Si vols ser donant, informa-te’n aquí:
BANC DE SANG I TEIXITS
Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Passeig Taulat, 116 08005 Barcelona
Tel. +34 93 557 35 00
bst@bst.cat
bancsang.net/banc-teixits
ATENCIÓ AL DONANT
atencioaldonant@bst.cat

està a les
teves mans!

TOTS donants
podem ser

de

còrnia

I per què fer-se donant de teixits?
• Perquè pots contribuir a salvar vides.

Què és el trasplantament de còrnies?

• Perquè hi ha moltes persones que
necessiten teixits per continuar vivint.

Moltes vegades el trasplantament de còrnia és
l’única opció de recuperar la vista. Ser donant és
l’acte més gran que pot fer una persona després
de la mort.

• Perquè una persona donant de teixits
pot ajudar a més de 100 persones.

En la donació s’obtenen còrnies sanes per trasplantar-les a les persones que ho necessiten. Però
per aconseguir-ho és necessària la solidaritat de
molta gent.

• Perquè convertim la mort en vida.

com i quan fer-se donant de còrnies?
Quan una persona es planteja ser donant de
teixits, el primer que ha de fer, i el més important,
és comunicar la seva decisió a la família i amistats més properes.
Aquests seran les primeres a les quals la persona coordinadora de trasplantaments consulti la
possibilitat de la donació després de la mort.

com es fa l’extracció?
Es realitza amb el màxim respecte cap a la persona difunta. No afecta a l’aspecte de la persona donant i tot el procés funerari continua sense
alteració ni retards.
Els teixits donats es conserven al Banc de Sang i
Teixits de Catalunya, des d’on s’envien als hospitals per atendre les persones malaltes que els
necessiten.

• Perquè qualsevol de nosaltres ho
podem necessitar.

Qui pot ser donant de còrnies?
Tothom pot ser donant, però s’han de complir un
seguit de requisits:
Estar ingressat en un centre hospitalari en el
moment de la defunció.
Ser més joves de 85 anys.
S’ha de conèixer la causa de la mort.
No ser portador/a de VIH/ VHB /VHC
No patir càncer hematològic (leucèmia, linfoma, Hodking, etc.). Qualsevol altre neoplàsia
no incapacita.
No patir infeccions en el moment de la mort
sense tractament antibiòtic.
No haver rebut hemodiàlisi els últims 3 mesos.
No patir demències com ara: priones, ELA o
parkinson.
No ser persona receptora de còrnia amb anterioritat.

