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Conscients de la necessitat d’incidir molt activament entre els més joves, el BST ha desenvolupat
dos programes innovadors: un adreçat als estudiants universitaris a través de missatges transgressors, i un altre, als escolars d’Educació Primària i
Secundària i als infants d’esplais i escoltes, amb
una doble finalitat a curt i a llarg termini.
Amb perspectiva de futur, s’utilitza la proposta educativa de l’Aprenentatge i servei perquè els infants
coneguin la importància de la donació i la visquin
com un acte necessari i natural. Aquesta visió els
permetrà plantejar-se donar sang quan facin els
18 anys. En el present, el programa vol aprofitar

beneficis per al receptor, els efectes per al donant, etc.

la capacitat de comunicació dels petits per donar a
conèixer el missatge entre el seu entorn adult.
El resultat de totes aquestes activitats ha estat que,
en els darrers anys, el BST ha pogut donar resposta
a les necessitats creixents de components sanguinis.

Dia Mundial del Donant de Sang
Segurament, aquesta manera de plantejar la promoció de la donació de sang ha estat fonamental
perquè, enguany, Barcelona hagi estat nomenada
la seu del Dia Mundial
del Donant de Sang, amb
el lema “Nova sang per
al món”. L’esdeveniment
vol incentivar l’adhesió
de nous donants de sang,
joves, que assegurin la transfusió de components
sanguinis a tots aquells que ho necessitin.
Sens dubte, la celebració del Dia Mundial del
Donant de Sang a Catalunya és un motiu de satisfacció. En primer lloc, perquè creiem que és el
reconeixement a un model d’organització que integra professionals i voluntaris, i que es basa en la
imaginació i en un treball entusiasta.
Satisfacció també, perquè el Dia Mundial del Donant de Sang ens ha de permetre disposar de
més eines per difondre que la donació és un
acte senzill, però d’un valor i una transcendència extraordinaris.

www.donarsang.gencat.cat

El president de la Federació Catalana de Donants de Sang, Marc Ibars,

Coincidint amb el 14 de juny, Dia Mundial del

ens explica la gran importància que

Donant de Sang, coneguem quina és la tasca dels

té la sang per als hospitals i com

delegats de l’Associació de Donants de Sang del

n’hem de ser conscients per decidir-

Vallès Oriental.

nos a donar.
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Donar sang, teixits o òrgans és un gest solidari cap a altres
persones que no ens aporta a canvi cap benefici material. Quins
són els motius que ens mouen a fer-nos donants?

Barcelona, capital
del Dia Mundial
de la Donació
per al món”, Barcelona es conver-

Testimonis 14 - 15
La veu de qui dóna i rep

teix aquest any en la capital

Coneguem l’experiència de la donació amb la

mundial del donant de sang, i

directora de l’Organització Catalana de Tras-

ofereix un especial protagonisme

plantaments, Dolors Deulofeu, i els mateixos

als més joves.

testimonis.

Sota el lema general “Nova sang

Per tot això, vull aprofitar l’oportunitat per repetir
de nou que “Amb una vegada no n’hi ha prou,
vine a donar sang”.

Lluís Puig Rovira
Director d’Hemodonació
Banc de Sang i Teixits

“Sense sang els
hospitals gairebé no
podrien obrir les portes”

EL CAP DESTACA... 4 - 5
Donar sang a La Roca
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A

ctualment, la transfusió de components
sanguinis (plaquetes, plasma i hematies) és
un tractament indispensable per superar
alguns símptomes i perquè molts malalts afectats
de les patologies més variades puguin sobreviure.
Al nostre país, l’assistència sanitària i, en conseqüència, la transfusió sanguínia, a partir de la llei
impulsada pel ministre Ernest Lluch, ha esdevingut un dret universal. Qualsevol dret va associat
sempre a un deure. D’aquesta manera, el dret dels
malalts a rebre una transfusió va de la mà del deure dels ciutadans sans de
donar sang.
L’eslògan “Amb una vegada no n’hi ha prou”
del Banc de Sang i Teixits
(BST) emfatitza que la donació s’ha de fer amb regularitat, perquè les necessitats són també regulars. Ens calen més de 900
donacions de sang cada dia per poder subministrar
els més de 1.300 components sanguinis diaris que
necessiten tots els centres sanitaris catalans.
El BST és el responsables de difondre la importància
de la donació de sang al nostre territori, juntament
amb les persones voluntàries, generalment organitzades al voltant de les associacions comarcals de
donants de sang.

