Un cop d’ull
Juliol 2017

al Consorci Sanitari del Maresme

1.300 persones
a Catalunya, a l’espera
de rebre un òrgan

L’Hospital de Mataró és, des del 2009, un dels 23
hospitals catalans acreditats per l’Organització
Catalana de Trasplantaments (OCATT) com a centre
extractor d’òrgans. Glòria Miró, metgessa del Servei
de Medicina Intensiva, n’és la coordinadora. Ella i el
seu equip van introduir fa dos anys una nova tècnica
d’extracció d’òrgans, que es realitza després d’una
aturada cardíaca controlada.

Els més freqüents

Ronyó

Fetge

Cor

Pulmó Pàncrees

Visc a Canet i vaig dur un catèter al
fetge durant dinou anys a causa d’una
encefalopatia. Vaig passar sis mesos en
què cada matí dubtava si podria caminar
o no...

El 2016 va haver 460 donants a Catalunya,
la majoria de més d’un òrgan

Jo no era partidari dels trasplantaments,
però l’any 2011 vaig participar a La Marató de TV3 sobre regeneració i
trasplantament. Allà ho vaig veure clar: tots els homes grans de la sala eren
trasplantats... i estaven la mar de bé!

El factor clau és la correcta identificació
del possible donant i, després, coordinar
els diferents equips de treball implicats

Fa cinc anys em van haver de fer dos trasplantaments alhora: fetge i ronyó.
Des de llavors faig vida normal i cada 28 de març celebro que vaig néixer per
segona vegada!

Sabies que... Espanya és líder mundial en
donacions i trasplantaments des de fa 25 anys?

Sense donant,
no hi ha trasplantament

1
Detecció
de donants
i diagnòstic
de la mort

2
Consentiment
familiar
i autorització

Si vols ser donant, tingues en compte:
• Tothom és donant potencial,
independentment de l’edat
i l’estat de salut
• És suficient expressant la
teva voluntat a la família i
persones properes
Més informació: trasplantaments.gencat.cat

3
Extracció

4
Trasplantaments

1.600 professionals | 12 centres

A prop teu
www.csdm.cat
Tel. 93 741 77 00
comunicacio@csdm.cat

Tots els nivells d’atenció sanitària:
• 3 centres d’atenció primària + 5 consultoris locals
• 1 hospital d’aguts
• 1 hospital sociosanitari
• 1 residència geriàtrica assistida
• 1 centre especialitzat en salut mental

I també:
• Neonatologia
• Hospitalització i atenció a domicili
• Hospitals de dia (120 places)
• Programa pacient expert
• Cures pal·liatives i PADES
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Miquel Àngel Pascual,
membre de La Trinca
(68 anys): “He nascut
dues vegades”

L’Hospital de Mataró realitza, cada
any, més de 400 donacions de sang,
5 extraccions d’òrgans, desenes
d’extraccions de còrnies i més d’una
vintena d’altres teixits

