
 
 

 

 

 

  

 

Acta de la reunió del grup de treball d’accés vascular de de la Societat Catalana de 

Nefrologia  

 

Nombre de sessió: 22 

 Data: Reunits a les 16,30 h de dijous 03-06-2021 de forma telemàtica 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 

Idees, Dr. Joaquin Martínez, Dra. Irati Tapia, Dr. Joaquim Vallespín i Dr. Ramon Roca.  

Membres del Grup que excusen l’assistència:. Dr. Joan Feixas, Dr. Néstor Fontserè, Dr. 

Gaspar Mestres, Dr. Manel Ramírez de Arpellà i Dr. Diego Sandoval 

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 després de la inactivitat produïda per 

la pandèmia de COVID. A continuació, es va iniciar la Reunió segons l’Ordre del Dia: 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió prèvia (12-12-2019). Sense objeccions 

2.  Ponència oral: Dr. Ramon Roca, Hospital de Mollet, Fundació Sanitària 

Mollet, Barcelona. “Efecte de la taxa de trasplantament renal sobre la taxa de fístula 

arteriovenosa dels pacients prevalents en hemodiàlisi”. Aquet punt va ocupar la majoria 

del temps de la reunió. Va ser una exposició que va provocar una discussió molt 

profitosa amb intervencions destacades de tots els assistents a la reunió. 

3. Nou estudi col.laboratiu amb el RMRC: accés vascular del pacient pediàtric. El 

Dr. Roca va comentar que, a la propera Reunió Anual de la SCN (format virtual), es 

presentaran els resultats d’un nou estudi efectuat en col·laboració amb el RMRC: 

ACCÉS VASCULAR PER HEMODIÀLISI DELS PACIENTS PEDIÀTRICS A 



CATALUNYA: ANÀLISI DE LES DADES DEL REGISTRE DE MALALTS 

RENALS (1997-2018) 

4.  Previsió de Cursos i Congressos pel 2021 i 2022- GEMAV, Mollet, Parc Tauli). 

El Dr. Roca va comentar la previsió d’esdeveniments de l’accés vascular. Concretament, 

va animar als assistents a la reunió a enviar Abstracts per TERCER CONGRESO DEL 

GEMAV que s’efectuarà de forma presencial a l’Hotel Riu de Madrid (18-20 de 

novembre de 2021). 

 

7. Precs i preguntes. Cap 

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’accés vascular de la SCN. 

Mollet del Vallès, Barcelona, 04 de juny  de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


