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Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus La donació necesita cor i formació
El procés de donació i trasplantament d'òrgans i teixits

www.donacionytrasplante.com

4, 5 i 6 de març de 2020 a l'Hospital U. Vall d’Hebron

Sala d'Actes Planta 10, Hospital General, Campus Sud

Amb la col·laboració de:



Programa

DIA 4

08:00-08:30h - Entrega documentació

08:30-08:45h - Inauguració

Donació i trasplantament a Espanya i a Catalunya. 

Taula rodona: "Cura al final de la vida"

08:45-09:00h - Model de Coordinació de programes de 

donació i trasplantament al HUVH

09:00-09:45h - La donació i el trasplantament en 

Cataluña (OCATT)

09:45-10:30h - Model espanyol de donació i 

trasplantament (ONT)

10:30-11:00h  Cafè

11:00-12:00h - Cures al final de la Vida. Caminant per 

la corda fluixa

La donació en mort encefálica

12:00-12:30h - Detecció

12:30-13:15h - Avaluació òrgans i teixits

13:15-13:45h - Diagnòstic de mort encefálica

13:45-14:30h - Manteniment

14:30-16:00h - Dinar

16:00-17:00h - Taller: Habilidades efectivas. Bases para 

una buena comunicación.

17:00-18:00h - Taller: Comunicación con la familia

18:00-19:00h - Taller: Investigación voluntad de 

donación

19:00h - Comiat

DIA 5

El procés de donació en Asistòlia

08:30-09:00h - Tipus i resultats

09:00-09:30h - Limitació del Tractament de Suport

Vital

09:30-10:00h - Donació en Asistòlia Controlada

10:00-10:30h - ECMO en l'aturada cardíaca 

refractària

10:30-11:00h  Cafè

11:00-11:45h - Donació en Asistòlia No Controlada

11:45-12:15h - Extracció d'òrgans toràcics en 

asistòlia

12:15-12:45h - Extracció d'òrgans abdominals en 

asistòlia

12:45-13:15h - Humanitzant les extraccions d'òrgans

13:15-13:45h - Trasplantament segur

14:00-15:30h - Dinar

15:30-18:00h - Comunicació 2.0 en donació y 

trasplantament

18:00h - Comiat

DIA 6

No ens oblidem dels teixits

08:00-08:45h - BST, Present i Futur

08:45-09:00h - Model de donació de teixits al HUVH

09:00-09:15h - Teixit ocular

9:15-9:30h - Teixit osteoarticular

9:30-9:45h - Teixit cutani

9:45-10:15h - Moll d'ós i cordó umbilical

10:15-10:45 - Teràpias avançades

10:45-11:15h  Cafè

El rol d'infermeria en la donació i el 

trasplantament

11:15-11:45h - Reptes actuals de l'infermer/a 

perfusionista en la donació i el trasplantament

11:45-12:15h  - La transició del pacient pediàtric a 

adults

12:15-12:45h - Cures al final de la vida

12:45-13:15h - La fragilitat com a element de 

valoració en el trasplantament renal

13:15-14:00h Testimonis reals

14:00h - Comiat final


