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PRESENTACIÓ

Els professionals de la Regió Sanitària de Girona van iniciar l’any 2015 el desplegament d’un 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. L’activitat però, aquest
2020 s’ha vist reduïda per la pandèmia de Sars-COV-2 que ha afectat tothom.
Tot i no estar en una situació de normalitat, i pensant en el fet que aquesta normalitat serà diferent, ens
proposem igualment seguir endavant amb el desplegament de la xarxa sectorial.
Reprenem un repte que hem hagut de deixar pendent: la organització de la xarxa de donació de multi
teixit a la RSG i ens en plategem de nous: la donació de membrana amniòtica (donació de placenta) i la
donació de vàlvules pediàtriques .
Ambdós programes han començat de manera incipient a l’Hospital de Girona Dr. Josep Trueta, i volem
compartir l’experiència amb els nostres companys d’altres centres.
Seguim avançant en el model sectorial també per a la donació d’òrgans, tot i que, per raons obvies, no
ha estat un any en que hàgim pogut avançar. La nova distribució de llits de crítics, resultat també de
la pandèmia, potser ens permetrà, més endavant, reprendre aquesta activitat d’una manera més àgil.
Us convidem a participar en aquesta jornada de treball, on hem inclòs, un taller per donar espai als
professionals que han patit un any de feina colpidora i desgastant i que, malgrat tot no han defallit.
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
de la nostre regió sanitària, i això nomes ho podem fer plegats.
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09:00

INAUGURACIÓ
Rosario Marazuela. Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad
Jaume Tort . Organització Catalana de Trasplantaments. Servei Català de la Salut
Miquel Carreras. Regió Sanitària de Girona
Núria Masnou. Coordinació de trasplantament

09:30

TAULES RODONES
Moderadors
4Núria Masnou. Directora del Workshop
4Xavier Arrebola. Referent donació de teixits a l’Hospital de Palamós i
Palamós Gent Gran, Girona.

TAULA 1
09:30 4MODEL ORGANITZATIU ESPANYOL PER A LA OBTENCIÓ 		
			
D’ÒRGANS I TRASPLANTAMENT (20’)
			 4Rosario Marazuela. Organización Nacional de Trasplantes
TAULA 2
09:504DONANTS DE TEIXITS A LA RSG
			
• Com ha afectat la Pandèmia a la donació de teixits
		
		 Visió del Banc (10’)
				
Anna Vilarodona. Banc de Sang i Teixits
			
• Multi-teixit a la RSG, cap a un model singular (10’)
		
		
Núria Masnou Burralló
10:104TAULA 3
			
• Nous rebtes en donació de teixit: donació vàlvules pediàtriques,
				 una opció possible (10’)
		
		 Alberto Trujillo. Adjunt uci pediàtrica Hospital Universitari de Girona
				 Doctor Josep Trueta
			
• Pensant en verd.... Programa de donació de placenta a la RSG (10’)
				
Isaura Martínez
			
• Centres residencials, quina potencialitat tenim? (10’)
		
		 Xavier Arrebola
10:40 Descans
11:00

TALLER: BUSCANT SOLUCIONS
Rx3: Regenerem Reconeixem Reactivem
Núria Pobill

15:00

Cloenda
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INFORMACIÓ GENERAL
Certificació
S’emetran els corresponents certificats d’assistència amb crèdits quan s’acrediti una
assistència mínima del 100% ( de les Taules 1 i 2).
Inscripció
La inscripció és gratuïta (subvencionada íntegrament per l’ONT-Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad). DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ46 d’abril de 2021
Per formalitzar la inscripció al WORKSHOP, empleneu el formulari que
trobareu al següent enllaç4https://bit.ly/30lSgxM

Per formalitzar la inscripció al TALLER, empleneu el formulari que
trobareu al següent enllaç4https://bit.ly/3kW22jZ
Malgrat el curso és gratuït, preguem ens facilitin el su número de VISA (data de caducitat i
nom complert del titular) perque en cas de NO ASSISTÈNCIA a la formació se’ls hi farà un
càrrec de 30 euros
El procés de selecció es realizarà per riguros ordre d’inscripció.
Trobarà la informació de la Jornada a l’enllaç4https://bit.ly/3cD9T1V

SECRETARIA TÈCNICA - INFORMACIÓ

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

