
14 d’octubre de 2022      

Dia Mundial de la Donació d’Òrgans, 

Teixits i Trasplantaments 

Cada 14 d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Donació d’Òrgans, 

Teixits i Trasplantaments. Una celebració que té com a propòsit 
incentivar totes les persones del món a voler ser donants i així salvar 

la vida d’altres persones.!

El trasplantament consisteix en la substitució d'un òrgan (o teixit) 

deteriorat per un altre que funciona correctament. És un tractament 
que en alguns casos serveix per millorar la qualitat de vida de les 
persones però, en molts altres, constitueix l’única esperança de vida.!

L’equip de coordinació de trasplantaments del Servei de Medicina 
Intensiva compta amb professionals mèdics, d’infermeria i administratius.!
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Donació,
una decisió

que salva vides
Claus de la donació i el trasplantament 

d'òrgans i teixits al nostre entorn

Des d'un nounat a persones d'edat 
avançada o amb malalties greus. 
Qui valora cada cas és el coordina-
dor de trasplantaments.

Qui pot donar

La prioritat de l'equip mèdic és 
salvar la vida del pacient. Mai una 
possible donació condiciona el seu 
tractament.

El pacient, primer

La generositat, la solidaritat i 
l'altruisme demostrats en donar 
òrgans fa que totes les grans 
religions donin suport a la donació.

Valors de la donació

El diagnòstic de mort encefàlica, per 
exemple, l'han de certificar tres 
metges aliens a la coordinació de 
trasplantaments.

Mort confirmada

La comunicació amb la família 
sobre la possibilitat de donació la fa 
el coordinador de trasplantaments, 
format per a aquestes ocasions.

Suport emocional

Infografia: Heber Longás, Fundamentium

No hi ha donació si el difunt va 
expressar el seu rebuig o si la família 
no dona el seu consentiment.

Els òrgans s'assignen segons 
criteris objectius, com grup sanguini, 
urgència, gravetat, compatibilitat, 
temps en llista, edat, mida, etc.

Llistes d'espera

De cada donant es trasplanten una 
mitjana de 3,5 òrgans, encara que 
els òrgans d'un donant podrien 
salvar fins a   9   persones.9

Vides salvades

També es donen una gran varietat 
de teixits que poden millorar la 
qualitat de vida de moltes més 
persones.

Qualitat de vida

Pots demanar el teu carnet de 
donant o indicar-ho a La Meva Salut, 
però el més senzill és compartir la 
teva voluntat amb familiars i amics.

Com fer-se donant

Sempre es demana a la família del 
difunt si va expressar en vida el seu 
desig de donar. Si no és així, els 
familiars decideixen sobre la 
possible donació.

La família decideix

Durant la donació el cos del difunt 
és tractat amb el màxim respecte. 
Si es considera oportú, pot ser 
visible durant la vetlla.

Respecte al cos

Ets en el lloc del món amb majors 
taxes de trasplantaments, gràcies a 
una organització amb prestigi 
internacional i gran suport social.

El millor lloc
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La donació explicada  
als més petits 

L’Associació de nens i nenes amb trasplantament hepàtic (ANiNATH) 

i l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) han creat un 
conte que parla dels trasplantaments amb l’objectiu de posar el seu 
granet de sorra per normalitzar el tema de la mort en una societat que 
sovint encara la considera un tabú i en deixa els infants al marge. !

!

Volem fomentar i construir una realitat 
social on la població participi de 
manera activa en la donació 

d’òrgans i teixits gràcies a una 

informació rigorosa i fiable, i que 
d’aquesta manera cada persona pugui 
prendre les seves pròpies decisions. !

Us animem a  

ensenyar el conte  

a tots els infants. 

Les persones informades 

poden prendre millors 

decisions quan arribi el 

moment de fer-ho. 


