parcialment 

la gestió de l’activitat econòmica.

Si incomplim les obligacions i no lliu-

rem la documentació:

a. Es  qualificarà  la conducta de l’ins-

peccionat com a infracció, o sigui, 

com una obstrucció o resistència a 

l’actuació inspectora.

b. La qualif icació de la negativa a 

col·laborar pot ser causa d’aplica-

ció del règim d’estimació indirecta 

de bases, amb les conseqüències 

extraordinàriament oneroses que 

se’n derivin, ja que es calcularà la 

nostra base imposable a partir de 

les dades estimades o índexs dels 

quals disposi l’Administració.

MARGARIDA CROUS I PERAFERRER

Economista
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CONSELLS · RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Responsabilitat Civil Professional (RCP) 

La importància d’una bona cobertura 
asseguradora i un límit adequat

Durant l’exercici de la professió 
d’odontòleg, es poden produir 
moments crítics com els deri-

vats de reclamacions de tercers que se 
senten personalment perjudicats.. És 
llavors quan és fonamental comptar 
amb una cobertura de Responsabili-
tat Civil Professional que contempli 
una suma assegurada suficient, co-
breixi un ampli ventall de garanties 
i, alhora estigui contractada amb una 
companyia asseguradora de provada 
experiència en el sector sanitari. 

La combinació de les característi-
ques anteriors és la que ha permès al 
COEC fer arribar una certesa de se-
guretat en l’àmbit de l’assegurament 
Responsabilitat Civil Professional als 
seus col·legiats. Des de juny de 2015, 
el Col·legi ha confiat aquesta impor-
tant tasca a Medicorasse, que compta 
amb la col·laboració del mateix COEC 
i de la companyia asseguradora Zu-
rich per   definir i fer realitat una pò-
lissa d’assegurança adaptada a les 
necessitats dels col·legiats.

El últims canvis legislatius han do-
nat peu a la implantació d’un sistema 
de  valoració de danys i perjudicis, el 
barem, que implica un increment de les 
quanties d’indemnització d’acord amb 
les circumstanciés personals, familiars 
i econòmiques de la víctima. Així ma-
teix, els familiars dels afectats també 
poden ser considerats perjudicats i te-
nir dret a rebre compensacions. 

Per tant, aquest nou escenari fa que sigui 
fonamental disposar d’una assegurança 
amb límits d’indemnització elevats que 
puguin cobrir els possibles danys.

Quines característiques té la pòlissa 
col·lectiva de Responsabilitat Civil 
Professional del COEC?
El COEC posa a disposició dels col·le-
giats una pòlissa col·lectiva de Res-
ponsabilitat Civil Professional amb les 
següents característiques:
• Límit per sinistre: 700.000 €
• Responsabilitat Civil Patronal amb sublí-

mit per víctima de 300.000 €
• Responsabilitat Civil d’Explotació
• Responsabilitat Civil Locativa
• Danys estètics derivats del tractament 

de microfillers labials.
• Reclamació en cas de patir una agressió.
• Danys a expedients i documents
• Responsabilitat Civil de protecció de da-

des personals
• Danys patrimonials primaris
• Aparells de raigs X: fins a 600.000 €
• Inhabilitació Professional: fins a 4.000 €/

mes limitats a 24 mesos.

Cal destacar que, a més, el col·legiats 
adherits a la pòlissa de Responsabilitat 
Civil Professional premium del COEC 
també estan inclosos a la pòlissa col-
lectiva de vida que inclou:
• Mort per qualsevol causa: 8.000 €
• Incapacitat Permanent Absoluta: 8.000 €

Com m’afecta la Responsabilitat 
Civil Professional en el cas de 
tenir un exercici de la professió 
intermitent?
Per cobrir correctament aquesta ne-
cessitat, és molt important mante-
nir la condició d’assegurat al llarg 
del temps de manera que davant de 
qualsevol reclamació presentada a 
posteriori de la realització d’un acte 
professional, la pòlissa estigui vi-
gent i, per tant, pugui ser atesa per 
la companyia. 

Per fer una elecció correcta del ti-
pus de pòlissa de RCP, us suggerim 
avaluar les vostres necessitats i ga-
ranties tenint en compte el nou es-
cenari d’aplicació basat en el barem 
corresponent.

En cas de qualsevol dubte, Medico-
rasse posa a la vostra disposició per-
sonal un expert per ajudar-vos en 
aquest procés.  Podeu sol·licitar in-
formació sense compromís trucant 
al 902 19 89 84 o mitjançant el correu 
electrònic medicorasse@med.es. Un 
assessor especialitzat es posarà en 
contacte amb vosaltres.

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.



Mantingui 
els seus 
ingressos 
en cas de 
baixa laboral 
temporal

COECbaixa laboral
Assegurança de Baixa Laboral Temporal

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. MEDICORASSE, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat 

financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

medicorasse@med.es coec@coec.net

Professionals al servei de professionalsInformi-se’n ara 902 198 984

Possibilitat de cobrar fins a 400 € per cada 
dia de baixa.*

Possibilitat de cobrar des del primer dia 
de baixa i fins a un màxim de 18 mesos.*

Sense necessitat de reconeixement 
mèdic previ.

Gaudeixi 
de tranquil·litat 

i estabilitat 
econòmica en cas 

de baixa laboral
temporal

Demani ara més informació sense compromís

(*) Cobertures subjectes a la normativa de contractació i condicions de cada companyia

Més informació 902 198 984
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L’extens currículum només ex-

plica el 50% de qui és el Dr. Pou. 

Aquest apassionat de l’odonto-

estomatologia, ho és també del dibuix, 

la pintura i, especialment, de la vinyeta 

còmica i l’humor més corrosiu. Els lec-

tors de SomCOEC ja ho han pogut apre-

ciar. I és que, des de fa dues edicions, 

hem incorporat una de les seves vinye-

tes com a nova secció de la revista. Són 

treballs que reflecteixen, amb un estil 

a mig camí entre el surrealisme i l’hu-

mor negre, la realitat de la professió.

mes i colors a l’hora de plantejar des 

d’un empastament a un implant. I, sens 

dubte, destresa amb les mans per tre-

ballar en espais molt reduïts. 

Per tant, crec que hi ha molts punts 

de contacte entre l’odontologia i dis-

ciplines artístiques com el dibuix i la 

pintura. Personalment, ho vaig viure 

a casa des de petit. El meu pare també 

es dedicava a l’odontologia i, al mateix 

temps, era un apassionat de l’art i un 

pintor notable. A més, tenia la consul-

Odontoestomatologia i dibuix són 
dues disciplines tan allunyades com 
sembla a priori?
Tot el contrari. El meu pare, de fet, deia 

que l’odontologia és un 10% de ciència i 

un 90% de tenir manetes i sensibilitat 

artística. Tot i que, depenent de la dis-

ciplina, el professional de l’odontologia 

ha de tenir una vena artística més o 

menys desenvolupada. Penso, sobre-

tot, en els qui treballen en el camp de 

l’estètica. Però, en general, en aquesta 

professió cal tenir gust per escollir for-

Dr. Enric Pou: 
“Tant per a l’odontologia com per al dibuix has 
de tenir manetes i sensibilitat artística”

Va llicenciar-se en Medicina i Cirurgia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i va fer l’especialitat en Estomatologia 
a la Universitat Paul Sabatier (Tolosa). També ha cursat 
diversos màsters i postgraus d’implantologia i endodòncia.
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En el món de la il·lustració i el còmic 

hauria de començar citant, sobretot, 

l’Escola Bruguera, amb el gran Vá-

zquez al capdavant. També, és clar, 

Hergé o els còmics d’Spiderman o “Las 

Hazañas bélicas”... De més gran, el “Pa-

pus”, amb la insuperable Sor Angusti-

as de la Cruz; Chumy Chúmez, que 

crec que ha fet el millor humor negre 

d’Espanya; Ops (pseudònim anterior 

de El Roto, d’un estil que m’agradava 

molt més). També m’agradaria citar 

el “Makoki” de Gallardo y Mediavilla 

ta a Consell de Cent-Balmes, una zona 

plena de galeries d’art, i entre els paci-

ents hi figuraven molts artistes i gale-

ristes. Per tant, podríem dir que ja em 

vaig criar en un ambient que combina-

va l’odontologia i l’art.

