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¡Antes de morir una sola pulga
pone mas de 1.000 huevos*!

Más del 90% de los problemas de parásitos en perros y gatos, son debidos a pulgas o garrapatas.

Podemos matar una pulga, todas las pulgas del mundo, pero si no eliminamos sus huevos, nunca

eliminaremos el problema.

®ECTOKlLL
PERROS y GATOS

El único producto que elimina las pulgas,
sus huevos y ... las garrapatas.

Con la garantía de

veterinaria í STEVE
Consulte a su veterinario

Numerosos estudios y toda la bibliografía técnica al respecto lo avalan
(M.W. Dryden - Biology and control of fleas on dogs and cats,...)

Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A.
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 Barcelona - España
Tel.: 93 446 60 00 - Fax: 93 446 62 01
www.veterinariaesteve.com
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EDITORIAL

Que parlin
els experts

a venjanga del pollastre", "canibalisme a les gá-
bies". "electroxoc i grillons"... No es tracta d'esló-
gans d'una pel.lícula de terror de serie B. sino
d'alguns deis titulars que apareixien en un repor-

^ _ tatge sobre la influenga aviaria publicat recent-
ment en un prestigios diari d'ámbit estatal. Un cop mes, una
crisi sanitaria animal ha servit per posar en solfa des d'al-
guns mitjans de comunicació el sistema de prodúcelo inten-
siu i manejar amb soltura d'expert conceptes tan complexos
com el del salt d'espécie. La seva coincidencia temporal amb
una altre escándol sanitan. la Síndrome Respiratoria Aguda
(SARS), de probable origen animal, no ha servit precisament
per treure llenya al foc.

Está ciar que episodis antenors com el de les "vaques bo-
ges" o la íebre aftosa, així com el pes moral sobre l'opinió pú
blica de les organitzacions ecologistes, están darrera d'aques-
ta tendencia de part de la premsa a sospitar a les primeres de
canvi de la prodúcelo animal intensiva. El problema és que.
i lima forma o altra, sempre es troba a faltar l'aportació al de-
bat de la gent a qui mes s'hauria d'escoltar en prmcipi sobre
aquests temes, els veterinans. Des de la nostra revista hem
volgut fer un petit pas en aquesta direcció dedicant el tema de
portada d'aquesta edicto a la influenga aviaria.

No ens hauriem d'amagar a l'hora d'explicar com funcio-
nen els métodes actuáis de prodúcelo animal, quins son els
seus principáis avantatges (entre d'altres. un control sanitan
mes rigorós que en els sistemes extensius) i també quins
son els punts a millorar i els reptes a afrontar, sobretot en re-
lació amb el benestar animal.

És una tasca que no només s'hauria d'impulsar des de
les organitzacions professionals, científiques i la universi-
tat, sino també a tito I individual, amb accions tan senzilles
i directes com per exemple les Cartes al Director deis dia-
ris. una de les seccions mes llegides habitualment pels lec-
tors. La lluita per assohr quotes d'influéncia cada vegada
mes grans sobre l'opinió pública és una carrera de fons
que ens concerneix a tots.
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NOU EPISODI DE CRISI SANITARIA
EN LA PRODUCCIÓ ANIMAL EUROPEA

Influença: enemic
a les portes
EL DARRER BROT DE LA "GRIP DEL POLLASTRE" A HOLANDA
I BÉLGICA ES SALDA AMB GREUS PERDUES PER AL SECTOR

Text: David Quesada

C
om si fos una macabra cursa de re-
lleus, els episodis de crisis samtá-
nes en la producció animal es suc-
ceeixen un darrera l'altre. En aques-
ta ocasió li ha tocat al sector

avícola: 259 focus, deis quals 250 a Holanda. 8 a
Bélgica i 1 a Alemanya; prop de 33 milions d'aus
sacrificades. pérdues estimades en mes de 700
milions d'euros (uns 120 mil milions de les anti-
gües pessetes). 83 treballadors del sector amb
infecció lleu i un mort. Son les xifres provisionals
del darrer brot d'influenga aviaria altament pato-

El brot d'influenga aviaria
a Holanda i Bélgica s'ha
saldat amb el sacrifici de
33 milions d'eu i r o s
de 700 milions d'euros

gena (HPAI) que ha assotat els Paisos Baixos
des de fináis de febrer fins a comencaments de
|uny, provocat per un virus del subtlpus H7N7.
Malgrat que en escriure aqüestes limes la crisi
comengava a remetre, a Catalunya el sector as-
sisteix amb preocupació al seu desenlias i es
pregunta si estem preparats per fer front a una
malaltia que té un potencial danyós des del punt
de vista samtari i productiu molt mes alt que la
pesta porcina, per posar un exemple proper a
casa nostra.

De moment. la rápida actuació de les autori-
tats sanitánes europees, amb el tancament de
fronteres al corriere, d'aus i l'establiment d'un ex-
haustiu pía de vigilancia que inclou la monitont-
zació serológica tant d'aus salvatges com de
producció, ha permés mantenir sota control el
brot. Segons Ramón Porta, director de progra-
mes del Centre de Sanitat Avícola de Catalunya
(CESAC). orgamsme de referencia per al control
de la malaltia al nostre país, la situació a Cata-
lunya i a la resta d'Espanya és en aquest sentit
satisfactoria. Des que es va comunicar oficial-
ment l'aparició d'influenga a Holanda, els servéis
vetennans oficiáis del Departament d'AgnculIn
ra, Ramadena i Pesca de la Generalitat (DARP), i
entre ells el CESAC. han estat realitzant un con-
trol laboratonal de totes les aus proceden!1, d'
Holanda i de Bélgica arnbades des del mes de
gener d'enguany. que per altra banda no eren
gaires. Els resultáis han estat tots negatius fins
avui. A l'estat espanyol. actualment es continua
rastrejant diánament en la xarxa ANIMO amb
l'obiectiu de verificar que no s'está rebent cap
partida d'animals vius, ni ous destinats a la incu-
bació ni pollets d'un día procedents deis Paisos
Baixos. També s'ha establert un teléfon de con-
tacte en funcionament les 24 hores del dia per
tal de comunicar immediatament qualsevol fet
ressenyable al respecte. Segons els experts.
mentre a les explotacions s'aphquin mesures de
bioseguretat que evitin el contacte entre les aus
salvatges i les de producció. el nsc d'aparició de
la malaltia aquí será mínim.
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NOU EPISODI DE CRISI SANITARIA
EN LA PRODUCCIÓ ANIMAL EUROPEA

De moment, els controls
realitzats a Catalunya han
descartat la presencia de
virus d'influenc,a aviaria
altament patógena en les
explotación* avícoles.

ESPANYA, ZONA DE RISC
De totes maneres, no s'ha de baixar la guardia. Tot
apunta a que el contacte d'aus salvatges aquáti-
ques amb aus de grania va ser el probable origen
del brot d'mfluenga aviaria a Holanda. Segons Na-
talia Majó, professora titular de la Unitat d'Histolo-
gia i Anatomma Patológica de la Facultat de Veteri-
naria de Bellaterra. les aus aquátiques. com els
anees, s'infecten amb el virus d'mfluenga i no mos-
tren cap tipus de simptomatologia ni moren a cau-
sa de la infecció, pero poden transmetre la malaltia
a les aus de producció. que sí son mes sensibles.

Si el perlll principal rau en les aus migratónes, lla-
vors és indubtable que la situacló geográfica d'Es-
panya presenta un factor de risc. Tal com diu el doc-
: Jaume Borrell gerent de Laboratons Biovet, el
nostre país és un lloc de pas d'aus migratónes que el
mes d'octubre es dingeixen a l'hemisferi sud proce-
dents del nord i del centre d'Europa, i que el mes de
marg fan el camí contran. "Ja ais anys 70 el doctor
Enrique Zarzuelo va publicar la possibilitat de trans-
missió de virosis (com la malaltia de Newcastle) peí
mecanisme del contacte entre les aus migratónes i
les de granja", puntualitza el doctor Borrell

A mes. encara que els controls han descartat la
presencia a Catalunya de virus d'influenga aviaria
altament patógena, no hi la mateixa seguretat en
relació amb els virus de baixa patogenicitat. I cal re-
cordar que. segons l'Oficina Internacional d'Epizoó-
ties (OIE). hi ha mdicacions que els virus H5 de bai-
xa patogenicitat poden mutar i convertir-se en alta-

Segons alguns experts,
la vacunació evitaría
la difusió de virus d'IA
de baixa patogenicitat,
i per tant reduiria el risc
de mutació a virus
altament patógens

ment patógens. És el que va passar ais darrers
brots d'mfluenga aviaria a Italia els anys 1997 i
1999, que fins Tactual episodi deis Paísos Ba
havien estat els mes greus a Europa.

És aquí on entra en joc la qüestió de la vacunació.
Fins ara, i d'acord amb el que diu I'OIE. es considera-
va contraproduent vacunar contra la HPAI \a que al-
guns individus vacunats poden no obstant infectar-
se i eliminar virus d'alta patogenicitat. Per ai •
Unió Europea no permet la vacunació mes que a Itá
lia i en les zones htstóncament endémiques, mentre
que a la resta d'Europa s'aplica una política d'eradi-
cació completa mit|angant el sacnfici massiu.

Tanmateix. en els darrers focus de Pakistán i Mé-
xlc es van utilitzar vacunes inactivades per lluitar
rápidament contra la propagació de la malaltia. Se-
gons alguns experts, la vacunació serviría per evitar
la difusió deis virus de baixa patogenicitat ¡peí tañí
per reduir el risc d'una mutació a virus altament
patógens. Per al doctor Borrell, és important que
s'utilitzin vacunes inactivades degut a que no supo-
sen un perill de dtfusió de microorgamsmes. "Una
població vacunada en massa és sempre garantía de
sanitat en qualsevol malaltia", afegeix.

LA PRODUCCIÓ INTENSIVA, EN ENTREDIT?
La ma|ona deis experts consideren que l'estructura
productiva del sector avícola ais Paísos Baíxos, ca-
racteritzada per la gran densitat d'explotacions i
d'aus, ha contribuít a la propagació del virus, ja de
per sí altament difusible.

Aquesta circumstáncia ha servit per plantear un
cop mes el debat públíe sobre el paper deis siste-
mes intensius de producció animal en el carácter
epidémic de determinades malalties. Sense arribar
a l'extrem del diari El Mundo, que en la seva edició
del passat 27 d'abril parlava sense embuts de la
"ven|anga del pollastre" per la suposada crueltat
amb qué aquests animáis son criats, Peter Roeder.
oficial de sanitat animal de la Organització de les
Nacions Unides per a l'Agncultura i l'Alimentació
(FAO), afirmava en una entrevista el passat 5 de
maig que cada vegada hi ha mes proves de la pro-
pensió a les malalties epidémiques en els sistemes
mtensius i industrializáis de cria d'animals, el que
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fa que aquests sistemes estigum en entredit.
Aquesta opimo, pero, no és compartida per al-

tres experts. Ramón Porta reconeix que hi ha una
relació directa entre el tamany i el nombre d'explo-

i is i la incidencia del problema sanitari. pero el
fet que ara hagí mes informació que fa 20 anys
comporta una inaior sensibilitat social i una maior
pressió per qué Administrado, empresans i técnics
trebalhn millón A Catalunya, .iquesta lima d'actua-
ció es reflecteix en l'activitat d'entitats com el CE-
SAC. la Reial Escola d'Avicultura i el Centre de Re-
cerca en Sanitat Animal (CreSA). entre d'altres.

Natalia Ma|ó cons en aquesta qüestió
i fent molta demagogia. "Els sistemes de pro-

ducció mtensius presenten aspectes totalment dis-
cutibles - diu -. pero des del punt de vista de bio-

iretai i ontrolen eficac. n1 i i possible aparició
de malalties que puguin afei tai tant a les aus com
a les persones. Fa un parell de décades els siste-

de prodúcelo no eren tapt mtensius. pero els
vetermaris tenim molt ciar que en aquella época no
hi havia tant control sobre els i .ueanaven
al consum huma. Peí tant, la probabihtat que els
animáis s'infectessin amb un microorganisme era
mes elevada fa vint anys que ara", conclou.

I I que segurament está succemt és que el con-
trol sanitan deis animáis produíts en sistemes in-
tensius s'está fent cada vegada mes complex. Se-
gons Montse Tello. professora de la Unitat de tvia-
lalties Infeccioses i Epidemiología de la Fa ul1
Veterinaria de Bellaterra. el: trai taments amb anti-
IIIK lobians que s'apliquen de forma rutinaria ais
animáis fan que aquests desenvolupin moltes resis-
téncies, "de manera que una mfecció per un bacte-
[i que fa anys s'hauna eliminat amb un antimicro-
biá deis mes básics, ara només es pot eliminar
amb una cefalosponna de 3a generació, per posar
un exemple"

Josep Ma Marsal. director de la Fundació Avícola
Catalana (FAC), entitai que agrupa ais empresaris
del sector, apunta una teoría encara mes radical, en
assenyalar el sistema extensiu de producció com el
culpable del brot d'influenga .1 Holanda. "El brot es
va originar peí contacte d'aus salvatges amb aus de
grania a Taire lliure. L'expenment de la Unió Euro-
pea de potenciar les gallines camperes, dones, ha
costat una fortuna". •

UN VIRUS SALTARÍ

Des de l'aparició del brot d'influenga aviaria ais
Paísos Baixos, els símptomes manifestáis per les
persones afectades no havien passat de l'habitual
quadre de conjuntivitis. Tanmateix. el passat 19
d'abril, les autoritats sanitáries holandeses infor-
maven de la mort d'un veterinan de 57 anys
degut a una forta pneumonía originada per una
mfecció amb HPAI. La noticia, apareguda enmig
del ressó mediátic provocat per la Síndrome Res-
piratoria Aguda Severa (SARS en les sigles angle-
ses) a l'Extrem Orient. va afegir un nou element
d'inquietud al voltant del possible salt de virus 1
malalties entre especies.

El salt del virus d'influenga aviaria ais humans ja
s'ha havia reportat amb anterioritat. L'any 1997,
un brot originat a Hong Kong per un altre subti-
pus del virus. IH5N1. va infectar per primera veg-
ada ais humans, amb 18 casos i 6 morts. Si tenim
en compte la població de la Xma 1 el fet que en la
majoria de casos hi havia altres factors predispo-
nents, com l'edat, situado d'immunosupressió,
etc., aqüestes xifres son irrisóries. En Tactual brot
deis Paísos Baixos, l'aplicació immediata de
mesures senzilles com l'ús de mascares 1 ulleres
protectores i l'administració d'oseltamivir entre
els treballadors del sector ha servit per reduir
drásticament la incidencia del virus entre els hu-
mans 1 considerar el cas del veterinari de 57 anys
com un fet aíllat. Per tant, les evidencies cientí-
fiques que es teñen fins al moment indiquen que
la capacitat de difusió de les soques d'origen
aviar entre els humans és molt baixa.
El perill rau en que una persona s'infecti simultá-
niament amb una soca d'origen aviar 1 una altra
d'origen huma, 1 que ambdues intercanvíín gens.
El resultat d'aquesta combinado podria ser una
nova soca que sí tingues una alta capacitat de di-
fusió entre els humans. Segons Montse Tello, "no
s'ha d'excloure aquesta possibilitat, pero tampoc
s'ha de ser alarmista i creure que es podría des-
encadenar una epidemia de les mateixes dimen-
sions que la que apareix en les aus".

