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

Nombre de sessió:

17

Data: Reunits a l’Hospital de Mollet el dia 23-11-2017 a les 16 h prèvia convocatòria
del Coordinador del Grup, el Dr. Ramon Roca.
Membres del Grup Assistents a la Reunió: Dr. Joan Feixas, Dr. Néstor Fontseré, Dr.
Jose Ibeas, Dr. Joaquin Martínez, Dr. Manel Ramírez de Arellano, Dr. Ramon Sans, Dr.
Diego Sandoval i Dr. Ramon Roca.
Membres del Grup que excusen l’assistència:. Dra. Fredzzia Graterol
Convidats a la Reunió: Dra. Irati Tapia, Dra. Carlota García, Dr. Vicens Esteve

Desenvolupament de la sessió. En iniciar la reunió, el Dr. Roca va donar la benvinguda
als nefròlegs assistents i va agrair la seva presència. També va presentar a un nou
membre del grup de treball, el Dr. Diego Sandoval, procedent del Servei de Nefrologia
de l’Hospital de Bellvitge. A continuació, 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. Es va efectuar una ponència per part de la Dra.
Irati Tapia, procedent del Servei de Nefrologia de l’Hospital de Terrassa
respecte a l’efecte dels exercicis sobre la maduració de la fístula
arteriovenosa proximal. Va ser una discussió profitosa que va ocupar la
major part del temps amb intervencions destacades de tots els assistents a la

reunió. El Dr. Roca va lliurar el Diploma acreditatiu de la presentació a la
Dra. Tapia.
3.

Proposta del grup per la propera Reunió Anual de la SCN (Lleida-2018). El
Dr. Roca va informar que es va contactar amb el Comitè organitzador de la
Reunió Anual per oferir la col·laboració del grup en el tema dels accessos
vasculars.

4.

Marató de TV3: infecció de l’accés vascular. El nefròleg convidat per parlar
d’aquet punt no va aparèixer. El Dr. Sandoval va comentar la prevalença de
catèters dins de la seva àrea sanitària i de la posada en marxa d’un estudi
comparatiu per la prevenció de la infecció dels mateixos.

5.

Cursos i Congressos previstos per a l'any 2018. El Dr. Roca va comentar els
Cursos i Jornades organitzats per membres del grup pel proper any,
especialment a Mollet i Sabadell.

6.

Precs i preguntes.
6.1..

La Dra. Tapia va manifestar al coordinador la seva intenció

d’afegir-se al grup.
6.2.

El Dr. Roca va recordar al Dr. Sandoval que, per ser membre del

grup de treball, es condició sine qua non ser soci actiu de la SCN.
6.3.

Finalment, el Dr. Fontseré va comentar que el Dr. Gaspar Mestres

de l’HCP de BCN podria presentar la experiència quirúrgica amb el
dispositiu VasQ a la propera sessió del grup (Maig-2018). El Dr. Roca va
comentar que invitará al Dr. Mestres per venir a aquesta sessió i també
aprofitar per establir relació amb el grup de treball d’accessos vasculars de la
SCACVE.

Sense més incidències, es va donar per finalitzada la reunió a les 17 h 25 m
Cordialment,

Dr. Ramon Roca
Coordinador del Grup de treball d’accessos vasculars de la SCN.
Mollet del Vallès, 24 de novembre de 2017