de les donacions. Per tant, coneguem els tipus que n’hi ha, els
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A la nostra comarca destaquem…

5

Finalitzada la donació i un cop recollit el

Resultats satisfactoris

material del local, redactem un informe

Des que efectuem aquesta tasca, els resultats de

L’Ajuntament ens ha reconegut com una entitat

sobre com ha transcorregut la campanya

recollida han estat satisfactoris. Ens agradaria

més del municipi, i apareixem a la seva pàgina

i l’enviem per correu electrònic a les persones

destacar un detall quant als sexe dels donants:

web com a Associació de Donants de Sang del

responsables de Barcelona i Mollet.

en la primera donació (novembre de 2008),

Vallès Oriental amb un número de telèfon de

els homes superaven de llarg les dones; en la

contacte.

Durant l’any, donem suport a la persona

següent es van anivellar; i, des d’aleshores, les

Si voleu conèixer el calendari de campanyes,

responsable de les campanyes i assistim,

dones pràcticament doblen els homes.

podeu connectar-vos a: www.donarsang.
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juntament amb el president i el secretari

D’altra banda, des d’aquestes línies, us animen

gencat.cat, a l’apartat “On puc donar sang”.

de l’associació, a reunions amb els responsables

a perdre la por a l’agulla i venir a donar sang, ja

A més, durant el mes en curs, si indiqueu

de la regidoria de Benestar Social, i amb la

que per a nosaltres és un gest senzill, però que

la població o el codi postal, podreu veure la

Direcció de l’ABS amb l’objectiu de mantenir un

pot suposar la vida per a d’altres persones.

programació de campanyes per dates.

contacte permanent.

7

Una vegada a l’any, expliquem als
alumnes de Batxillerat de l’IES de La
Roca tot el procés que segueix la sang

des del donant fins al malalt receptor. Tot i
que ells encara no poden ser donants per edat,
busquem sensibilitzar-los i despertar-los la
inquietud de ser solidaris.

8

Com a delegats, acudim a actes
relacionats amb la sang, sempre que ens
convoquen.

Donar sang a La Roca
Aprofitant que estem a punt de celebrar el Dia Mundial del Donant de Sang amb seu a Barcelona i
coincidint amb els actes que es fan a la ciutat, ens agradaria divulgar la tasca dels delegats de l’Associació
de Donants de Sang del Vallès Oriental.

C

om a delegats, vam fer la primera
campanya a La Roca el novembre de
2008. Des d’aleshores, hem continuat

on es fa habitualment la campanya.

els donants i, molt especialment, a les

Finalment, els membres de l’Associació us

de la regidoria de Benestar Social de

de la campanya.

dones, que supereu amb percentatge els

animem a tots a donar sang i donem les

homes.

gràcies a aquells que ja ho feu!

1

l’Ajuntament, informar de les dates,

demanar la col·laboració del personal de l’equip

al març, al juliol i al novembre, en la tercera

de voluntariat del municipi per poder atendre

setmana del mes.

adequadament els donants durant la campanya.

tasca consisteix en:

4
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del desplaçament fins a l’ABS de La Roca,

del nostre municipi volem felicitar a tots

d’avui, fem 3 campanyes anuals al municipi:

tècnica de campanyes de Barcelona, la nostra

Des de l’Associació de Donants de Sang
pengi la pancarta i s’adjudiquin els espais el dia

sol·licitar ajuda per a penjar les pancartes i

marquen des de l’Associació i la coordinadora

Enhorabona!

Establir un diàleg amb les responsables

organitzant les col·lectes regularment. A dia

A banda d’aplicar les directrius que ens

Us animen a perdre la
por a l’agulla i venir
a donar sang

2

Mantenir el diàleg amb les persones
que la direcció de l’ABS responsabilitza
d’aquests temes, amb la finalitat que es

3
4

Distribuir els materials oficials de

Amb el temps que portem col·laborant

la campanya pels centres oficials i

amb la donació de sang i organitzant

comerços del municipi, uns dies abans

les campanyes, hem notat un augment

de la campanya.

de donants a La Roca i a Santa Agnès.
Tanmateix, volem animar els veïns de la

El dia de la donació, preparar els espais a

Torreta a que donin més. Probablement,

l’ABS i, durant la campanya de donació,

la seva menor participació sigui a causa

atendre els donants el millor possible.