Les
evidències
científiques
indiquen
que la
capacitat
de difusió
dels virus de
la influença
J a entre
els humans
és molt
laxa

PER A MES
INFORMACIÓ
La web de la Unió
Europea disposa d'una
página en anglés amb
la descripció
cronológica de totes
les actuacions que
s'han fet en relació
amb l'aparició del brot
d'influenga aviaria a
Holanda 1 Bélgica:
http://europa.eu.mt/
comm/food/fs/
ah_pcad/ah_pcad_77_
en.pdf

¿Quiere fidelizar a su clientela?
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Diabetes mellitus
UNA ENFERMEDAD QUE A MENUDO PRESENTA
FORMAS COMPLICADAS EN EL PERRO Y EL GATO

Texto: Dolores Pérez. Resumen de la conferencia pronunciada por la autora en el COVB el 11 de febrero de 2003

^ I tratamiento de la diabetes mellitus en el
perro y en gato, en numerosas ocasiones

™ se convierte en un desafío para el veterina-
rio, ya que nos enfrentamos a formas com-

• ^ pilcadas de la enfermedad. Estas compli-
caciones pueden aparecer en el momento en que se
diagnostica la enfermedad, o bien en animales pre-
viamente diagnosticados y en tratamiento. El hecho
de encontrar un animal diabético sin diagnosticar
descompensado es. cada vez. menos frecuente, ya
que los propietarios al observar la sintomatología.
suelen acudir al veterinario con rapidez. Sin embar-
go, sí es común encontrar formas complicadas de la
enfermedad en animales en tratamiento.

Existen tres claves para reconocer que estamos
ante una complicación de la enfermedad: la smto-
matología, la determinación de proteínas glicadas y

iiización de una curva de glucemia.
La persistencia de los síntomas clásicos de la en-

fermedad (polidipsia. poliuria, polifagia y pérdida de
peso) constituye la herramienta más eficaz, sencilla
y barata para determinar por qué la enfermedad no
está bien controlada. En un estudio reciente realiza-
do en perros diabéticos bien y mal controlados, se
comprobó que los síntomas eran capaces de dife-
renciar a los animales bien controlados de aquellos
que teman un mal control de la enfermedad (hiper-
glucemia, elevadas proteínas glicadas).

LAS PROTEÍNAS GLICADAS
La determinación de las proteínas glicadas en suero
se ha convertido en uno de los mejores métodos

onocer el control de la diabetes mellitus. Las
proteínas glicadas. fructosamina y hemoglobina gli-
cada. son marcadores o indicativos de la glucemia
de las últimas 3 semanas (fructosamina) y de las 6

is semanas (hemoglobina glicada) y sus nive-
les no se afectan por la hiperglucemia transitoria
(postprandial o por estrés). En el perro diabético,
los valores de fructosamina oscilan entre 325 hasta
824, siendo el valor medio de 4613femol/L En el ga-
tos, estos valores oscilan entre 300 y 880 (590
7/amol/L). aunque los valores de referencia pueden
variar según el laboratorio.

LA CURVA DE GLUCEMIA
La curva de glucemia no sólo es útil para confirmar el
control de la enfermedad sino que sirve para diag-

nosticar cuál es el problema o el motivo por el que
la enfermedad no está teniendo un buen control.

La curva debe hacerse en la clínica y no en el do-
micilio del propietario, ya que desconoceremos en
qué condiciones y cómo tiene lugar esa curva y no
podremos interpretarla. Es recomendable que el
dueño acuda a la clínica, con su insulina y ia comi-
da habitual. La curva empieza cuando el animal ha
comido su dieta y el propietario le administra la in-
sulina. En este momento, debemos observar al
dueño cómo manipula e inyecta la insulina, ya que
muchas veces es la causa del problema. Posterior-
mente debemos deiar al animal hospitalizado, con
agua ad libitum. pero sin comida, y determinare-
mos cada hora (gato) o 2 horas (perro) la gluce-
mia, empleando aparatos para determinación de
glucosa (glucómetro). La duración de la curva de-
penderá de la frecuencia de administración de la
insulina, por eso, en la actualidad, la mayoría de las
curvas de glucemia se realizan durante 12 horas
(entre las 2 administraciones de insulina). Sin em-
bargo, si el animal recibe insulina una sola vez al
día, la curva de glucemia debe durar 24 horas.

La curva de glucemia ideal es aquella en que los
niveles de glucemia se mantienen inferiores a 250

En la imagen inferior,
un ejemplo de debilidad
y caquexia. Hembra entera
alaska malaninte de 10
años, con cetoacidosis
diabética.
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TABLA 1 |
CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD
SEGÚN LOS NIVELES DE FRUCTOSAMINA

CONTROL DIABETES

Excelente

Bueno

Medio

FRUCTOSAMINA

Perro

<400

400-500

500-650

Gato

< 350

350-450

450-600

mg/dl durante todo el tiempo, el nadir (nivel mínimo
de glucosa) se sitúa entre 100 y 140 mg/dl. y el di-
ferencial de glucosa (glucosa máxima-glucosa míni-
ma) es superior a 60 mg/dl.

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES
La curva de glucemia sirve para poner de manifiesto
los problemas o complicaciones más frecuentes en el
tratamiento de los perros y gatos diabéticos, entre
ellos el efecto Somogy. el acortamiento de la acción
de la insulina v la resistencia a la acción de la insulina.

El efecto Somogy se produce cuando tras la in-
yección de insulina se produce un descenso muy rá-
pido y / o muy intenso de la glucemia (< 60 mg/dl),
de forma que se ponen en marcha unos mecanis-
mos que interfieren la acción de la insulina y esti-
mulan la producción de glucosa para evitar el nesgo
de hipoglucemia. Así. se produce un aumento pro-
gresivo de la glucosa en sangre, que no es compen-
sado por una correcta secreción de insulina. Para
diagnosticar correctamente este fenómeno es nece-
sario detectar una hipoglucemia (< 60 mg/dl) se-
guida de hiperglucemia (> 300 mg/dl) (Figura 1).
Su tratamiento requiere una reducción de la dosis
de insulina (10-25% en perros que reciben menos

de 1.5 U / kg o en gatos con menos de 5 U / gato) o
bien, volver a dosis iniciales de 0.2 U/kg.

La corta duración de la acción de la insulina es
otro de los problemas más frecuentes en el manejo
de los pacientes diabéticos. En un estudio retros-
pectivo realizado en perros tratados con insulinas
de acción lenta (lente. PZI) o intermedia (NPH) se
observó que prácticamente todos los animales ne-
cesitan insulina cada 12 horas para tener un buen
control de la enfermedad, y que entre los animales
que recibían insulina una sola vez al día. era fre-
cuente el empleo de dosis altas y de efectos So-
mogy. Para evitar una duración corta de la insulina.
se recomienda emplear insulina lente siempre cada
12 horas, tanto en el perro como en el gato y NPH
cada 12 o incluso cada 8 horas (especialmente en el
gato). Otra opción es cambiar el tipo de insulina a
una de acción más lenta, aunque la PZI (insulina
protamma-zinc) no está disponible en España toda-
vía, y la ultralente ocasiona resistencias especial-
mente en la especie felina.

Otro problema que puede aparecer a lo largo de
la vida de un diabético es la aparición de resisten-

11 insulina. Se entiende por resistencia a la in-
sulina cuando la insulina es menos potente y no se
puede controlar la glucemia, o bien se necesitan
grandes dosis (> 2.2 U / kg en perro o > 6-8 U /
gato) para tener un buen control de la enfermedad.
Este fenómeno puede sospecharse cuando para
mantener la glucemia por debajo de 300 mg/dl
son necesarias dosis muy altas, Son muchas las
causas responsables de esta complicación y de-
penden tanto de la insulina en sí como de la apari-
ción de enfermedades concurrentes (Tabla 2). Para
determinar la causa de la resistencia hay que reali-

ma historia clínica y examen físico completo,
así como analítica sanguínea, urinaria y ecografía,
según cada caso. La resistencia a la acción de la

La curva
de glucemia
slrve para
revelar los
problemas
mas
frecuenbtes
en el
tratamiento
de perros
y gatos
diabéticos

¿Quiere fidelizar a su clientela?

¿Quiere aumentar su oferta de servicios?



• ige una vez eln i causa res-
ponsable de la mism.' i itelacausa.es
necesario reducir la dosis de Insulina a la ini< ial
(0.2 U/ kg) ya que las necesidades de insulina des-
cenderán cuando la uelta (por
peradrenocorticismo o diesti

Finalmente, la complicación más grave de todo
paciente diabético es la cetoacidosis diabética.
Se produce por un mal maneio de la enfermedad
(insulina inadecuada, dosis, etc..) o por el des-
arrollo de enfermedades concurrentes. La falta
absoluta de insulina hace que se ponga en mai

TABLA2 |
CAUSAS DE RESISTENCIA
A LA ACCIÓN DE LA INSULINA

DEPENDIENTES
DE LA INSULINA

Insulina inactiva

Insulina diluida
Mala administración
Dosis inadecuada
Efecto Somogyi
Exceso ante.
anti insulina

DEPENDIENTES
DE OTROS TRASTORNOS

Drogas diabetigenas (cor-
tiroides, progestefenos)
Hiperadrenocorticismo
Diestro (perra)
Acromegalia (gato)
Infecciones concurrentes
Hipotiroidismo (perro)
Hipertiroidismo (gato)
Insuf. renal o hepática
Insuficiencia Cardiaca
Neoplasia
Inflamación crónica
Insuf. pancreática exocrina
Obesidad (gato)
Híperlipidemia

i hpóhsis. dando lugar al acumulo de cuer-
pos cetónicos en el organismo, que producen ce-
tonemia (acidosis) y cetonuna. Los signos clíni-
cos son muy variables y dependen del grado de
acidosis metabólica y de la enfermedad as<-
(infecciones, pancreatitis, piómetra. etc.). El perfil

lóstico debe incluir una anamnesis y examen
oa que ¡n-

• i málisis v cultivo de orina y eco-
grafía I ial l.s frecuente encontrar tupi i

•MU.I. glucosui! • iría

LA FLUIDOTERAPIA
ni loterapia es fundamental para mantener el

gasto cardiaco, la presión sanguínea y el flujo de
idos, además disminuye la glu-

cemia, incluso sin administra! ion i le insulina El tipo
: i utilizar inicialmente depende del estado

'•mía y la osmolalidad di
cíente. Es recomendable comei
lina normal ( Cl Na 0.9%), excepto cuando la o

ra los 350 mOsm/kg, en cuyo caso se
ai li sti II i • "i salina 0.45% 11 v >l n y i ¡tmo
de administra "' veni Irá determinado por el grad
de deshidratai ton las necesidades de mantenl

toja concentración de pn
la existencia o no de enfermedad renal. Se puede
emplear 1.1 fórmula:

Total mi en 24 = Deshidratación
x peso (kg) x 10 + mantenimiento

(50-75 ml/kg) + pérdidas anormales

SUPLEMENTACIÓN CON POTASIO
le potasio sérico suelen ser nor-

males, sin i por la
administración de nr.nlimy fluidos) van a descender,
por lo que hay que administra! un si iplemento i Ii
tasio. La cantidad de K a administrar dep-
concentración en suero, mediante el em|

i tabla 3). Si no la conocemos, podemos añadir
40 mEq de potasio por litro de fluido intravenoso a
administrar (36 mEq / I de sol. Ringer).

SUPLEMENTACIÓN CON FOSFATO
Al comenzar la terapia con insulina y la corrección
de la acidosis metabólica se puede producir hipo-
fosfatemia de intens ¡ble. La suplementa-
ción se recomienda cuando el nivel de P es < 1.5
mg/dl y la dosis de fosfato potásico es de 0.01 a
0.03 mmol de fosfato / kg / hora administrado en
fluidos intravenosos libres de calcio (sol. salina
0.9%). El mayor inconveniente es la disponibilidad
de fosfato potásico en España.

CORRECCIÓN DE LA ACIDOSIS METABÓLICA.
EMPLEO DE BICARBONATO
La acidosis metabólica es perjudicial ya que i
favorecer una lesión renal, produce depresión del
sistema nervioso central y depresión respiratoria,
entre otros. La corrección de la alcalosis ya se lleva
a cabo con la administración de fluidos y de insuli-
na, por lo que no es imprescindible emplear bicar-

TABLA 3 |
DECLKENFUNCIÓN
DE CLK EN FUNCIÓN
DE LOS NIVELES
SÉRICOS DE POTASIO

Niveles
séricos

de potasio
(mEq/L)

>5,1

3.6 - 5.0

3.1 - 3,5

2.6 - 3,0

2,1 - 2,5

<2,0

KCL (mEq)
por litro
de suero

salino

0

20

30

40

60

80

En la imagen de la izquierda,
obesidad y resistencia a la
ni- iiluí,i en un gata común

europea castrada de 10 años.

ito ele

megestrol,
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bonato para producir una reducción brusca de la
acidosis. Su empleo sólo se recomienda si el nivel
de bicarbonato es igual o inferior a 11 mEq/L y debe
realizarse lentamente (durante 2 a 6 horas). La can-
tidad a administrar se calculará a partir de alguna
de las siguientes fórmulas:
mEq de bicarbonato = peso (kg) x 0.4 x (12 - bicar-
bonato del paciente) x 0.5 ó
mEq de bicarbonato = peso (kg) x 2

NORMALIZACIÓN DE GLUCEMIA: INSULINA
Sólo se debe usar insulina de acción rápida o regu-
lar, para poder realizar los aiustes necesarios en la
dosis y frecuencia de administración según los
cambios que vayan produciéndose. Se recomiendan
dosis ba|as de insulina para producir un descenso
gradual de la glucemia (50 a 100 mg/dl/hora).

Cualquiera que sea el protocolo de administra-
ción de insulina que utilicemos, cuando la gluce-
mia llegue a 250 mg/dl hay que administrar la in-
sulina intramuscularmente c^da 4-6 horas, o bien
si el estado de hidratación del paciente es bueno.

podemos usar la vía subcutánea cada 6-8 horas
(es necesario continuar administrando insulina,
aunque la glucemia este normalizada, para frenar
la producción de cuerpos cetónicos). Además,
cuando la glucemia alcanza los 300 mg/dl. debe
administrarse una solución de dextrosa al 2.5-
5%, con objeto de mantener la glucemia entre 150
y 300 mg/dl hasta que el animal esté estable y co-
miendo por sí mismo.

ENFERMEDADES CONCURRENTES
En la mayoría de los pacientes diabéticos cetoaci-
dóticos hay una enfermedad concurrente o desen-
cadenante, que da lugar a una resistencia a la insu-
lina. Por ello, es necesario tratar inmediatamente
estas enfermedades.

