
 
 

PRIMERA JORNADA DE SEGURETAT TRANSFUSIONAL 
 CAMP DE TARRAGONA /TERRES DEL EBRE  

 
“15 ANYS D’HEMOVIGILÀNCIA A CATALUÑYA” 

 
 

PROGRAMA 
 
15:00 h. Inauguració de la jornada.  

President del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Fernando Vizcarro Bosch. 

Gerent Regió Sanitària Terres de l'Ebre. Mar Lleixà Fortuño. 

Director assistencial Banc de Sang i Teixits. Enric Contreras Barbeta. 

 

15:15 h. Presentació Unitat territorial BST Camp de Tarragona i TE.  
Virginia Callao. Directora BST Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. 

 

15:30 h. 15 anys de Hemovigilància a Catalunya.  
Eduardo Muñiz-Diaz. President de la Comissió d'Hemovigilància de Catalunya. Director de la Divisió 

d'Immunohematologia. Banc de Sang i Teixits. Barcelona. 

 

16:30 h. La Hemovigilància en el nostre territori.  
Laia Ramiro. Hematòloga. BST Camp de Tarragona i TE. 

 

17:00 h. Pausa-cafè 

 

17:30-19:00 h. TAULA RODONA: Experiències en seguretat transfusional 
Coordinació: Nucli d’hemovigilància BST-Camp de TGN/TE 

Moderadors: Silvia Borràs i Elena Lencero (DUIs BST- camp de Tarragona/TE). 

 

- BST-TGN- Joan XXIII. Estratègies per reduir la incidència de TACO. Patricia Solano. DUI del BST 

Tarragona, referent en transfusió i hemovigilància. 

 

- Hospital Comarcal d’Amposta: Experiència en la utilització del Check List transfusional en un hospital 

comarcal. M. Jesús Masdeu. DUI de la Unitat de Mitja Estada Polivalent del hospital i membre del Comitè 

de Transfusió. 

- BST-Tortosa- Verge de la Cinta: Posada en marxa del Sistema de seguretat Rhesus a l’Hospital Verge 

de la Cinta de Tortosa. Angeles Fresno. DUI del BST- Tortosa, referent en transfusió i hemovigilància. 

- BST Reus-Sant Joan: Sistema de seguretat basat en el cadenat. Judith García. Infermera del BST 

Reus, referent en transfusió i Anna Mateo. DUI referent del BST Reus. 

- Xarxa Santa Tecla. La hemovigilància com a treball en equip. Nuria Cullel (coordinadora laboratori) i 

Heidi Bartel (infermera referent en transfusió). 

 

Debat 
 

19:00 h. Seguretat en els components sanguinis.  
Silvia Sauleda. Responsable Laboratori de seguretat transfusional. Banc de Sang i teixits. 

 

20:00 h. Conclusions de la Jornada. Eduardo Muñiz. 

20:15 h. Clausura. Dr. Ramón Descarrega. Gerent Regió Sanitària Camp de Tarragona 



 

 

    

PONENTS 
 

-Virginia Callao, directora BST Camp de Tarragona i TE. 

-Eduardo Muñiz-Díaz, Director laboratori d’Immunohematología. Coordinador autonòmic d’Hemovigilància. 

Banc de Sang i Teixits. Barcelona. 

-Laia Ramiro. Hematòloga. BST Camp de Tarragona i TE. 

-Silvia Sauleda. Responsable Laboratori de seguretat transfusional. Banc de Sang i Teixits. 
-Silvia Borrás i Elena Lencero (DUIs BST- camp de Tarragona/TE). 

- Patricia Solano. DUI del BST Tarragona. 

- M. Jesús Masdeu. DUI de la Unitat de Mitja Estada Polivalent de l’Hospital i membre del Comitè de 

Transfusió. 

- Angeles Fresno. DUI del BST- Tortosa. 

- Judith García. Infermera del BST Reus. 

- Nuria Cullel. Coordinadora laboratori Xarxa Santa Tecla. 

- Heidi Bartel. Infermera referent en transfusió Xarxa Santa Tecla. 
INSCRIPCIONS, DATA I LLOC 

 
Dia: Dijous, 21 de març de 2019 a les 15:00 hores. 

Lloc: Col·legi Oficial de Metges de Tarragona  
Mail: orellana@comt.org Telèfon: 977 232 012 ext. 208 Sra. Mar Orellana 

 

JUSTIFICACIÓ 
 
El Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre és el responsable del procés de la transfusió en el 

territori. Atenem a 15 centres hospitalaris amb diversa activitat en què es transfonen més de 30.000 components 

sanguinis anualment. Tot i les diferents formes d'organització de cada centre, en tots ells es manté un nivell molt elevat 

de seguretat i qualitat en la transfusió, oferint uns components altament segurs i uns processos el més homogenis 

possible. 

Un dels processos més importants és el Sistema d'Hemovigilància, que consisteix en la vigilància del procés 

transfusional (des del donant fins al receptor) per tal de detectar punts febles i intentar desenvolupar accions de millora, 

amb l'objectiu final d'assegurar la correcta transfusió. Disposar d'un sistema d'hemovigilància és d'obligat compliment al 

nostre país, en el qual està plenament desenvolupat des de l'any 2007. 

El nostre sistema d'hemovigilància està molt ben organitzat ja que es genera en cada centre transfusor, es centralitza 

en les comunitats autònomes, posteriorment al Ministeri de Sanitat i finalment arriba a la Xarxa Europea 

d'hemovigilància. 

 Els informes que s'obtenen de forma anual ofereixen informació transcendent per aconseguir les millors pràctiques tant 

en la donació com en la producció de components i finalment la transfusió dels mateixos. 

Aprofitant que enguany es compleixen 15 de la posada en marxa del Sistema d'Hemovigilància a Catalunya, hem 

volgut comptar amb la presència d'una de les persones de referència en aquest tema, tant a Catalunya com a Espanya 

i fora de les nostres fronteres. 

Parlar de seguretat transfusional i d'hemovigilància en un fòrum en el qual estiguin representats molts dels centres del 

nostre territori i animar que ens expliquin les seves experiències és molt enriquidor i ens permetrà un aprenentatge 

continu i un estímul per millorar. 

El fet que a la Jornada participin tant hematòlegs com a personal d'infermeria representa la nostra manera de treballar, 

formant un equip necessari i dirigit a aconseguir els reptes que se'ns puguin plantejar. 

mailto:orellana@comt.org