“La donació de sang
és un gest solidari,
lliure, generós i sempre
necessari”

Avui les dones donants
doblen pràcticament els
homes

L’Associació de Donants de Sang
del Vallès Oriental
Delegats a la Roca del Vallès
Javier Iturri Echevarría
Josep Martí Vila
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L’ABS la Roca destaca...
Júlia Villanueva

Donants i receptors,
la veu dels testimonis

Estudia Medicina a Girona. Té 18 anys i acaba de
donar sang per primera vegada.

‘Els joves estem
en el millor moment
per donar sang’
Com és que vas anar a donar sang?
Feia molt temps que volia donar, però com que no tenia 18 anys no podia.
De seguida que vaig fer els 18 vaig anar-hi.

Josep Bartres
Per una malaltia molt minoritària va haver de
rebre transfusions de sang per poder salvar la vida.

I com va anar l’experiència?
A mi no em feia respecte ni res i va ser com m’esperava. No em va fer gens
de mal i em van atendre molt bé.

‘El meu cos no produïa
sang i necessitava les
transfusions per viure’

Repetiràs?
Sí, clar, a la propera campanya que facin. Quan hi vaig anar ja els hi vaig
preguntar a veure quan podia tornar-hi.
Creus que els joves estan conscienciats amb la donació de sang?
Jo veig molta gent que li sembla molt bé, però no conec gaire gent que

Quina era la seva malaltia?

doni. Ara que he començat la universitat he conegut més gent que dóna,

Fa set anys, em vaig infectar del microbi de la leismanhia, que em va

suposo que perquè es fan campanyes per als universitaris.

provocar la paràlisi de la majoria d’òrgans del cos (el pàncrees, els
Quines raons creus que tenen els joves que no donen?

ronyons...). Era un cas poc comú, n’hi havia quatre a tot el món.

Segur que no és per falta d’informació, perquè n’hi ha molta. Crec que
I quin tractament li van haver de fer?

el que passa és que a la gent li fa respecte que li treguin sang o que li fa

Des de l’hospital Sant Pau em van atendre molt i molt bé. Em van

mandra haver-se de desplaçar per fer-ho.

haver de medicar i, al final del procés, em van haver de fer vàries
transfusions de sang, perquè el meu cos no en produïa i les necessi-

Ets la noia que està a la pancarta de promoció de la donació a La

tava per seguir vivint.

Roca, oi?
Sí, des de fa un temps estic a la foto de la pancarta. M’ho van proposar i

Com està ara?

em va semblar bona idea si havia d’ajudar a que la gent es conscienciés.

Bé, amb el temps els òrgans es van anar recuperant i vaig anar fabricant sang per mi mateix. Però ara el meu cos no crea plaquetes, tot i

Què els hi diries als joves que no han donat mai?

que no m’han hagut de fer cap transfusió de plaquetes, encara.

Que hi ha molta gent que ho necessita i nosaltres per ser joves estem en el
millor moment per a fer-ho. I que no costa gens d’esforç ni fa mal.

Havia donat sang abans d’estar malalt?
No, el que havia donat era precisament plaquetes, per un familiar que
ho necessitava.
Com valora la donació després de viure la seva experiència?
A partir de l’experiència m’he conscienciat molt de la seva importància. La gent no acaba d’entendre que donar sang és vital per salvar
vides dels que necessiten una transfusió. Crec que fins que no t’hi
trobes o un familiar proper s’hi troba no valores la seva
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“Veig molta gent que
li sembla molt bé,
però no conec gaire
gent que doni”

“Fins que no t’hi trobes
tu o un familiar proper
no valores la importància
de la donació”

fersalut 7

Tot sobre la donació

fer millorar notablement la seva esperança i
qualitat de vida. Pot ser que una persona que
acaba de morir pugui cedir alguns dels seus

Donació d’òrgans

Resumim els tipus de
donació que existeixen,
els passos a seguir
per fer-se donant de
cada tipus, els beneficis
que tindrà per al
receptor, els efectes
que representarà en
el donant, on podem
trobar més informació
que ens pugui ser útil...
Estar ben informats és
clau per ser conscients
de la seva importància.
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decidiran si es cedeixen els òrgans del difunt.

