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PRESENTACIÓ
La RSG va començar el 2015 un desplegament de model sectorial en donació d’òrgans i teixits.
En aquest moment s’ha consolidat a tots els hospitals SISCAT de la regió la donació de teixits, 
especialment de còrnies, de manera que pràcticament tots els centre són autònoms per aquesta tasca.
El model sectorial de  donació d’òrgans, degut a la mateixa idiosincràsia de la RSG, s’està desenvolupant 
una mica més lentament. Segueix pivotant en els serveis d’urgències i unitats d’ictus, pel fet que la 
possibilitat de millora de l’activitat rau en la millor detecció de possibles donants.
Aquest any, hi haurà dos fets molt importants que, segurament, ens permetran avançar en el 
desenvolupament del sector. 
En quant a la detecció, el fet d’haver iniciat la tele-assistència amb centres allunyats de Girona per 
pacients neurològics (haurem de veure com aquesta xarxa ens pot ajudar també, a desenvolupar la 
xarxa de detecció de possibles donants) .
Per altra banda l’obertura de llits de semi crítics a l’Hospital Santa Caterina (hauria de permetre disminuir 
la pressió i ocupació dels llits de crítics al Trueta ) i per tant poder disposar amb major facilitat de llits de 
crítics per aquells pacients en els que  la donació és considerada com una opció  dins la planificació de 
final de vida. 
El projecte sectorial de la Regió Sanitària de Girona pretén definir una xarxa de coordinació entre 
TOTS els hospitals de la regió, independentment de la seva titularitat, HUJTG i hospitals SISCAT: 
Palamós, Figueres, Parc Sanitari Martí i Julià, Campdevànol, Olot i Blanes.
L’objectiu últim és que totes les persones que vulguin ser donants a la nostra Regió Sanitària tinguin 
aquesta opció.
Us convidem a participar en la construcció i desenvolupament d’aquest projecte.

Núria Masnou

DIRECCIÓ
Núria Masnou 
Coordinadora de Trasplantament 
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
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DIMARTS426 de febrer

08:30 Registre i lliurament de la documentació

09:00  Inauguració  
 Miquel Carreras, RSG; Pere de Manuel Rimbau, Vicepresident SOCMUE; Jaume Tort, OCATT;  
 Beatriz Mahillo, ONT; Joaquim Casanovas, ICS Girona i Núria Masnou, Directora del Workshop

09:30  Model organitzatiu  Espanyol per a la  obtenció d’ òrgans i teixits 
 Beatriz Mahillo

10:15  Taula rodona6	
	 DONACIÓ EN MORT ENCEFÁLICA. COM FEM POSSIBLE EL MODEL   
 SECTORIAL AMB LA NOSTRA ESTRUCTURA?

	 	 •	Detecció	a	Urgències	(20’) 
    Rosa Arcega

	 	 •	Cures	intensives	adreçades	a	la	donació	(CIOD)	 
    Adriana  Sánchez

	 	 •	Criteris	de	mal	pronòstic	neurològic	relacionats	amb	l’evolució	a	mort		
    encefàlica. Com sé a quin pacient és adequat incloure en CIOD?  
    Yolanda Silva

	 	 •	El	paper	del	coordinador	de	trasplantament	 
    Núria Masnou

11:45 Pausa-Cafè

12:15  Taula rodona6	
	 DONANTS DE TEIXITS A LA RSG . SITUACIÓ ACTUAL 

	 	 •	Programes	de	donació	de	teixit	corneal	(H	Palamós	/	H	SC) 
    Xavier Arrebola i Maria José Soto

	 	 •	Propostes	de	futur:	el	donant	multi	teixit	als	hospitals	i	a	IMLEC 
    Santiago Arcega

	 	 •	BST 
    Anna Vilarrodona

14:00  Dinar



15:00  Comunicació de males notícies 
	 Puc	plantejar	la	donació	a	Urgències	?	Como	faig	una	entrevista	prèvia? 
 Teresa Pont i Josep-Maria Alcoverro

15:45  TALLERS SIMULTANIS6

 TALLER 16	
	 Discussió de casos pràctics I 
 (Identificació i detecció de possibles donants) 
 Adriana  Sánchez i Yolanda Silva

 TALLER 26	
	  Discussió de casos pràctics II 
 (detecció de possibles donants, conflictes ètics, aspectes legals, presa de decisions) 
 Dolors Giménez Pérez i Núria Masnou

	 Taller	3:	Rol	play	(entrevista	de	donació	/	entrevista	prèvia	) 
 Teresa Pont i Josep-Maria Alcoverro

18:45  Clausura 
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Josep-Maria Alcoverro 
Intensivista. Coordinador de 
Trasplantaments, Fundació Althaia-Xarxa 
Assistencial Universitària de Manresa, 
Barcelona.

Rosa Arcega 
Metgessa de Família d’Urgències, Hospital 
Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

Santiago Arcega 
Infermer d’Urgències, Hospital Universitari 
de Girona Doctor Josep Trueta.

Xavier Arrebola 
Referent donació de teixits a l’Hospital de 
Palamós i Palamós Gent Gran, Girona.

Dolors Giménez 
Metgessa especialista en Medicina Legal 
i Forense; Professora associada Medicina 
Legal UAB

Beatriz Mahillo 
Metgessa adjunta de l’Organización 
Nacional de Trasplantes.

Núria Masnou 
Intensivista. Coordinadora de 
Trasplantaments, Hospital Universitari de 
Girona Doctor Josep Trueta.

Teresa Pont 
Intensivista. Coordinadora de Programes 
de Donació i Trasplantament, Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Adriana Sánchez 
Adjunta del Servei de Medicina Intensiva 
de l’Hospital Universitari de Girona Doctor 
Josep Trueta.

Yolanda Silva 
Neuròloga. Hospital Universitari de Girona 
Doctor Josep Trueta.

Maria José Soto 
Metgessa adjunta Urgències, Hospital 
Santa Caterina, Salt, Girona.

Anna Vilarrodona 
Responsable àrea assistencial Banc de 
Teixits a Banc de Sang i Teixits
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SECRETARIA TèCNICA - INFORMACIÓ

Seu

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
Pic de Peguera 15 (la Creueta) 
17003 Girona 
www.parcudg.com

Certificació

S’emetran els corresponents certificats d’assistència quan s’acrediti una assistència mínima 
del 80%.

Inscripció

La inscripció és gratuïta (subvencionada per l’ONT-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad) i inclou material docent, esmorzars de treball i cafès entre sessions.

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ412 de febrer de 2019

Per formalitzar la inscripció, empleneu el formulari que  
trobareu al següent enllaç4https://bit.ly/2UUkAUl

Amb la finalitat de garantir-la, faciliteu el vostre número de VISA, data de caducitat i nom del 
titular. En cas de NO ASSISTÈNCIA, us carregarem 50 Euros al número de targeta facilitat.

El procés de selecció de les inscripcions es realitzarà per rigorós ordre d’arribada de les 
sol·licituds i atenent la procedència geogràfica d’origen.

INFORMACIÓ GENERAL

Jorgina Fabré, Area d’Organització d’Activitats 
Tel. 932 032 331 • Fax 932 031 485 
jorginafabre@academia.cat

Major de Can Caralleu, 1-7 
08017 Barcelona


