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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, tots els hospitals ICS i SISCAT de la regió tenen organitzat un programa de donació de 
còrnies, de manera que tot el procés es realitza de forma autònoma. 
2020 i 2021 han suposat un canvi en els programes de donació i trasplantament motivat per la Pandèmia 
SARS_COV 2, de manera que tots els esforços i recursos han servit per a donar resposta a aquesta nova 
necessitat. El 2022 suposa un repte per a tots nosaltres, intentant recuperar una activitat normal a la 
donació d’òrgans i teixits després de dos anys amb moltes dificultats. 
En quan a la donació d’òrgans, ens hem proposat recuperar la activitat CIOD que durant tot aquest 
temps ha minvat considerablement i aprofitar l’increment de llits propiciat per la pandèmia per incloure 
aquests pacients de manera normalitzada.
En quan a teixits, reprenem un repte que obligatoriament havíem deixat de banda: l’organització de 
la xarxa de donació de multiteixits de la RSG. I a més ens plantejem nous programes: la donació de 
membrana amniòtica en tots els centres públics i privats i la donació de teixit cornial a nivell domiciliari. 
Esperem que el programa sigui del vostre interés i ens emociona poder deixar la virtualitat per unes 
hores.
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 i hospitals SISCAT: Palamós, 
Figueres, Parc Sanitari Martí i Julià, Campdevànol, Olot i Blanes així com també centres privats.
El nostre principal objetiu és normalitzar la donació dins dels cuitadans al final de la vida dels pacients 
de la nostra regió sanitària. Això només serà possible si traballem junts.
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DIMARTS422 febrer 2022
08:30 Registre i lliurament de la documentació

09:00 INAUGURACIÓ 
 Núria Masnou Burralló. Coordinació de trasplantament. Directora del Workshop 
 Dolores Hernández. Representant ONT 
 Representant RSG.  
 Jaume Tort Bardolet. Representant OCATT

09:30 MODEL ORGANITZATIU ESPANYOL PER A LA OBTENCIÓ D’ÒRGANS I  
 TRASPLANTAMENT 
 Dolores Hernández. Representant ONT

10:00 TAULES RODONES 
 TAULA 1 
 10:004RECUPERANT “VELLES DINÀMIQUES” DESPRÉS DE LA PANDÈMIA ,  
   DETECCIÓ DE POSSIBLES DONANTS A URGENCIES 
   Moderadora4Núria Masnou Burralló
   •  Detecció a Urgències 
    Ketty Irene Torres. Metge adjunt del Servei d’urgències de l’Hospital  
    Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
      •  Cures intensives adreçades a la donació - CIOD 
    Belen Encina. Metge adjunt de medicina Intensiva, Hospital  
    Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
   • Criteris de mal pronòstic neurològic relacionats con la l’evolució  
    a muerte encefálica. Com sé a quin pacient és adequat incloure   
    en CIOD? 
    Yolanda Silva Blas. Neuròloga. Hospital Universitari de Girona Doctor  
    Josep Trueta
11:00 Descans

 TAULA 2 
 11:304DONANTS DE TEIXITS A LA RSG
   Moderador4Santiago Arcega Sainz. Infermer de coordinació de  
    donació Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

   •  Com ha afectat la Pandèmia a la donació de teixits 
    Anna Vilarrodona. Responsable àrea assistencial Banc de Teixits a  
    Banc de Sang i Teixits
   •  Multi-teixits a la RSG, consolidació d’un mode descentralitzat 
    Núria Masnou Burralló. Coordinador metge de donació d’òrgans i  
    teixits, Hospital Dr. Josep Trueta y RSG
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   •  Donants de teixit corneal, què hi ha dels pacients que moren al  
    domicili? 
    Xavier Arrebola. Referent donació SSIBE
   •  Pensant en verd… Programa de donació de placenta a la RSG. 
    Resultats del primer any 
    Isaura Martínez. Llevadora. Hospital Universitari de Girona Doctor  
    Josep Trueta
13:15 Dinar

14:00 TALLER CAPACITACIÓ PER A L’EXTRACCIÓ DE TEIXIT CORNEAL (BST_HDT)
17:00 Natzaret Pujagut. Metgessa BST

14:00 TALLERS SIMULTÀNIS 
17:00 · Rol play (entrevista de donació / entrevista previa) 
  Belen Encina. Metge adjunt de medicina Intensiva, Hospital Universitari de  
  Girona Dr. Josep Trueta 
  Ketty Irene Torres. Adjunta del Servei d’urgències de l’Hospital Universitari de  
  Girona Doctor Josep Trueta
 · Entrevista donació de còrnies  
  Santiago Arcega Sainz. Infermer de coordinació de donació Hospital  
  Universitari de Girona Doctor Josep Trueta 
  Carol Rodriguez. Supervisora planta de Medicina interna i especialitats 
  mèdiques Hospital de Palamós i membre del grup de donació de còrnies de  
  SSIBE
 · Selecció del donant 
  Sandra Duran. Referent de donació de còrnies a la FSE, Figueres 
  Eva Bota. Infermera de suport a supervisió i assistencial de Palamós gent gran  
  i membre del grup de donació de còrnies de SSIBE
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SECRETARIA TÈCNICA - INFORMACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

Jorgina Fabré, Àrea d’Organització d’Activitats 
Tel. 932 032 331 • Fax 932 031 485 
jorginafabre@academia.cat

Major de Can Caralleu, 1-7 
08017 Barcelona

Seu   
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
Pic de Peguera 15 (la Creueta) 
17003 Girona 
www.parcudg.com

Inscripción
El programa és comú per tots els inscrits al llarg del matí.

En els dos supòsits que expliquem a continuació cal tramitar la inscripció                 
general a l’activitat en el seguent enllaç 4https://bit.ly/3HqQujn

Per la tarda hi ha dues opcions, o seguir amb el programa principal i assistir als tres tallers 
simultanis (1. Rol play (entrevista de donació / entrevista prèvia, 2. Entrevista donació de còrnies 
(rol_play), 3. Selecció del donant).

O assistir al Taller Capacitació per l’extracció de teixit corneal (només 12 places)      
i requereix d’inscripció específica a través del formulari4https://bit.ly/3InCcQ5

Disposa de tota la informació de la Jornada a l’enllaç4https://bit.ly/33Bfgyd

https://bit.ly/3HqQujn
https://bit.ly/3InCcQ5
https://bit.ly/33Bfgyd