donació de plaquetes no és dolorosa i dura

que es realitzen a partir d’òrgans de persones

Malgrat el moment delicat que és sempre

aproximadament una hora. Qualsevol donant

vives i les que es fan a partir de persones que

acabar de perdre un familiar, és important

de sang pot ser-ho també de plaquetes.

acaben de morir. La majoria de donacions que

prendre consciència del grau de necessitat

es duen a terme actualment són les proce-

d’aquesta donació, que es calcula que pot ar-

dents de cos cadàver.

ribar a suposar un allargament de vida per a

El plasma és un líquid en el qual estan en sus-

Donació de sang

Són els familiars directes de la víctima que

Hi ha dos tipus de donacions d’òrgans: les

Donació de plasma

Tot sobre
la donació

òrgans perquè siguin trasplantats.

la persona trasplantada que va des dels 2,1

pensió els diferents factors de la coagulació i

Donacions procedents de cadàver

altres proteïnes. Gràcies al plasma és possible

Hi ha moltes persones que estan en llistes

que malalts hemofílics o cirròtics, entre d’altres,

d’espera d’un òrgan que necessiten per se-

CARNET DE DONANT

puguin aturar les hemorràgies. Igual que en el

guir vivint o d’un trasplantament que els pot

Existeix la possibilitat de fer-nos un carnet de

fins als 30,8 anys.

cas de la donació de plaquetes, la donació de

donant a la pàgina de l’Organització Catalana

plasma s’efectua a partir de l’afèresi. Aquest

de Trasplantaments per dur sempre a sobre.

tipus de donació, permet la fabricació dels he-

Així, en cas de mort sobtada, els metges po-

moderivats, un medicament bàsic en el tracta-

den procedir a l’extracció d’òrgans i assegu-

ment de moltes malalties. La donació de sang

rar-nos que la nostra voluntat de donar-los a

corrent no és suficient per recollir prou plasma

qui els necessita, es compleix.

per fabricar tots els hemoderivats necessaris, i

L’extracció d’òrgans i teixits del donant ca-

per això és important que es faci aquest tipus

dàver es fa sempre en condicions estèrils, en

de donació especial.

una sala d’operacions apropiada i la practica

La donació de sang és la més senzilla de to-

Trobareu més informació sobre la donació de

un equip mèdic i d’infermeria qualificat. El

tes. És ràpida, no fa mal ni suposa cap risc

sang a: www.donarsang.gencat.cat; donarsan-

cos no queda desfigurat i sempre és tractat

per al donant, i és absolutament necessària per

gre.org; bancsang.net.

amb el màxim respecte.

garantir una assistència mèdica de qualitat en
els nostres centres sanitaris. Segons el Banc

A part de la donació corrent, hi ha dos tipus

de Sang i Teixits, cada 3 segons algú necessita

de donacions especials de sang. Es tracta de la

sang a Catalunya. Una vegada extreta, la sang

donació de plaquetes i la donació de plasma.

s’analitza al laboratori amb l’objectiu d’evitar
la utilització de sang de portadors de malalties

Donació de plaquetes

com la sida o l’hepatitis.

Les plaquetes són un component de la sang

De cada donació de sang s’obtenen tres com-

que permet la cicatrització de les ferides. Al-

ponents diferents: concentrats d’hematies,

gunes malalties poden provocar el descens

concentrats de plaquetes i plasma. Després

del nombre de plaquetes a la sang, fet que su-

de l’extracció, la sang es manipula per obte-

posa una afectació greu, i que requereix una

nir-ne aquests components per separat, i així

transfusió de plaquetes. Per donar plaquetes

poder administrar al malalt només el produc-

s’utilitza l’afèresi, una modalitat de donació

te que necessita.

de sang que en separa els seus elements. La

La donació de sang
és absolutament
necessària per
garantir una
assistència mèdica
de qualitat en els
nostres centres
sanitaris

DONACIONS DE PERSONES VIVES
Les donacions procedents de persones vives,
només es duen a terme en casos específics

DONANTS DE SANG A CATALUNYA

en què la intervenció no representa cap risc

• De 18 a 25 anys: 12,24% de les

s’esperen grans possibilitats d’èxit en la in-

donacions.
• De 26 a 35 anys: 22,81%
• De 36 a 55 anys: 50,24%
• De 56 a 65 anys: 14,71%

físic per a la vida del donant i en les quals
tervenció. Malgrat això, requereixen una intervenció quirúrgica complexa i un seguiment
mèdic important. Majoritàriament s’utilitzen
per trasplantar un dels ronyons, una part del

Font: Federació Catalana de Donants de

fetge o alguns tipus de cultius cel·lulars.

