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PROGRAMA
10:00 a 11:00 horas:

01

A responsabilidade civil do protésico dental.
Aspectos da cobertura da póliza de RC colexial.
Impartida por Roberto Núñez Sagredo
Letrado do Departamento de Responsabilidade Civil de A.M.A. Seguros

11.00 a 11.30 horas
Coffe Break

02

11:30 a 12:30 horas:

A protección dos consumidores
en relación ás próteses dentais
Impartida por José María Pita Ponte
Licenciado en Dereito, Xefe do Servizo de Protección ao Consumidor.
Instituto Galego de Consumo, da Xunta de Galicia.

03

12:30 a 13:30 horas:

Sistemas de Xestión da Calidade en Produtos
Sanitarios ISO 13485
Impartida por AENOR

Entrega de Diplomas
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A RESPONSABILIDADE
CIVIL DO
PROTÉSICO DENTAL.
ASPECTOS DA
COBERTURA DA PÓLIZA
DE RC COLEXIAL.
ROBERTO NÚÑEZ SAGREDO

A.M.A. SEGUROS

AS COSTAS CUBERTAS
A actividade sanitaria conta con riscos
que lle son propios. No caso dos
protésicos dentais, esta situación é aínda
máis específica. Trátase da elaboración
de material sanitario de gran precisión
que conta ca intermediación do
odontólogo e dun diagnóstico
prescriptivo suxeito a interpretacións.
O profesional protésico debe ter en conta,
para o seu desenvolvemento, o
coñecemento claro das
responsabilidades as que debe responder
no caso de presentarse situacións que
poden ameazar o seu traballo e mesmo,
a rentabilidade do seu traballo.
Esto comporta a información necesaria
sobre a lexislación que rixe a actividade,
e tamén, as garantías que deben estar
cubertas no momento de prestar o
servizo.

No curso da carreira profesional son
inevitabeis situacións que poden poñela
en risco. É por isto, e pola necesidade de
garantir a estabilidade e as coberturas
económicas e reputacionais dos
protésicos, a razón pola que o colexio
asegura que todos os seus membros
conten ca cobertura de
responsabilidade indispensable.

É VITAL COÑECER OS
CAMBIOS QUE AS
NORMATIVAS EN
EVOLUCIÓN SUPOÑEN
PARA O FUNCIONAMENTO
SEGURO DA PROFESIÓN.
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A PROTECCIÓN DOS
CONSUMIDORES EN
RELACIÓN ÁS
PRÓTESES DENTAIS
JOSÉ MARÍA PITA PONTE
INSTITUTO GALEGO
DE CONSUMO

XESTIÓN DA GARANTÍA
A Lei 10/1986 que regula a profesión de
odontólogo e a de outros profesionais
relacionados coa saúde dental, di:
“Fabricante: la persona física o jurídica
responsable del diseño, fabricación,
acondicionamiento y etiquetado de un
producto sanitario con vistas a la puesta
en el mercado de éste en su propio
nombre, independientemente de que
estas operaciones sean efectuadas por
esta misma persona o por un tercero por
cuenta de aquella”.
Abonda ler esta definición para tomar
plena consciencia do xeito en que, dunha
maneira transversal, están involucrados
os fabricantes dunha prótese dental:
dende o odontólogo que prescribe, ata o
protésico ou os xestores dun centro de
traballo desta especialidade.
Isto fai necesario coñecer as implicacións
e responsabilidades que ten un

fabricante durante os seguintes dous
anos despois da fabricación dunha
prótese dental.
Para falar destas garantías, e da
maneira en que debemos analizar a
nosa responsabilidade, teremos a
unha persoa especialista para darnos
as directrices que deben guiar o noso
desempeño laboral.

IMOS ANALIZAR A XESTIÓN
DA GARANTÍA NOS
PROCEDIMENTOS CLÁSICOS
E NOS NOVOS CO FLUXO
DIXITAL, ASÍ COMO OS
PROCEDEMENTOS
COLABORATIVOS
EN CAD-CAM.
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SISTEMAS DE XESTIÓN
DA CALIDADE EN
PRODUTOS
SANITARIOS ISO 13485
AENOR

POR QUE CALIDADE?
Directamente vinculado coa
responsabilidade civil e as garantías das
próteses dentais, temos os
procedemientos de calidade que, de
xeito sistémico, poden favorecer
procesos de control do traballo protésico.
Un exemplo deste tipo de
procedementos é o que está regulado
pola NORMA UNE-EN ISO13485, na que
especifícanse os requisitos dun sistema
de xestión da calidade cando unha
organización precise evidenciar a súa
capacidade para xestionar produtos e
servizos, que cumpran cos requisitos do
cliente e os regulamentarios aplicables.
Este sistema de xestión pode ser
aplicado por organizacións involucradas
nunha ou máis etapas do ciclo de vida
dun produto sanitario, como o deseño e
desenvolvemento; o almacenamento e a
distribución; a instalación, a asistencia
técnica e a desinstalación final e

eliminación; así como o deseño e
desenvolvemento e a prestación de
servizos relacionados (soporte
técnico) .
Igualmente os requisitos desta
norma poden ser utilizados por
proveedores e outras partes
interesadas que proporcionen o
produto.

COÑECEREMOS OS
NOVOS REQUISITOS E OS
CONSECUENTES RISCOS
QUE DEBEMOS TER EN
CONTA NO PROCESO DE
FABRICACIÓN DAS
PEZAS DENTAIS.
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Colexiado Nº:
Estudante IES
Enderezo
Poboación
CP

Provincia

Móbil

E-mail

Colexiados 25€
Estudantes 15€
Firma
Autorizo o cargo na miña conta habitual.
Ingresos na cta do Bco. Santander ES47-0049-1467-2920-1045-6274.