Entre los problemas más frecuentes figuran las
infecciones cutáneas y urinarias, ya que los anima-
les diabéticos tienen una alteración en el sist
inmune; presencia de diestro o alteraciones uteri-
nas (piómetra. hiperplasia endometrial quística);
pancreatitis, y desarrollo de fallo renal. •

BIBLIOGRAFÍA
Existe biblio.r
disposición 11
interesados.
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RESUM
ABRIL

OFERTA

clínica de petits animáis

consulta

consulta i urgencies

urgéncies

clínicaiproduccions

clínica i produccions animáis

administrado

empresa

técnic comercial

quadres intermedis i assessorament técnic

altres departaments

diversos

tramitades

no tramitades

TOTAL

24

8

6

1

9

5

0

41

24

17

0

0

sO

0

70

DEMANDA

part ic ipado

baixes

baixes col-legi

baixes petició propia

baixes t o t a l s

baixes totals

TOTAL

293

10

1

1

17

17
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Eines útils
per als veterinaris
S'EXTÉN L'ÚS DE LES CARTILLES SANITÁRIES
PER A GOSSOS. GATS I MASCOTES EXÓTIQUES

Text: Silvia Serdi. Vocal del CCVC

D
es de la implementació de la nova cartilla sanitaria per a gossos i gats
i el llangament de la d'animals exótics. cada cop l'ús d'aquests docu-
ments és mes extés. Ja només resta pendent la cartilla d'équíds.

Actualment la venda de cartilles per a gossos i gats es sitúa sobre una
mitjana de 10.000 unitats al mes per tot Catalunya. La cartilla d'exótics
actualment no porta aquest ritme ni de bon tros, pero poc a poc amrem
acostumant-nos a usar-la i de les clíniques sortiran els periquitos, hámsters
i tortugues amb la cartilla sanitaria sota Cala o pota.

La utilització d'aquest material és molt
important per diferents motius:
• És un document útil per al veterinan. per-

qué pot reflectir les actuacions veteriná-
ries i sois ell pot anotar els actes medies,
quirúrgics i sanitans. És per tant una bona
eina de treball.

• És un document que prestigia a la profes-
sió perqué ha estat creat per veterinaris
i serveix ais veterinaris com a garantía
professional.

• Evita l'mtrusisme a Testar les cartilles numerades i vincular el número
amb el vetennari que les ha adquint. Així dones, davant la sospita que una
persona que no siguí vetennari disposi d'aquest material, cal comunicar-
ho d'immediat.
Totes les comunitats autóno-

mes disposen de documents que
acrediten I'estat sanitan del gos
o del gat i les seves vacunes.
Tanmateix. la cartilla d'exótics
constitueix tota una novetat.
Actualment no hi ha cap docu-

volen posar en marxa
projectes similars

Moltes comunitats
autónomes s'han

interessat per la nova
cartilla d'exótics i

i malgrat no disposar de dades.
ens atreviríem a dir que a la
resta o'Europa.

Moltes comunitats. al conéixer l'iniciativa, els ha semblat molt positiva i
ens han demanat un exemplar per estudiar-lo i mirar de tirar endavant un
projecte semblant. Ho tindran mes fácil, ja que les hores que els veterinaris
que treballen en exótics han dedicat per definir cada plana, no teñen preu.
Des d'aquí les meves felicitacions a tots ells, a I' igual que aquells que
col-laboraren amb la cartilla de gossos i gats.

Deis beneficis de la venda d'aquest material han de sorgir noves iniciatives
de promocions com campanyes publicitánes, cursos i servéis que ens sigum
útils a nosaltres els veterinaris. Des d'aquí us ammem a contribuir amb idees
i a participar en la seva matenalització. amb espent constructiu. •
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LA RESPUESTA ES

vet+
vet , una solución para el propietario,

una ayuda para el veterinario

°nes

Fidelización de su clientela: El contrato será siempre un compromiso
exclusivo entre el centro veterinario y su cliente.

Aumentará su oferta de servicios: Las prestaciones que determinan
las cuotas, incluyen servicios complementarios que mejorarán la seguridad
y atención de la mascota.

Garantizar el cobro: El veterinario percibirá sus honorarios profesionales
directamente de vet i, con puntualidad y seguridad. El sistema informático
vet le facilitará la gestión.

vet24
www.vet24.com
¡nfo@vet24.com

Tel. 902 500 824
Fax 902 500 825
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HOMENATGE
A JOSEP GODIA
Text: Jaume Roca. President de I'ACHV

EI company Josep
Godia i Ribes va
ser nomenat

pregoner i represen-
tant de la gent gran
amb motiu de la
darrera festa major
del seu poblé natal,
Alcarrás, en reconei-
xement a les seves
qualitats humanes
professionals.

Josep Godia. nascut el 1927, va treballar de
jove com a practicant i secretan de la
Germandat d'Agncultors i Ramaders. L'any
1962 va iniciar la seva trajectória com a vete-
nnan guanyant per oposicions la plaga de
titular del partit de la Bisbal del Penedés
(Tarragona). E! 1970 es va traslladar a la
població gironina d'Armentera. Del 1991 al
1995 va ser president del Col.legí Oficial de
Veterinans de Girona, establint molt bones
relacions amb les autontats civils i sanitánes
de la provincia, com ara el delegat provincial
del MAPA, Artur Soldevila, el cap de Sanitat
Veterinaria provincial. Salvador Maneu. el
governador civil i el president de la Diputado.

Conveni COVT - Telefónica
El Col.legí Oficial de Veterinans de
Tarragona (COVT) i l'empresa Telefónica
van signar el passat 18 de marc un conve-
ni per oferir ais col.legiats una serie d'a-
vantatges en el serveí de telefonía i d'accés
a Internet. En la imatge, el president del
COVT, Ángel Guerrero (dreta). junt amb el
representant de Telefónica, sr Saucedo, en
el moment de la signatura del conveni.

Apostant per
la carn de casa
EL CENTRE DE PROMOCIO DE LA CARN DE
VEDELLA, PROVEDELLA, ES PRESENTA AL COVB

Qj

T3

Text: David Quesada

El passat 20 de maig va teñir lloc a la
seu del COVB la "posada de llarg" del
lunya, de P r o v e de la, davan de
la i le Catalunya. Provedella, davant del

col.lectiu de veterinans. A mes d'exph-
car els principáis objectius de l'enti-
tat, els seus responsables també
van presentar les característi-
ques del que será el "vaixell
insignia" de tot el proiecte. el
distmtiu Provedella.

Promoure la qualitat de la
carn de vedella de Catalunya i
acostar els productors ais con-
sumidors. per tal que aquests
conegum millor la realitat del sec-
tor, son els eixos básics de l'acdó de
Provedella. que compta amb el recolza-
ment d'un bon nombre d'associacions de
ramaders, cooperatives i smdicats agrans.
En I'origen de la iniciativa están les darreres
crisis alimentarles, en especial la de les
"vaques boges", que han fet veure al sector
la necessitat d'mfluir sobre el mercat, defen-
sant i promovent la carn de vedella alhora
que adoptant una política de transparencia
sobre els procesos productius del sector.

La materiahtzació de tot aixó és el distin-
tiu Provedella. La marca, que s'ha comen-
cat a atorgar a partir del mes de maig. es
cedeix sempre previa certificado que es
compleixen un certs requisits mínims, com
ara que la vedella ha estat criada en una
granja controlada com a mímm sis mesos
abans del sacrifici. El distintiu es pot sol.lici-
tar sota dues modalitats: certificado d'ex-
plotació ramadera, o etiquetatge voluntan.
Només en el segon cas el distmtiu pot arri-
bar al consumidor final.

Durant la presentado, els responsables
de Provedella van destacar la importancia
de la col.laboració deis veterinans com a
técnics experts en salut animal i higiene
alimentaria per tal que el projecte sigui
un éxit •

PER A MES
INFORMACIO
Web , provedella,
www.provedella.org
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Los perros salen a jugar y se revuelcan por todas partes. No importa donde viva, cuando sale, siempre puede
encontrar garrapatas y pulgas que pueden transmitir enfermedades y contaminar su entorno.

Para protegerle, está Frontline.

Frontline elimina las garrapatas en las primeras 48 horas y las pulgas en menos de 24 horas, sin que tengan que picar.
Ni la lluvia ni el baño afectan a su eficacia.

Frontline Spray puede comenzar a utilizarse en cachorros desde los 2 días de vida.

FRONTLINE
Eficacia probada (rente a pulgas, garrapatas y piojos.
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AIAC: dubtes resolts
RESPOSTES A QUESTIONS HABITUALS PLANTEJADES PELS VETERINARIS SOBRE
EL FUNCIONAMENT DE L'ARXIU D'IDENTIFICACIÓ I ALTRES ASPECTES RELACIONATS

E
n aquest segon article sobre dubtes habi-
tuáis relatius al funcionament de l'Arxiu
d'ldentificació d'Animals de Companyia
(AIAC) i en general sobre la identificado
animal matisarem algunes qüestions que

es van publicar en el primer article i que podnen
induir a confusió.

Una persona vol adoptar un animal
identificat í recollit en un Centre d'Acollida.
el propietari del qual no ha pogut ser
localitzat per I'AIAC o bé, un cop avisat,
no el recull. Com s'ha d'efectuar el trámit
d'adopció?

En primer lloc, cal teñir present que si l'animal
está identificat. el termmi de qué disposa l'antenor
propietari per recuperar-lo és de 10 dies. de que
1'Ajiintament o el Centre d'Acollida d'animals e1-
cárrec del mateix i li requereixi fefaentment per qué
el reculli. En cas de no poder avisar al propietari
perqué aquest es trobi il.localitzable. l'esmentada
notificado s'hauna de fer per edicte. mitiangant
anuncis en els dians oficiáis corresponents.

Si l'animal no porta identificado, el termmi es
redueix a 8 dies. segons diu l'article 9 de la Llei
3/1988. de 4 de marg, de Protecció deis Animáis
(LPA).

Ni aquesta llei ni el Decret 243/1994, de 13 de
setembre. peí qual s'estableixen els requisits que han
de comphr els Centres d'Acollida d'animals de com-
panyia abandonáis, assenyalen els trámits a seguir.
No obstant. l'article 4, apartat 2 del Decret esmentat
disposa que "en el moment de l'adopció. el lliurament
d'un animal de companyia haurá dañar acompanyat
d'un document de cessió on constin les dades del
Centre donant. les dades de lanimal. el compromís
de la persona que adopta l'animal de responsabilit-
zar-se de l'animal adoptat i les despeses de preven-
ció sanitaria, d'identificació i d'estenlització".

Encara que una persona que hagí recollit un ani-
mal abandonat manifesti la seva voluntat d'adop-

L'AIAC només pot cedir les
dades del propietari a les
autontats o entitats
legalment autontzades

tar-lo, per qué el procés d'adopció siguí legalment
corréete s'ha de fer a través d'un Ajuntament o un
Centre d'Acollida.

Com cal actuar en cas que un propietari
d'un animal identificat i localitzat es
desentengui d'ell?

Legalment. si l'animal es traba en un Centre
d'Acollida i porta identificado, s'avisará al propietari. i
si aquest deixa passar el termmi de 10 dies per recu-
perar-lo, la LPA considera que l'animal ha estat aban-
donat. Llavors el seu propietan/posseidor podría ser
considera! autor d'una falta molt greu (art. 42. apar-

i, Metra h. LPA), essent en pnncipi el Centre
d'Acollida qui hauna de denunciar al propietari.

Qui i com pot denunciar al propietari
d'un animal possiblement abandonat?

En primer lloc. el Centre d'Acollida. A continua-
ció, qualsevol persona o entitat que conegui els
fets, la qual s'haurá d'adregar a l'Ajuntament
correspondí it o a la Generalitat.

L'AIAC no pot donar les dades del propielu a
qualsevol persona que les sol.hcitt encara que siguí
peí denunciar-lo, Només les pot cedir a les auton-
tats o entitats legalment autontzades. Peí
que cal fer és portar l'animal al Centre d'Acollida o
a l'A|untament per tal que aquest. mitjangant la
persona degudament autoritzada. sol.liciti les
dades a I'AIAC. •

Per qué siguí legalment
correcta, l'adopció d'un

r 1 . 1 1 . i : i . i • . • ,• . i •

s'liauria de fer senipre
a ti-avés d'un AJuntameni
o Centre d'Acollida.
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EI nuevo poder
antiparasitario toma color
la primera lvennectina de formulación y des arrollo nacional
A partir de ahora, el poder de la ivermectina inyectable cambia su aspecto: el excipiente especial de
Promectine aporta la coloración amarilla que identificara la especialidad antiparasitaria de referencia.
Su especial fórmula, sin propilenglicol, contiene un vehículo de absorción mixta o de dos fases: una
primera da lugar a una rapida absorción, y una segunda que permite una mayor persistencia de las
concentraciones en plasma.
Una vez mas, Invesa ofrece a los veterinanos una herramienta terapèutica que marcara diferencias.

PRESENTACIONES: VIALES OE SO M U 250 ML Y SOO M L

COMPOSICIÓN Ivermeclina, 10 mg. Alcohol bencílico, 13.2 mg. Excipiente < s p 1 mi INDICACIONES V ESPECIES DE DESTINO: BOVINOS: PROMECTfNE está indicada para el tratamiento efectivo de nematodosis gastrointestinales y pulmonares, muso, pediculosis,
t hiru tarros y Al ai • < Fambléfl como una ayuda en el control ríe piojos m.isUtddores, acaros de la sarna conóptica y garrapatas bovinas tropicales Nematodosis gastrointestinales Oíteríagia ostertagí adultos y formas inhibidas
Nematodosis pulmonares Dictyocaulus viviparus (adulto*) Otias nenwtodow. TMéritfpp [adultos). Parafihrm bovicola ijdulto-si MlUlSflOSlresesUdtOSparasttartoS] Dern.atobia hominiy Hypoderma spp Pediculosis Linognathus vituli. Haematopinui
eurysternui. Solenopotes capillatui Sarnas | ,'inducidas por Ataros ftoropfes ovis (stn P communis var bovis), Sarcoptes scabiei var bovis Chinchorros Ornnbodoros savígnyi La inyección de PROMtCTlNE ayuda en el control de PIOJOS
mastn adofas Oamatima bovií GampaUl bovinas tropicales Boophtlus microplus. 8 deco/orafui Acaros de la sarna conóptica Cborioptts bovh Les entidades clínicas a tratar serán causadas por formas parasitarias sensibles a la ivermectina POSOLOGlA V
MODO DE ADMINISTRACIÓN: ftdm '•• litinea ata dotó recomendad.) de 0,2 mg de ivermedma por kg de peso vivo (equivalente a 1 ml/SO kq p v} en dosis única Inyectaren el pliegue de la piel delante o detrás de la espalda SP recomienda usar
una auui<i de calibra 16 y Cíe 15 a 20 mm de largo Use un equipo estéril Para asegurar la dosts correcta se debe determinar exactamente el peso del animal PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN: No inyectar por vía intramuscular o intravenosa