Sang

trobareu més informació a: ocatt@catsalut.cat
o www.ont.es.
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Tot sobre la donació
Donació de medul·la òssia

Donació de còrnia

En algunes malalties greus com la leucèmia,

La còrnia és la part anterior, clara i trans-

el malalt pot necessitar un trasplantament de

parent, de la capa més externa de l’ull, que

medul·la òssia per seguir vivint. Això és pos-

cobreix l’iris i la pupil·la. Hi ha diferents ma-

sible en cas que un familiar del malalt sigui

laties oculars que provoquen la disminució

compatible per a la donació; però són poques les

total o parcial de la visió per culpa de la

possibilitats que això succeeixi i generalment cal

pèrdua de la transparència de la còrnia.

buscar en el banc. Per al donant, suposa una
senzilla intervenció a l’hospital en la qual

La cirurgia ocular permet el trasplantament de còrnia amb més facilitat

s’extreu part de la medul·la, que es re-

que el d’altres òrgans —ja que

genera seguidament i no té efectes

Entrevista a Marc Ibars, president de la Federació Catalana de Donants de Sang

‘Sense sang els hospitals
gairebé no podrien obrir
les portes’

no té vasos sanguinis— i fer

negatius en la seva salut. També

que el malalt recuperi la

Quin és el perfil del donant de sang?

Què diria a algú que no ha donat mai

es llançaria l’alarma que si no s’augmentessin

existeix la modalitat de donació

visió. El trasplantament

Una persona de classe mitjana i d’entre 36 i

sang?

les donacions l’activitat terapèutica podria

per sang perifèrica. En aquest cas,

de còrnia consisteix en la

55 anys que viu una situació d’estabilitat a

Donar sang és un deure i rebre-la un dret, i

disminuir. He de dir amb molta satisfacció que

el donant ha de prendre’s una me-

substitució d’una còrnia

la feina i amb la família; això fa que estiguin

difícilment podrem exigir el nostres drets si

això últim ja fa 4 anys que no es produeix.

dicació especial per augmentar les

malalta per una de sana pro-

més oberts a les necessitats de la població i

abans no complim els nostres deures.

cèl·lules mare de la seva sang. Passats
uns dies, ha de dirigir-se a l’hospital, on fa una

cedent d’un donant cadàver.

donació de sang especial que separa les cèl·lules

Donació del cos a la ciència

mare i retorna la resta de sang al donant.

Les facultats de medicina i els centres de re-

Per fer-nos donants de medul·la hem de dirigir-

cerca necessiten que es realitzin donacions

nos al nostre banc de sang de referència i indicar

del cos a la ciència per poder estudiar el cos

la nostra voluntat. Seguidament se’ns faran unes

humà i evolucionar en la investigació en sa-

proves analítiques i entrarem dins el registre del

lut. Donar el cos a la ciència no és compatible

banc de medul·la. En cas que un malalt sigui

amb la donació d’altres parts del cos, per

compatible amb nosaltres i necessiti la nostra

tant s’ha d’escollir entre una donació o

donació, se’ns informarà perquè acudim a
l’hospital i se’ns faci la intervenció.
Per trobar més informació: Registre
de Donants de Medul·la Òssia
(REDMO): https://fcarreras.org.

l’altra.
Per donar el cos a la ciència, cal posar-

Federació Catalana de Donants de Sang?

Duem a terme campanyes als col·legis i el
que anomenen “carta als pares dels alumnes”,
de l’explicació de la seva importància a
l’alumnat.

menys?

amb les facultats de medici-

50.000 habitants són les que menys sang

na o centres de recerca en

donen. Per exemple, comarques com el

“Fem moltes activitats
per fomentar la donació
entre els joves”

Baix Llobregat, el Maresme o el Vallès
Occidental són les que tenen un índex més
baix de donació. Per contra, entre les més
participatives trobem la Terra Alta, el Pla
d’Urgell, la Ribera d’Ebre, el Pla de l’Estany,

Com funciona el pla d’emergència en

Com valora que Barcelona sigui la capital

la Garrotxa i el Ripollès.

donació de sang?

del Dia mundial del donant de sang?

ments capaços de generar cèl·lules
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com escrits als diaris, setmanaris i d’altres.

actives en donació de sang i quines

les grans ciutats o els nuclis de més de

La sang que conté el cordó

de comunicació, escoles, universitats, així

Quines zones de Catalunya són més

339 83 03), que facilita el tràmit

umbilical d’un nounat té ele-

la donació: xerrades informatives als mitjans

en què motivem la donació dels pares des

Normalment les zones més poblades,

Donació de
cordó umbilical

Fem moltes activitats encaminades a fomentar

“Conèixer la importància
de les donacions fa que
la gent col·labori més”

se en contacte amb l’OCATT (tel. 93

salut.

