Acta de la quinzena reunió del grup de treball d’accessos vasculars de la Societat
Catalana de Nefrologia

Nombre de sessió:

15

Data: Reunits al Servei de Nefrologia de l’Hospital de Mollet el dia 27-10-2016 a les 16
h prèvia convocatòria del Coordinador del Grup, el Dr. Ramon Roca.
Membres del Grup Assistents a la Reunió: Dr. Jose Ibeas, Dr. Joaquin Martínez, Dr.
Manel Ramírez de Arellano, Dr. Ramon Sans i Dr. Ramon Roca.
Membres del Grup que excusen l’assistència:. Dra. Fredzzia Graterol, Dr. Joan Feixas,
Dr. Néstor Fontseré.
Convidats a la Reunió: Sr. Raúl Darbas Barbé, Hospital de Mollet.

Desenvolupament de la sessió. Es va iniciar la Reunió segons l’Ordre del Dia:

1.

Lectura i aprovació de l’acta de la reunió prèvia. Sense objeccions.

2.

Discussió de Casos Clínics: Sr. Raúl Darbas Barbé, Hospital de Mollet.
“Cambio de técnica de punción de la fístula arteriovenosa a partir de los
hallazgos ecográficos”. Va ser una discussió profitosa amb intervencions
destacades de tots els assistents a la reunió. El Dr. Roca va lliurar el Diploma
acreditatiu de la presentació al Sr. Darbas.

3.

El Dr. Roca va fer un resum dels Cursos i Congressos avalats pel grup durant
l'any 2016 així com dels previstos per a l'any 20167.

4.

Reunió conjunta amb el grup de treball d’accessos vasculars de la
SCACVE. El Dr. Roca va comentar que va contactar amb el cirurgians
vasculars a principis d’any però que ells preferien esperar per mes endavant
per fer aquesta reunió. El Dr. Ibeas va senyalar que seria interessant tornar a
parlar amb ells i intentar convocar de nou aquesta reunió. El Dr. Roca va
comentar que es podría convidar al Dr. Martínez Cercós, cirurgià vascular
dels Hospitals de Mollet i Figueres, per fer una ponència sobre PTFEs de
extremitats inferiors durant aquesta reunió extraordinària.

5.

Precs i preguntes. Cap.

Sense més incidències, es va donar per finalitzada la reunió a les 17 h 45 m
Cordialment,

Dr. Ramon Roca
Coordinador del Grup de treball d’accessos vasculars de la SCN.
Mollet del Vallès, 28 d’octubre de 2016