! rllde inytCCiOn y destnfectai la füna <ie aplicación pd'a disminuir i?l riesgo de infecciones por Clostridium. dichas infecciones en taso de aparecer nrftn progresivamente tratadas con los antibióticos adecuados Se recomienda que los animales a
i uñados frerrtt a dichas infecciones Del tai ¡o entre rebatos infectados tratados y nci tratados y eni" • • '.idos haaa al menos 7 días después del último tratamiento El producto es efectivo en todos los estadios

de Id hipodermosis, no obstante es muy importante tratar en el frt i lela tpoca de la mosca de los barros, la desttucoón de las larvas de Hypodctm* cuando estas se encuentran en zonas vitales, generalmente cauta reacciones negativas en
los hospedadores Al nu t l l el Hypoderma Imeatum i jando se era uentra en el tejido penesorágico puede causar salivación y timpanismo, al matar al Hypoderma bovis cuando se encuenlra en el conducto vertebral puede causar tambaleos o parálisis El ganado
vacuno debe ser tratado, bien antes o después de estos estadios de los barros El ganado bovino tratado con el producto después de la estación de la mosca puede volver a tratarse con el mismo durante e< invierno para el control de los
parásitos internos, acaros de la sarna y piojos sin peligro de rea dones relacionadas con tosí w 11 uso frecuente y repetido de la lueimedma puede desarrollar resistenciai PRECAUCIONES ESPECIALES DE S E G U R I D A D Q U E H A
DE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE O MANIPULE EL PRODUCTO: No fumar ni beber mientras se maneja el producto Lavw la Manten» fuera del alcance de los mitas Encaso deauto-myecnüri

: , ntro médico mostrando i-> etiqueta. t&\& 0 prospecto ilel producto Si se produce derrame del produ lo se debe ewtai que entre en contacto con los ojos, mucosas, heridas o piel inflamada Se recomienda
lavar la zona con agua abundante CONTRAINDICACIONES, Ld-, avermettmas no son bien [OteflKta por algunas especies, animales para las que no este autorizado el medicamento (se han observado graves casos de intolerancia con
resultado de muerte en perros, especialmente en colltes. perros pastees irvqlews, otras razas semejantes y i-us cruces, JSÍ como en tortugas y tórtolas* ADVERTENCIAS ESPECIALES: No administrar a hembras en lactación cuya leche

• ne al consumo humano o en k» ;8 dfas pnsv«M vil parto EFECTOS SECUNDARIOS: £n algunos bovinos, después de la administración subcutánea del producto, se han observado reacciones inflamatorias en el punto de
inoculación. Estas reacciones desaparecen sin iraamlento INTERACCIONES: No SP h<m descrito La Ivemw Una .idmimstratía por myetcion subcutánea h l sido ulilizada simultáneamenje con vacunas de la fiebre attena y de clostndios,
.MI |ui '.r h.iy.i'i ifr-ifi i,ido interacciones UTILIZACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA: Al mvrl de utfloacidn rtci ndado no a observaron efectoi Advéreos sobn la lertllWad o la gestación en los animales
recomendíidos Cuando l.i leche VJ n usar» tomo alimento humano no aplicar el producto nn vacas en lactación y en los 28 días previos al parto SOBREDOSIFICACIÓN: Un* dosis única de 4,0 mg de ivermectina por kg administrada
por vía subcutánea a bovinos produjo atama v depresión De presentarse problemas de sobredosificaci6n, realzar un tratamiento sintomático TIEMPO DE ESPERA: Carne 39 días No administrar a vacas en lactación cuya leche se
destine a consumo ¿8 días previos al parto CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: i onservar a temperatura inferior a 25 °C. en lugar seco y al abrigo de la luz El periodo de validez del envase una vei abierto es de M 1/ í* ^ Q
28 dla% PRESENTACIONES: Envases dfl 50, ¿SO y 5QO mi Registro n" 147S-ESP Los medicamentos deben mantenerse lejos del alcance de los mftos Dispensación con receta veterinaria

INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.
Productos de Sanidad Animal

C/ Esmeralda. 19. 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) Tel. 934 706 270 Fax 933 727 556
e-mail: invesa@invesagroup.com vwwuinvesagroup.com
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EL COVG, ENTITAT
FORMADORA

El Col.legí de Veterinans de Girona
(COVG) ha estat acreditat peí Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social

de la Generalitat (DSSS) com a Entitat de
Formació de Manipuladors d'ANments. ¡

a tal inscnt en el Registre d'Entitats de
Formació de Manipuladors d'Aliments amb
el n° 166/CAT.

Des del COVG s'ha impulsat la creació
d'una borsa de formadors, amb l'inconve-
nient de la no concessió de les compatibih-
tats per a la docencia per part del DSSS i de
Funció Pública ais seus veterinaris. També
s'ha elaborat un teman i un tríptic mforma-
tiu per a la divulgació deis cursos entre les
empreses.

SESSiÓ DE
DERMATOLOGIA

Dins de la campanya de presentado de
la seva nova gamma de xampús tera-
péutics. la firma Virbac va celebrar el

passat 3 de juny a la seu del COVB una ses-
sió de casos clfnics en Dermatología, com-
pletada amb la presentació de les caracte-
rístiques técniques mes rellevants deis pro-
ductes Pyoder. Sebomild i Allermyl.

La reunió va ser valorada molt positiva-
ment pels mes de 100 veterinaris assisten-
tes. que van compartir experiéncies i van
debatre els casos presentáis per les doctores
Cristeta Fraile. Ana Ríos i Sandra Fondati.

Virbac desitja expressar el seu agraíment a
tots ells. així com ell seu compromís per con-
tinuar liderant la formació en l'ámbit de la
Dermatología veterinaria en el nostre país.

Ja hi som tots!
EL COL.LEGÍ DE GIRONA APROVA
LA SEVA REINCORPORACIÓ AL CONSEJO

A I'Assemblea General Ordinaria del primer trimestre del Col.legí
de Veterinaris de Girona celebrada el passat 22 d'abril es va
comunicar la reincorporado del COVG en pie al Consejo

General de Colegios Veterinarios d'Espanya (CGCVE). Aquesta deci-
sió va ser ratificada quatre dies mes tard. el 26 d'abril, a l'assemblea
de presidents del Consejo, gairebé per unammitat i només amb un vot
en contra. La imatge mostra precisament un moment de l'assemblea
de presidents. amb la presencia deis representants de Barcelona.
Girona i Tarragona. Francesc Monné, Bernat Serdá i Ángel Guerrero
respectivament (primer, segon i sisé per la dreta)

Peí que fa a la quota trimestral que a partir dará hauran de pagar
els companys de Girona arran d'aquest acord. l'assemblea general
ordinaria del COVG va optar per l'opció mes económica, que con-
sisteix a pagar 24.16 euros, quantitat que no inclou les assegurances
del Consejo.

Exposició d'artistes veterinaris

La Sala Gran del Col.legí Oficial de Veterinaris de Girona va acollir del
22 d'abril al 17 de maig la I Exposició d'Artistes Veterinaris. amb la
presentació de les pmtures de la nostra companya Soledad Buil. Les
obres eren una mostra de diferents mdrets de la geografía catalana i
espanyola. Des d'aquí convidem a tots aquells companys i compan-
yes que "amaguin" un artista que s'ammin i es posin en contacte amb
el Col.legí per mostrar les seves obres.
A les imatges, els presidents deis Col.legis de Tarragona. Barcelona i
Girona amb Soledad Buil i una mostra de les seves pintures.
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2 en 1 y 1 para 2
FORTEKOR proporciona 2 indicaciones en un solo producto y 1 solo producto

para 2 especies: Trata la insuficiencia cardiaca en perros y la insuficiencia renal

crónica en gatos. Un único producto mejora la vida de dos especies.

Avalado por exhaustivas pruebas clínicas, FORTEKOR le aporta a usted la

confianza de ayudar de manera tangible a sus pacientes.

FORTEKOR es eficaz, seguro y, además, es fácil de usar: una dosis diaria sin

necesitar dosis de iniciación.

Sólo FORTEKOR ofrece 2 en 1 y 1 para 2.

FORTEKOR"
Vidas mejores para perros y gatos

1 «' n: ! orickor* s¡ iWiu/rpril J
) i l 1

i|,iMtn>n: ! orickor s¡ iWiu/rpril Jorhulr.iiu s nía (equivalí ntc a 4,6 mgde benazeprtl bate), l xt ¡piense c.t.p. i comprimido de i 4 - mu Fortekor* 20; Benazepril clorhidrato 20 mg (equivalente i 18,4 mg de
«naiepril base). I Kcipiente c.e.p. 1 comprimido de 182 mg. Indicadonea: Portekoi 5: En el perro: rratamíento de la ¡ruuficienci 11 irdiaca I nel gato; fratamiento de la insuficiencia renal crónica. Fortekor 20: En el
p e r i fratamiento Ai l.i insufiaencifl eirdiiu.i. IVISDIH^H nimio \ MI ilc nlminisir:i-inii I M idinc*«nelperro Dotii mínin mg kg pv aauivalentes 1/2 comprimido 1 Portekor
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g En el perro a t a e n t de a a a e gato; ratament de l suficen : En e
^ . nimio \ M.I ilc .nlminisir:ii-inii: IIKHM» H-IK-I.H irdinc*«nelperro Dotii mínin mg kg p.v. aauivalentes .i 1/2 comprimido .1. Portekor

de Fortekoi S pan perros de L0a20kg, 172 comprimido di Pottekoi Í0 para perros de 20 a 40 U-,. l comprimido de Portekoi ¡ . de 4o .i SO kg. Insuficiencia
0 5 /k i l 1/2 i i d d F k S \ 2 5 5 k 1 i i d d 1 k 5 d i i

p
perroi fratamient sufiaenc

idc S a 10 kg, I comprimido de Fortekoi S pan perros de L0a20kg, 172 comprimido di Pottekoi Í0 para perros de 20 a 40 U-,. l comprimido oi g ciencia
11 0>l crónii i MI i! gato; Dosis recomendada: 0,5 mg/kg p.\ equivalentes .i 1/2 comprimido de Fortekor S para gatos i\i- 2,5 a 5 kg, 1 comprimido d< 1 nrtckor 5 n.n idministrarse i

11 día, iii las comidas a fuera de ellas. Los pmnN .i ir.uar ililx-n it-iu-i un peso mínimo de ^ Kf- Los gatos .i tratar deben tener un pes» mínimo de 2,5 I ición: Coiiservjr a tempera tu i i
""i .i ci de l.i IM/ solai dirccM Presen (aciones: Fortckoi S j Fortckoi 20: i i conipriniulns RcKistro Ñus: Korickor' v IIV2 FSP. rortckoi 20; 1193 ESP Mantcm i el pi
(o i ii. I,I del ateance di los olnoi Diapensá , ripción veterinaria. O2000 Novattt» Amin.il Health, InCi Basilea (Suiza) ©Marca registrada de Ñovarm, S-A* Basilca Suiza)

Jovartis Sanidad Animal S.L.
Barcelona (España)
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Simposi Alfaraz
LA TROBADA CIENTÍFICA ANUAL DEL COL.LEGI DE TARRAGONA
AMPLIA EL VENTALL DE TEMES SOBRE PATOLOGÍA I NUTRICIO ANIMAL
Text: David Quesada

E
l passat 16 de maig va teñir lloc a la seu
del Col.legí Oficial de Veterinans de
Tarragona la tercera edició del Simposi
Alfaraz. Aquesta trabada científica, que
va néixer en un prmcipi orientada al trac-

tament de temes d'actualitat sobre nutricio i pato-
logía avícola, ha anat amphant els seus ob|ectius i
en aquesta ocasió es van poder escoltar ponén-
cies relacionades amb altres camps de la veteri-
naria, mcloent-hi el deis animáis de companyia.
Especial atenció van rebre els nous avengos en la
investigado de suplements naturals obtinguts de
les plantes com alternativa ais antibiótics i els
additius químics. en un context en el que cada
vegada hi han mes restnccions al seu ús. Com és
habitual, el simposi va comptar amb el patrocini
de l'empresa Biovet Laboratorios.

EL PAPER DELS NUTRACÉUTICS
La sessió matinal es va dedicar a temes de pato-
logía i producció. Va obnr el torn d'mtervencions
el professor Pere Costa-Batllorí. Catedrátic
Emérit de l'Escola Superior d'Agncultura de
Barcelona (ESAS), qui va parlar sobre lús deis

: éutics com alternativa ais promotors del
creixement en l'alimentació ani

A efectes práctics. els nutracéutics son els
extractes naturals i ohs essencials de determma-
des plantes, que permeten controlar processos
d'etiologia bacteriana, vírica, fúngica i parasitaria.
Actualment. la producció animal no resta al marge
d'aquesta activitat coneguda tradicionalment com
fitoterápia. máxim davant la imminent prohíbició
de tots els estimulants de les produccions de tipus
antibiótic

Entre les plantes mes usades amb aquest ob|ec-
tiu figuren els cítrics, l'orenga, l'all i la canyella,
encara que el ventall de les que s'estan estudiant
de cara a un aprofitament futur és molt mes
ampie. L'extracció de substancies procedents de
les plantes esmentades ofereix un ampie ventall
de components, com terpens. terpenols, fenols i
polifenols, quiñones, ácids orgánics. alcaloides,
antioxidants. etc. Tots aquests components no
sempre es troben en estat lliure sino en forma
conjugada o com denvats. i poden actuar per sí
mateixos. com coad|uvants o en forma sinérgica.

Fms ara s'ha estudiat l'activitat antifúngica i anti-
bactenana (bactenostática o bactericida) d'aquestes

substancies, el que redunda en una acció promoto-
ra del creixement, encara que també s'estan desen-
volupants investigacions esperancadores sobre la
seva activitat antioxidant. Resta pendent, pero, ven-
cer les dificultáis per afilar les substancies, així com
el repte de la seva producció a escala per constituir
una ventable alternativa ais antibiótics.

NOVETATS LEGISLATIVES EN ADDITIUS
A continuado va parlar Montse Alamos. Cap de
Secció de Registres d'Explotacions Ramaderes del
Departament dAgncultura, Ramadena i Pesca
(DARP), sobre la proposta de nou Reglament del
Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea
sobre els additius en l'alimentació animal.

Segons la representant del DARP, aquesta pro-
posta vol posar fi ais problemes que planteja la
legislació actual, entre d'altres la dilació i polititza-
ció del procediment d'autorització i la dificultat per
realitzar la tragabilitat deis additius. La proposta,
nascuda de la POSICIÓ Comuna 20/2003 adoptada
peí Parlament Europeu i el Consell i publicada el
passat 13 de maig, pretén ser un text únic per a
tots els Estats membres i estableix el procediment
d'autorització. la comercialització i l'ús deis addi-
tius. El text no parla de dosis mínimes. pero sí
mclou normes d'etiquetatge amb la finalitat de
garantir la tragabilitat.

