
 
 

 

 

 

  

 

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

de Nefrologia  

 

Nombre de sessió: 21 

 Data: Reunits a l’Hospital de Mollet el dijous 12-12-2019 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. Vicent Esteve, Dr. Jose 

Ibeas, Dr. Joaquin Martínez, Dra. Fredzzia Graterol, Dr. Néstor Fontseré, Dr. Manel 

Ramírez de Arellano, Dra. Irati Tapia, Dr. Ramon Sans i Dr. Ramon Roca.  

Membres del Grup que excusen l’assistència:. Dr. Joan Feixas, Dr. Diego Sandoval, Dr. 

Gaspar Mestres i Dr. Joaquim Vallespín  

Convidats a la Reunió: Núria Monill (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 (14-05-2019). Sense objeccions 

2.  Ponència oral: “Maduració de la fístula: simulació computacional”. Aquesta 

ponència va ocupar la major part del temps de la reunió i va ser efectuada conjuntament 

per Jose Ibeas, adjunt del Servei de Nefrologia de l’Hospital Parc Tauli de Sabadell i per 

Núria Monill, Enginyera Biomèdica del LABORATORI 3D de l’Institut 

d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT). Va ser una exposició realment brillant per 

part dels dos ponents que va provocar una discussió molt profitosa amb intervencions 

destacades de tots els assistents a la reunió. 

 



 

 

3. Proposta de ponència i ponent per fer una conferència breu prèvia  a la sessió de 

comunicacions de Diàlisis el dijous 28-05-2020 de 09.00 a 09.15 durant la Reunió 

Anual de la SCN. El Dr. Roca va transmetre prèviament al grup aquesta proposta 

efectuada des de la Junta Directiva de la SCN i, finalment, serà el Dr. Esteve que farà la 

ponència titulada “Resultats de la unitat funcional de l’accés vascular en els indicadors 

assistencials i de gestió hospitalaria:  cinc  anys d´experiència al  Consorci Sanitari 

Terrassa” 

4.  Projecte col.laboratiu amb el VINCat. El Dr. Ibeas va informar de la reunió 

mantenida d’un grup de treball conjunt creat amb el VinCat amb l'objectiu de tenir un 

coneixement més detallat de les complicacions infeccioses relacionades amb els 

accessos vasculars per intentar establir les mesures preventives adequades en cada cas. 

 

5. Situació del protocol per l’encebat del catèter amb bicarbonat sòdic. Es va 

comentar el grau de desenvolupament d’aquest protocol amb intervencions dels 

membres del grup de treball de l’Hospital de Figueres i de l`Hospital Clínic. 

  

6. Previsió de Cursos i Congressos pel 2020 (Mollet, Parc Tauli, GEMAV). El Dr. 

Roca va comentar la previsió d’esdeveniments per l’any 2020 en forma de Jornades 

(Hospital de Mollet, febrer de 2020), Cursos (ecografia, Hospital Parc Taulí, febrer de 

2020) i Congressos (GEMAV, Madrid, novembre de 2020) 

 

7. Precs i preguntes. Cap 

 

Abans de finalitzar la reunió, El Dr. Roca va lliurar a Núria Monill i Jose Ibeas els 

Diplomes acreditatius de la seva presentació: 

 

 

 

 



 

Sense més incidències, es va donar per finalitzada la reunió a les 17 h 40 m 

Cordialment, 

 

 

 

Dr. Ramon Roca, Coordinador del Grup de treball d’accés vascular de la SCN. 

Mollet del Vallès, Barcelona, 20 de desembre  de 2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


