
“La solució
al dolor
està en les
nostres pròpies
cèl·lules mare”

Miquel Utset, impressionat per la regeneració del cos humà

Tinc 59 anys. Sóc terrassenc. Casat. Tres lls de 27, 25 i 22 anys. He estat de
sort, he pogut desenvolupar professionalment la meva vocació, ser metge i 
poder ajudar als demés. Estem vivint una revolució en el camp de les
Ciències de la Vida, des del descobriment de l'ADN, la manipulació genètica
i les cèl·lules mare, que canviaran molts dels paradigmes mèdics del passat 
segle XX.

Una de les preocupacions del doctor Miquel Utset des que va iniciar, ara fa 30 anys, la
seva carrera mèdica, ha estat trobar solucions als problemes de dolor que ns ara només es
podien tractar amb calmants, antiinamatoris o amb cirurgia. I va veure que la solució es
trobava en la capacitat regenerativa del propi organisme. Per això sempre ha investigat i
utilitzat teràpies que estimulessin la regeneració dels teixits, que fóssin alternatives a la
cirurgia, com les bioestimulines, l’ozonoteràpia i des de fa més de 10 anys que treballa en 
la Medicina Regenerativa.la Medicina Regenerativa.

Quines són les aplicacions principals? 
En la nostra experiència hem tractat les malalties articulars degudes a l’artrosi o artritis,
així com les que afecten a teixits tous com les lesions als tendons i les musculars. També
col·laborem amb altres especialistes i hem fet estudis sobre problemes vasculars com el
linfedema o les isquèmies crítiques, i les disfuncions erèctils.

Perquè va triar aquesta especialització? 
És el futur de la medicina feta realitat! Són tractaments poc invasius (és a dir sense cirurgia)
i autòlegs (del propi pacient)  que aprotan la propia capacitat de regeneració de
l’organisme per curar algunes patologies. No tenen efectes secundaris adversos ni rebuig i,
sempre que estiguin ben prescrits, tenen un alt grau d’efectivitat.
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