Entre les novetats mes destacables de la propos-
ta figura la incorporado deis microorgamsmes dins
la definido d'additiu. una nova classificació deis
additius en tecnológics. organoléptics. nutricionals i

LEGISLACIÓ VIGENT SOBRE ADDITIUS

• Comunitaria
Directiva 70/524/CEE. d'additius en alimentació animal
Directiva 87/153/CEE. sobre línies directrius d'avaluació d'additius
Directiva 96/51/CEE que modifica la Directiva 70/524/CEE

. Estatal
Reial Decret 1329/1995, de 28 de juliol. peí qual s'estableixen
línies directrius per l'avaluació deis additius.
Reial Decret 2599/1998, de 4 de desembre, sobre els additius
en l'alimentació deis animáis.
Ordre APA 273/2002 per la qual es substitueix l'annex del RD
1329/1995.
Enzimes i microorganismes
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LABORATORIOS HIPR

ertos en Sanidad Anii ;ÜÍJ

ENZOOTICA ES URO RIVAL

Vacuna inactivada, Neumonia enzoótica, en suspensión inyectable

EMP0

COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ML): Mycoplasma
hyopneumoniae Inactivado, cepa J: t i .O

DES0 cobayo; Parahidroxibenzoato de
metilo 2,4 mg Adyuvante: Levamtsol
(clorhidrato) 1,8 mg; Carbómero 10 mg.
INDICACIONES: Inmunización activa de
(echones sanos, susceptibles y libres
de anticuerpos maternales entre 7 y
10 dfas de edad, para reducir el
nivel de lesiones pulmonares y la
pérdida de peso asociados a
Infección por Mycoplasma
byopneumoniae.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular, en los músculos
del cuello.
CONTRAINDICACIONES: No
administrar a animales
enfermos. No administrar a
cerdos infestados por
helmintos debido al riesgo de
selección de helmintos
resistentes al levamisol y al
benzlmldazol. No administrar
a reproductores nt a cerdas
gestantes o lactantes.
TIEMPO DE ESPERA: Carne: 2
días,

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Agitar antes de usar. Guardar
entre +2 y +8 °C, evitando su
posible congelación.
PRESENTACIÓN: Frasco 10 ds.
Frasco 50 ds.
PARA USO VETERINARIO-
PRESCRIPCIÓN VETERINARIA.
Reg. n° 1.497-ESP.
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zootécnics. així com un nou procés d'autontzació
que elimina el pas mtermig deis Estats i estableix
lAutontat Europea de Seguretat Alimentaria com
Ibrganisme encarregat d'avaluar la documentado i
emetre els dictámens d'autontzació.

FONTS MINERALS ORGANIQUES
La sessió matinal va finalitzar amb una ponencia
sobre formes orgániques de mmerals en pmsos d'e-
dat a carree de la veterinaria Gemma Gimeno i la
farmacéutica Teresa Agulles de I empresa Biovet.

En relació amb les necessitats de mmerals deis
ammals en els pnmers dies d'edat. les aporta-
cíons a través de les maténes pnmeres (ordi, blat.
blat de moro...) son generalment insuficients o bé
es presenten en forma poc biodisponible per l'ani-
mal. Consequentment. el déficit de mmerals en la
dieta ha de ser suplementat amb fonts externes,
les quals es poden presentar en forma orgánica o
inorgánica. Com l'addició de suplements mmerals
en forma inorgánica generalment presenta un
menor grau de biodisponibilitat que els orgánics.
resulta de gran interés la cerca de noves fonts
mmerals orgániques. presents en la natura en
plantes, fongs. etc.

Existeixen plantes que acumulen gran quantitat
de mmerals com mecamsme de defensa front les
altes concentracions de metalls en el sol.
Destaquen les de la familia de les crucíferes com
Brassica napus (nap), Brassica rapa (colza) i
Brassica júncea (mostaca india). Tanmateix, el
Reial Decret 465/2003 de 25 d'abrll sobre subs-
tancies indeseables en l'alimentació animal recull
en els seus annexes com substancies indeseables
les llavors. fruís i denvats processats procedents
deis diferents tipus de mostaces, degut a que pre-
senten metabolits antinutricionals. per la qual cosa
s'estan mvestigant altres crucíferes o bé les mosta-
ces genéticament modificades com alternativa a
aqüestes especies de Brassica.

També les llavors germinades en conreus hidro-
pómes poden acumular altes concentracions de
mmerals Aquest métode d'obtenció presenta
diversos avantages: rapidesa d'obtenció del mate-
rial vegetal (máxim 11 dies); biomasa reduída amb
altes concentracions de metalls. i costos de pro-
ducció reduíts pels menors requenments d'espai,
energía, treball i nutrients.

ÚS DE PRONUTRIENTS EN AVICULTURA
La sessió de tarda es va consagrar a temes de
nutricio. La primera intervenció va anar a carree
del Dr Leo López, Je l'empresa Biovet, qui va par-
lar sobre l'ús de pronutnents en avicultura.

Dms d'aquest sector productiu. es poden dife-
renciar tres grups de pronutnents en funció de la
seva fmahtat:
Coccidiostátics: el desenvolupament de la coca-
diosi está determinat en gran mesura per l'estat
físic en qué es traba la mucosa intestinal. Per tant.
l'ús d'extractes de plantes amb un alt contingut en
pronutnents permet el manteniment de lestat
óptim fisiológic de lepiteh intestinal, i d'aquesta
forma s'optimitza de manera natural la immumtat
local front les diferents especies de coccidis.

L'efecte protector deis extractes de plantes sobre
la mucosa és produit per l'acció conjunta de dife-
rents principis actius com l'ácid alfa sulfur-allin
(present en Lasan, planta pertanyent a la familia
üliaceae). l'ácid embélic (present en Barberang. de
la familia Myrsmaceae). la connesina i l'holarrheni-
na (Kurchi. de la familia Apocynaceae).
Promotors del creixement: La qualitat genética de
les estirps utilitzades actualment en avicultura, en
les quals el ritme de creixement és enormement
accelerat, obliga a la utilització de dietes amb un alt
contingut en proteina i energía. En aqüestes condi-
cions, la capacitat digestiva deis animáis es troba
en condicions d'infenontat per assimilar aquest
tipus de dietes. produint-se la proliferació d'entero-
bacténes i bactéries de putrefacció a nivell intesti-
nal. L'aportació de pronutnents a través d'extractes
de plantes permet controlar les bactéries termen-
tadores i afavonr les bactéries acidófiles. evitant
que es produeixi disbiosi intestinal i en conseqüén-
cia l'apanció de problemes entérics.

Entre els diversos extractes de plantes que es
poden utihtzar com promotors del creixement cal
citar un cop mes la connesina i l'holarrhentna, el
gingerol i shognol (presents en Adrak, planta uti-
htzada peí seu efecte reabsorbent deis gasos de
fermentado intestinal), delphmidin diglycosido i
malvidm pentosa glycosido (presents en Púnica
granatum. de la familia Pumcaceae), marmelide
(present en Aegle marmelos. de la familia
Rutaceae). i ellagic acid (present en Woodionda
fructicosa. utilitzada peí seu efecte promotor del

D'esquerra a dreta: Pere
Costa-Batllori, Montse
Alamos, Gemma Gimeno
i Teresa Agulles, Leo
López, Carlos Luís de
Cuenca i Werner Ulrich.

portància
importancia
l'estudi deis
extractes
naturals de
plantes com
alternativa
ais promotors
del creixement
químics
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creixement de la flora probiótica).
Antiradicals lliures: Els radicáis lliures i l'estrés
son responsables de l'ongen de gran quantitat
de malalties metabóliques i degeneratives. Lús
de pronutnents resulta essencial per neutralizar
l'efecte danyós deis radicáis lliures sobre l'orga-
nisme. ja que aporten els mecanismes necessa-
ris per a la compensado d'aquests.

ALIMENTS AMB ADN RECOMBINANT
A continuado, el Di Carlos Luís de Cuenca subdi-
rector general de Planificado Alimentaria del
Ministeri d'Agncultura, Pesca i Alimentació. va par-
lar deis progressos en el Codex Ahmentarius en l'e-
valuació de microorganismes amb ADN recornbi-
nant. Per tais s'entenen les bacténes. lleváis o fongs
filamentosos en els quals el material genétic s'ha
mndificat mitiancant técniques d'ácids nucleics m
vitro, incloent l'ús d'ADN recombinant i la injecció
directa d'ácid nucleic en cél.lules o orgánuls.

En l'actualitat els organismes internacional
(FAO, OMS) s'esforcen per ^senvolupar métodes
d'avaluació d'mnocuítat d'aquests microorganis-
mes amb la maior precisió, per tal de garantir la
demanda de la societat de seguretat en els ali-
ments. Aqüestes avaluacions han de demostrar
l'abséncia de propietats patógenes tant en els
mlcroorganismes com en els receptors. compro-
vant si afecten o romanen en l'aliment. En el món
de l'alimentació animal aquesta circumstáncia
cobra especial importancia, degut no tant sois ais
problemes que es puguin donar en l'organisme
animal, slnó també ais problemes de cost econó-
míe en un sector tan competitiu.

NUTRICIO I ALLÉRGIES EN MASCOTES
ii rera mtervenció del Simposi va anar a carree

del veterman clínic Werner Ulrich qui va abordar el
tema de la influencia de la nutricio i els xenobiótics
en les al.lérgies deis animáis de companyia.

Segons el ponent, els problemes dermatológics
de les mascotes s'han convertit en la primera causa
de consulta en les clíniques vetermáries de tot el
món. Es tracta d'un seguit d'afeccions que gairebé
no es presentaven fa ¡ '.-lacionades amb els
desequilibra del sistema immune. les al.lérgies. l'a-
tópia. les piodermes. etc. L'arsenal terapéutic dis-
ponible per combatre aqüestes doléncies (antibió-
tics. antihistamímcs i corticoides) no curen l'in
du, sino que només reprimeixen els símptomes i en
moltes ocasions fan eróme el procés.

En opimo d'UIrich, la causa de l'al.lérgia no está en
l'al.lergogen que desenvolupa el procés. sino en
alguna cosa que falla en el propí individu, degut a
factors ambientáis. Una gran quantitat d'estudis epi-
demiológics demostren que el modus de vida
depredador de l'ésser huma ha afectat greument al
medi ambient. mcidint de pas sobre la salut deis am-
mals i les plantes. La presencia en l'organisme de
metalls pesats. pesticides i en general de totes les

GRÁFIC 1 | SÍNDROME DE L'INTESTÍ PERMEABLE
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substancies anomenades xenobiótics és la causa directa
de moltes patologies. dones es tracta de molécules
estranyes a l'organisme, difícils d'eliminar i que bloque-
gen els procesos bioquímics normáis.

És en aquest punt on cobra especial importancia la
nutricio i en especial la funció intestinal, L'intestí. que
concentra el 80 % de la superficie mucosa de l'organis-
me, és l'órgan d'intercanvi bioquimic, de regulació i d'e-
liminació mes important de l'orgamsme. No es pot fer
cap tractament de fons. en prácticament cap malaltia
sistérníca. sense teñir en compte la funcionalitat de la
mucosa intestinal. La dificultat consisteix en conéixer la
funcionahtat. ja que a menys que la sintomática siguí
clara, la maioria de vegades el grau de disfunció no es
manifesta clínicamente
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EL COL.LEGI
INFORMA

La protecció dels
lebrers no té fronteres

EL COL.LEGI DE VETERINARIS DE BARCELONA. PRESENT
EN LA REUNIÓ ANUAL DE LINTERNATIONAL GREYHOUND FORUM
Text: Albert Sordé. Membre de la Junta de Govern del COVB

— i passat 21 de febrer es va celebrar a
Dublín la reunió anual de l'lnternational

™ Greyhound Forum. En aquesta reunió a la
qual assisteixen representants de diver-

_ ses entitats vetermánes i animalistes de
diversos paísos. es debaten qüestions que afecten
al benestar deis llebrers i es busquen solucions que
permetm millorar la seva situació. La Lliga Nacional
de Defensa Canina (NCDL). organitzadora de la
reunió, va convidar aquest any a la presidenta de
SOS Galgos. Anna Clements. com a representant
de les entitats espanyoles que lluiten per millorar la

ti ió deis llebrers a Espanya. També va assistir
el membre de la Junta del COVB Albert Sordé. qut
va explicar les iniciatives legisl. i , • s'han pre-

il al Parlament Cátala per millorar les i
cíons deis llebrers utihtzats al canódrom de
Barcelona.

Durant la reunió es va parlar del proiect-
govern británic de reforma de la legislació sobre
protecció deis animáis, que pot veure la llum la pro-
pera tardor. Molts di| m mostrat interés en
legislar sobre les curses de llebrers. \a que la auto-
regulació es mostra meficac. En aquest sentit. s'es-

ssionant ais representants de la industria per
tal d'aplicar millores en el marc de protecció, espe-
i ¡alment peí quefa referencia ais sistemes de regis-
tre deis animáis i al disseny i manteniment de les
pistes per evitar lesions innecessánes ais animáis.

EL XIP SUBCUTANI
tre aspecte abordat va ser la implantado intra-
ular de microxips en llebrers. El tatuatge a l'o-

rella es considera ia macceptable per les seves limi-
tacions de legil nent innecessai ,
provoca a l'animal. Per altra banda, la implantado
subcutánia del microxip en els llebrers no es consi-
dera un métode adequat degut a la seva manca de
greix. que fa que el xip siguí fácil de palpar i per tant
d'extreure. a mes d'augmentar el nsc de migració.

També es va
Veterinans de Llebrers (SGV). que a mes de contri-
buir a la millora de les condicions deis llebrers de
competició pretén pal.har la creí- re-pro-
ducció' de veterinans al Regne Unit. \a que la for-

mació i acreditació de
vetermaris espeí ialii
zats en llebrers de
competició és una
necessitat no coberta
com esdevé a les cur-
ses de cavalls

Peí que respecta a
la situació deis lle-
brers a Espanya. els
as-sistents van mos-
trar la seva preocupa-
ció peí tráete que es
dona al nostre país
ais llebrers que s'im-
porten d'lrlanda .1
Barcelona, per les
seves condicions de manteniment 1 d'utilització, per

•igramesi!' eptables 1 per la
crueltat que pateixen els llebrers autóctons <
yols utihtzats per la caca en molts llocs d'Esi
Els membres de la taula van quedar molt impres-
sionats per les iniciatives del COVB, el Consell 1
l'Académia de Veterinans Catalans per qué la refor-
ma de la Lleí de Protecció deis Animáis catalana
inclogui el benestar deis ai limal: ui lit: ats en cui
ses i apostes.

Com a conclusió. es va acordar que el futuí del
International Greyhound Forum depén deis I
claus que promou: educació, relacions púN

ilisid ¡ultats.
La propera reunió del Forum tindi

Dublin el proper 24 de |iil" •

Els assistents van quedar
impressionats per les
iniciatives deis vetennaris
catalans en favor del
benestar deis animáis
utilitzats en curses i apostes

1 'International Greyhound
1 orum reuneix < ada any .1

representants d'entitats

veterináries i animalistes
de diferents paísos.

PER A MES
INFORMACIÓ
Societat Británica de
Veterinaris de Llebrers:
www.greyhoundvet.co.
un
greyhounds ln need.
www.greyhoundsinneed.
co.uk
S.O.S. galgos.
www.sosgalgos.com
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En defensa de les
organitzacions col.legials
EL CGCVE PRESENTA OBSERVACIONS AL PROJECTE DE LLEI
D'ORDENACIO DE LES PROFESSIONS SANITARIES DEL GOVERN CENTRAL
Text: David Quesada

R
econeixement del paper deis Col.legis
Professionals i del principi de la col.legia-
ció obligatoria, així com una definido
mes exhaustiva de les funcions vetermá-
nes que inclogui, entre d'altres aspectes.

el control deis aliments destinats al consum huma
en general i no tant sois dels^productes alimentans
d'ongen animal. Aquest son els punts mes relle-
vants de les observacions presentades peí Consejo
General de Colegios Veterinarios de España
(CGCVE) al Proiecte de Lleí d'Ordenació de les
Professions Samtánes (LOPS) aprovat el passat 16
de maig peí Consell de Ministres.

