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CONCLUSIONS 
 

Després d’escoltar el relat i treballar en el tema ens hem adonat de la poca informació que la població general té sobre la donació de 

medul·la òssia. 

La generositat dels donants és una esperança de vida renovada per moltes persones, però no s’ha d’oblidar mai que tots aquests 

processos han d’anar de la mà de la bioètica, tenint en compte els valors i els principis morals. 

I hem pogut discernir també, que la pràctica de les donacions es basa en els principis de voluntarietat, altruisme, gratuïtat, anonimat i 

equitat, els quals concorden amb els quatre principis de la bioètica: autonomia, beneficència, no-maleficència i justícia.   

I volem concloure fent menció d’una frase del donant on resumeix tot el sentit de la donació: 
             

Esquema del tipus de cèl.lules mare de la medul.la INTRODUCCIÓ 
 

Els trasplantaments són un dels avenços més importants de la medicina moderna.  

En l’actualitat no és estrany escoltar a algú, veure per TV o a les xarxes socials, el 

gran nombre de persones que per seguir vivint o millorar la seva qualitat de vida, 

necessiten del petit gest altruista d’un donant. 

La donació és un acte solidari que ajuda a salvar milers de vides cada any. 

Per la realització del nostre treball ens hem basat en el testimoni d’un donant de 

medul·la òssia mitjançant la tècnica d’afèresis. 

OBJECTIUS 
 

Descriure en què consisteix el procediment en la donació de medul·la òssia 

mitjançant la tècnica d’afèresis a partir de l’experiència d’un donant 

METODOLOGIA  I  MATERIAL 
 

Aquest treball ha estat elaborat a partir de la informació que el donant ens ha facilitat sobre el procés que es va dur a terme des de 

l’inici fins al final de la donació i de la consulta en diferents webs i llibres referents a la donació de medul·la. 

L' afèresis és el procediment en el qual només 

s’extrauen de forma selectiva les cèl·lules mare 

circulants en la sang, tornant la resta al donant. La 

separació d’aquestes cèl·lules es realitza mitjançant  la 

centrifugació de la sang en una màquina anomenada 

separador cel·lular, a la qual el donant està connectat 

per una vena de cada braç amb un equip completament 

estèril i d’un sol ús. El procés pot durar entre 3-4 hores i 

es realitza de forma ambulatòria. 

Anteriorment el donant s’ha preparat amb l’administració 

de factors de creixement hematopoètics que provoquen 

que les cèl·lules mare passin de la medul·la òssia a la 

circulació sanguínia de forma temporal. 

“Vull aprofitar per animar a tothom a fer el que vaig fer jo: FER-ME DONANT; perquè la por, els temors i 

les preocupacions que puguem tenir, s'esvaeixen quan aconsegueixes que una persona continuï vivint i 

gaudint més que mai de la vida gràcies a TU” 


