
Benvolguts companys,

Des de la SCT som molt conscients que un dels objectius de la nostra societat és
mantenir una formació continuada pels professionals del trasplantament.  En aquest
sentit hem dissenyat un calendari de sessions per al present curs amb temes trans-
versals de màxima actualitat en el món del trasplantament d’òrgans que seran trac-
tats per professionals líders en el tema. 

Des de la Junta Directiva de la SCT estem convençuts de què aquestes sessions han
de ser al calendari personal de formació continuada dels professionals del trasplanta-
ment de casa nostra, tant els més veterans com i, sobre tot, els més joves. 

Així doncs, confiem en la teva participació.

Ben cordialment,
Junta Directiva
SOCIETAT CATALANA DE TRASPLANTAMENT

CUAR TA  SES S IÓ :

Biomarcadors i noves estratègies en risc
cardiovascular i trasplantament d’òrgans
20 de setembre de 2016. 18:00 - 19:30 
Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMCB)

L’objectiu d’aquesta sessió és fer una actualització d’un  tema cada vegada més
rellevant al trasplantament d’òrgans, on  la medicina personalitzada s’està imposant
progressivament. Sessió fonamental amb impacte a la pràctica clínica.

Moderadors: Miquel Navasa, Josep Maria Cruzado 

Mortalitat i risc cardiovascular en el trasplantament d’òrgan sòlid (TOS) 
Frederic Cofan

Biomarcadors de risc cardiovascular en el TOS: ciència o ficció? 
Nicolàs Manito

Immunosupressió i risc cardiovascular: hi ha bones notícies? 
Laura Lladó

TERCER A  SES S IÓ :

Sessió de presentació Beques FCT2014 i conferència
magistral del present i futur del trasplantament
d’òrgans
10 de maig  de 2016. 18:00 - 19:30 
Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMCB)

L’objectiu d’aquesta sessió clàssica de la nostra Societat és la presentació de la recerca
que ha estat premiada per la Fundació Catalana de Trasplantament amb beques per
joves professionals. Aquest és el viver del nostre futur i, per tant, mereix tot el nostre
suport.  A més, aquest any hem afegit una conferencia magistral sobre aspectes relle -
vants del present i el futur en el trasplantament d’òrgans que serà impartida pel Dr.
Grinyo, una de les persones més rellevants a casa nostra en el món del trasplantament.

Moderadors: Emilio Ramos, Antonio Román

Presentació Beca FCT2014
Berta Sáez Giménez

Unitat de trasplantament pulmonar i hipertensió pulmonar de l’Hospital Vall
d’Hebrón
Projecte: Estudio de descubrimiento y validación de potenciales biomarcadores de
tolerancia en supervivientes a largo plazo después de un trasplante pulmonar (estudio
TOLUNG)

Presentació renovació  Beca  FCT2013/2014
Sergi Guixé Muntet

Institut d’investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Projecte: Rol de l’autofàgia endotelial en el dany per isquèmia / reperfusió hepàtica

Conferencia magistral:  Present i futur del trasplantament d’organs.
Josep M.Grinyó

SEGONA  SES S IÓ :

Highlights en trasplantament i donació 
i activitat a Catalunya 2014
9 de febrer de 2016. 18:00 - 19:30 
Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMCB)

L’objectiu fonamental d’aquesta sessió clàssica és donar a conèixer  i compartir
l’activitat i els resultats del trasplantament a casa nostra. Es un punt de reflexió
necessari per entendre què està passant i com podem millorar tant a la donació com al
trasplantament d’òrgans. Creiem que és una cita obligada per  a tots.

Moderadors: Nicolás Manito, Francesc Moreso

Resultats en donació i trasplantament
Jaume Tort

Novetats en trasplantament renal
Lluis Guirado

Novetats en trasplantament hepàtic
Carme Baliellas 

Novetats en trasplantament cardíac
Félix Pérez Villa

Novetats en trasplantament pulmonar
Cristina Berasategui

Programes d’intercanvi renal per a malalts amb sensibilització HLA
Jaume Martorell

Novetats en trasplantament pediàtric
Gemma Arizeta

PRIMER A  SES S IÓ

Donació en asistòlia controlada, una realitat
emergent
17 de novembre de 2015. 18:00 - 19:30 
Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMCB)

L’objectiu d’aquesta sessió és fer una actualització  d’un tema que està canviant la
realitat del trasplantament d’òrgans a tot el món, amb la implantació progressiva  de
noves maneres d’afrontar la gestió del final de la vida.  Aquests coneixements  creiem
són fonamentals per a tots els professionals del trasplantament.

Moderadors: Ricard Ferrer i Núria Masnou

Present i futur de la limitació del suport vital
Maria Bodi

Donació en asistòlia en trasplantament  hepàtic: opcions tècniques i de perfusió
Constantino Fondevila

Donació en asistòlia: tècnica d’extracció en trasplantament pulmonar
Laura Romero

Controvèrsia: manteniment del ronyó en màquina de perfusió renal o
emmagatzemament en fred
Pro: Salvador Gil-Vernet
Con: Julio Pascual
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