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PRESENTACIÓ
La RSG va iniciar l’any  2015 el desplegament del model sectorial en donació d’òrgans i teixits.  
Actualment hem consolidat  a tots els hospitals  SISCAT de la regió el programa  de  donació  de  còrnies, 
de manera que  tots els centres realitzen de manera autònoma aquest procés.  
Aquest any ens hem proposat dos objectius en relació als teixits:
.-definir un model sectorial de donació de teixits. Apostem per  un model d’ extracció centralitzat a l’ 
hospital de referència, l’ Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta amb la participació , com a 
detectors de tots els centres.
.-explorar vies d’ampliació en la detecció de possibles donants fora de l’àmbit hospitalari
Seguim avançant en el model sectorial també per a la  donació d’ òrgans, tot i que el desenvolupament 
està essent una mica més lent. Continuem  apostant per la detecció de possibles donants fora  de les  
unitats de crítics, especialment als serveis  d’urgències i en aquelles assistències relacionades amb els 
codis ictus (amb o sense  telemedicina) per aconseguir l’ objectiu plantejat pel  Plan 50X22 de la ONT.
Tanmateix, amb  la reestructuració de l’ assistència als pacients crítics a la regió, amb l’obertura de la 
Unitat de crítics del Hospital Santa Caterina, estem acreditant el centro, en col·laboració amb HUGDRJT 
per oferir una millora en l’assistència a aquest tipus de pacients i per optimitzar la capacitat que tenim 
per oferir  la  donació como una opció dintre de la planificació de final de vida.
El projecte sectorial de la Regió Sanitaria de Girona busca construir una xarxa  de coordinació 
entre TOTS els hospitals  de la regió, independentment de la seva titularitat  HUGDRJT y hospitals 
SISCAT: Palamós, Figueres, Parc Sanitari Martí i Julià, Campdevànol, Olot i Blanes.
El nostre objectiu és que es pugui normalitzar la donació dins dels cures al final de la vida dels pacients  
Us convidem a participar en la construcció i desenvolupament del projecte.

Núria Masnou

DIRECCIÓ
Núria Masnou 
Coordinadora de Trasplantament 
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
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DIJOUS420 de febrer

08:30  Registre i lliurament de la documentació

09:00 Inauguració 
 Miquel Carreras, RSG 
 Pere-Manuel Rimbau, Vicepresident SOCMUE 
 Marga Sanromà, Responsable de la Unitat de Donació i Coordinació d’Intercanvi d’Òrgans 
 Elisabeth Coll Torres, ONT 
 Joaquim Casanovas, ICS Girona 
 Núria Masnou, Directora del Workshop

09:30 Model organitzatiu Espanyol per a la obtenció d’òrgans i teixits 
 Elisabeth Coll Torres

10:15  Taula rodona 16 
 DONACIÓ EN MORT ENCEFÁLICA. COM FEM POSSIBLE EL MODEL   
 SECTORIAL AMB LA NOSTRA ESTRUCTURA?

	 	 •	Detecció	a	Urgències	(15’) 
     Ketty Torres

	 	 •	Detecció	a	Urgències	Hospital	Comarcal	(15’) 
     Anna Coll

	 	 •	Cures	intensives	adreçades	a	la	donació	(CIOD)	(15’ 
     Adriana Sánchez

	 	 •	Criteris	de	mal	pronòstic	neurològic.	 
	 	 		Com	sé	a	quin	pacient	és	adequat	incloure	en	CIOD?	(15’) 
     Yolanda Silva

	 	 •	El	paper	del	coordinador	de	trasplantament	(15’) 
     Núria Masnou

11:45  Pausa-Cafè



12:15  Taula rodona 26 
 DONANTS DE TEIXITS A LA RSG . SITUACIÓ ACTUAL

	 	 •	Resum	de	l’activitat	dels	Programes	de	donació	de	teixit	corneal	(20’) 
     Anna Vilarrodona

	 	 •	Creació	xarxa	de	donació	multi	teixit	als	hospitals	de	la	RSG	(20’) 
     Núria Masnou

	 	 •	Propostes	de	futur:	Com	creixem	?	Debat

	 	 				 •	Amb	la	Primària	:	proposta	Palamós 
         Xavier Arrebola

	 	 	 •	Ja	fem	còrnies	,	volem	fer	MTX	:	proposta	Figueres 
      Sandra Duran

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 Julia Miguel Vallés

 TALLER 36 
 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.

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

Anna Coll 
Adjunt del Servei d’urgències. Comissió  
de Donació. Hospital d’Olot i Comarcal de 
la Garrotxa.

Elisabeth Coll Torres  
Cap de Servei de l’Àrea Mèdica, 
Organización Nacional de Trasplantes

Sandra Duran 
Referent de donació de còrnies a la FSE, 
Figueres.

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

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

Julia Miguel Vallés 
Subdirectora en funcions de l’Institut de 
Medicina Legal i Ciències Forenses de 
Catalunya. Divisió de Girona.

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.

Ketty Torres 
Adjunta del Servei d’urgències de 
l’Hospital Universitari de Girona Doctor 
Josep Trueta.

Anna Vilarrodona 
Responsable àrea assistencial Banc de 
Teixits a Banc de Sang i Teixits

PROFESSORAT
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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’INSCRIPCIÓ46 de febrer de 2020

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

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.

Trobarà la informació de la Jornada en el enllaç4https://bit.ly/2BccMEu

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