Lògicament, el seu pare va 
exercir-li una gran influència 
a l’hora d’estimar aquestes dues 
disciplines. Quines han estat, però, 
les seves principals influències 
com a dibuixant i pintor?
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n’oblido durant un temps per deixar-la 

reposar. Em va molt bé prendre’n una 

mica de distància perquè, de vegades, 

hi ha coses que a l’acte et fan molta 

gràcia però, quan passa un temps, ja 

no te’n fan tanta. De llibretes d’aques-

tes, plenes d’esbossos, en dec tenir 30 

o 40 i, de tant en tant, les fullejo i res-

cato una de les idees que hi tinc em-

bastades per portar-les a la pràctica. 

I a la consulta també li venen idees?
Sí, moltes vegades. Crec que és un es-

pai molt propici per diverses raons. No 

només pels tractaments o per coses 

que puguin passar a la mateixa con-

sulta, sinó també per comentaris de 

pacients, per coses que m’expliquen 

mentre els atenc. Per sort, com que 

tenim un tovalló de paper amb l’ins-

trumental a mà, m’hi apunto la idea i 

després, és clar, he de pensar a dir a la 

infermera que no me’l llenci! 

Quina tècnica utilitza per fer les 
vinyetes?
Una de molt senzilla que comença amb 

el dibuix a llapis, la creació del text, 

entintar amb tinta xinesa i, tot seguit, 

vaig afegint-hi volum amb retoladors. 

Com a curiositat, diré que sempre aca-

bo donant el toc final als meus dibuixos 

amb un boli Bic. Suposo que després de 

tantes hores a classe, primer a l’escola 

i després a la facultat, fent dibuixos als 

marges dels llibres de text i de les lli-

bretes amb aquesta eina, he acabat do-

minant molt la tècnica del dibuix a bo-

i, per descomptat, el mestre Topor, un 

gran dibuixant francès. Pel que fa a la 

pintura: Goya, sobretot a la seva darre-

ra època, Velázquez i, fent un salt en el 

temps, René Magritte i Picasso.

Parli’ns del procés creatiu. Com 
arrenca la realització d’una vinyeta 
com les que publiquem a SomCOEC?
És com un flaix. Pot ser que vagi en 

moto i, tot d’un plegat, vegi una cosa 

que em crida l’atenció i, a partir d’això, 

se m’acudeixi una idea per a una vi-

nyeta. Sempre tinc una llibreteta a mà 

per apuntar-me aquestes idees que em 

venen al cap i que, un cop a casa, tras-

llado a una lliberta més gran on ja faig 

un primer esbós de com m’imagino 

la vinyeta. Després, normalment, me 
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tienda de los horrores”, per no parlar de la 

terrorífica “El dentista”, que porta per sub-

títol “Tu dolor es su placer”.

En tot cas, que un col·lectiu tingui 
la capacitat de riure’s d’ell mateix 
deu ser una cosa sana...
Sí, de fet, es diu que la base de l’humor 

és riure’s d’un mateix i després dels al-

tres, però jo crec que no és exactament 

així... Hi ha un humorista que proposa 

una altra definició segons la qual l’hu-

mor és riure’s de les desgràcies sempre 

que els hi passin als altres! Entre poc i 

massa! A mi, personalment, els acudits 

de dentistes m’agraden molt, sempre 

que siguin bons, és clar! Crec que és bo 

poder fer broma de qualsevol col·lectiu, 

ja siguin taxistes o metges.

lígraf! En total, sol ser un procés d’unes 

tres o quatre hores.

L’odontòleg dona de sí com  
a personatge?
És un tema que sempre m’ha interessat, 

fins al punt que em vaig plantejar serio-

sament fer un doctorat sobre la figura del 

dentista en el món del còmic i del cine-

ma. Quan em vaig començar a documen-

tar vaig descobrir que ens deien de tot 

menys guapos! Quan apareix al còmic, 

el dentista no és mai un home simpàtic 

i feliç, sinó que el pinten com un tipus 

amargat, pessetero, una mica sinistre o, 

directament, com un sàdic! I, al cine, tres 

quarts del mateix. Només cal recordar 

el personatge del Dr. Szell a “Marathon 

Man” o el Dr. Phoebus Farb a “La pequeña 
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Al llarg dels segles XVI i XVII 

es va produir una disgregació 

important entre la medicina i 

l’odontologia. De fet, l’odontologia no era 

considerada una ciència. Els metges i 

cirurgians de l’època la menyspreaven 

i mostraven un desinterès absolut per 

la resolució dels problemes relacionats 

amb la cavitat oral. D’aquesta manera, 

va quedar relegada a la categoria més 

ínfima de la cirurgia, la que practicaven 

el gremi dels barbers i els barbers sag-

nadors. En un esglaó encara inferior es 

posicionaven els arrencaqueixals xar-

latans que practicaven una odontologia 

caricaturitzada, degradada i marginada 

per les universitats i els metges.

S’anunciaven com a especialistes en 

extraccions anomenant-se zahnbrecher 

(trencadents) a Alemanya, cavadenti a 

Itàlia, arracheur des dents, a França, men-

tre que a Anglaterra s’autodenominaven 

operadors de dents. I és que els dentistes 

més humils exercien la seva vocació 

en aquells indrets on podien atraure la 

màxima clientela. Així, les places dels 

mercats de pobles i ciutats eren una de 

les zones on se situaven amb freqüèn-

cia, ja que podien posar-hi una taula, 

una cadira, una vela per fer ombra o bé 

una tarima per enfilar-se i fer-se veure. 

A vegades, es publicitaven en banderoles 

amb casos tractats amb èxit o llogant 

músics, joglars, tamboriners o malaba-

ristes per cridar l’atenció. Tan sols els 

professionals més pròspers disposaven 

de locals on realitzar operacions més 

complexes que les exodòncies, un fet que 

queda testimoniat a les obres pictòriques 

i literàries d’aquella època. 

Aquests primers barbers dentistes 

també tractaven abscessos, polien 

dents fracturades, eliminaven el càlcul 

i practicaven neteges dentals. El barber 

napolità Cintio d’Amato va publicar a la 

seva obra Noves i útils pràctiques de tot 

tipus per a barbers diligents “(...) a causa 

dels vapors que surten de l’estómac, 

a les dents es forma un dipòsit que 

podeu percebre rascant-les amb un 

tros de roba basta. Cal, per tant, fre-

gar-les i netejar-se-les cada matí. Si 

no sou conscients d’això, (...) les dents 

queden recobertes amb una espessa 

capa rugosa (...) i serà necessari que 

un barber diligent us l’elimini amb 

instruments dissenyats per tal efecte.”

Barber sagnador, una professió difícil 
a l’Europa del segle XVII

“L’arracheur de dents” (1709), pintura de Dou Gérard. Museu del Louvre, París.
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La majoria de dentistes ambulants 

eren inexperts, estaven mal entrenats 

i, en el pitjor dels casos, eren xarlatans 

que prometien eliminar els cucs de les 

dents i guarir els mals de cap. Aquesta 

etapa històrica es va caracteritzar per 

una gran extravagància, no només 

en l’odontologia, sinó també en altres 

àmbits. Alguns tipus de tractaments 

dentals que es prescrivien, malgrat 

que es feia amb bona fe, són totalment 

absurds i, en l’actualitat, no es pot 

entendre com el pacient es posava a 

les mans d’aquells xarlatans. 

