
ProGraMa de 
ForMaCIÓ CoNTINUada

CURS 2018-2019

Benvolguts companys,

Un any més, la nostra SCT continua desenvolupant la formació

continuada transversal pels professionals del trasplantament. ens

plau presentar-vos el calendari de sessions per al curs 2018-2019 

amb temes d’interès per tots els professionals que seran tractats per

professionals líders en el tema.

des de la Junta directiva de la SCT us encoratgem a que aquestes

sessions estiguin incloses al calendari personal de formació conti -

nuada de cada un de vosaltres i de tots els professionals del trasplan -

ta ment, especialment els més joves però també els veterans. Pensem

que té tot el sentit compartir les experiències d’altres òrgans. així

doncs, confiem en poder seguir comptant amb la vostra participació.

Ben cordialment,

a. roman   PreSIdeNT

P R I M E R A  S E S S I Ó

D I M E C R E S  24  OCTUBRE  2018 ·  18 : 0 0 h

El metge trasplantador del futur
ModeradorS: Laura Lladó i Francesc Moreso

L’objectiu d’aquesta sessió és comunicar i transmetre la visió actualit-

zada d’experts en diferents àmbits del trasplantament respecte a la

formació actual a casa nostra i fora, i de com veuen la formació i les

habilitats del trasplantador del futur. Sense dubte una sessió d’espe-

cial interès per als professionals en formació.

Aprenent l’ofici de trasplantador aquí
Marta Farrero, H. Clínic

Aprenent l’ofici fora
ernest Hidalgo, H. Vall d’Hebron

Formació i habilitats del trasplantador del futur
oriol Bestard, H. Bellvitge

S E G O N A  S E S S I Ó

D I M E C R E S  30  GENER  2019 ·  18 : 0 0 h

Highlights en TOS i activitat en 
donació 2018
ModeradorS: Jordi Colmenero i Julio Pascual

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. a més

exposem les millors publicacions de l’any de cada òrgan. Creiem que

es una cita obligada.

Presentació de resultats
director de l’oCaTT, Jaume Tort

Comentari expert de les millors publicacions al 2018
• Trasplantament pancreàtic  Pere Ventura, H.Clínic

• Trasplantament cardíac        Sònia Mirabet, H. Sant Pau

• Trasplantament pulmonar   antonio Moreno, H.Vall d’Hebron

• Trasplantament hepàtic        alba Cachero, H. Bellvitge

• Trasplantament renal            Javier Juega, H.Germans Trias i Pujol

T E R C E R A  S E S S I Ó

D I M E C R E S  19  JUNY  2019 ·  18 : 0 0 h

Presentació de beques per a la recerca
FCT2018 i conferència magistral
ModeradorS: Núria Masnou i antonio román

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. Per altra

banda, continuarem amb la conferència magistral anual de la nostra

Societat que estarà desenvolupada per un professional amb àmplia 

i reconeguda trajectòria en trasplantament. Pensem que aquesta és

una cita obligada.

Presentació de beques FCT2018

Valèria Tubita
Institut d’Investigacions Biomèdiques august Pi i Sunyer (IdIBaPS)

Projecte: Paper dels exosomes de cèl·lules immunes de memòria
(InmeX) en l’activació de l’endoteli i desenvolupament precoç del 
rebuig mitjà per anticossos al trasplantament renal.

Laura Llinàs
Hospital del Mar

Projecte: Caracterització funcional de subpoblacions limfocitàries en
sang perifèrica en receptors de trasplantament renal 
diagnosticats de rebuig mediat per anticossos.

Conferència Magistral:

Una visió del present i futur de la donació d’òrgans
Salvador Gil Vernet
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