Benvolguts companys,
La nostra SCT continua desenvolupant la formació continuada
transversal pels professionals del trasplantament. en aquest sentit,
un any més ens plau presentar-vos el calendari de sessions per al
present curs amb temes d’interès per a tots els professionals que
seran tractats per professionals líders en el tema.

ProGrAMA De
ForMACiÓ CoNTiNUADA

CURS 2016 - 2017
PRIMERA SESSIÓ · 22 NOVEMBRE 2016

Actualització del maneig d’infeccions en
trasplantament d’òrgans sòlids

22 de novembre 2016. 18:00 -20:00
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB)

L’objectiu d’aquesta sessió es fer una posta al dia d’un dels temes mes
transversals mes rellevants al mon del trasplantament com son les
infeccions. La visió actualitzada de experts en diferents problemes de
casa nostra li dona una utilitat immediata. Creiem que es una sessió
especialment important per els professionals en formació.
MoDe r AD or S :

Laura Cañas i emilio ramos

Maneig de la immunosupressió en un context d’infecció
Sònia Mirabet
Infeccions bacterianes en trasplantament d’òrgans sòlids
Marta Bodro
Virus respiratorios y su impacto en el trasplante pulmonar
Joan Gavaldà
Resposta immunològica. CMV i risc d’infecció
oriol Bestard
SEGONA SESSIÓ · 21 FEBRER 2017

Highlights en trasplantament d’òrgans
sòlids i activitat en donació Catalunya 2016
21 de febrer 2017. 18:00 -20:00
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB)

L’objectiu fonamental d’aquesta sessió clàssica és el coneixement de
l’activitat i els resultats a casa nostra del trasplantament. Aquest punt
de reflexió necessari per entendre que està passant i com podem millorar tant en donació com en trasplantament d’òrgans. Creiem que es
una cita obligada per tots.
MoDe r AD or S :

Antonio román i Frederic oppenheimer

Resultats en donació i trasplantament (2016)
Jaume Tort
Novetats en trasplantament renal
Marta Crespo
Novetats en trasplantament de pàncrees
Joana Ferrer
Novetats en trasplantament hepàtic
Cristina Dopazo
Novetats en trasplantament cardíac
José González-Costello
Novetats en trasplantament pulmonar
Manuel López Meseguer
Novetats en immunologia i trasplantament
eduard Palou

Des de la Junta Directiva de la SCT estem convençuts de que aquestes
sessions han de continuar essent al calendari personal de formació
continuada dels professionals del trasplantament de casa nostra,
tant els més veterans com i, sobre tot, els més joves.

Així doncs, conﬁem en poder seguir comptant amb la teva participació.
Ben cordialment,
A. roman P r e SiD e NT

TERCERA SESSIÓ · 20 JUNY 2017

Sessió de presentació Beques FCT2016
i conferència magistral “Hepatitis C
i trasplantament: una història d’èxit”

20 de juny 2017. 18:00 -20:00
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB)

L’objectiu d’aquesta sessió clàssica de la nostra Societat es la presen-

tació de la recerca que ha estat premiada per la Fundació Catalana de

Trasplantament amb beques per joves professionals. Aquest es el viver
del nostre futur i, per tant, mereix tot el nostre suport. A més, aquest

any, al igual que en l’edició anterior, hem afegit una conferència magis-

tral sobre una història d’èxit en el trasplantament ‘Hepatitis C’ que
presentarà el Dr. Xavier Forns.
MoDe r ADor S :

Carme Baliellas i Francesc Moreso

Presentació Beques FCT2016

Laura de Ramón Senar
Departament de nefrologia experimental,
Hospital Universitari de Bellvitge

Combinación de terapia celular y silenciamiento génico en la
prevención del rechazo en un modelo animal de alotransplante renal.
exosomas como transportadores de CD40-sirNA.

PROJECTE:

Lilia Georgina Martínez de la Maza
Departament de cirurgia general i de l’aparell digestiu,
Hospital Clínic de Barcelona

evaluación de la regeneración hepatocelular tras
hepatectomía mayor en un modelo clínico y otro esperimental. Utilidad
del tratamiento con somatostatina y dobutamina en un modelo
porcino de cirugía hepàtica extrema.

PROJECTE:

Conferència Magistral:
Hepatitis C i trasplantament: una història d’èxit
Xavier Forns

RECONEIXEMENT :

La SCT agraeix la
col·laboració de Chiesi,
fent possible la celebració
d’aquestes sessions.