Un exemple d’aquesta praxi apareix 

a l’obra de Vicenzo Guerini Història 

de l’odontologia (1909) on, es descriu 

que “(...) quan el dolor el causen els 

humors calents, el tractament dental 

s’inicia amb una sagnia al braç i, al dia 

següent, s’administra un laxant. Si el 

dolor persisteix, es col·loquen ventoses 

a la zona de l’omòplat i a l’esquena, i 

resina a la zona de la sina,” malgrat 

que cap d’aquestes tècniques evitava 

l’extracció de la dent causant del dolor.

En la branca de la medicina, durant 

el segle XVII, es van portar a terme 

nombrosos estudis anatòmics partint 

de les bases establertes per Vesali. Van 

servir per entendre el funcionament de 

l’organisme humà tot i que, malaurada-

ment, no van comportar grans modifi-

cacions de les pràctiques terapèutiques 

establertes. Sí que les van propiciar, el 

desenvolupament de l’anatomia i el 

sorgiment de dues ciències: l’anatomia 

mateix i la histologia. Al 1666, Marce-

llo Malpighi, investigant les relacions 

entre venes i artèries, va descobrir 

l’existència dels capil·lars. Tanmateix, 

va realitzar altres estudis d’estructu-

res minúscules que el van dur a assolir 

grans fites que el van portar a ser ano-

menat el pare de la histologia.

Mentre que ser metge era sinònim 

de saber llatí, portar talons vermells, 

perruca, roba llarga, barret quadrat i 

tractar les dents era propi d’un barber 

xerraire. L’aparició del microscopi 

va permetre obrir un nou món fins a 

aquell moment desconegut. D’aquesta 

manera, va aparèixer la figura d’Anton 

van Leewenhoek (1682-1723), un jove 

dedicat al comerç tèxtil. Leewenhoek 

no era científic amb formació univer-

sitària, però va acabar aconseguint 

ser membre d’honor a la Royal Society 

d’Anglaterra després d’enviar-hi 375 

articles, a part dels 27 que va adreçar 

a l’Académie des Sciences francesa. 

El seu ull, educat per examinar draps 

i teixits a través del microscopi, va 

facilitar l’observació dels túbuls den-

tinaris i els microorganismes presents 

a la matèria alba adherida a les dents. 

Com a anècdota, cal fer menció d’uns 

cucs dentals que el president de la 

Royal Society va enviar a Leewenhoek 

com a originaris d’una dent afectada 

per càries. Desprès d’analitzar-los, va 

determinar que els cucs no eren den-

tals, sinó que el microscopi indicava 

que provenien d’un formatge fet malbé 

a la peça. Així, es va postular per pri-

mera vegada que aquells cucs havien 

entrat en contacte amb la càries des-

près d’haver menjat formatge.

“La sagnia”, gravat d ’un ll ibre de Cintio d ’Amato (Segle XVII)
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L’exercici de les professions 

sanitàries és tradicionalment 

una activitat absorbent. A les 

llargues etapes d’aprenentatge, s’afe-

geix la necessitat d’una for mació 

continuada per adaptar a la praxi els 

ràpids canvis tecnològics i científics. 

Actualment, a més, aquestes profes-

sions es realitzen en un entorn social 

cada vegada més exigent i amb menys 

recursos.

En aquest entorn, l’usuari de la salut, 

com a persona titular de drets, cada 

vegada és més exigent amb els pro-

fessionals i amb les organitzacions 

sanitàries. No es pot oblidar que, en les 

presarialització de les entitats presta-

dores de serveis de salut i l’obligació 

d’assolir periòdicament els estàndards 

d’acreditació, demanen als professio-

nals un esforç per assolir-los. A més 

a més, els ajustos derivats de la crisi, 

tant en l’àmbit públic com privat, quan 

no és la precarització de les contrac-

tacions o els retards en els pagaments 

de les administracions pels serveis 

prestats al sistema públic, han generat 

motius per incrementar el patiment 

dels sanitaris. 

Aquesta situació d’alta exigència fa 

que els professionals portin a terme 

l’activitat en un context caracteritzat 

últimes dècades i com a conseqüència 

de la universalització del dret a la salut, 

ha crescut exponencialment la demanda 

d’atenció, especialment en l’àmbit de la 

sanitat pública, sense deixar de banda 

la competència privada. Aquest fet, con-

juntament amb altres canvis de caire 

sociològic, ha implicat, com evidencien 

abundants estudis recents, que els pro-

fessionals sovint estiguin sotmesos a 

una pressió molt forta. 

Alhora, al professional també se li 

transmet la pressió de les organit-

zacions sanitàries. Aquestes, condi-

cionades per la necessitat d’establir 

objectius d’eficiència propis de l’em-

La salut dels professionals sanitaris
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gotament Professional (SEP), en anglès 

coneguda com a burn- out .  Aquesta 

síndrome va ser definida per primera 

vegada pel psicoanalista alemany 

Herbert J. Freudenberger al 1974, com 

“un conjunt de símptomes medicobio-

lògics i psicosocials inespecífics que 

es desenvolupen en l’activitat laboral 

com resultat d’una demanda exces-

siva d’energia”. Anys més tard, el 1981, 

Christina Maslach i Susan E. Jackson 

van definir la SEP com “una síndrome 

de cansament emocional, desperso-

nalització i baixa realització personal 

que pot manifestar-se entre individus 

que treballen amb persones”, i van 

descriure tres dimensions del burn-out: 

a) El cansament emocional, el senti-

ment de desgast i la pèrdua d’ener-

gia. Esgotament i fatiga.

b) La despersonalització o deshuma-

nització, que consisteix en el desen-

volupament d’actituds negatives 

vers altres persones, sobretot amb 

les que es treballa, acompanyades 

d’irritabilitat i pèrdua de motivació.

c) La falta de realització personal, és a dir, 

una actitud negativa cap a un mateix i 

cap a feina, amb moral baixa, escassa 

productivitat laboral, poca autoestima 

i incapacitat per suportar l’estrès. 

Per Maslach, aquestes tres dimensi-

ons apareixen sobretot en les profes-

sions d’ajuda, com la dels sanitaris. 

Amb relació al col·lectiu d’odontòlegs 

i metges estomatòlegs, els estudis 

indiquen alts percentatges de pre-

valença d’aquesta síndrome (Vare-

la-Centelles et al., 2005), la qual cosa 

demostra una relació significativa 

entre el desgast dels clínics amb la 

satisfacció del pacient. La SEP en el 

col·lectiu d’odontòlegs i metges esto-

matòlegs es considera una situació 

de risc professional. 

BURN-OUT ENTRE ELS DENTISTES
Els estudis assenyalen que odontò-

legs i estomatòlegs són vulnerables 

a presentar Síndrome d’Esgotament 

Professional per la naturalesa espe-

cífica de la feina, que comporta una 

alta concentració de factors de risc 

per desenvolupar-lo. Els factors de 

risc més destacats són: la sobrecàr-

rega laboral, el difícil acompliment 

dels horar is de v isites der ivat de 

l ’a lta pressió assistencia l ,  e l  t re-

ball en solitari (fet que implica no 

poder compartir la responsabilitat), 

la presència de conf lictes amb els 

pacients, les pressions econòmiques 

i administratives, i el desenvolupa-

ment de la tasca assistencial en un 

per la manca de temps per a tot, l’alta 

pressió assistencial, les fortes deman-

des dels usuaris i de les organitzacions 

(de vegades amb poc reconeixement 

social), la necessitat de formació con-

tínua, la dificultat per conciliar la vida 

familiar... i amb sous baixos i escenaris 

de contractació temporal. 

Els professionals de la salut, mal-

grat tot, adopten un singular estil de 

resposta a aquesta situació: una alta 

implicació a la feina, conseqüència del 

fort compromís social tant en l’ajuda a 

les persones amb malalties com amb la 

pròpia professió. És en aquest context 

en el qual, sovint, el professional pot 

patir les conseqüències de l’exposició 

a una situació d’estrès sostingut que li 

afecta la pròpia salut física i psíquica, 

l’activitat professional que duu a terme 

o el seus àmbits relacionals i familiars. 

