DIJOUS 10 d’abril de 2014
TROBADA DELS ENTRAMUNTANATS A BARCELONA

Sopar i Xerrada divulgativa “TRASPLANTAMENTS D'ÒRGANS A
CATALUNYA: CIENCIA FICCIÓ O REALITAT ” a càrrec del Dr Frederic Cofan
CONVOCATÒRIA Assemblea General de SOCIS: Presentació de Memòria i
Renovació de Junta
Catalunya és capdavantera en el trasplantament
d'òrgans i teixits. Actualment es practiquen
trasplantaments de ronyó, fetge, cor, pàncrees,
pulmó, budell prim, progenitors de l'hematopoesi,
còrnia i de diferents teixits (vàlvules del cor,
artèries, tendons o d'os).
El nivell científic i assistencial del model català de
trasplantaments d'òrgans és dels millors del món.
Tot això ha estat possible en primer lloc per la
solidaritat de la societat, ja que sense els donants
d'òrgans no hi hauria trasplantaments, i en segon
lloc pel gran nivell científic i humà dels diferents
professionals implicats en el procés de donaciótrasplantament.
Actualment és possible la donació en vida d'un
ronyó o part d'un fetge. Aquest model requereix una
gran inversió de recursos econòmics i humans que
cal mantenir.

Encara hi ha molta feina per fer: reduir les llistes d'espera
dels pacients que esperen un trasplantament,
desenvolupar nous tractaments per evitar el rebuig, la
medicina regenerativa per 'fabricar' òrgans, potenciar la
donació de donant viu.
En aquesta trobada podrem veure d'on venim , on estem
i cap on anem en l’apassionant món dels trasplantaments

Frederic Cofan, és Doctor en Medicina, especialista en
Nefrologia i Professor Clinic de l'Universitat de
Barcelona. Actualment és Consultor de la Unitat de
Trasplantament Renal de l'Hospital Clinic de
Barcelona on porta desenvolupant la seva activitat
professional cientifica. Autor d'un centenar d'articles
científics, capítols de llibres i col·laborador de
projectes de recerca.
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DATA i HORA: Dijous 10 d’abril, a les 21.00h SOPAR I XERRADA OBERTA A TOTHOM
LLOC: Restaurant Cullera de Boix Boqueria. Situat al C/ Hospital, 3 METRO Linia III-verda- (Liceu);
PREUS: Preu Soci 23,50 €;
i Preu No-Soci 25,50: €
Imprescincdible confirmació d'assistència: e-mail: info@entramuntanats.org o bé
Telèfon 656 42 54 05 (Demaneu per la Carme)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prèviament al sopar i la xerrada, es reunirà l’ASSEMBLEA GENERAL a les 20h, EXCLUSSIVAMENT PER A SOCIS
-Els socis que vulgueu presentar candidatura comuniqueu-nos-ho abans del dia 6 d’abril, indicant els càrrecs i les persones
que els ocuparan.
-La candidatura ha d’estar formada per President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i vocals. Tots ells han de ser Socis

