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INTRODUCCIÓ
L’Endocrinologia Reproductiva i la Reproducció Assistida constitueixen una de les
subespecialitats de la Ginecologia i Obstetrícia que ha experimentat un major augment
a les últimes dècades. Això ha estat condicionat pel progressiu augment de parelles amb
problemes per obtenir una gestació i també és conseqüència dels nous models de família
(dones lesbianes o sense parella) que també desitgen complir els seus desitjos reproductius.
Per això el nombre de fills fruit de les tècniques de reproducció assistida a Catalunya l’any
2017 s’ha elevat fins al 6 % de tots els naixements. A més la comunitat científica ha aconseguit
grans avanços en temes de reproducció en tots els seus aspectes, des de l’etiologia al
diagnòstic o l’abordatge terapèutic de les diferents situacions clíniques plantejades. De tot
això es pot deduir que aquesta subespecialitat és cada vegada més complexa, i per tant,
sigui necessària una formació més detallada i específica.
Per això hem dissenyat aquest curs que està dirigit a residents d’últim any que vulguin
aprofundir en el coneixement del diagnòstic de l’esterilitat així com totes les proves i
tècniques de reproducció assistida que es realitzen actualment.
L’objectiu docent del curs és que els assistents adquireixin les competències necessàries
per abordar pacients no complexes que requereixin una tècnica de reproducció assistida
i que serveixi com a trampolí d’aquells que en un futur vulguin dedicar-se a aquesta
subespecialitat.
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PROGRAMA
14:00-16:00 h
Arribada: allotjament
DIA 1: DIMECRES TARDA
MÒDUL 1
Coordinador: JJ Espinós

DIA 2: DIJOUS MATÍ
MÒDUL 2
Coordinador: Francesc Fàbregues

16:00-16:15 h
Presentació del curs
Juan José Espinós / Miguel Ángel
Checa

08:30-10:00 h
La inseminació artificial: exposició
col·loqui
• Paper actual de la inseminació artificial en
reproducció assistida
Iñaki González-Foruria (I.U. Dexeus)
• Protocols d’estimulació
ovàrica en el de
context
27 de Septiembre
2018
de la inseminació artificial
Sara Peralta (H. Clínic)
• Preparació de les mostres seminals.
Aspectes rellevants
Rafael Lafuente (Eugin-CIRH)

16:15-16:45 h
Fisiologia del cicle ovàric i endometrial.
Aplicació en Reproducció
Juan José Espinós (Fertty)
16:45-17:15 h
Estudi bàsic de la dona estèril i proves
alternatives
Margalida Sastre (Hospital General de
Hospitalet)
17:15-18:00 h
Estudi bàsic i ampliat l’home
Ana Puigvert (Fertty)
18:00-18:30 h
Cafè
18:30-20:00 h
Cas clínic sobre diagnòstic d’una parella
amb problemes d’esterilitat
Anna Blázquez (Grupo Eugin)
21:00 h
Sopar

10:00-10:30 h
CONFERÈNCIA:
La cirurgia en reproducció: indicacions
actuals
Francesc Fàbregues (H. Clínic)
10:30-11:00 h
Cafè
11:00-13:00 h
La fecundació in vitro amb òvuls propis:
exposició col·loqui.
• Protocols d’estimulació. Nous aspectes
Monica Aura (Fertty)
• La punció fol·licular i la transferència 		
embrionària. Aspectes tècnics
Buenaventura Coroleu (I.U.Dexeus)
• El laboratori a FIV: La fecundació i cultiu
d’embrions i vitrificació embrionària
Sergi Rovira (Fertty)
13:00-15:00 h
Dinar
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PROGRAMA
DIA 2: DIJOUS TARDA
MÒDUL 3
Coordinador: Miguel Ángel Checa

DIA 3: DIVENDRES MATI
MÒDUL 4
Coordinador: Josep M. Gris

15:00-16:30 h
La donació de gàmetes: exposició
col·loqui
• Indicacions de la donació de gàmetes
Laura Costa (H. Sabadell)
• Maneig d’un programa de donació
de gàmetes: la donant
Pere Feliu (Embryogin)
• Preparació endometrial en un cicle
de ovodonació
Ana Robles (H. Del Mar)

09:30 -11:00 h
Preservació de fertilitat: exposició
col·loqui
• Preservació per causa mèdica
JM Gris (H. Vall d’Hebron)
• Preservació per causa social
Antonio Requena (IVI Madrid)
• Aspectes tècnics i modalitats 		
d’estimulació
Juana Peñarrubia (IVI BCN)
• Criopreservació teixit ovàric i el seu 		
tractament, reimplant
Cristina Salvador (H. S.J. de Deu).

16:30-17:00 h
Cas Clínic sobre baixa reserva oocitària
Miguel Ángel Checa (H. del Mar)
17.00-17:30 h
Cafè
17.30-19.30 h
El diagnòstic genètic
preimplantacional: exposició col·loqui
• Tècniques
Santiago Munné
• Indicacions del diagnòstic.
Situació actual a Espanya
Mireia Sandalinas (Reprogenetics)
• Indicacions screening genètic
Buenaventura Coroleu (I.U.Dexeus)
• Altres tècniques de selecció 		
embrionària
Mark Grossmann (Barcelona IVF)
21:00 h
Sopar

11.00-11:30 h
Cafè
11.30-12.00 h
CONFERÈNCIA:
Noves modalitats terapèutiques de la
fallada ovariana: trasplantament ovàric,
disrupció ovàrica, stem cells
César Diaz (UK)
12:00-13:30 h
El laboratori de reproducció
• Organització del laboratori
Ivette Vanrell (Embryotools)
• Els sistemes de cultiu
Aïda Casanoves (Fertty)
• Requisits tècnics i legals que ha de tenir
un laboratori de Reproducció assistida
Ruth Barrio (SCS)
13.30-15.30 h
Dinar
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PROGRAMA
DIA 3: DIVENDRES TARDA
MÒDUL 5
Coordinador: Carlos Dosouto
15:30-17:00 h
Cas clínic sobre complicacions en
Reproducció Assistida
Silvia Grau (Hospital Quirón-Salut)
17.00-17:30 h
Cafè
17:30-19:00 h
Anovulació i reproducció exposició
col·loqui
• Estudi de la dona amb problema endocrí
Carlos Dosouto. HSP-FP
• Abordatge mèdic de les amenorrees 		
hipotàlem-hipofisàries
Beatriz Álvaro, (I.U.Dexeus)
• L’ovari poliquístic
Gemma Casals (H. Clínic)
19.00 h
Cloenda de les jornades
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