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Benvolguts companys,

Un any més, la nostra SCT continua desenvolupant la formació

continuada transversal per als professionals del trasplantament. Ens

plau presentar-vos el calendari de sessions per al curs 2019-2020 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 cadascun de vosaltres i de tots

els professionals del trasplantament, especialment els més joves però

també els veterans. Pensem que és bo compartir les experiències

d’altres òrgans. Així doncs, esprem poder seguir comptant amb la

vostra participació.

Ben cordialment,

JUNTA DIRECTIVA SCT

P R I M E R A  S E S S I Ó

DIMECRES 23 OCTUBRE 2019 ·  18 :00-19:30h

Reptes organitzatius en trasplantament
MoDERADoRS: Jaume Tort i Francesc Moreso
En aquesta primera sessió volem, a l’igual que l’any passat, generar debat
entre els assistents sobre el futur del trasplantament. Els programes de
donació i trasplantament han crescut de manera molt ràpida durant la 
darrera dècada al nostre país, però el model assistencial de que disposem 
no ha experimentat canvis significatius de tal manera que les nostres estruc-
tures organitzatives estan ancorades en el passat. L’objectiu d’aquesta sessió
es posar sobre la taula quins són els aspectes forts i febles del nostre model
per poder fer-ne una anàlisi crítica que ens permeti adaptar-nos a les neces-
sitats de la propera dècada.

Reptes al nostre entorn
Antonio Román, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

Què cal canviar d’un model que ja funciona?
Elisabeth Coll, oNT organización Nacional de Trasplantes, Madrid

Nous models de gestió en trasplantament
Gilles Blancho, Director de l’ITUN, Nantes

S E G o N A  S E S S I Ó

DIMECRES 29 GENER 2020 ·  18 :00-19:30h

‘Highlights’ en TOS i activitat donació
i trasplantament 2019

MoDERADoRS: Laura Lladó i oriol Bestard
L’objectiu fonamental d’aquesta sessió és revisar l’activitat i els resultats 
del trasplantament a casa nostra. Aquest punt de reflexió necessari per
entendre que està passant i com podem millorar tant en donació com en
trasplantament d’òrgans. A més, es revisen les millors publicacions de l’any
de cada òrgan. Creiem que es una cita obligada.

Presentació de resultats
Jaume Tort, Director de l’oCATT

Comentari expert de les millors publicacions al 2018
• Donació d’organs i teixits      Aroa Gómez, H.U.Vall d’Hebron

• Trasplantament cardíac         Mª Angeles Castel, H.U.Clínic

• Trasplantament pulmonar    Berta Sáez, H.U.Vall d’Hebron

• Trasplantament hepàtic        Pablo Ruiz, H.U.Clínic

• Trasplantament renal            Mª José Pérez-Sáez, H. del Mar

RECONEIXEMENT

La SCT agraeix la col·laboració de Chiesi 
com a patrocinador del curs

ORGANITZA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

SECRETARIA SCT-FCT

congress@aopc.es
www.sctransplant.org

T E R C E R A  S E S S I Ó

DIMECRES 25 MARÇ 2020 ·  18 :00-19:30h

Bio vigilància en trasplantament
MoDERADoRS: Julio Pascual i Alberto Sandiumenge
Amb l’expansió dels criteris per l’acceptació de donants d’òrgans, el risc de
transmissió del donant al receptor de malalties infeccioses i neoplàsiques es
veu incrementat. L’objectiu de la sessió és conèixer el marc legislatiu vigent
en el camp de la vigilància d’òrgans i teixits així com els aspectes generals del
sistema de notificació i gestió de reaccions i esdeveniments adversos en
donació i trasplantament. Es demanarà a les diferents Unitats de Trasplanta-
ment que enviïn casos per la seva revisió i discussió durant la sessió. La Junta
Directiva seleccionarà els 5 millors casos entre els que es rebin, per optar al
Premi del Concurs de casos clínics.

Introducció al sistema de vigilància en trasplantament
Aurora Navarro, oCATT

Risc de transmissió d’infeccions i tumors. 5 casos clínics.
Concurs de casos clínics. Detalls i condicions de la
convocatòria a la web de la SCT

Q U A R T A  S E S S I Ó

DIMECRES 17 JUNY 2020 ·  18 :00-19:30h

Presentació de beques per a la recerca
FCT2019 i conferència magistral

MoDERADoRS: Marta Farrero i Eduard Palou
Presentem 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. Continuarem amb la con-
ferència magistral anual de la nostra Societat que estarà desenvolupada per
un professional amb àmplia i reconeguda trajectòria en trasplantament.

Presentació de beques FCT2019
Victoria Ruiz de Miguel
Institut de Recerca de Vall d’Hebron, Servei de Pneumologia
Projecte: ADN circular com a biomarcador no invasiu després d’un
trasplantament de pulmó.

Sergi Betriu
F. Clínic per a la Recerca Biomèdica, Servei d’Immunologia
Projecte: Immunoteràpia pel control del rebuig del ronyó trasplantat.
Utilització de cèl·lules T reguladores modificades genèticament amb
receptors quimèrics d’antigen.

C O N F E R È N C I A  M A G I S T R A L :
Patrick Aloy. IRB Barcelona
Biologia de sistemes i generació d’algoritmes per 
la medicina personalitzada

L L O C :
ACMCB – Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i Balears
Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 · 08017 Barcelona