Quines activitats de foment es fan des de la

prestin més atenció als temes socials.

El Banc de Sang té un protocol d’emergència

Molt positivament. Catalunya ha consolidat

sanguínies. Recents investigacions veuen

Quin és el principal factor pel qual la gent

que es revisa constantment i es posa al dia

amb els anys i l’esforç de molta gent un

Catalunya va experimentar, l’any pas-

en el cordó umbilical noves esperances per

no es decideix a donar sang?

davant de contingències que hi pugui haver,

model de captació de donants basat en

sat, una disminució de les negatives a la

generar vies de curació de malalties com el

Crec que és el fet de desconèixer la

com recentment la nova grip A. Si l’emergència

l’associacionisme i la promoció de la donació

donació d’òrgans. El 85% de les famílies

càncer o la leucèmia. Alguns hospitals estan

importància que tenen aquestes donacions

és petita, s’alerta totes les associacions

com un gest de solidaritat, de responsabilitat

consultades va cedir a la donació d’òr-

duent a terme una campanya de motivació

per al sistema sanitari. La gent no és prou

de donants perquè intentin fer actes per

i civisme. El compromís dels ciutadans i el

gans d’un familiar. Aquest és un dels mi-

de la donació del cordó dels nounats, ja que

conscient que sense sang els hospitals

informar i augmentar les donacions; també

dinamisme de les associacions converteixen

llors resultats obtinguts en els últims 25

aquest organ és habitualment rebutjat des-

gairebé no podrien obrir les portes. Hi ha

el Banc de Sang programa alguna campanya

la capital catalana en la portaveu idònia per a

anys i que ens situa com una de les co-

prés del naixement.

dades molt clares que ho avalen: cada dia

extraordinària. S’utilitzen els grans mitjans

transmetre l’agraïment mundial als donants.

munitats amb les dades més favorables a

Trobareu més informació al Banc de Sang de

a Catalunya es fan unes 700 intervencions

de comunicació per recordar a la gent que

la donació de l’Estat i d’Europa.

Cordó del Banc de Sang i Teixits:

quirúrgiques i d’aquestes el 60% necessiten

les reserves són baixes i que cal augmentar

Per a més informació sobre la Federació vegeu

www.bancsang.net.

sang o derivats.

les donacions. Si això fos insuficient, llavors

www.donantsdesang.org

fersalut
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Per què cal donar?

Per què
cal donar?
Donar sang, teixits o òrgans és
un gest solidari
cap a altres persones que no ens
dóna a canvi cap
benefici material.
Així doncs, quins
són els motius
que mouen una
persona a ferse donant? En
què ens beneficia aquest acte
altruista? Què
ens cal saber per
decidir-nos a ser
donants?

Cada
3 segons algú
necessita sang
a Catalunya

fersalut

duent a terme la campanya University Attack,
destinada a promoure la donació dins l’entorn

L

universitari. Alhora, el Banc de Sang i Teixits
a generositat és una de les virtuts

estudia l’ús de xarxes socials per incentivar la

humanes més valuoses. Ser donant ens

donació i ha posat en marxa diverses propostes

implica, automàticament, ser generosos,

educatives de promoció de la donació des dels

perquè l’únic objectiu que tenim en fer-ho és

centres educatius universitaris i de formació

ajudar una altra persona que pot necessitar-

professional, i des dels àmbits d’educació no

ho. Molts donants asseguren que pel sol fet

formal, com ara els esplais, amb l’objectiu

de saber que estan ajudant algú senten una

d’incrementar el nombre de donacions entre

sensació de benestar amb si mateixos.

el col·lectiu més jove.

una de cada
10 persones
que entra a
un hospital
necessita sang

Sota el lema general “Nova sang per al món”, Barcelona es converteix aquest any en la capital mundial
del donant de sang, i atorga especial protagonisme
als més joves.

