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

Nombre de sessió:

19

Data: Reunits a l’Hospital de Mollet el dia 8-11-2018 a les 16 h prèvia convocatòria del
Coordinador del Grup, el Dr. Ramon Roca.
Membres del Grup Assistents a la Reunió: Dra. María Cufí, Dr. Jose Ibeas, Dr. Joaquin
Martínez, Dr. Ramon Sans, Dr. Diego Sandoval i Dr. Ramon Roca.
Membres del Grup que excusen l’assistència:. Dra. Fredzzia Graterol, Dra. Irati Tapia,
Dr. Vicens Esteve, Dr. Joan Feixas, Dr. Néstor Fontseré i Dr. Manel Ramírez de
Arellano
Convidats a la Reunió: Dr. Gaspar Mestres (Cirurgià vascular), Dra. Aránzazu Márquez
(Residenta Hospital Parc Taulí).

Desenvolupament de la sessió. En iniciar la reunió, el Dr. Roca va donar la benvinguda
als tots els assistents i va agrair la seva presència, especialment del Dr. Gaspar Mestres,
cirurgià vascular de l’Hospital Clínic de Barcelona i coordinador del el grup de treball
d’accessos vasculars de la SCACVE. També va presentar a un nou membre del grup de
treball, la Dra. María Cufí Vallmajor, procedent del Servei de Nefrologia de l’Hospital
de Figueres. 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.

Ponència oral. Aquet apartat va ocupar la major part del temps de la reunió.
El Dr. Ramon Sans, Cap de Servei de Nefrologia de l’Hospital de Figueres,

va efectuar una presentació sobre la tècnica d’implantació del catèter venós
central. El Dr. Sans va presentar el resultats obtinguts de la punció obliqua
en pla de la vena jugular interna a l’Hospital de Figueras. Va ser una
presentació brillant que va provocar una discussió molt profitosa amb
intervencions destacades de tots els assistents a la reunió. També va
comentar que seria interessant fer un estudi comparatiu multicèntric a
Catalunya sobre aquet tema. Finalment, el Dr. Roca va animar al Dr. Sans i a
la Dra. Cufí a comunicar la seva experiència al proper Congrés de la
Vascular Access Society.
3.

Es va comentar l`èxit obtingut, tant per nombre d’assistents com per la
qualitat de les presentacions, de l’UpDate organitzat pel grup a l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears: 31è Curs de
Formació Continuada de la Societat Catalana de Nefrologia, curs
d´actualització en accessos vasculars (17-04-2018).

4.

Cursos i Congressos previstos per a l'any 2019. El Dr. Roca va informar que
el període per enviar Abstracts al 11th VAS Congress de Rotterdam esta
obert i va animar a participar-hi als assistents a la reunió.

5.

El Dr. Roca va repartir i comentar la nova normativa de Grups de Treball de
la SCN. Va indicar que altres professionals que no son socis de la SCN però
vinculats al camp de l’accés vascular per hemodiàlisis (cirurgians, radiòlegs
intervencionistes, infermeres, etc) poden entrar al grup a partir d’ara com
“membres ordinaris”; aquet seria el cas del Dr. Mestres. Respecte a la
coordinació del grup, el Dr. Roca va comentar la seva predisposició per fer
aquesta tasca a partir d’ara i, com ningú dels assistents va manifestar la seva
intenció de ser coordinador, el Dr. Roca va ser escollit per unanimitat. A
l’Annex de l’acta, s’adjunta la composició de la Junta del Grup de Treball
durant els propers 4 anys.

6.

Precs i preguntes.
Com ara el grup de treball queda obert a d’altres professionals no

6.1.

membres de la SCN, el Dr. Ibeas va recordar la idea ja plantejada en
reunions anteriors de constituir el “GRUp Multidisplinar de l’Accés
Vascular de CATalunya” (GRUMAVCAT) per hemodiàlisi integrat pels
membres del grup de treball d’accessos vasculars d’altres Societats
Científiques. Tots els assistents hi van estar d’acord. El Dr. Roca va

indicar que es posarà en contacte amb l’ACIN i, si existeix, amb
l’associació catalana de radiòlegs intervencionistes.
6.2.

El Dr. Sandoval es va oferir per presentar el protocol de la seva
tesis Doctoral a la propera reunió del grup.

6.3.

Abans de finalitzar la reunió, El Dr. Roca va lliurar al Dr. Sans el
Diploma acreditatiu de la seva presentació.

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, 12 de novembre de 2018

ANNEX DE L’ACTA

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DEL GRUP DE TREBALL (08-11-2018)

NOM I COGNOMS
Ramon Roca-Tey (Hospital de Mollet)
Joan Feixas (Hospital de Vic)
Néstor Fontseré (Hospital Clínic)
Jose Ibeas (Hospital Parc Taulí)
Joaquim Martínez (Fundació Puigvert)

CÀRREG
Coordinador
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Manel Ramírez de Arellano (Hospital de Terrassa)

Vocal
Vocal
Membre ordinari
Membre ordinari
Membre ordinari
Membre ordinari
Membre ordinari
Membre ordinari
(cirurgià vascular)
Membre ordinari
(cirurgià vascular)

Ramon Sans (Hospital de Figueres)
Fredzzia Graterol (Hospital Germans Trias i Pujol)
Vicent Esteve (Hospital de Terrassa)
Diego Sandoval (Hospital de Bellvitge)
Irati Tapia (Hospital de Terrassa)
María Cufi (Hospital de Figueres)
Gaspar Mestres ((Hospital Clínic)
Joaquim Vallespín ((Hospital Parc Taulí)

