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Resum de l’activitat de l’any 2007 del
Programa de Sang de Cordó
El Programa de Sang de Cordó inclou un total de 26 maternitats de
Catalunya i 4 programes autonòmics d’obtenció de sang de cordó de les
Illes Balears, Aragó, Navarra i Extremadura. Actualment, es troben en
procés d’incorporació 6 maternitats més, que ho faran durant l’any 2008.
En el transcurs del 2007, s’han obtingut un total de 6.245 donacions,
aproximadament el doble que el 2006 (3.405 donacions). Per l’elevada exigència
dels estàndards de qualitat internacionals, del total, han estat acceptades per ser
incloses en el banc 1.767 (el 28 per cent de les donacions realitzades).
Actualment, el Programa de Sang de Cordó del Banc de Sang i Teixits conté un
total de 7.920 unitats actives i accessibles als registres internacionals.
Globalment, els diferents paràmetres de les unitats validades han seguit millorant,
com ho han fet any rere any.
Subministrament d’unitats
L’any 2007 es van subministrar un total de 72 unitats per a trasplament (l’any
2006 sumaren 66; el 2005, un total de 56 i l’any 2004, van arribar a les 44
unitats), sent més de la meitat de les generades a tot l’estat. D’aquestes 72
unitats, 33 han estat trasplantades a Espanya (10 a Madrid, 10 a València, 10 a
Barcelona, 2 a Còrdova i 1 a Sevilla).
S’han enviat a l’estranger 39 unitats: 8 a França, 8 al Regne Unit, 6 a Itàlia, 6 als
Estats Units, 3 a Grècia, 1 a Alemanya, 1 a Portugal, 1 a Bèlgica, 1 a Holanda, 1
a l’Índia, 1 a Hungria, 1 a Suècia i 1 a Colòmbia.
Per a l’any 2008, a part de l’augment de l’activitat i l’esmentada ampliació del
programa, estan previstes noves accions, entre les que cal esmentar la
implementació d’un sistema de traçabilitat electrònica i de sistemes e-learning de
formació continuada. També es manté la iniciativa endegada l’any anterior de dur
a terme un programa especial per a la promoció de la donació del cordó umbilical
entre els nous col·lectius de població.

Gener de 2008
Gabinet de premsa
Montserrat Farré-Miró
premsa@bstcat.net
Telèfon de contacte: 93 302 70 45
www.bancsang.net

