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COL·LABORA: DIPSALUT
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Fins al dia  d’octubre se celebra el Congrés 
de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) i de
la Sociedad Española de Salud Pública y Adminis-
tración Sanitaria (SESPAS).  Es tracta d’una trobada
per posar en comú i debatre línies i projectes que in-
cideixen en la salut pública i que s’estan duent a ter-
me actualment a l’Estat.  Dipsalut  hi participa amb

tres ponències. Pau Bat-
lle, cap de l’Àrea de Po-
lítiques i Promoció de la
Salut, parlarà sobre el
model d’avaluació dels
programes de foment
d’estils de vida saluda-
bles. Un model que ha
de permetre conèixer la
incidència real de les
intervencions i anar
corregint-les per tal de

guanyar efectivitat. 
David Ferrando, cap de l’Àrea d’Informació i Ges-

tió per la Qualitat, hi donarà a conèixer el Sistema d’In-
formació Municipal en Salut Pública. Xavier del
Acebo, cap de Protecció de la Salut, hi durà una po-
nència titulada «Impacte d’una estratègia innovadora
en salut pública», que versarà sobre el model de ges-
tió i implantació de Dipsalut i de l’impacte que, fins
el moment, l’Organisme ha tingut en la demarcació.
Enguany el Congrés porta el lema «Salud y equidad
en todas las políticas» i vol aprofundir en els factors
que fan que la probabilitat d'estar sa, dins una ma-
teixa societat, sigui molt més gran per a uns indivi-
dus o grups que per a altres. 

Es reflexionarà sobre les característiques del sis-
tema i els serveis sanitaris que més influeixen sobre
l'equitat en salut i sobre les polítiques (sanitàries i ex-
trasanitàries) que són més efectives per reduir les
 desigualtats en aquest àmbit.  

Des del  de setembre fins ara, més de  nens i
nenes han participat en l’activitat «Cuida’t les dents»
organitzada per Dipsalut. Es tracta d’una exposició
de caràcter formatiu orientada principalment a es-
colars d’entre  i  anys i a col·lectius amb necessi-
tats educatives especials. S’hi transmet, de manera
divertida i buscant en tot moment la participació dels
més menuts, la importància de mantenir una bona
higiene bucodental. En finalitzar l’activitat, se’ls dóna
un kitd’higiene dental, que inclou un rellotge per tal
de controlar la durada del raspallat, i un joc de car-
tes on es recullen els missatges de l’exposició. L’ob-
jectiu és que els conceptes bàsics també arribin als
pares per tal que s’impliquin en la higiene buco-
dental dels infants. Aquest mes de setembre, l’expo-
sició -que és itinerant i se cedeix gratuïtament als
ajuntaments de la demarcació de Girona – ha estat a
Camprodon, Vilallonga de Ter, Llívia, Alp, Vilamalla,
Sant Climent Sescebes, el Far d’Empordà i Sant Julià
de Ramis. 

600 ESCOLARS PARTICIPEN 
AL CUIDA’T LES DENTS

DIPSALUT, CONVIDAT AL
CONGRÉS SEESESPAS 2011

Al congrés es
reflexionarà sobre les
característiques del
sistema i els serveis
sanitaris que més
influeixen sobre
l’equitat i les polítiques
en salut

Inauguració del congrés d’Asebir, a l’Auditori-Palau de Congressos de Girona. 

L’Associació per a l’estudi de la
Biologia de la Reproducció (Ase-
bir) ha creat aquest any una certi-
ficació en reproducció humana
assistida. La finalitat d'aquesta
certificació és avalar en nom d’A-
sebir la formació i experiència
dels professionals que treballen
com a embriòlegs clínics per a
l'exercici com a directors tècnics
dels laboratoris de reproducció
assistida dels diferents centres as-
sistencials que hi ha al nostre país.
Aquesta és una de les novetats
que es donaran a conèixer en el VI
Congrés estatal que especialistes
en embriologia celebren aquests
dies a l’Auditori-Palau de Con-
gressos de Girona. 

Asebir es va crear l'any 
amb la finalitat d'agrupar els pro-
fessionals que treballen en l'àmbit
de la Biologia de la Reproducció,
ja sigui en tasques d'aplicació clí-
nica com en recerca bàsica en es-
pecialitats afins. Així mateix, amb
la creació de la certificació Asebir
es pretén que aquesta disciplina
biomèdica, no reconeguda enca-
ra com a especialitat, adquireixi
una línia de formació reglada i es-
tructurada així com potenciar i

afavorir la formació continuada
dels professionals que actualment
estan treballant com a embriò-
legs. Per accedir a aquesta certifi-
cació, cal ser llicenciat en Ciències
Biomèdiques, tenir  anys d'expe-
riència professional i el títol de doc-
tor, Màster o Especialista univer-
sitari o, sinó, demostrar experièn-
cia professional de  o més anys.

Asebir compta amb  socis i
fins al moment són  les certifi-
cacions atorgades per la via ex-
cepcional de convalidació per a
aquells associats que han demos-
trat complir amb els requisits i
haver estat treballant els dos últims
com a director de laboratori d'em-
briologia. 

A partir d'ara, la via regular per
obtenir la certificació d'Embrio-
logia Clínica Asebir serà mitjançant
examen. La primera convocatòria
d'examen es realitza el  d'octubre
d'enguany, coincidint amb el VI
Congrés d’Asebir, que té lloc a
l’Auditori. 

La nova certificació compta
amb l'adhesió de les societats
científiques del nostre país, més re-
llevants en aquest àmbit com la So-
cietat Espanyola de Fertilitat (SEF),
Societat Espanyola d'Andrologia

Medicina Sexual i Reproductiva
(ASESA), Societat Espanyola de Gi-
necologia i Obstetrícia (SEGO ) i
Societat Espanyola de Contra-
cepció (SEC), així com de nom-
brosos col·legis professionals, la
qual cosa ens honora i ens anima
com a societat a seguir treballant
pel reconeixement acadèmic i so-
cial de la nostra professió.

Més qualitat als laboratoris
L’embriòleg Joan Sarquella és el
cap del laboratori de la Unitat de
Reproducció Humana i Diagnòs-
tic Genètic de la Clínica Girona, a
més de presidir el Comitè Orga-
nitzador del congrés. Sobre aquest
esdeveniment, Sarquella va asse-
nyalar que és un «orgull» poder-
lo celebrar per primer cop en ter-
res catalanes. Entre els objectius
marcats pels organitzadors del
congrés, figuren les de dotar de
qualitat els laboratoris de repro-
ducció assistida del nostre país i fer
més internacional la trobada, ob-
rint-lo a Portugal i convidant ex-
perts nord-americans que aportin
la seva experiència sobre el món de
l’embriologia als professionals que
es dediquen a aquesta disciplina
a Girona. 
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Creen una certificació per
reconèixer els embriòlegs

Experts en Biologia de la Reproducció celebren per primer cop a Girona
el sisè congrés estatal per difondre les novetats d’aquesta disciplina
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PORTA’NS AQUEST ANUNCI I ET FAREM UN 2X1 EN COMPRAR ELS TEUS PROGRESSIUS

Amb la garantia d’

DESCOBREIX L’ÚLTIMA NOVETAT DEL MERCAT EN PROGRESSIUS:

ÉS SALUT PER ALS TEUS ULLS:

SÓN LENTS PROGRESSIVES AMB GARANTIA D’AUTENTICITAT

Un 40% més de camp visual lateral.
Fins a un 62% més primes.
Les úniques que protegeixen dels infrarojos.