La LOPS pretén actualitzar el sistema de forma-
ció deis professionals de la Sanitat i garantir que
aquests exerceixen la seva professió amb la capa-
citat, coneixement i habilitáis necessánes per pre-
servar el dret deis ciutadans a la protecció de la
salut. Per aixó. regula les professions sanitánes de
forma diferenciada ¡ estableix els principis que hau-
ran de regir les relacions entre els professionals i
els usuaris deis servéis samtaris. Entre d'altres
novetats. el Proiecte de Lleí també regula l'exercici
professional privat.

Segons el Conseio, en el citat text es troba a fal-
tar una referencia explícita al fet que les professions
sanitánes s'organitzen en Col.legis Professionals.
així com a "l'essencial pnncipi de la col.legiació obli-
gatoria", emparat per diverses sentencies judicials.
Aquesta manca de reconeixement del paper de les
organitzacions col.legials es reflecteix per exemple
en l'ámbit de l'acreditació de centres i activitats;
segons el CGCVE, cal que la Lleí reculli les compe-
téncies que els Col.legis Professionals teñen atribuí-
des legalment en materia de formació de llurs pro-
fessionals, així com en alió referent a l'acreditació
d'activitats formatives i de centres.

En relació amb la regulació de l'exercici privat de
les professions sanitánes, el Consejo també consi-
dera "sorprenent" l'abséncia en el text d'esment
tant a la legislado vigent en materia de Col.legis
Professionals com ais Estatuts Generáis de les res-
pectives professions, la ma|0na deis quals regulen
les modalitats d'exercici professional.

DEFINICIÓ INCOMPLETA
Peí que fa a la defmició de les fun-
cíons de cadascuna de les profes-
sions sanitánes de nivell faculta-
tiu. el CGCVE considera que les
que fan referencia a la professió
veterinaria resulten mcompletes.
Per aixó, el Conseio proposa una
nova defimció mes exhaustiva que
reculli els punts següents:

• El control de la higiene i de la tecnología en la
prodúcelo i elaboració deis aliments destmats al
consum huma en general i no tant sois en el cas
deis productes alimentans animáis o d'origen ani-
mal amb aquesta destmació.

• El coneixement de l'estructura i funcions deis ani-
máis sans, de la seva cria, reprodúcelo, higiene
general i alimentació.

• El coneixement del comportament i protecció
deis animáis.

• La determinado de les causes, diagnóstic i trac-
tament de les malalties deis animáis, particular-
i v a t . • les ZoonosIs,

• Zoonosis, aclarmt que comprenen tant les de
transmissió alimentaria com per contacte directe
entre home i animáis.

• En materia de sanitat ambiental en l'ámbit de la
seva competencia.
El CGCVE també aboga per recollir en la lleí Inexis-

tencia deis auxiliars d'mspecció veterinaria si fmalment
samba a considerar la seva activitat com sanitaria, i
considera excessiu el termmi de sis anys per a la
implantado de la carrera professional. proposant una
reducció d'aquest període a quatre o tres anys. •

El CGCVE defensa la
inclusió deis auxiliars de
veterinaria dins deis titulats
de Tarea sanitaria de
Formació Professional

El CGCVE vol que la nova

llei reconegui el paper deis

veterinaris en el control de

tots els aliments destináis

al consum huma.

PER A MES
INFORMACIÓ
El text sencer del
Proiecte de Llei
d'Ordenació de les
Professions Sanitáries
es pot consultar en
l'edició electrónica del
Butlletí Oficial del
Congrés deis Diputáis
(BOCG):

www.congreso.es/publi
c_oficiales/L7/C0NG/B
OCG/A/A J50-01.PDF
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la ciutat eterna
LA CAPITAL ROMANA ABARCA RUÑES QUE HAN
ATRET A TURISTES D'ARREU DEL MÓN DES DE SEMPRE

Text: Ana Díaz

V
ittorio de Sica i Federico Fellini son
dos deis directors ¡tahans que han
inmortaützat la bella Roma al cine-
ma. Qu¡ podria oblidar la ¡matge
d'Amta Ekberg dins de la Fontana de

Trevi a La dolce vita (1959)? La capital de l'im-
peri que va posar les bases de la nostra cultu-
ra és tot art i religió. Els dies no son sufícients
per visitar tots els monuments que acull i hau-
rem de fer una selecció d'alló que mes ens
interessi.
Deis ongens de la ciutat s'encarrega la mitolo-
gía, que atnbueix la fundació a dos germans,
filis d'una vestal i del déu de la guerra. Mart. La
seva mare fou executada. pero el botxí no va
poder assassmar ais filis i es limita a abando-
nar-los. Els va trobar una lloba. que els va alle-
tar fins que els va acollir un pastor. Descoberts

La principal fiuieió
del Coliseu era la
d'escenari per a
lluites de gladiadors

els seus orígens divins. els dos bessons van
decidir crear una ciutat. pero es van barallar
a l'hora de triar el lloc idoni. Rómul mata
a Rémul i va donar nom a la nova urbe: Roma.
La torga daquesta llegenda dona una idea de
la importancia de la capital romana al llarg de
la historia.

ART I HISTORIA
La Fontana de Trevi és, sens dubte, una de les
principáis atraccions turístiques. El rostre neo-
clássic de Neptú damunt d'un carro arrossegat
per cavalls i tritons és tot un emblema roma.
Si volem formar part de la tradició. no ens que-
dará un altre remei que Hangar una moneda
a l'aigua esperant algún día tornar a la ciutat
eterna. A la zona de la Roma imperial es con-

centren les principáis ruñes romanes. El
Coliseu. símbol de l'lmperi Roma, fou construit
per Vespasiá per tal de substituir el que es va
cremar durant el famós incendi provocat per
Neró. La seva arquitectura és tot un homenat-
ge a I'art grec. Les diferents columnes de la
fagana contenen els tres estils arquitectómcs
mes importants: done, jóme i corinti. La seva
funció principal era la d'escenari per a les llui-
tes de gladiadors i feres i s'inundava per simu-
lar batalles navals. Per tal que el públic no
hagués de patir les incleméncies del temps, es
col-locava una mena de tela que cobna tota la
part superior.
El Fórum Roma va estar abandonat durant
segles i. tot i el seu detenorament. continua
sent una mostra deis anys d'esplendor de

MENJAR
No podem visitar
Italia i no degus-
tar les especiali-
tats de la seva
pasta: gnochis.
tallarines, espa-
guetis i un seguit
de varietats que
faran les delicies
deis nostres estó-
macs. Tot, evi-
dentment, acom-
panyat d'un bon
vi escurrios.

26



UBICADA AL COSTAT DEL TEVERE S'ESTÉN
SOBRE SET TURONS I ELS SEUS CARRERS SÓN UNA ENDENT

1

El Fòrum
Romà, tot
i el seu
mal estat,
es una
mostra
dels anys
d'esplendor
de Roma

Roma. Durant molts kilómetres trobem tem-
ples, carrers. places i esglésies que ens trans-
I mitin i en un viatge al passat. El passelg és
llarg i a l'estíu fa calor, pero Roma té moltes
fonts on poder-nos refrescar. Des de La Piazza
de Campidogho tenim una panorámica perfec-
ta de la zona.
La columna de Traja és la imatge mes popular
del Forum Imperiali. Amb gairebé 40 metres
d'alcada per 3.50 de diámetre, narra en relleus
les campanyes de l'emperador contra els
dacis. És un excepcional document bélic i poli-
tic sobre l'armament i les táctiques de l'época.
En un principi. les escenes estaven coloreía-
des, pero amb el temps el color s'ha perdut.
I Termi di Caracalla era un deis llocs mes ani-
mats i concorreguts de la ciutat. Podien acollir

fins a 1.600 persones a la vegada i disposaven
de tota mena d'instal-lacions. Aqüestes van
ser utilitzades durant els últims anys com a
auditon. pero la nova normativa ha prohibit les
representacions.
La Piazza di Spagna. mconfusible per la seva
escalinata, és. probablement. un deis llocs mes
concorreguts de la ciutat. La Piazza del Popólo

1 tres esglésies i un obelisc de 24 metres
d'algada al centre.
I de les places urbanes passem ais |ard¡ns amb
llacs. Estem parlant de la Villa Borghese, un
pare de sis kilómetres de perímetre en el que
podem passejar, parlar i visitar museus. com la
Galena d'Arte Moderna.
En resum. Roma és una capital que no deixa
indiferent a ningú que la visiti.

Esquerra:
el Coliseu.
Dalt esquerra:
Fórum Roma.
Dalt dreta:
Bocea de la Venta,
Mig:
Fontana del Moro.
Dreta:
Basílica de Sant Pere.
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ACTUALITAT

Teràpia a cavall
UNA FUNDACiÓ ES DEDICA A LA REHABILITACiÓ DE PERSONES
AMB DISCAPACITATS MITJANÇANT TERÀPIES ASSISTIDES PER ÈQUIDS

Text: Jaume Camps ¡ Rabada

• oS els programes de teràpies per a
persones amb la participacIó d
mals tenen molta relacIó amb la Ve-
terinària, I no tant sols pel fet de
"cuidar" T la salut dels propis ani-

mals, SInO també pels efectos beneficIosos per
als èssers humans, a l' Igual que succeeix amb
altres ámbits de la nostra professió. com el con-
trol s a n l t a n dels aliments, les zoonosIS
o la sanitat ambiental.

Fa goig veure la resposta dels ciutadans da-
vant deis qUI tenen com a oblectlu principal de-
dicarse al be dels altres. En aquest cas, es trac-
ta de la Fundació Johan Cruyff, plOmoguda pel
conegut ex futbolista, i la que dingeix la nostra
companya Maite Liona, amb el nom de Funda-
ció a a Cavall (FTC), Ambdues entitats
van organitzar el passat 17 de maig una festa al
centre d'Hipoterápia que la FTC té entre LJ Ga-
rnga i El Flgueró, al Vallès Oriental, per celebrar
l'obsequi per part de la Fundació Johan Cruyff
d'un microbus adaptat per al transport de per-
sones discapacitades. La FTC va teñir l'amabili-
tat de convidar a l'Académia de Ciéncies Veteri-
nánes de Catalunya, I vam assistir en la seva
representado el Secretan General, Javier de
Benito, i qUI escnu aquestes I(nles com a vocal

de IJ Junta de Govern,
L'acte, al qual van assistir més de tres-centes

persones, va començar al migdia amb els parla
ments de les personalitats asslstens, Incloent

i- el maeix Johan Cruyff, Tot seguIt. ell la pista
de treball prrnclpal es van fer diverses dernos

a m b de les diferents àrees d teràpia Els
cinc cavalls de què disposa la FTC van segUir

La Fundació Teràpia a
Cavall compta amb un
centre de gran nivell situat
entre La Garriga i el
Figueró, al Vallès Oriental

les evolucions deis genets i voluntaris, aix( com
pe r amb el "charrrot", exercIcI dis-
senyat expressament per manar el cavall des
d'una cadira de rodes. Des deis altaveus s'anava
exphcant el que es feía i el propósit. així com les
millores d e s'obtenen per als que segueixen
les terápies amb cavalls.

A l'esquerra, demostrado
d'activitats amb cavall. A
la dreta, Johan Cruyff
flanquejat pels membres
de l'Académia Javier de
Benito (esquerra) i Jaume
Camps. En la página
següent, un deis
carruatges adaptat \.
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ACTUALITAT

Serve»
Biblioteca

Biblioteques
de V-

Mentrestant, en gran barbacoes s'anava pre-
parant una botlfarrada. amb aperitius servits en
taules ben parades. Cal destacar la simpatía de
Johan Cruyff. qui va parlar amb tothom. com la

de Maite i el seu pare, Josep Liona, president de
la FTC i gran amic personal

Després del diñar, amb el verd fose d'un día
sense sol, de la riba del Congost. i amb el fons
del Tagamanent i deis cingles del Bertí, va sonar
la música country en directe amb el grup ame-
ncá "Sam Lardner Band". D'aquesta forma va
concloure una lomada rodona excel.lentment
organitzada.

Conec la Maite Liona des que era estudiant. i
he seguit la seva evolució en el món de la hipo-
terápia. He visitat el centre amb certa penodici-
tat i he assistit admirat a la constant evolució i
les gran millores. Des d'aquí la felicito, a l'igual
que la resta de col.laboradors i directius. sense
oblidar ais nombrosos voluntans.

t.s un centre d'alt nivell, que Ilonola a la pro
fessió. pero que convé que siguí mes conegut.
Serveix per confirmar la implicado del cavall en
les terápies assistides per annn.il',. al mateix ni-
vell que els gossos. gats i dofins. •

PER A MÉS
INFORMACIO
Fundado Terapia
a Cavall.
Teléfon 606 96 70 85

www.diba.es/gosgat
Vols adoptar un animal?
Vols localitzar un animal perdut?

A diba.es/gosgat pots localitzar animals perduts
i conèixer els que ofereixen en adopció la
Xarxa d centres 'acollida d'animals domèstics.

Diputado
Barcelona
xarxa de municipis



ACTUALITAT
DÍA A DÍA

PROPOSTA DE REGLAMENTACIÓ
DELS ALIMENTS PER ANIMALS
La Comissió Europea presenta una no-

iposta de reglamentado en rela-
ció arnb l'alimentació deis animáis, en
la qual s'inclouen aspectes que abans
no estaven legisláis, com la prodúcelo,
l'emmagatzematge. el transport i el
maneig deis aliments. La proposta s'a-
plicana a la producció d'ahments ani-
máis en totes les fases, mcloent la pro-
dúcelo primaria, és a dir, a l'explotació.
Tanmateix, la norma no seria d'aphca-
ció per a la producció de pinsos per al
consum dms de l'explotació. per ais ali-
ments destináis a animáis que no son
productors d'aliments. per ais venedors
d'ahments de mascotes ni per al co-
merg entre grangers de petites quanti-
tats de pinsos a mvell local.

003
NOUS REQUISITS
PER A L'ALIMENTACIÓ ANIMAL
El Consell de Ministres aprova un Reial
Decret peí qual s'estableixen nous re-
quisits sobre la composició deis pro-
ductes destinats a ralimentació animal,
regulant els contmguts máxims d'algu-
nes substancies, tant en maténes pri-
meres com en pinsos compostos. La
norma estableix les mateixes condi-
cíons per ais productes destinats a rali-
mentació animal procedents o amb
destinació a paísos tercers.

