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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 2017-2018 
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
continuada de cada un de vosaltres i de tots els professionals del
trasplantament, 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 teva
participació.

Ben cordialment,
A.Roman   PRESIDENT

PRIMERA SESSIÓ · DILLUNS 13 NOVEMBRE 2017 · 18.00h

Immunologia i trasplantament d’òrgans,
un camí de complexitat creixent
MODERADORS: Eduard Palou i Joana Sellarés

L’objectiu d’aquesta sessió és fer una posada al dia d’un dels temes més
transversals i més rellevants al món del trasplantament. La im portància
de la resposta immunològica en el trasplantament és ben coneguda
des dels seus inicis però aquesta resposta s’està evidenciant cada
vegada com a més complexa. Així, la monitorització immuno lògica és
cabdal pel pronòstic i seguiment del trasplantament d’òrgans. La visió
actualitzada d’experts en diferents àmbits a casa nostra li dona una 
utilitat immediata. Creiem que és una sessió especialment important
per als professionals en formació.

Anticossos i rebuig per anticossos en trasplantament
renal: en quin punt estem?
Marta Crespo

Rebuig humoral en el trasplantament hepàtic
Jordi Colmenero

Problemes immunològics al trasplantament pulmonar
Víctor Monforte

Epítops HLA: de l’al·lel a la seqüència d’aminoàcids
Jaume Martorell

SEGONA SESSIÓ ·  DIMECRES 21 FEBRER 2018 ·  18.00h

Revista de l’any en trasplantament 
d’òrgans sòlids i activitat en donació 
Catalunya 2017
MODERADORS: Francesc Moreso i Nicolás Manito

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 expo-
sem les millors publicacions de l’any a la revista de l’any de cada òrgan.
Creiem que es una cita obligada.

Resultats en donació i trasplantament (2017)
Jaume Tort

Revista de l’any en trasplantament renal
Lluis Guirado

Revista de l’any en trasplantament hepàtic
Gonzalo Crespo

Revista de l’any en trasplantament cardíac
Carles Diez López

Revista de l’any en trasplantament pulmonar
Carles Bravo

Revista de l’any en immunologia del trasplantament
Eduard Palou

TERCERA SESSIÓ ·  DIMECRES 25 ABRIL 2018 ·  18.00h

Moments estel·lars en recerca de 
trasplantament als últims 10 anys
MODERADORS: Ramón Charco i Josep M. Cruzado

Aquesta sessió pretén fer un anàlisi rigorós de les tres troballes 
científiques més rellevants en trasplantament.

Abans i després de l’aplicació del MELD a Catalunya en 
el trasplantament hepàtic
Lluis Castells

Abans i després del tipus de donant en el trasplantament
cardíac
Sonia Mirabet

Abans i després del rebuig humoral crònic en 
trasplantament renal
Julio Pascual

CUARTA  SESS IÓ  ·  D IMECRES  20  JUNY  2018 · 18.00h

Presentació de resultats de beques de la
SCT-2017. Conferència magistral anual 
de la SCT
MODERADORS: Antonio Roman i Daniel Serón

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 de la nostra Societat
amb àmplia i reconeguda trajectòria en trasplantament. Pensem que
aquesta és una cita obligada.

Beca d’investigació FCT-Astellas
Lydia Sastre Oliver
Institut d’Investigacions biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
PROJECTE: Evaluación prospectiva de nuevos métodos de clasificación
del riesgo cardiovascular tras el trasplante hepático.

Beca d’investigació FCT-Novartis
Sergi Luque Jimenez
Institut d’Investigacio biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)-HUB
PROJECTE: Rol de l’al·loresposta immunitària de Memòria B perifèrica en
el rebuig de l’empelt desprès del trasplantament renal (AMBAR)

Tractament immunosupressor, d’on venim i cap a on anem?
Frederic Oppenheimer

RECONEIXEMENT :
La SCT agraeix la col·laboració de CHIESI, com a patrocinador 
de les tres primeres sessions.
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