
2a Jornada d’actualització en 
malaltia renal crònica 

dins la ruta de l’Àrea Integral de Salut (AIS) Nord

PADES
Programa d’Atenció Domiciliària
i Equips de Suport

AP

P R E A LT
Protocol de preparació de l’alta

EAR

CCEE
NEFRO

URG
HUVH

URG
CUAP

H. Sant 
Rafael

Centres 
de Diàlisi

HUVH Atenció primària
Equips d’atenció residencial
Consultes externes de nefrologia
Urgències de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron
Centre d’urgències
d’atenció primària
Centres de diàlisi
Hospital Sant Rafael
Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

CSS

Centres Sociosanitaris

5 de desembre de 2018
Auditori 10a planta de l’Hospital General

Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus

Compartim experiències
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 Programa

8.00-8.30 h     Entrega de la documentació.

8.30-9.00 h     Inauguració.
Carme Nebot, adjunta a direcció del Servei d’Atenció Primària (SAP) Muntanya-Dreta de la 
Gerència Territorial de Barcelona de l’Institut Català de la Salut (ICS).
Daniel Serón, cap del Servei de Nefrologia de l’Àrea General de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron de l’ICS.

9.00-9.30 h     On estem quatre anys després de la posada en marxa de la ruta assistencial? 
Eugènia Espinel, co-coordinadora de la Ruta malalts renals crònics (MRC) i cap clínica 
d’hemodiàlisis i nefrologia clínica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de l’ICS.
Cristina Boté, co-coordinadora de la Ruta MRC a l’Àrea Integral de Salut (AIS) Nord. Directora 
de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Sant Andreu de l’ICS.

9.30-10.00 h   Assajos clínics.
Daniel Serón, cap del Servei de Nefrologia de l’Àrea General de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron de l’ICS.
Xavier Cañas, director de promoció i recerca clínica de Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

10.00-10.30 h Algunes consultes freqüents: què hem de fer amb una  reducció filtrat glomerular? I amb  
                       una hipertensió arterial que no es controla?

Eugènia Espinel, cap clínica d’hemodiàlisis i nefrologia clínica de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron de l’ICS.

10.30-11.00 h Una nova era en el tractament de la nefropatia diabètica.
Maria Jose Soler, adjunta del Servei de Nefrologia de l’Àrea General de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron de l’ICS.

11.00-11.30 h Descans.

11.30-12.00 h Tractament de l’anèmia del pacient renal crònic. Rutes actuals.
Clara Garica-Carro, adjunta del Servei de Nefrologia de l’Àrea General de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron de l’ICS.

12.00-12.30 h Tolvaptan: el nou tractament per la poliquistosis renal.
Irene- Agraz, adjunta del Servei de Nefrologia de l’Àrea General de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron de l’ICS.

12.30-13.00 h Col·laboració entre professionals sanitaris de diferents àmbits, punt clau en la millora del  
            malalt renal crònic.

Sonia Caparrós, nefròloga i directora mèdica de Diaverum. 

13.00-13.30 h Atencions pal·liatives en malalts renals crònics (MRC).
Francisco Montenegro, metge del Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) 
Sant Andreu, MUTUAM.
 

13.30-14.00 h Cloenda i resum final.
Daniel Serón, cap del Servei de Nefrologia de l’Àrea General de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron de l’ICS. 
Rosamaria Serrasolsas, directora dels Sectors Sanitaris Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant 
Andreu. Directora de l’Àrea Integral de Salut Barcelona Nord. Regió Sanitària Barcelona, 
Consorci Sanitari de Barcelona Servei Català de la Salut. 



Auditori 10a planta de l’Hospital General Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus (1A)

Comitè organitzador

Cristina Boté, co-coordinadora de la Ruta MRC a l’AIS Nord. Directora de l’EAP Sant Andreu de l’ICS.
Mercè Cuartero, secretària del SAP Muntanya - Dreta de la Gerència Territorial de Barcelona de l’ICS.
Eugènia Espinel, co-coordinadora de la Ruta MRC i cap clínica d’hemodiàlisis i nefrologia clínica de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron de l’ICS.

Inscripcions
Professionals de l’ICS: mitjançant l’aplicatiu de Formació.
Professionals externs a l’ICS: enviar un e-mail a cbotei.bcn.ics@gencat.cat indicant el vostre nom i cognoms, 
correu electrònic, telèfon de contacte i lloc de treball.

Certificat d’assistència emès per la Unitat de Formació de la Gerència Territorial de Barcelona de l’ICS.

Col·laboradors en l’actualització de la ruta

http://www.portalics.rrhh/SGRH/inici.html

