Porque se realizam
estas JORNADAS?
As enormes listas de espera de doentes cuja única terapêutica é
o transplante, foi sem dúvida, o que motivou a organização das
1.as Jornadas do Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação
do Hospital de S. José.
“O problema da disponibilidade de órgãos vitais para
transplante, infelizmente, não é teórico, mas dramaticamente prático.” De acordo com
esta citação do Monsenhor Vitor Feytor Pinto, devemos como profissionais de saúde estar
sensibilizados para a referenciação de todos os potenciais dadores, pois ao não referenciar um
dador estamos, no mínimo, a prejudicar 7/8 doentes que poderiam ser transplantados com os
órgãos que iriam ser colhidos. A história da medicina mostra claramente os progressos que tem
sido possível realizar, para assegurar às pessoas que sofrem uma vida mais digna. O transplante
de órgãos e tecidos representam uma vitória da ciência médica e são um sinal de esperança para
os muitos doentes que aguardam em lista de espera. Mas, a colheita de órgãos de origem
humana para transplantação é uma condição imprescindível e, seguramente a mais limitativa à
evolução desta terapêutica (transplantação), importando assim, implementar medidas que
contribuam para o aumento da dádiva. Os 5 Gabinetes Coordenadores de Colheita e Transplantação,
que em conjunto com os Coordenadores Hospitalares de Doação, constituem a Rede Nacional de
Coordenação de Colheita e Transplantação, têm a responsabilidade de criar estratégias nos seus
Hospitais de modo a que todos os potenciais dadores sejam referenciados. Assim, podemos dizer que
esta organização é uma das estratégia para a sensibilização dos profissionais de Saúde.

Objectivos
• Dar uma visão alargada da actividade de Colheita e
Transplantação convidando peritos Nacionais, Espanhóis e o
Presidente da “European Transplant Coordinators Organization”
• Contribuir para a redução dos doentes em listas de espera para
transplante.

Temas
• Actualidade Ibérica na Colheita de Órgãos – Perspectiva Europeia;
• Rede Nacional de Coordenação de Colheita e Transplantação – Realidades e Desafios;
• Assistência e Circuito do Doente Neurocrítico nos Hospitais – Estratégias a Adoptar;
• A Família do Doente Neurocrítico e os Profissionais de Saúde – O cuidar das Famílias;
• Colheita de Órgãos e Tecidos – Equipa Pluridisciplinar;
• A Transplantação em Portugal – Unidades de Transplante.

Prelectores
Todo o programa é recheado de nomes que se destacam, no seio desta temática, quer pelo seu
envolvimento quer pela sua expertise no meio.

Inscreva-se e participe...
Estas Jornadas, são dirigidas a todos os Profissionais de Saúde. As inscrições podem ser
realizadas de forma simples e prática, directamente no site da Associação Cientifica dos
Enfermeiros em:
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