Conèixer bé en què consisteix la donació i
disposar de tota la informació relacionada,

Sabies que...

és clau perquè ens decidim a fer-nos donants

•

Amb una sola vegada de donar sang
ajudes com a mínim 3 persones.

sense pors, malentesos o confusions.

Joves donacions

•

La sang caduca i no es pot fabricar.

•

La major part de la població pot donar

La joventut és el futur, i la seva sensibilització

sang. Cal tenir més de 18 anys, presentar

a la donació de sang és imprescindible

un bon estat general de salut, pesar

El Dia Mundial de la Donació de Sang se celebra, des de fa 5 anys, cada 14 de juny.

per assegurar futurs donants. Aconseguir

50 kg o més i, en cas de ser dona, no

L’objectiu de la diada és homenatjar els donants de sang d’arreu del món, així com les

l’aportació altruista i regular del voluntariat

estar embarassada.

associacions i entitats que treballen pel foment i la promoció de la donació. Cada any, les

La transfusió de sang és una part

entitats coorganitzadores del Dia Mundial del Donant de Sang seleccionen un país amfi-

imprescindible de l’assistència sanitària.

trió que actua com a portaveu mundial de l’esdeveniment. Amb motiu del Dia Mundial de

Els homes poden donar sang 4 vegades

la Donació de Sang, es duran a terme a Catalunya tot un seguit d’iniciatives centrades a

l’any i les dones, 3. Sempre amb un

promoure i informar sobre la donació de sang cent per cent voluntària i no remunerada.

jove en la donació de sang és clau per garantir

•

les necessitats de transfusions de sang amb
seguretat al nostre sistema sanitari actual i

•

en el futur.

interval mínim de 2 mesos.
A partir de la trobada internacional que van

•

No s’ha d’acudir a donar sang en dejú,

fer joves de diferents països a Barcelona el

cal beure molta aigua i evitar àpats

passat mes de desembre, es van organitzar

abundants.

tallers i activitats centrades en la motivació de

Amb una
sola vegada
que donis sang
ajudes com a
mínim 3 persones
12

Actualment, l’escola de negocis ESADE està

Barcelona,
capital del Dia
Mundial
de la Donació

•

El Banc de Sang i Teixits té centres fixos

la joventut per a la donació regular i altruista.

de recollida en els principals hospitals

Els joves van intercanviar experiències i idees

d’arreu de Catalunya i organitza 80

amb l’objectiu de crear un fòrum per organitzar

campanyes amb equips mòbils cada

activitats a nivell global relacionades amb el

setmana. Pots consultar els punts de

Dia Mundial de la Donació.

recollida de sang a: www.donarsang.

Les activitats relacionades amb la jornada
estaran orientades a:


Conscienciar la població sobre la importància de donar sang
voluntàriament i sense remuneració.



Sensibilitzar les persones de la importància que aquesta
donació sigui periòdica, no només puntual.



Promoure un estil de vida saludable entre els donants, com a
clau imprescindible del sistema de salut pública.

gencat.cat/on-puc-donar-sang
•

El Banc de Sang i Teixits realitza totes
les

determinacions

necessàries

per

assegurar que la sang està en perfecte
estat per ser transfosa. Els donants
catalans són majoritàriament dones a
l’entorn dels 30 anys.
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Testimonis
Santi Blasco

52 anys. És donant de sang habitual des que era molt jove.

‘Mai he necessitat sang. En dono per
solidaritat amb els altres’

El perfil més comú del
donant és, segons Roser
Deulofeu, directora de
l’Organització Catalana
de Trasplantaments
(OCATT), un home o dona
d’una mitjana de 56
anys que ha mort per
un accident vascular
cerebral en una UCI (cas
de la donació en mort
encefàlica), o que ha
tingut una mort sobtada
al carrer (cas de la
donació a cor aturat).

L

d’un 15% i, segons Deulofeu, la causa

més freqüent és la negativa prèvia del donant
en vida o el no haver dit res, que posa la família
en situació de dubtar sobre què hauria decidit
el difunt. Pel que fa a la donació procedent de
donant viu, la directora de l’OCATT explica que
sol ser proposada per l’equip mèdic al pacient

La primera vegada va ser amb un amic, quan

si no em sorgeix cap impediment hi vaig.
Ha necessitat sang alguna vegada o algun fa-

Com és que va decidir fer-ho?

miliar proper?