Com a conseqüència d’aquest marc de 

dificultat en l’exercici, apareixen, en 

alguns professionals, disfuncions que 

tenen a veure amb les dificultats per ges-

tionar l’estrès que generen un impacte 

en la qualitat de l’exercici professional i 

poden afectar la vida personal. 

De totes les situacions relacionades 

amb l’estrès professional, la principal 

i més estudiada és la Síndrome d’Es-
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d’a lt re s ,  le s  m i s s ion s  de  c ont rol 

de la praxi i vetl lar per la defensa 

dels professionals i el prestigi de la 

professió. Cal que donin suport a l 

col·legiat, especialment al l larg de 

la  v ida professiona l ,  des que són 

titulats en formació fins a la prepa-

ració per a la jubilació, inclús abans 

d’ambdues situacions. 

FUNDACIÓ GALATEA
La Fundació Galatea va ser creada 

pel Consell de Col·legis de Metges de 

Catalunya l’any 2001 amb l’objecte de 

promoure la salut i la prevenció de 

trastorns i malalties del col·lectiu de 

metges i d’altres professionals de la 

salut. Al llarg dels anys, ha dedicat l’ac-

tivitat assistencial a engegar iniciatives 

dirigides a aquests propòsits. El seu 

programa principal és el d’assistència 

a professionals amb trastorns mentals 

i/o additius mitjançant els programes 

assistencials PAIMM, RETORN, ITACA, 

ASSIS, PSYCHE APOL·LÒNIA i SUPORTS 

(per a metges, infermers, veterinaris, 

farmacèutics, psicòlegs, odontòlegs i 

treballadores socials, respectivament) 

amb la col·laboració de la Clínica 

Galata/Serra Vilana. 

A més, la Fundació Galatea sensible 

a tots els temes que afecten i preocu-

pen els professionals de la salut (PS), 

ha engegat un nou servei destinat a 

abordar el malestar emocional lligat a 

l’exercici de la professió, principalment 

amb la Síndrome d’Esgotament Professi-

onal. El Servei de Suport Emocional als 

Professionals de la Salut (SEPS) pretén 

donar resposta a la demanda dels dife-

rents col·legis professionals en base a la 

necessitat d’atenció que pot precisar el 

PS que presenta un patiment emocional. 

Aquest servei està pensat per a tots 

aquells professionals que necessitin 

ajuda en la gestió de la sobrecàrrega 

de l’activitat assistencial o manifes-

tin un patiment emocional derivat 

d’un dol patològic, ruptura, migració 

o derivat d’una denúncia per mala 

praxi. Per a més informació, podeu 

trucar al telèfon 93 567 88 56.

ANTONI CALVO

Director de la Fundació Galatea

JOSEP MATALÍ

Responsable de l ’Àrea d’Informació i Processos  

de la Fundació Galatea

ambient de treball inadequat (López 

Nicolás et al, 2004). 

En aquest sentit ,  Castañeda i Cols 

ta m b é a sseny a len com a factors 

g e n e r a d o r s  d e  t e n s i ó  e nt r e  e l s 

odontòlegs qüestions ergonòmiques 

com la bipedestació perllongada, la 

realització de postures restringides 

a la cavitat bucal en procediments 

quirúrgics i dentals llargs i, alhora, 

destaquen també l’ambient laboral 

en e l  qua l  no h i  ha comu n icació 

entre els treballadors.

 

Les mesures proposades per prevenir 

o alleujar la SEP entre els odontòlegs 

són, entre d’altres, disminuir la buro-

cràcia, establir formes de participació 

dels professionals en la presa de deci-

sions i fixar-los-hi objectius, afavo-

rir la formació continuada, establir 

millores salarials, recuperar el pres-

tigi professional i que les empreses 

donin suport al professional davant 

de les situacions conflictives.

Els col·legis professiona ls ,  com a 

organitzacions “dels professionals 

per als professionals”, tenen, entre 
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Programa Apol·lònia 
d’ajuda a dentistes 
amb trastorns 
mentals o addiccions

CREUS QUE TENS UN 
PROBLEMA D’AQUEST TIPUS? 
Pots trucar al 902 362 492. Un metge es-
pecialitzat t’atendrà confi dencialment i 
t’oferirà tota la informació necessària. Si 
és el cas, et podrà programar una primera 
entrevista per realitzar una valoració inicial 
del problema. 
L'assignació d'un nom fi ctici contribuirà a 
preservar la teva identitat i discreció per 
evitar l’estigmatització social que aquest 
tipus de malalties poden generar.

CREUS QUE UN COMPANY DE 
PROFESSIÓ TÉ UN PROBLEMA? 
El suport als col·legues de professió no es 
pot basar en l’encobriment de situacions 
de risc. No actuar no l’ajuda en res; és, de 
totes, la pitjor opció possible.
La confi ança i la complicitat entre iguals, 
així com també l’exigència professional, 
són la base per aconsellar al company els 
serveis especialitzats i confi dencials del 
Programa Apol·lònia. Suggerir-li que ac-
cedeixi a la pàgina web de la Comissió de 
Salut i Protecció Social del COEC 
(www.coec.cat) pot resultar efi caç perquè, 
posteriorment, s’hi adreci telefònicament al 
902 362 492.
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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

ESPACIO COEC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
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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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VOLS QUE    
ELS TEUS 
PACIENTS       
ET VEGIN   
AIXÍ?

Que	  la	  mercantilització	  de	  
l'Odontologia	  i	  la	  competència	  
ferotge,	  no	  ens	  faci	  oblidar	  que,	  
darrere	  de	  la	  nostra	  mascareta	  hi	  ha	  
dentistes	  professionals	  i	  no	  una	  altra	  
cosa.

Com	   a	   professionals	   de	   la	   salut	   no	   podem	   sumar-‐nos	   a	   pràctiques	   que	   denigrin	   o	  
menystinguin	  la	  nostra	  professió,	   les	  hem	  de	  combatre	  amb	  energia,	  oferint	  als	  nostres	  
pacients	  informació	  i	  tractaments	  de	  qualitat,	  bon	  tracte	  i	  professionalitat.	  No	  oblidis	  que	  
en	  aquesta	  tasca	  el	  teu	  Col·∙legi	  estarà	  sempre	  amb	  tu.
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actives i pots anar consultant Google 

Maps per no perdre’t. El barri és més 

aviat caòtic, amb les voreres plenes 

d’obstacles. Comences a preguntar-te 

on t’estàs ficant...

Finalment arribes a Khora, un edi-

fici que fa cantonada en un carrer 

costerut. A la porta, hi ha uns nois 

d’aspecte, podríem dir, alternatiu. 

Preguntes si allò és Khora i una noia 

assenteix amb un somriure i et de-

mana si et pot ajudar en alguna cosa. 

Amb el teu anglès rovellat dius que ets 

un dels nous dentistes. “Dentist! Gre-

at!” exclama. I, amistosament, s’ofe-

reix a acompanyar-te cap a la clínica. 

Agafeu l’ascensor i ella es presenta. 

Malauradament no en recordaràs el 

nom, com tants d’altres. 

Arribes a la clínica després d’obrir-vos 

pas, la teva acompanyant, les teves 

Dues setmanes treballant a Khora

T’assabentes que hi ha una 

xerrada al COEC en què ex-

plicaran un projecte que es-

tan organitzant amb diverses ONG’s 

per atendre els refugiats que es troben 

a Grècia. Decideixes anar-hi, a veu-

re què expliquen. Un cop allà, t’ado-

nes que la iniciativa pinta molt bé i, 

abans que acabi la xerrada, ja estàs 

buscant dates per anar-hi. De segui-

da que arribes a casa, envies el correu 

a la Comissió Social, des d’on només 

et posen facilitats per tramitar tota 

la paperassa que es necessita. Parles 

amb el teu cap i li dius que et vols aga-

far dues setmanes lliures per anar a 

Grècia a fer de cooperant. Ell, que ja et 

coneix i sap que si no hi vas rebenta-

ràs, hi accedeix. Així que només que-

da comprar els vols i ja hi som, això ja 

va de debò. 

