Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
Passeig Vall d’Hebron, 119-129 – 08035 Barcelona
www.vallhebroncampus.com

La donació necessita cor i
formació
El procés de Donació i Trasplantament d’Òrgans i Teixits
18a edició
20, 21 i 22 de febrer de 2019 a Vall d’Hebron

@vallhebron
/vallhebroncampus
/company/vallhebron

Programa
DIA 20

DIA 21

DIA 22

8:00-8:30 - Entrega de documentació

El procés de donació en Asistòlia

No ens oblidem dels teixits

8:30-9:00 - Inauguració

8:30-9:00 – Tipus i resultats

8:00-9:00 - BST, Present y Futur

Donació i trasplantament a Espanya i a

9:00-9:30 - Guia per als tràmits mèdico-legals en el

9:00-9:20 - Model de donació de teixits a Vall

Catalunya. Taula rodona: ‘Cura al final de la

procés de donació d’òrgans i teixits de donació

d’Hebron

vida’

cadàver

9:20-09:40 - Teixit ocular

9:00-9:20 - Model de Coordinació de programes de

9:30-10:00 - Limitació del Tractament de Suport

9:40-10:00 - Teixit osteoarticular

donació i trasplantament a Vall d’Hebron

Vital

10:00-10:30 - Medul·la òssia i cordó umbilical

9:20-09:40 - La donació i el trasplantament a

10:00-11:00 - Donació en Asistòlia controlada

10:30-11:00 - Cafè

Catalunya (OCATT)

11:00-11:30 - Cafè

El rol d’infermeria en la donació i el

9:40-10:10 - Model espanyol de donació i

11:30-12:00 - ECMO en l’aturada cardíaca

trasplantament

trasplantament (ONT)

refractària

11:00-11:30 - Reptes actuals de l’infermer/a

10:10-11:30 - Cures al final de la vida. Caminant per

12:00-13:00 - Donació en Asistòlia No Controlada

perfusionista en la donació i el trasplantament

la corda fluixa

13:00-13:30 - Extracció d’òrgans toràcics en asistòlia

11:30-12:00 - Punts clau de les cures d’infermeria en

11:30-12:00 - Cafè

13:30-14:00 - Extracció d’òrgans abdominals en

el postoperatori del trasplantament pulmonar en la

La donació en mort encefàlica

asistòlia

unitat d’hospitalització

12:00-12:30 - Detecció

14:00-15:30 - Dinar

12:00-12:30 - Cures al final de la vida

12:30-13:15 - Avaluació d’òrgans i teixits

15:30-16:45 - Taller: Habilitats efectives. Bases per a

12:30-13:00 - Fragilitat i trasplantament renal

13:15-13:45 - Diagnòstic de mort encefàlica

una bona comunicació

13:00-14:00 - Testimonis reals

13:45-14:30 - Manteniment

16:45-18:00 - Taller: Comunicació amb la família

14:00 - Comiat final

14:30-16:00 - Dinar

18:00-19:15 - Taller: Investigació de la voluntat de

16:00-18:00 - Professionals 3.0. Els perquès, els quès

donació

i els coms de les professions en temps d'incertesa

19:15 - Comiat

18:00 - Comiat