28 d'abril de 2003
QUEIXES DELS VETERINARIS
DE SANITAT
Els veterinans del Departament de Sa-
nitat treballen sense mitjans suficients i
en condicions que dificulten la seva tas-
ca de control de la higiene alimentaria.

segons una informació publicada peí
La Vanguardia. Les pitjors condi-

cíons de treball es donen ais escorxa-
dors. on els riscos sanitaris, la variabili-
tat deh; horaris i la pressló per part deis
empresans provoquen situacions d'es-
trés. L'endemá de la publicació de la
noticia, la federació dmdústnes carmes
emet una nota en la qual afirma que les
denuncies deis vetermaris "no s'ajusten
a la realitat" i que s'utilitza la seguretat
alimentaria per pressionar en unes rei-
vindicacions laboráis.

de 2003
LA UNIÓ EUROPEA REDUIRÁ
LA PRODUCCIÓ DE VACÚ EL 2003
Les previsions de producció de vacú a
la UE per al l'any 2003 apunten a una
reducció de 572.000 caps de bestiar en
relació amb l'any 2002, arribant ais
28.2 milions de caps de bestiar. segons
un informe realitzat peí govern francés.
Aquesta tendencia a la baixa es mantín-
drá a Franga. Alemanya. el Regne Unit i
Bélgica, mentre que a Italia i Espanya
predominará l'estabihtat i ais Paísos
Baixos es produirá un augment. La pro-
ducció de vedells arribará ais 6.6 mi-
lions de caps de bestiar. el que suposa-
rá una reducció de l'l,7% en relació
amb l'any passat.

PUBLICADES LES NORMES
PER LES SUBVENCIONS A LES ADS
El Ministen d'Agncultura publica el
Reial Decret 428/2003 peí qual s'esta-
bleixen les normes de les subvencions
destmades al foment de les Agrupa-
cions de Defensa Sanitaria (ADS). El
text constitueix el marc jurídic básic a
partir del qual les Comunitats Autóno-
mes hauran de fer la convocatoria pú-
blica, la tramitació i el pagament deis
ajuts. Per qué una ADS pugui percebre
aquests ajuts. ha d'estar reconeguda.
comptar amb un veterman responsable
i executar un programa sanitan que
com a mínim tingui el contingut esta-
blert per aquest Reial Decret.

6 de maig de 2003
PROJECTE IDEA SOBRE IDENTIFICA-
CIÓ ELECTRÓNICA DELS ANIMALS
La Comissió Europea presenta en una
explotació ramadera italiana els resi ilt its
del proiecte IDEA d'identificació electró-
nica deis animáis. Aquesta iniciativa s'ha

desenvolupat de marg de 1998 a desem-
bre de 2001 sobre un milió d'animals a

a, Alemanya. Italia. Paísos Baixos.
Portugal i Espanya, exammant la fiabilitat
i precisió deis diferents sistemes d'iden-
tificació electrónica t l'estructura neces-
sána per al seu funcionament. La identi-
ficació individualizada és actualment
obligatoria en el cas del vacú i existeix un
proiecte legislatiu per estendre-la a l'ovl i
el cabrum, que precisament es basa en
els resultats del projecte IDEA.

RECURS CONTRA LA DENOMINACIÓ
DE IOGURT PASTEURITZAT

Les empreses membres de l'Asso<
Espanyola de Fabricants de loguri i
Postres Lactis (AEFY) presenten un re-
curs davant del H ibunal Suprem contra
el Reial Decret sobre la norma de qi n ili
tat per al logurt. que inclou la defmició
de lougurt pasteuritzal després de la
fermentació. Els fabricants agrupats en
I'AEFY s'oposen a aquesta definició al
considerar que causa confusió en el
consumidor i beneficia especialment a
la turna Leche Pascual, la principal im-
pulsora d'aquest producte.

IMPORTANT AUGMENT DELS CASOS
DE "VAQUES BOGES" A ESPANYA
El nombre de casos d'encefalopatia es-
pongiforme bovina (EEB) ha crescut a
Espanya des de comengament d'any un
25% en relació amb el mateix peí
del 2002. S'han registrat 60 casos da-
vant deis 45 de l'any passat. A Europa,
el percentatge d'animals positius ha
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ACTUALITAT
DÍA A DÍA

baixat un 22% en el mateix període. El
director del Laboratori Nacional de Re-
ferencia per a I'EEB. Juan José Badiola.
vatii ¡na que a aquest ritme l'any s'aca-
bará amb la detecció de 200 vaques ¡n-
fectades. davant de les 124 del 2002.
Badiola afirma que aquesta tendencia
alcista obeeix al fet que el mal no es
manifesta fins cinc anys després de
consumir farines de caí n.

ES CONSTITUEIX LA COMISSIÓ NA-
CIONAL DE PRODUCCIÓ INTEGRADA
Es constitueix a Madrid la Comissió Na
cional de Prodúcelo Integrada (CNPI).
com a órgan adscrit al Mmisten d'Agri-
• ultura I'osea i Alimentai ió (MAPA)
per a l'assessorament i coordinado en
materia de prodúcelo integrada, fu la
CNPI están representades. a mes del
govern i entral, les Comunitats Autóno-

l'Agéncia Espanyola de Seguretat
Alimentaria i els agricultors a través de
les Organitzacions Professionals Agrá-
nes i de la Confederado de Cooperati
ves Agráries d'Espanya Amb aquesta
iniciativa es posa en marxa a escal.i na
cional un sistema de prodúcelo agraria
que busca les seves directrius en la
sostenibilitat. el respecte al medí am
bient i la qualitat i seguretat alimentá-
nes.

C ASTRACIÓ D'ANIMALS
MITJANCANT MICROONES
Científics russos presenten un métode
d'esterilltzació deis animáis mitjancant
microones que podría substituir Tactual
métode quirúrgic. La castració per mi-
croones es basa en el fet que un sobre-
escalfament deis testicles d'uns pocs
graus elimina la funció reproductiva en
els mamífers. Utilitzant dos magnetrons
es pot escalfar l'intenor de les gónades
de forma precisa. Amb una radiació de
30 segons n'hi ha prou per estenlitzar
un vacú másele el temps suficient per
completar l'enceball.

ES REFORCA LA LLUITA CONTRA
LA PESTA PORCINA AFRICANA
El Consell de Ministres aprova un Reial
Decret peí qual s'estableixen me
especifiques mes exhaustives per a la
lluita contra la PPA. També es contem
píen noves mesures de carácter pre-
ventiu. que inclouen els procediments

per al diagnóstic i l'eradicació de la PPA
en pores senglars. i l'aplicació de siste-
mes de detecció deis possibles ele-
ments transmissors del virus de la ma-
laltia. Encara que Espanya está lliure de
la PPA des del 1994. l'aprovació de les
noves mesures pretén incorporar a la
normativa nacional les darreres dispo-
sicions comunitáries i establir un dispo-
sitiu sanitari mes eficac, per a la previsió
i lluita contra aquesta malaltia.

103
DETECTAT UN CAS
D'INFLUENC A AVIARIA A ALEMÁN YA
Les autontats alemanyes confirmen la
detecció de la influenza aviaria en una
granja de la localitat de Schwalmtal, a
l'estat de Renánia del Nord-Westfaha, a
prop de la frontera amb Holanda. Els
responsables sanitans de l'estat anun-
cien el sacnfici immediat d'unes 85.000
aus, mentre que la Comissió Europea
prohibeix com a mesura complementa-
ria l'exportació d'aus vives i d'ous desti-
nats a la incubado des de l'estat ale-
manyafectai

¡)03
VACUNACIÓ DEMERGENCIA
CONTRA LA FEBRE AFTOSA
El Parlament Europeu (PE) adopta amb
409 vots a favor. 10 en contra i 6 abs-
tencions l'informe de Wolfgang Kreissl-
Dórfler sobre la proposta de la Comis-
sió per crear mecanismes de lluita
ontra futurs brots de febre aftosa.

Aquesta proposta té en compte les re-
comanacions de la Comissió Temporal
de febre aftosa del PE, aprovades en
desembre del 2002. Els eurodiput.it1.
introdueixen diverses esmenes ádrela-
des a promoure la vai una< ¡ó d'emer-
gén< ia com la millor solució en cas que
un Estat sospiti o confirmí l'aparició
d'un nou brot de febre afb sa. I 'informe,
de carácter consultiu. pretén un canvi

en l'orientació de la legislació existent.
per qué es tingui mes en compte l'im-
pacte social i psicológic d'una crisi de
febre aftosa com la que va assolar Eu-
ropa ara fa un any.

21demaii'.
LA COMISSIÓ EUROPEA INVESTIGA
L'ADQUISICIÓ DE ROCHE
Els servéis de defensa de la competen-
cia de la Comissió Europea anuncia
l'extensió de la investigado sobre l'ad-
quisició de la divisió de vitammes i quí-
mica fina de Roche per part de l'empre-
sa holandesa DSM, per tal d'assegurar
la competencia en el mercat d'additius
enzimátics de l'alimentació animal
DSM mantenen ahances dms d"aquest
mercat amb les firmes BASF i Novozy-
mes respectivament. les quals suposen
un alt grau d'mtegració i interdepen-
dencia. Segons la Comissió. l'adquisi-
ció de la divisió d'additius d'alimentació
animal de Roche per part de DSM crea-
ría un vmcle estructural entre les dues
ahances que podria donar lloc a una st-
tuació de monopoli en aquest mercat.

DESCOBREIXEN PROTEÍNES DE
VACA EN LA CARN DE POLLASTRES

La televisió británica mostra el testimo-
ni de treballadors de la industria ali-
mentaria que reconeixen haver alterat
la composició deis pollastres destmats
al consum amb restes de carn de vacú i
aigua. Les proteínes de vaca, previa-
ment hidrolitzades i mesclades amb al-
tres productes químics. eren mjectades
en els animáis per augmentar la quanti-
tat d'aigua en el eos i en conseqüéncia
també el seu pes. El resultat de les pro-
ves realitzades en la mercadería va de-
mostrar que els pollastres temen fins a
un 50% d'aigua afegii 1.1
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LEGISLACIÓ

Recull de legislació
ALIMENTS
Reglament (CE) n° 617/2003 de la Co-
missió. de 4 d'abnl de 2003. peí qual
es completa l'annexa del Reglament
(CE) n° 2400/96 relatiu a la mscnpció
de determinades denominacions en el
Registre de denommacions d'ongen
protegides i d'indicacions geográfiques
protegides establert en el Reglament
(CEE) n° 2081/92 del Consell relatiu a
la protecció de les indicacions geográ-
fiques i de les denominacions d'ongen
deis productes agrícoles i alimentans
(Carne dos Agores. Borrego do Nor-
deste Alenteíano. Carne de Porco Alen-
teíano. Pomodoro di Pachino. Uva da
tavola di Mazzarrone).

I

Reglament (CE) n° 665/2003 de la Co-
missió, d ' l l d'abnl de 2003. que modifi-
ca l'annexa 3 del Reglament (CEE) n°
2377/90 del Consell peí qual s'estableix
un procediment de medicaments vete-
rinans en els ahments d'ongen animal.
DOCE L 0' l 003

(2003/C 90 E/03) POSICIÓ comuna
(CE) n° 14/2003. de 20 de febrer de
2003, aprovada peí Consell de contor-
mitat amb el procediment establert en
l'article 251 del Tractat constltutiu de la
Comunitat Europea, amb vistes a l'a-
dopció d'un Reglameni del Parlament
Europeu i del Consell sobre el control
de la salmonel.la i altres agents zoonó-
tics transmesos pels aliments
DOCE C 090E. 15/4/2003

Reglament (CE) n° 692/2003 del Con-
sell. de 8 d'abnl de 2003, peí qual es
modifica el Reglament (CEE) n°
2081/92 relatiu a la protecció de les in-
dicacions geográfiques i de les denomi-
nacions d'ongen deis productes agríco-
les i alimentans.
DOCt 7/4/2003

(2003/C 95/06) Dictamen del Comité
Económic i Social Europeu sobre la
"Proposta de Reglament del Parlament
Europeu i del Consell peí qual s'esta-

bleixen normes especifiques per a l'or-
ganització de controls oficiáis deis pro-
ductes d'origen animal destinats al con-
sum huma".
DOCE C 095. 24/4/2003

Ordre SCO/983/2003, de 15 d'abril.
per la qual es modifiquen les annexes
del Reial Decret 118/2003. de 31 de
gener, peí qual s'aprova la Ihsta de
substancies permeses per a la fabrica-
ció de matenals ¡ ob je tes plástics
destinats a entrar en contacte amb els
ahments i es regulen determinades
condicions d'assaig.
BOE n° 099. 25/4/2003

Reglament (CE) n° 739/2003 de la Co-
missió, de 28 d'abnl de 2003. peí qual es
modifica l'annexa I del Reglament (CEE)
n° 2377/90 del Consell peí qual s'esta-
bleix un procediment comunitari de fixa-
ció deis límits máxims de residus de me-
dicaments vetennans en els ahments
d'ongen animal.
DOCE L 106. 29/4/,

(2003/C 102 E/02) POSICIÓ Comuna
(CE) n° 16/2003. de 20 de febrer de
2003. aprovada peí Consell de confor-
mitat amb el procediment establert en
l'article 251 del Tractat constitutiu de la
Comunitat Europea, amb vistes a l'a-
dopció duna Directiva del Parlament
Europeu i del Consell per la qual es mo-
difica ta Directiva 2OOO/13/CE en alió
referent a la indicació deis ingredients
presents en els productes ahmentans.
DOCE C 102E. 29/4/2003

Correcció d'errades del Reial Decret
293/2003. de 7 de marc, relatiu a l'uti-
htzació de determinats denvats epoxí-
dics en matenals i objectes destináis a
entrar en contacte amb ahments.
BOE 5/2003

Ordre PRE/1114/2003. de 30 d'abril.
per la qual es modifiquen les annexes II
deis Reíais Decrets 280/1994. de 18 de
febrer. i 569/1990. de 27 d'abnl. pels
quals s'estableixen els límits máxims de

residus de plaguicides i el seu control
•terminats productes d'ongen ve-

getal I animal.
BOE n° 111. 9/5/2003

Reglament (CE) n° 813/2003 de la Co-
missió. de 12 de maig de 2003. sobre
mesures transitónes, d'acord amb el Re-
glament (CE) n° 1774/2002 del Parla-
ment Europeu i del Consell relatives a la
recollida, el transport i l'eliminació d'an-
tics ahments.
DOCI 1/5/2003

ALIMENTACiÓ ANIMAL
Reglament (CE) n° 666/2003 de la Co-
missió. d ' l l d'abnl de 2003. peí qual
s'autontza provisionalment l'ús de certs
additius en l'alimentació anun.il
DOCE L 096. 12/4/2003

Reglament (CE) n° 668/2003 de la Co-
missió, d ' l l d'abnl de 2003. relatiu a
l'autontzacló permanent d'un additiu en
l'ahmentació animal.
DOCE L 096, 12/4/2003

Reglament (CE) n° 676/2003 de la Co-
missió. de 14 d'abril de 2003, peí qual
es modifica el Reglament (CE) n°
1334/2001 relatiu a l'autontzació provi-
sional d'un nou additiu en l'alimentació
. n n i i i , i

DOCI ! p/4/2003

(2003/C 90 E/01) Posició Comuna
(CE) n° 12/2003, de 20 de febrer de
2003. aprovada peí Consell de confor-
mitat amb el procediment establert en
l'article 251 del Tractat constitutiu de la
Comunitat Europea, amb vistes a l'a-
dopció d'una Directiva del Parlament
Europeu i del Consell que modifica la
Directiva 96/22/CE del Consell per la
qual es prohibeix utilitzar determinades
substancies d'efecte hormonal i tireos-
l.iiu i substancies beta-agonistes en la
cria de ramat.
DOCE C 090E. 15/4/2003

Decret 465/2003. de 25 d'abril.
sobre les substancies indeseables en

32



l'allmelltaCló animal
BOL n 102. 29/4/2003

(2003/320/EC) OCISIO de IJ Comissió.
de 12 cie !llalg d 2003. soble mesLJIes
tlansItÒIles, d'acmd Jmb el Reglament
(CE) na 1774/2002 del Pilllamenl EUlo
! peu I del Consell, rel¿Jtlves a l'us d'oil de
i Uina en l'JllIlnentac LÓ anllnal.
DOCE L ll7, lJ,5,2003

(2003/322/EC) DeCISió cie la Comissió,
de 12 cie maig de 2003. sobre l'aplicacIó
de les cilspOSIClons del Reglament (CE)
nO 1774/2002 del PJllJment Europeu
del Consell relatlvs a l'Jllmentacló de
les espcies d'aus IleCIofJglles Jmb de
tII1lInats matellals de la cJtegol lJ i l
DOC[ I 117, 1.3,5/2003

(2003/328/EC) DeCISió cie la Comissió,
d 12 de maig de 2003, suble dispOSI
clons tr,lnsltòlls. d'acold amb el Regla-
ment (CE) n° 1774/2002 del Parlament
Europeu i del Consell. relatives a l'ús de
IesIdus de cUina de IJ < ategoria 3 I a la
prohibició de reciclatge dins de la ma
teixa especie en el menjar per a porcs.
DOCEL 117, I 5/5/2003

COMER?
Reglament (CE) n° 650/2003 de la Co-
missió, de 10 d'abnl de 2003. peí qual
.". modifica el Reglament (CE) n°
999/2001 del Parlament Europeu i del
Consell en alió referent a la importació
d'animalsovins i cabruns vius.
DOCE L 095.11/4/2!

