DONAR SANG DEL CORDÓ?
QUE NO T'ENGANYIN:
No és sang del cordó, és sang del nadó.
L’evidència científica recomana no pinçar el cordó umbilical abans que deixi de bategar. Per exemple, el
Protocol per a l'assistència natural al part normal del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
així ho estableix (pàgina 27).
Desmuntem mites:
 No és sang que es llença.
 No n'hi ha prou amb deixar-lo bategar 3 minuts.
La manera d'assegurar-se que el nadó ha rebut tota la seva sang és deixar-lo bategar fins que queda
blanc i col·lapsa.
Aquesta és la tendència a altres països d'Europa que actuen segons l’evidència científica.
A Espanya, i en concret a Catalunya, aquesta bona praxi està costant de ser implementada.

De fet, el propi Banc de Teixits Català impulsa el programa Concòrdia per tal d’afavorir les “donacions de
cordó” i proporciona tríptics a les embarassades amb informació que no es correspon amb l’evidència
científica, com que és sang que es llença o que la donació no té conseqüències nocives per al nadó.
Dona Llum, l’Associació Catalana per un Part Respectat, ja va alertar d’aquest fet l’any 2017 tot enllaçant
estudis que corroboren la necessitat de deixar bategar el cordó fins al final amb l’objectiu que el nadó rebi tota
la seva sang.
Què és el Banc de Teixits?
És una empresa de participació pública.
La donació de cordó és un acte altruista?
No. Això és el que es diu a les famílies, però la realitat és que el Banc de Teixits es lucra i factura 23.000
euros per cada mostra –sense tenir en compte els càrrecs que es realitzen per analítiques en relació amb
les mostres–. Els preus públics es poden consultar aquí.
La sang de les mostres salva moltes vides?
No. D'acord amb l’auditoria oficial de l'any 2017 del Banc de Teixits, només es dona ús a un màxim d'un
1,21% de mostres. La resta, o es fan malbé, o s'utilitzen per a investigació.

Existeixen alternatives ètiques per a obtenir cèl·lules mare?
Sí. Existeixen fonts alternatives i fàcils per a obtenir cèl·lules mare sense la necessitat de prendre sang
d’un nadó.
Per exemple, a Anglaterra –un país on l’obstetrícia té la voluntat d'actuar conforme a l’evidència científica–
han investigat un mètode pel qual, un cop el cordó deixa de bategar i es pinça, permet extreure la sang que
resta als cotillons de la placenta. Més informació aquí.
Quin és el perquè de la campanya a favor de la donació de sang de cordó?
Els interessos econòmics.
D'acord amb la Memòria de Sostenibilitat de l'any 2011 del BST, “per línia d'activitat, el 97,18% de la
facturació internacional va correspondre a unitats de sang de cordó umbilical.”
A la Memòria de Sostenibilitat de l'any 2014, s'afirma que “el Banc de Sang de Cordó Umbilical del BST és el
més important d'Europa i el tercer del món en nombre de trasplantaments, només per darrera de dos bancs
dels Estats Units. L'any 2014 va distribuir 111 unitats de cordó a diferents països.”
La donació de sang de cordó consta com a incentiu econòmic als objectius que han de complir els i les
professionals de l’obstetrícia, tant com a objectiu individual com a objectiu d'equip.
El fet de que a més d'individual sigui objectiu d'equip pot implicar presumptes pressions a les persones que
fan baixar la ràtio. Des de Dona Llum pensem que aquest incentiu econòmic és de dubtosa ètica.
Sabem que els hospitals i ginecòlegs reben compensacions econòmiques a canvi d'incrementar les ràtios de
donació de cordó. Hi ha centres hospitalaris públics que tenen convenis signats amb el Banc de Teixits en
aquesta matèria.
Reivindicacions des de Dona Llum, Associació Catalana per un Part Respectat:
 Que es deixi bategar el cordó fins que col·lapsi per si sol, d'acord amb l’evidència científica.
 Que cessin les donacions de sang de nadons, ja que no poden consentir-les ni autoritzar-les i
perquè van en detriment de la seva salut, d'acord amb l’evidència científica.
 Que les dones siguin informades d'acord amb l’evidència científica i sobre totes les opcions.
 Que l’atenció que reben les dones i els seus nadons no es vegi condicionada per interessos
econòmics.
 Que la donació de cordó deixi de ser un incentiu econòmic per a professionals.
 Que es respectin els i les professionals sanitàries que es neguen a promoure aquesta pràctica.
 Que les administracions sanitàries catalanes intervinguin per fer efectiu tot l'anterior.
Com ajudar a salvar vides?
Registrant-se com a donant de medul·la.

www.donallum.org
facebook.com/AssociacioDONALLUM
twitter.com/donallum
info@donallum.org