La setmana abans de marxar comen-

cen els nervis. Descobreixes que a 

Grècia coincidiràs amb la Laia, una 

bona amiga; això encara millora. Que-

des amb el Ventura, del COEC social, 

i t’explica com van les coses allà i et 

dona les claus del pis on t’allotjaràs a 

Atenes. Ara sí que va de debò del tot!

Divendres voles cap a Atenes. Així, po-

dràs coincidir amb la Claudia a Khora 

i aprendre el funcionament de la clí-

nica d’allà amb ella, que ja porta una 

setmana treballant-hi i marxa aquell 

diumenge. Arribes a Atenes, resulta 

que hi ha vaga de metro, així que has 

d’agafar un bus atapeït de gent per ar-

ribar a Khora. Hi arribes després d’una 

hora llarga dret al bus i de caminar 

una altra mitja hora sota el sol de les 

quatre de la tarda carregant les mot-

xilles. Per sort, tens les dades mòbils 
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anomenava el Ventura quan us vau 

trobar abans de marxar. Tothom et 

somriu. Et presentes i demanes per la 

Claudia. La Shahin t’explica que està 

a la reunió de cuina de Khora, que no 

trigarà a tornar. Reunió de cuina? et 

preguntes, no ho entens massa. Al cap 

de poc apareix la Claudia i us presen-

teu. T’explica allò de la reunió de cui-

na. Resulta que a Khora ho decideixen 

tot en assemblea i ve de la cuina per 

intentar que moderin la quantitat de 

sucre que la gent es posa al te. Com 

descobriràs més endavant, és una 

gran iniciativa, ja que hi ha persones 

que se’n posen set o vuit cullerades... 

La Khrista ha de marxar i la Claudia 

es torna a posar a la feina. Tu et po-

ses d’auxiliar per veure com funciona 

aquella clínica i quins criteris seguei-

xen a l’hora de treballar. Que contenta 

està la Claudia de tenir un ajudant que 

parli el seu idioma i que sàpiga què 

està fent! Ja feia una setmana que era 

l’única dentista i no tenia cap auxili-

ar ben format. La Khrista treballa ex-

cepcionalment, però es dedica més a 

tasques d’organització i gestió. No em 

vull imaginar l’estrès que deu haver 

passat! Al cap d’un parell d’hores aca-

beu la feina. Ha estat una bona presa 

de contacte amb la clínica de Khora. 

La Claudia i tu decidiu anar a fer un 

mos a prop i en Sebastian també s’hi 

apunta. El Sebastian és un noi de Liec-

htenstein que està fent de voluntari a 

Khora. Trobeu un bar que es veu força 

autèntic i, a part de confirmar el que 

ja sabies, que la cuina grega és bonís-

sima, els teus nous companys t’expli-

quen com funciona allò. 

Khora és una organització, una coo

“DENTISTS4REFUGEES” · COMISSIÓ SOCIAL

motxilles i tu, a través d’una munió 

de gent que s’espera a fora. Això et co-

mença a recordar altres projectes de 

cooperació on has estat. Entres i tro-

bes un box que, salvant les distàncies, 

podria estar en una clínica de Catalu-

nya. Hi veus una cadira dental força 

correcta, cubeta d’ultrasons, canó de 

raigs X, un autoclau, una caixa de re-

velar radiografies... Però també hi ha 

coses que no encaixarien massa en 

una clínica catalana. Molta gent, par-

lant en molts idiomes, la majoria dels 

quals no entens... I tu encara sues. No 

saps qui t’ofereix un got d’aigua i l’ac-

ceptes encantat. Una dona se t’acosta 

i et somriu, és la Shahin, i et diu que 

la dentista que està treballant (pel 

que veus dedueixes que està fent una 

pulpectomia a un nen) és la Khrista. 

Ara ja vas posant cares als noms que 
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setmanes fins a molts mesos. És força 

freqüent que quan preguntes per què 

estan allà fent de voluntaris et res-

ponguin “vaig venir a visitar un amic 

un cap de setmana i vaig decidir que-

dar-me a donar un cop de mà... i d’això 

ja fa un mes i mig!”. 

El funcionament de la clínica dental 

de Khora és força similar a la de qual-

COMISSIÓ SOCIAL · “DENTISTS4REFUGEES”

d’informació de l’entrada, ajudar a la 

cuina o al menjador servint plats, vi-

gilar els nens a la guarderia, despat-

xar a la botiga, netejar l’edifici, anar 

al magatzem d’ajuda humanitària 

d’Elleniko a buscar allò que ofereixen 

a la free shop, comprar el menjar per 

als àpats que serviran aquell dia... Els 

voluntaris s’estan a Khora des d’unes 

perativa de voluntaris, formada per 

persones de molts països d’arreu 

del món i amb base en aquell edifici 

d’Atenes, que tenen llogat. Es finan-

cen mitjançant donacions privades. 

La majoria provenen del Regne Unit 

i Suïssa, per la qual cosa la majoria 

de voluntaris provenen d’aquests paï-

sos tot i que n’hi ha de tot arreu. Molts 

altres voluntaris també són refugiats 

que, mentre estan a Grècia esperant 

que es resolgui la seva petició d’asil 

en algun país de la Unió Europea, 

dediquen el temps a ajudar d’altres 

persones en la mateixa situació. El 

funcionament de Khora és totalment 

horitzontal i assembleari. Tot es de-

cideix en les reunions obertes a tot-

hom que es fan els dimarts al ves-

pre un cop acaba la jornada. Aquests 

group meetings són molt interessants 

de veure pels que desconeixem real-

ment el món assembleari i, sorpre-

nentment, àgils i resolutius a l’hora 

de tractar les diferents qüestions. 

A Khora s’ofereixen molts serveis per 

als refugiats: la free shop (una botiga 

gratuïta d’on els refugiats poden aga-

far allò que necessiten: roba, productes 

d’higiene...), classes d’idiomes i d’in-

formàtica, assistència legal per a les 

sol·licituds d’asil, ajuda per redactar 

currículums en diferents idiomes, se 

serveixen cada dia més de cinc-cen-

tes racions de menjar, guarderia per 

als nens mentre els pares es troben 

a l’edifici... I moltes altres activitats i 

serveis que se’ls van ocorrent a part 

de ,lògicament, atenció odontològica! 

Els voluntaris roten en horaris de 

matí i tarda pels diferents llocs de tre-

ball que hi ha a Khora: estar al punt 
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sevol altra, amb la peculiaritat que els 

auxiliars són voluntaris sense forma-

ció odontològica prèvia i els pacients, 

refugiats. El primer punt t’afecta molt 

si estàs sol com a dentista (pobra 

Claudia!), però si sou dos no hi ha cap 

problema, us auxilieu l’un a l’altre. Els 

voluntaris van rotant, però no gaires 

passen per la clínica (no sé per què, 

entre els voluntaris, estar a la clínica 

no té tanta demanda com cuidar els 

nens a la guarderia), amb la qual cosa 

la majoria saben prou bé com netejar 

la cadira entre pacient i pacient, ne-

tejar l’instrumental, embossar-lo i po-

sar-lo a l’autoclau. 

Un altre qüestió: el fet que els paci-

ents siguin refugiats té certes impli-

cacions. La primera és l’idioma. N’hi 

ha que parlen anglès o francès, però 

n’hi ha molts que no. La majoria par-

len àrab o farsi (persa, de l’Iran), però 

també kurd o urdú. Aquí juguen un pa-

per fonamental els traductors, la ma-

joria són refugiats voluntaris. Gairebé 

sempre n’hi ha, però, a vegades, s’han 

de buscar per l’edifici. Recordo que un 

dia necessitava un traductor de kurd i, 

després de voltar tot Khora demanant 

per algú que parlés kurd i anglès, vaig 

veure aparèixer a la clínica un nen de 

deu anys que se m’havia ofert per tra-

duir... i ho va fer molt bé! 

