
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

de Nefrologia 

 

Nombre de sessió: 20 

Data: Reunits a l’Hospital de Mollet el dia14-05-2019 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. Vicens Esteve, Dr. Jose 

Ibeas, Dr. Ramon Sans, Dr. Diego Sandoval i Dr. Ramon Roca. 

Membres del Grup que excusen l’assistència:. Dr. Joaquin Martínez, Dra. Fredzzia 

Graterol, Dra. Irati Tapia, Dr. Joan Feixas, Dr. Néstor Fontseré, Dr. Manel Ramírez de 

Arellano, Dr. Gaspar Mestres i Dr. Joaquim Vallespín 

Convidats a la Reunió: Dra. Sandy Valeria Pico Ruiz (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. 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. Diego Sandoval, adjunt del Servei de Nefrologia de l’Hospital de 

Bellvitge va efectuar la presentació titulada “Fistula arteriovenosa: fracàs 

primari de maduració i inflamació”. Va ser una exposició realment brillant 



que va provocar una discussió molt profitosa amb intervencions destacades 

de tots els assistents a la reunió.  

3. Participació de membres del grup en el 11
th

 VAS Congress (Rotterdam). Es 

va comentar la participació de membres del grup dels Hospitals de Sabadell, 

Terrassa i Mollet al 11
1th

 VAS Congress de Rotterdam de fa 1 mes en forma 

de comunicacions orals i posters. El Dr. Roca va animar a tots els membres 

del grup a participar en els propers Congressos de la VAS de Berlin (2021) i 

Oporto (2023). 

4. Previsió de Cursos i Congressos previstos enguany. El Dr. Roca  es va referir 

el Primer Congrés del GEMAV del proper mes de Novembre i va explicar 

els detalls de la recent fundació del GEMAV com Associació el passat 27 

d’abril amb la elecció d’una Junta Directiva multidisciplinar. 

5. Col·laboració amb l’OCATT (RMRC). El Dr. Roca va comentar que seguir 

endavant la col·laboració amb el RMRC iniciada l’any 2008, actualment 

referida a l’accés vascular existent després del fracàs de l’empelt renal. El 

mateix Dr. Roca presentará 2 comunicacions orals a la Reunió de la SCN 

d’aquet mes i al Congress de l’EDTA de Budapest del mes proper, 

respectivament. 

6. Precs i preguntes. El Dr. Sans va comentar la taula rodona que ell va moderar 

sobre accés vascular dins del darrer UpDate de Diàlisi de la Pedrera. Tambè 

va dir que ell i la Dra. Cufí están treballant en un protocol sobre una idea del 

Dr. Fontserè respecte a l’encebat del catèter amb bicarbonat sòdic 1M i que 

podría fer-se a Catalunya de forma multicèntrica. 

 

 

 

Abans de finalitzar la reunió, El Dr. Roca va lliurar al Dr. Sandoval el Diploma 

acreditatiu de la seva presentació. 



 

 

 

 

Sense més incidències, es va donar per finalitzada la reunió a les 17 h 20 m 

 

Cordialment, 

 
 

Dr. Ramon Roca 

Coordinador del Grup de treball d’accessos vasculars de la SCN. 

Mollet del Vallès, 14 de maig de 2019 

 

 