(2003/279/EC) Decisió de la Comissió.
de 15 d'abnl de 2003. peí la qual es
modifica la Decisió 93/13/CEE en alió
referent al certificat de control vetenna-
n deis productes proceden! I

ers.
DOCE L 101, 23/4/2003

(2003/331/EC) Decisió de la Comissió.
de 1 de maig de 2003, per la qual es
modifica la Decisió 2003/56/CE sobre
elscertificatssanitaris peí a l porta
ció d'animals vius i i irodu< tes d'origen
animal piocedents de Nova Zelanda.
DOCE L 116.13/5/2003

SANITAT ANIMAL
Reial Decret 328/2003. de 14 de marg.
peí qual s'estableix i regula el pía sani-
i.ii i avíi ola.
BOE n° 081. 4/4/2i

(2003/258/EC) DeCISió de la ComiSSió.
de 10 d'abril de 2003, lelatlva a les me
sllres de piotecclo contra la Influença
aVlàlla als Paisos BJlxos.
DOCE L 095.1114/2003

RelJI Declet 427/2003. d ' l l d'abril, pel
qual s'estableixen les basS del progra
ma coord ln t de llUita. conrol l eradica
ció de la malaltia d'ALJJeszky
BOr n o O , 15 /41003

(2003/C 90 E/02) POSICIÓ Comuna
(CE) nO 13/2003. de 20 de febrer de
2003, apiovada pel Consell de confor
mita t amb el procediment establert en

le 251 de Tlactat constitutiu de
la Comunitat EUlopea, amb vistes a
l'adopció 0 1 1 ctlva del Parla
ment Europeu i del Consell soble la VI-
gilancia de les zoonosis i els agents
zoonótics. per la qual es modifica la
Decisió 90/424/CEE del Consell i es
deroga la Directiva 92/117/CEE del
Consell
DO( •: 1/2003

(2003/275/EC) Decisió de la Comissió.
de 16 d'abnl de 2003, relativa a mesu-
res de protecció contra la torta sospita
d'mfluenc, i i Bélgica.
DOCE L 099.17/4/2003

Lleí 8/2003. de 24 d'abnl. de sa
animal.
BOE n° 099. 25/4/2003

(2003/289/EC) Decisió de la Comis-
sió, de 25 d'abnl de 2003. relativa a
me: .ures de protecció contra la inf luen-
ga aviaria a Bélgica.
DOCE L 105. 26/4/2

(2003/290/EC) Decisió de la Comis-
sió. de 25 d'abnl de 2003. relativa a
mesures de protecció contra la influen-
za aviaria a Bélgica.
DOCE L 105. 26/4/2003

Ordre ARP/185/2003. de 9 d'abril, per
la qual es declara i ifh ¡almeni un focus
d'eni efali ipatia espongiforme bovina a
Catalunya
DOGC n° 3874. 30/4/2003

Ordre ARP/209/2003. de 16 d'abnl, per
la qual es declara oficialment un focus
d'encefalopatia espongiforme bovii
Catalunya
DOGC n° 3883. 14/5/2003

ALTRES
Ordre PREl870/2003, de 9 d'abril, per
la qual es modifica l'Ordre de 2 de fe
brer de 1993. pel la qual es CIa, n
l' Institut NaCional d'InvestigacIó I Tec-
nologia Agràlla I Alimentària (INI

• e NTLE d'InvestigacIó en SanltJt Animal
1O~ 1 4/41(IQ

ResolUCIÓ MAB/985/2003, de 4 d'abril.
pel la qUJI es fa pública la convocatòria
de concurs publlc per a la concessió
d'ajuts per fomentar la protCCIO dels
animáis de companyia corresponent a
l'any 2003
DOGC n° 3871. 25/4/2003

Directiva 2003/32/CE de la Comissió.
de 23 d'ablll de 2003. per la qual s'In
trodueixen espeCificaCions detallades.

H11 amb els requisits establerts en
la Pnectiva 93/42/CEE del Consell. per
a productes sanitaris en l'elaboració
deis quals s'utilitzin teixits d'origen
animal.
DOCE L 105. 26/4/2i

Lleí 7/2003. de 25 d'abril, de protecció
de la salut.
DO;,'

Reial Decret 500/2003. de 2 de maig.
peí qual es modifiquen parcialment els
Reíais Decrets 1316/1992. de 30 d'octu-
bre. i 2551/1994. de 29 de desembre. en
alió referent a les condicions sanitánes
deis subproductes animáis.
BOE n° 111. 9/5/2003

Reglament (CE) n° 808/2003 de la Co-
missió, de 12 de maig de 2003, peí qual
es modifica el Reglament (CE) n°
1774/2002 del Parlament Europeu i del
Consell peí qual s'estableixen les nor-
mes sanitáries aplicables ais subpro-
ductes animáis no destinats al consum
huma.
DOCE L 117.13/5/2003

Reglament (CE) n° 811/2003 de la Co-
missió. de 12 de malg de 2003. peí qual
s'apliquen les disposicions del Regla-
ment (CE) n° 1774/2002 del Parlament
Europeu i del Consell relatives a la
hibició del reciclatge dins de la mateixa
especie en el cas deis peixos. a l'ente-
rrament i la incineració de subproduc-
tes animáis i a determinades mesures
transitóries.

I L 117 13
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AGENDA

23

CURSOS. MÀSTERS I
POSTGRAUS

Lucena (Còrdova)
Curs de Seguretat Alimentària: Riscos
Associats als Establiments de Menjars
Datl'~ del 21 31 25 de lullol de 2003
Organtza Universitat de Corova,
Aluntament de Lucena I FundacIó Unl
ver~ltilrla per al Desenvolupamellt de la
Provlllcla dI" Cordova (FUNDECOR)
InformacIó Tel 957 200 588

Valladolid
Curs d'extensió universitària en Ho-
meopatia Veterinària
Dates setembre 2003
OrganltzJ F<lcultat de MedlclnJ, Unl
versItat de Valladolid
Informaclo Tel 4 602 23 29

Valdeolmos, Madrid
XII Curs Internacional sobre Malalties
Exòtiques Animals
Dates 3 al 28 de novembre de 2003
OIganltza Centro de Investlg<lclOIl en
Sanldad Animal (CISA)

InformacIó Esther BlilllCO Tel
23 00 E-m . i !blanco(aJllll<ls

FIRES, JORNADES
I CONGRESSOS

Saint-Malo, França
6è Congrès Internacional de Virologia
Veterinària
Dates del 24 al 27 d'agost d 2003
InformaCIó Genevlève Clément
Fax +33 2 96 78 61
emall esvv2003(zoopolc.asso fr

Tenerife
XIX Congrès de la Societat Europea de
Dermatologia Veterinària i del Col.legi
Europeu de Dermatologia Veterinària
Dates del 4 al 6 de setembre de 2003
Organitza' ESVD, CVD, AVEPA
InformaCIó: McCJllrl Meetlngs. Tei. 93
206 46 46. http'//wwwesvcl2003com

Barcelona
SIZOO 2003
Dates del 23 al 26 cJ'octubre de 2003
Organitza Fira de Barcelona

91 620 IllfollllilCIÓ WWW51100com

Sant Sebastià i Bilbao
8è Congrès d'Història de la Veterinària
Dates 24 i 25 d'octubre de 2003
Orgallltza AS~OClelCIO Basca d'Hlstol l
de la VeterIn¿HI <l
Informal ¡ó gl iuzki ia@colvet.es

Múrcia
I Congrès Internacional de Benestar
Animal
I Dates del 2 di 4 cJe cJesembre cie 2003
Olganltza Col.legl ele Veteflllalls de
Mún ¡a (C0VM)
Informaclo COVM .Tel 968 236 4S8.
c l a l l mun i¡ i@colvet.es

PREMIS

Premis del Centre Militar de Veterinà-
ria, amb motiu de les VIII Jornades
Científiques d'aquest organisme (Ma-
drid, 28 i 29 d'octubre de 2003)
Data Itmil de presentacIó de tleballs S

tembre de 2003
Inforrnílcló T i . 91 509 1000 ext 25<11

SERVÉIS DEL COL.LEGI

SERVEI

CO~LEGI DE TARRAGONA

Secretaria, Biblioteca
i lnternet

COLLEGI DE BARCELONA

Secretaria

HORARI

dilluns a divendres de
9 a 13h, (horari d'estiu)

Apropem -
Borsa de Treball

Medicorasse

Assessoria jurídica

COLLEGI DE GIRONA

Secretaria

TELÈFON / E-MAIL

977 211189
covt@ltlnet.org

ililli iris a divendres de
9 a 20 h.

dilluns a divendres
d'll a 14h. i de
16 a 18h.

dilluns a divendres
de 10 a 14h I de
16 a 18h
(except
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TAULER D'ANUNCIS

• Es busca SOC I Jlel a muntai COI1SIilta vetei inái ia
en el Vallès Oriental. Tel. 608993561
• Es lloga cOl1sultorl velcrlllélrl a Barcelona ciutat.
Sense trdsp i a i onvenir. leí 9 3 t121 45 18
/ 620 434 519 (Ill l s
• Es traspassa C0l1S111lorl vetermari al Cl'l1tl
h.-i ((un' i i .n. iiei ¡ullilai ió Rissilnhi.ii il'adqulrn
botig.i d'animals i perruquerla. Molt bone: idi
cíons I Ò I 1 1 1 q l l r s Tol 972 271 172,

i 1palIIr de le . . ' i )
• Es traspassa cIInlc.l vetf ' lll1clrlil ell /011 alta de
Barcelona Equipada amb Rx, aire condición,it.

Iqllerlel 70 1112 Mo lt melca BOllcsc o ne ll
l r e l l tel 639 26 19 9<1 Allc l

972,- i partir de les 21 11)
• Es traspassa t )Otlgi l c i cornplernenls per ani
mals de compariyi/i i peíriHJIn>rI,I c inina, zona
Can Boixeres (L'Hospitalet). 43 m2. Possihihl.il
de tr. msfi irmai en coi ISI ilti H I vet H m, n i ínteres
sats truqueu al tel. 933 377 409.

Avis: per garantir la vigencia deis anuncis d' aquesta sec-
ció. només es publicaran una vegada. Els anunciants que
vulguin aparéixer en edicions posteriors de la revista ho
hauran de comunicar expressament a /'editor. David Que-
sada (premsancovb.es)
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EL PROBLEMA ESTi
DETRÁS...

Stop a la coccidiosis
causante

de las diarreas.

Uno de los problemas que más afectan a los lechones es la diarrea. La
investigación ha demostrado que la coccidiosis es la causante de un alto
porcentaje de esa diarrea de los lechones en los primeros días de vida.
Resultado: pérdida de peso, retroso en el crecimiento y muchos veces
muerte antes del destete
Por eso Bayer ha desarrollado Baycox 5% Itoltrazurilo) tratamiento oral
para uso exclusivo de lechones recién nacidos. Una dosis de los 3 a los
6 días de ded controla y protege a los lechones contra la coccidiosis
causante de diarreas . ese periodo ton crítico. Controle lo coccidiosis...
y controlará las diarreas.

Baycox 5% Suspensión Oral
Composición cuantitativa: 1 mi de suspensión contiene 50 mg de Tollrazuríla Especies de destino: Cerdos
|lechones) Indicaciones: Para la prevención de los signos clinicos de la coccidiosis en lechones Posología
y modo de administración. Tratamiento animal individualiíado: Cada cerdo debe ser Iralado en el
dio 3-5 de vrda con una dosis única oral de 20 mg de roltrazunlo por Kg de peso corporal (equivalente a 0,4 mi
de suspensión oral pot Kg de peso corporal] Tiempo de espera: Carne y visceras 77 dias Precauciones
especiales de seguridad a adoptar por la persona que administra el producto a los animales:
Si el produelo cae sobre la piel o los O|os, éstos deben lavarse inmediatamente Presentaciones: Frascos de
25Oml Con prescripción veterinaria. Registro n; 1478 ESP Después de abierto el frasco para la
primera administración, usar el producto dentro de los 3 meses siguientes. Titular de la
autorización y la distribución: Química Farmacéulica Bayer, S A c/Calabria*68 08029 • Barcelona

Química Farmacéutica Bayer S.A.
División 2 6 8 - Heolth08029 (AH)
Calabria, 268 • 08029 Barcelona
e-mail: nt.departamento.nd@bayer.es
www. bayervet.net

J

Baycox® 5%
Caccldlc/da para Lechanes

Bayer HealthCare
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La segundad de /
Y calidad ~|
0 ANALlSIS Y CONTROL DE CALlDAD MICROBIOLÓGICO.

0 ANALlSIS Y CONTROL DE CALlDAD QUfMICO.

0 ANALlSIS Y CONTROL DE CALlDAD FfsICOS.

0 ASESORfA TÉCNICA INDUSTRIAL.

0 ASESORfA EN I + D.

0 ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL Y AGUAS RESIDUALES.

0 IMPLANTACIÓN APPCC.

0 FORMACI6N PERSONAL (CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA).

ASESORfA ALIMENTARIA LEGAL

ENAC ANÁUSIS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ClenClas 91-93 /Pol. In. Pedrosa (L'Hospitalet de Llobregat) / Telf 93 264 9370/71/72/73 Fax 93 264 9372
www.anabiol.com /e-mail. anabiol@anabiol.com /e-mail. anabiol@adv.es

Delegaciones. Zaragoza - Santiago de Compostela - Madrid - Bilbao - Valencia