Perquè és ajudar als altres sense que a tu

No, per sort no. Dono sang perquè estic cons-

t’afecti negativament en res. No fa mal i és

cienciat de la importància que té fer-ho i per

molt ràpid, així que ho he anat fent sempre

solidaritat amb els altres. Sé que la sang no es

que he pogut.

pot fabricar, així que si no hi ha donant no hi
sang; és per això que en dono.

Recorda alguna anècdota d’aquella època?

“Donar sang
no fa mal i és
molt ràpid”

‘Comunicar la voluntat de ser donant
és un acte de responsabilitat social
absolutament necessari’
cas de donant cadàver han estat només

Cada vegada que es fa una crida des de La Roca,

era molt jove; després hi vaig anar tornant.

Entrevista a Roser Deulofeu, directora de l’OCATT

’any 2009, les negatives de donació en

Quan va començar a donar sang?

“La nostra societat
és cada cop més
madura i sap que ha
de comunicar a la seva
família i amics la seva
voluntat de ser donant”

2009 és de 112 trasplantaments per milió de
població (pmp), quan la mitjana de l’estat no
supera els 85 pmp. En relació a la donació, la
taxa pmp és de 35,4 versus els 34,3 del global

Maria Dolors Cadena

Té 61 anys i fa més de 10 anys
que dóna sang

‘Ara donar sang
és molt més
senzill que
abans’

Sí, crec que en alguns hospitals si eres do-

Què els hi diria a els que no són donants de

nant de sang i ensenyaves el carnet no calia

sang?

que respectessis l’horari de visites i podies

Que no costa res anar a donar-ne i en canvi pots

entrar a l’hospital quan volies.

ajudar molt a les persones que en necessiten. A
més, et fan un anàlisi cada vegada que hi vas i

Amb quina freqüència dóna actualment?

així portes un control de la teva salut.

Com és que va començar a

Cada quan dóna sang?

donar sang?

Fa 10 o 12 anys que dono el màxim que puc,

Va ser a partir de l’experièn-

cada 4 mesos.

cia d’un familiar que estava
molt malalt. A l’hospital em

Amb la seva llarga experiència, ha notat millores

vaig adonar de la necessitat

en la donació de sang amb el pas dels anys?

de les transfusions i em vaig

Sí, ha millorat molt, ara és molt més fàcil

mentalitzar de que jo podia

anar a donar i està molt millor organitzat.

ajudar a l’altra gent amb

Els professionals també estan més preparats

aquest gest tan senzill.

i donen moltes facilitats.

de l’Estat.

Ha encomanat aquesta costum a la seva fa-

Les bones xifres s’expliquen, segons l’OCATT,

mília?

perquè la nostra societat és cada cop més ma-

Sí, la meva filla i el meu gendre també ho fan, el

dura i sap que d’una o altra forma, ha de co-

meu marit no pot perquè és diabètic.

municar a la seva família i amics la seva volun-

i a la seva família i que actualment és molt

tat de ser donant quan ja no necessiti els seus

Què els hi diria a la gent que no donen regular-

important desenvolupar programes de dona-

òrgans o teixits. Aquest acte de comunicació

ment o no han donat mai?

suposa una gran responsabilitat social per part

Que s’animin, perquè donar sang no costa res.

ció de viu renal per tal de disminuir les llistes
d’espera.

moment tenim les taxes més elevades de do-

de la persona, ja que a la vista de la necessitat,

nació i trasplantament comparades amb àrees

ha pres una decisió absolutament necessària.

Taxes elevades

de més de 7 milions d’habitants, i en general

Roser Deulofeu afegeix que aquesta maduresa

Valorant la situació actual de la donació a Ca-

més altes que les del global de l’Estat. El nom-

és la que ens ha conduït a reduir les negatives

talunya, Roser Deulofeu explica que en aquest

bre total de trasplantaments d’òrgans de l’any

de donació del 20% al 15% l’any 2009.

14

fersalut

“La solidaritat
és el que ens fa
persones i alhora
ens fa feliços”

I també que no tinguin por, perquè no fa gens
de mal i és un bé per a tothom. Jo crec que mig
món ha de ser per l’altre mig i que ens hem
d’ajudar els uns als altres, la solidaritat és el que
ens fa persones i alhora ens fa feliços.
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