Un altre aspecte a tenir en compte és 

el pronòstic dels tractaments. En un 

pacient amb fàcil accés als dentistes, 

podem jugar-nos-la més i intentar sal-

var dents amb pronòstic dubtós. Però 

aquest no és el seu cas. Hem de fer 

els tractaments més predictibles per 

intentar ocasionar els mínims pro-

blemes als nostres pacients. Un altre 

punt important, sobretot pels que hem 

fet cooperació abans, és el fet que els 

refugiats sovint ja han fet tractaments 

odontològics. Aquí no és com al Sene-

gal (per exemple) on eres el primer 

dentista que ficava la mà en aquella 

boca. O sigui que pot ser que aquella 

dent amb una reconstrucció que fa 

mal ja tingui una endo feta. Trobarem 

pacients amb retenidors d’ortodòncia 

o ponts sobre implants. Aquella gent 

no fa tants anys podia anar al dentista 

com qualsevol de nosaltres.

Un cop posats en situació i amb la 

panxa plena, anem cap al pis. La Clau-

dia et posa al dia del funcionament. 

El pis on us allotgeu els voluntaris del 

COEC és a uns 25 o 30 minuts cami
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ning (obrir fitxa i fer la primera visita) 

d’aquestes urgències en una llitera de 

la clínica. En aquell moment decidei-

xes si fas alguna cosa allà mateix (si 

tenen dolor) o els hi doneu visita per 

un altre dia. La Laia i tu aneu a tope i 

sempre hi ha pacients esperant. Cap 

a la una apareix una voluntària amb 

una safata amb plats per dinar. Us 

mireu. Comenceu a tenir gana però 

ara no podeu parar. La noia deixa la 

safata en una taula. Ja us ho menja-

reu quan tingueu un moment... Aquell 

moment arriba gairebé una hora més 

tard quan decidiu parar una estona i 

menjar. Una part del menjar pica. A la 

Laia no li agrada el picant i el deixa. 

Tu tens sort, et menges la seva part. Al 

cap d’uns moments, us torneu a posar 

a la feina. Els voluntaris canvien de 

torn a les 14.30. Us presenteu als nous 

que arriben i continueu treballant. La 

tarda és força igual al matí, un pacient 

darrere l’altre sense parar. Quan arri-

ben urgències, un dels dos es posa a 

contrast xocant. A només uns minuts 

caminant, a Khora, vius el drama dels 

refugiats que han hagut de marxar del 

seu país per culpa de la guerra i allà, 

a l’Acròpolis, pots veure milers de tu-

ristes intentant fer-se la millor selfie 

amb els monuments de fons. 

Finalment arriba dilluns, l’hora de la 

veritat. La Laia i tu aneu passejant 

fins a Khora. Gràcies al Google Maps 

no us perdeu. És un passeig força 

agradable, vorejant un gran parc i, 

després, pujant per un carrer amb for-

ça pendent (així no cal sortir a córrer 

al matí!) Arribeu a Khora, coneixeu els 

voluntaris que us ajudaran i, un cop li 

has ensenyat el que saps de la clínica 

a la Laia, us poseu a treballar. Molts 

pacients tenen cita prèvia. Altres sim-

plement arriben perquè han sentit que 

allà hi ha dentistes. L’objectiu és trac-

tar els pacients que tenien cita i in-

tentar solucionar la situació dels que 

no. Mentre un està amb un pacient a 

la cadira, l’altre pot anar fent scree-

nant de Khora. Tot i estar en un edifi-

ci força tronat, l’habitatge està acabat 

de reformar i té de tot: vitroceràmica, 

wifi, aire condicionat, dos lavabos, 

rentadora... I hi va una dona de fer 

feines de tant en tant. A més, el propi-

etari, el Nestor, és molt atent i intenta 

solucionar ràpidament qualsevol pro-

blema que tinguem. 

Només fa unes hores que has arribat 

a Atenes i ja estàs immers en un altre 

món. El dissabte, te’l passes treballant 

amb la Claudia a Khora i intentant 

memoritzar on és tot el material (per 

sort els calaixos tenen rètols indicant 

què contenen) i aprenent el funciona-

ment de la clínica. Dilluns, la Claudia 

ja no hi serà i amb la Laia tu seràs el 

veterà! Per sort, els dissabtes acostu-

men a ser més relaxats que els dies 

entre setmana. 

Diumenge, la Claudia marxa final-

ment i arriba la Laia. Aprofites per fer 

una mica de turisme amb en Sebasti-

an pels voltants de l’Acròpolis. És un 
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fer els screenings i decideix si s’espe-

ren o tornen un altre dia segons la gra-

vetat del seu cas i la quantitat de gent 

que s’espera a fora. Teòricament, es 

plega a les 18.00. Teòricament, aquell 

dilluns són quarts de vuit quan aca-

beu. Els voluntaris es queden netejant 

el box per al dia següent i la Laia i tu 

marxeu, necessiteu que us toqui l’aire. 

I, bàsicament, tots els dies a la clíni-

ca de Khora són així. Uns més caòtics 

en què s’acumulen els pacients, fitxes 

que no apareixen, nens que ploren... 

Això acostuma a passar els dies en 

què venen pacients dels camps de 

refugiats (gairebé tots infants). Hi ha 

altres dies més tranquils en què tot 

va com una seda, tens temps per di-

nar amb calma, no plora ningú, surts 

a l’hora... La Khrista sempre està per 

allà per si necessiteu alguna cosa. I 

si no hi és, només heu de trucar-la i 

apareix o us fa arribar el que li hagueu 

demanat ràpidament. 

A Khora hi passes moltes hores i hi 

passen moltes coses. Fas broma amb 

els voluntaris o amb els advocats que 

treballen davant vostre al quart pis. 

Un pacient ugandès es vol fer una foto 

amb tu, et menges sense voler el dinar 

de la Laia i li han de portar un altre plat. 

Una senyora fingeix trobar-se mala-

ment per colar-se al box i intentar que 

la tracteu sense tenir cita. Els volun-

taris s’equivoquen amb l’instrumental 

i tu no pots evitar riure... I els pacients 

acostumen a ser encantadors, molts 

no saben anglès, però tots s’esforcen 

a demostrar el seu agraïment. Tots et 

somriuen i això omple. Allà dins tam-

bé hi passen coses menys agradables: 

com una nena de set anys amb un 85 

completament destruït i un abscés 

important de molts dies d’evolució. 

Allò s’ha de treure i la nena té mol-

tíssima por, no para de plorar i cridar. 

Allò ho has de treure tu. No sé qui ho 

passa pitjor durant l’extracció. Per 

sort, tot passa ràpid, però se’t fa llarg. I 

se’t queda gravat. Un voluntari, refugi-

at sirià, sap molt bé com funciona una 

clínica dental. Resulta que el seu pare 

és dentista i ell l’hi feia d’auxiliar. Diu 

que vol ser metge. Per desgràcia, la 

guerra va esclatar abans que entrés 

a la universitat. Massa similituds, tu 

també ets fill de dentista... No pots 

evitar mirar-lo i veure-t’hi reflectit. 

Aquell noi podria ser tu. Només l’at-

zar ha fet que la guerra esclatés al seu 

país i no pas al teu. Allò et fa pensar. I 

també se’t queda gravat. 

Per sort hi ha més moments bons que 

dolents. I fora de Khora també hi ha 

vida! Si quan plegues encara és de 

dia, un bon pla és pujar al turonet que 

hi ha més amunt. Es triga només un 

quart d’hora i té unes vistes especta-

culars d’Atenes, amb l’Acròpolis just 

al davant. I si no, tots els camins por-

ten a la plaça Exarchia. És el cor del 

barri i el punt de trobada de tothom. 

Allà coincideixes amb molts volun-

taris de Khora i també amb pacients. 

Molts et venen a saludar i a donar-te 



voluntaris no s’oblidin de netejar el 

filtre de l’aspiració”, “divendres vin-

drà un voluntari a qui vam treure un 

cordal per treure-li la sutura. És un 

anglès així alt, es diu John”... és im-

possible. Portes tant de temps allà 

ja... t’ho sents tot tan teu...

Finalment agafeu el taxi cap a l’ae-

roport. Vas veient aquells carrers 

que vas veure baixant del bus el 

primer dia. Aquell carrers tan caò-

tics, tot aquell desordre. Ara ja no és 

tan caòtic ni desordenat. Fins i tot 

aquelles lletres tan estranyes ja no 

t’ho semblen tant. 

I tornes a casa. L’endemà treballes. Però 

el teu cap encara està a Khora. Relativit-

zes els problemes d’aquí. Fa una setmana 

que has tornat i encara penses hi penses. 
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Participes en les discussions pel grup de 

whatsapp de la clínica d’allà... I ho trobes 

molt a faltar. Això enganxa. Esperes que 

molta altra gent hi vagi i s’hi impliqui 

com tu i els que hi van anar abans que 

tu. I només busques una altra setmana al 

calendari per poder tornar-hi. 

les gràcies. Alguns t’intenten convidar 

a una cervesa, tu la rebutges amable-

ment, amb sentiment de culpa. Cada 

nit hi ha coses a fer. Sempre hi ha al-

gun voluntari que et convida a sopar a 

casa seva o aneu a algun bar que heu 

descobert, o hi ha alguna festa per a 

prop. Molts plans per fer, però tu tre-

balles l’endemà.

I així, treballant i treballant, treba-

llant i fen-te amic dels voluntaris, 

van passant els dies. I, de seguida, 

et sents superintegrat en aquell lloc. 

Com si hi haguessis estat tota la vida. 

Els voluntaris, que coneixes de fa li-

teralment quatre dies, són els teus 

amics de tota la vida tot i que sovint 

no en recordes el nom. Somrius a 

tothom amb qui et creues a l’edifici 

i, sovint, a fora i tot. Coneixes molta 

altra gent que també està cooperant 

a Grècia. Crees una vida a Atenes que, 

quan te’n vols adonar, arriba a la seva 

fi. No saps com ha passat tan ràpid, 

si acabes d’arribar! I, al mateix temps, 

sembla que hagis estat allà molt de 

temps, ho sents tot molt teu. La nit 

abans de marxar, a la festa de comiat, 

t’acomiades de tots els voluntaris, ara 

amics, emocionat. Hi has de tornar.

Les voluntàries que us rellevaran la 

setmana següent arriben i les reps 

com qui rep un convidat a casa seva. 

Els hi expliques com funciona tot. 

Elles escolten atentes, absorbint tot 

el que poden. Estan nervioses. Inten-

tes no oblidar res: “sobretot, que els 

Si vols fer-te voluntari, 
escriu un correu 

electrònic a:

social@coec.cat 

DR. BLAI SALES

Voluntari del projecte “Dentist4Refugees”



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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“Per la meva junta, la posada 

en marxa d’aquest pro-

j e c te  s o l id a r i  e r a  u n a 

qüestió pr ior itàr ia ,  de compromís 

social i responsabilitat professional. 

És urgent fer accessible l ’atenció 

bucodental a un gran nombre de per-

sones que no disposen de prou recur-

sos,” explica el president del Col·legi, 

el Dr. Antoni Gómez, després d’aten-

dre personalment un dels usuaris de 

l’espai solidari. 

A finals de maig, la clínica solidà-

ria impulsada pel COEC, Creu Roja i 

aquest projecte. Per això, faig una crida 

als professionals de l’odontologia per-

què s’impliquin i procurin trobar temps 

per fer accessible l’atenció bucodental 

als més desafavorits”. Els principals 

tractaments que s’hi ha realitzat han 

estat obturacions i reconstruccions, al 

marge d’endodòncies, higienes, orto-

pantomografies, curetatges, recons-

truccions i pròtesis amovibles.

Henry Schein España, primera prove-

ïdora mundial de productes i serveis 

sanitaris per a professionals de la 

salut, dona tot el material necessari 

el suport de la multinacional Henry 

Schein va celebra r el  pr imer a ny 

d’existència. El projecte es va bastir 

davant d’una realitat alarmant: de 

les persones ateses en programes de 

lluita contra la pobresa a Catalunya, 

el 81,4% presentaven problemes buco-

dentals però no tenia accés a l’atenció 

sanitària preceptiva arran de la seva 

situació econòmica. 

“Durant aquest primer any,” continua 

dient el Dr. Gómez, “hem pogut copsar 

de primera mà fins a quin punt era 

urgent i necessari posar en marxa 

El projecte ha proporcionat atenció gratuïta a un centenar de pacients en risc d’exclusió social

La Clínica Odontològica Solidària fa un balanç 
satisfactori del primer any de vida

El president del COEC, Dr. Antoni Gómez, atenent un pacient a la Clínica Odontològica Solidària



75179 / COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA 

ODONTÒLEGS: DR. BUENAVENTURA MENARDIA PEJUAN (COORDINADOR DE LA COMISSIÓ SOCIAL, COEC Nº 2.159) · DRA. 
ADRIANA ELSA CASA GALLO (TUTORA COEC DE LES JORNADES UIC · COEC Nº 1.692) · DR. ANTONI GÓMEZ JIMÉNEZ 
(COEC Nº 3.084) · DR. FRANCESC XAVIER BOGUÑA CASELLAS (COEC Nº 2.445) · DRA. YESENIA ISABEL CASTILLO FUENTES 
(COEC Nº 7.319) · DRA. IZBETTE LUIS TORRES (COEC Nº 5.664) · DR. FRANCESC BIBILONI GRAU (COEC Nº 5.240) · DR. XAVIER 
IRACULIS SOTERES (COEC Nº 2.227) · DRA. MARIA DOLORES VÁZQUEZ DE SOLA FERNÁNDEZ (COEC Nº 7.277) · DR. PABLO 
PINA ADELL (COEC Nº 4.374) · DRA. ANNA GONZÁLEZ SOLANES (COEC Nº 7.547) · DR. ALEJANDRO RIVERA MARTÍ (COEC Nº 
7697) · PERSONAL AUXILIAR: CLARA SEBASTIÀ SALOMÓN · ANDREA SOTOMAYOR · ESTHER MARTÍN VIDAL · SALLY PONCE · 
PATRICIA MATEU MARTIN · JUMANA ADL ABDULLA · MARTA LUQUE · ARIADNA MONTERO BLESA · AURA BALEANU · VANINA 
LUCIANA MOYANO · ESTUDIANTS GRAU ODONTOLOGIA EN PRÀCTIQUES:  ALBA RUBIO MURIANA · ALBERT BASSÓ ANGUERA 
· XAVIER ARIAS HUERTA · GASPAR RODRÍGUEZ GALLO · ALEJANDRO RIVERA MARTÍ · ANDREA CASTELLANOS ROJAS · JUAN 
CARLOS MENDIETA BADIMÓN · LAURA PRIETO JUVELL · YOVANA ALCALÁ BENITES · VÍCTOR BALTÀ GARCÍA · DANIELA MARÍA 
DÍAZ CARDOSO · JENNIFER ALESSANDRA RIVAS SABINO · JUAN SEBASTIÁN TOVAR RANJEL · ANA MARIA SANTANDER ZÁRATE

 ANIVERSARI CLÍNICA ODONTLÒGICA SOLIDÀRIA · COMISSIÓ SOCIAL

projecte i hi aporta las instal·lacions 

clíniques, ubicades a la segona planta 

de la seu del COEC, on hi ha deu boxs 

totalment equipats en els quals s’ate-

nen les persones en risc d’exclusió que 

Creu Roja Catalunya ja esta atenent en 

el marc dels seus programes de lluita 

contra la pobresa. 

A la clínica, les visites les porten a 

terme odontòlegs, auxiliars i higienis-

tes que participen de forma voluntària 

i totalment desinteressada. També hi 

fan pràctiques alumnes de la Univer-

sitat Internacional de Catalunya (UIC). 

per portar a terme les intervencions i 

aporta un responsable per a la gestió 

diària de la clínica solidaria i l’aten-

ció els pacients. Per a Juan Manuel 

Molina, director general de la firma per 

Espanya i Portugal, la clínica solidària 

del COEC encaixa amb “el compromís 

per donar accés a la salut als més des-

favorits, un pilar fonamental del nostre 

programa global de responsabilitat 

social corporativa ‘Henry Schein Cares’ 

i de la seva Fundació a nivell mundial”.

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Esto-

matòlegs de Catalunya coordina el 

Tots aquells professionals 
interessats a participar-hi com 
a voluntaris poden inscriure’s a 

través de la pàgina web coec.cat o 
enviant un correu electrònic a 

social@coec.cat
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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.

 EL COEC LLIURA LA PRIMERA CANASTRETA PER A NOUNATS · COMISSIÓ SOCIAL

El COEC lliura la primera canastreta per a nounats

Marlene Arias López va rebre, l’abril passat, de 
mans del president del COEC, el Dr. Antoni 
Gómez, la canastreta amb la qual el Col·legi, a 

través del Programa de Salut i Protecció Social, dona su-
port a aquells col·legiats/des que han sigut mares o pa-
res i que estan de baixa maternal o paternal. Al marge de 
l’obsequi, la iniciativa es completa amb una exempció de 
la quota col·legial  mentre dura el termini d’incapacitat 
temporal per maternitat. 

D’aquesta manera, el COEC vol contribuir a alleugerir les 
despeses inicials que implica l’arribada d’un fill/a. A la 
canastreta, que conté una selecció de productes de pri-
mera qualitat, poden accedir aquelles famílies que, du-
rant aquest any, siguin pares biològics o adoptius, o bé 
que hagin acollit temporalment un infant tutelat. En els 
últims dos supòsits, la concessió queda condicionada a 
que l’infant hagi nascut durant l’any en curs.
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AGENDA · JULIOL-AGOST-SETEMBRE

AGENDA
CURS URGENCIÈS MÈDIQUES A LA CLÍNICA DENTAL
PROFESSOR:
Stevens Salva Sutherland

A QUI VA DIRIGIT
A tothom qui desenvolupi l’activitat  
professional en centres odontològics 

DURADA
4 hores presencials 

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
Qualsevol odontòleg o professional que 
treballi en una clínica dental pot trobar-se 
amb una urgència mèdica durant el curs 
de la pràctica clínica. L’objectiu principal 
del curs és proporcionar eines bàsiques, 
refrescar-les i actualitzar coneixements 
en un entorn de simulació per estar capa-
citat per actuar si arriba el moment. 

ESTRUCTURA
Primera part
Entrega, amb antelació, del material d’estudi 
que resumeix els aspectes més importants 
de les urgències que podem trobar-nos. 
• Reanimació cardiopulmonar bàsica.
• Urgències cardiològiques: síncope vasova-

gal, angina de pit/infart agut de miocardi, 
crisi hipertensiva, arrítmies, efectes sis-
tèmics de l’administració d’adrenalina. 

• Urgències respiratòries: crisi asmàtica, 
dispnea, síndrome d’hiperventilació (cri-
si d’ansietat).

• Intoxicació per anestèsics locals. 
• Reaccions al·lèrgiques: al làtex, xoc anafilàctic.
• Altres urgències: convulsions, hipoglucè-

mia, ictus. 
• Revisió del material de reanimació dis-

ponible.
• Medicació de disposició obligatòria.

Segona part
6 classes teòriques de 15 minuts (total 90 mi-
nuts) sobre els continguts de la primera part.

Tercera part
En grups inferiors a 8 persones i un ins-
tructor, simulació de 3 casos clínics 
d’emergència a l’atzar (10 minuts per cas). 

En un box dental, els alumnes hauran de 
prestar l’atenció adequada d’acord amb el 
seu nivell de responsabilitat i actuar amb 
el material i medicació disponibles. 

Tercera part
• Reconèixer les principals urgències mè-

diques a la clínica dental.  
• Donar suport bàsic, atenció inicial i servir 

d’ajuda fins que arriben els serveis mèdics 
d’urgència en cas que sigui necessari.

• Ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera 
efectiva el material d’urgència disponible.

• Identificar i utilitzar correctament la me-
dicació bàsica. 

Properament, en futures comunicacions i a 
la pàgina web del COEC us informarem de les 
dates i de què cal fer per inscriure’s al curs.
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• CIDESID  • CENTRE INTERNACIONAL D’ESTUDIS SUPERIORS I  RECERCA DENTAL •

Dr. JUAN MÉNDEZ RIVAS Dr. HERNÁN LÓPEZ RUBÍN

El proper mes d’octubre CIDESID inicia el seu XVIII MÀSTER EN IMPLANTOLOGÍA i PROSTODONCIA en les seves instal·lacions 
de Barcelona. L’objectiu principal d’aquest Màster és formar a l’alumne perquè pugui aplicar de forma simple i predictible les 
últimes tècniques de Cirurgia i Implantología Oral.
Aquest programa, és el primer a Europa on l’alumne col·locarà de 10 a 30 implants durant el curs sobre pacients aportats 
per l’organització.
El nostre sistema d’ensenyament està orientat al fet que els alumnes puguin aplicar de forma immediata els coneixements 
adquirits durant les sessions millorant així el diagnòstic, pla de tractament, garantint resultats satisfactoris.

• Sessió 1: 20-21-22 d’Octubre de 2017. INTRODUCCIÓ A LA IMPLANTOLOGÍA
• Sessió 2: 17-18-19 de Novembre de 2017. ANATOMIA QUIRÚRGICA IMPLANTARIA
• Sessió 3: 15-16-17 de Decembre de 2017. CIRURGIA IMPLANTOLÓGICA I
• Sessió 4: 19-20-21 de Gener de 2018. PERIODONCIA I IMPLANTOLOGÍA
• Sessió 5: 16-17-18 de Febreo de 2018. CIRURGIA IMPLANTOLÓGICA II
• Sessió 6: 16-17-18 de Març de 2018. OCLUSIÓ COM A BASE DEL TRACTAMENT REHABILITADOR
• Sessió 7: 20-21-22 d’Abril de 2018. PRÒTESI SOBRE IMPLANTS I
• Sessió 8: 12 al 19 de Maig de 2018. SANTO DOMINGO
• Sessió 9: 15-16-17 de Juny de 2018. PRÒTESIS SOBRE IMPLANTS II
• Sessió 10: 20-21-22 de Juliol de 2018. CIRURGIA AVANÇADA
• Sessió 11: 21-22 de Setembre de 2018. EXAMEN FINAL I LLIURAMENT DE TESINES

PROGRAMA

PLACES LIMITADES. S’APLICARAN PER RIGORÓS ORDRE DE RESERVA.

MÉS INFORMACIÓ CIDESID:  Tl. +34 93 432 92 29 • info@cidesid.com •  www.cidesid.com

XVIII Màster en Implantología i Prostodoncia

AMB LA COL·LABORACIÓ

DES D’OCTUBRE DE 2017 FINS A SETEMBRE DE 2018 Al CENTRE CIDESID DE BARCELONA

CENTRE INTERNACIONAL D’ESTUDIS
S U P E R I O R S  I  R E C E R C A  D E N T A L
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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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labeled completely with name and expiration date. Unit-
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easy to store. 
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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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Esthetics
Proclinic Expert Bulk Fill shades blend well with the tooth, 
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