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MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

R E D M O

Organización Nacional de Trasplantes

REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA

CONSENTIMENT INFORMAT PER REGISTRAR-SE COM
DONANT DE PROGENITORS HEMATOPOÈTICS
No deixi caselles en blanc; complimenti-ho amb lletra majúscula

Primer cognom

Segon cognom
Data naixement

Nom

DNI

Carrer/Plaça

Núm.

Tel. mòbil

Telèfon

Dia

Lletra

Bloc

Escala

Mes

Pis

Any

Porta

Telèfon laboral (opcional)

e-mail

Codi postal

Ciutat

Provincia

Agrairíem ens facilités nom i telèfon d'algú del seu entorn que pugui sempre localitzar-li en cas
de canvi de domicili

Li agrairem indiqui a continuació qualsevol malaltia, operació quirúrgica o al·lèrgia que tingui
o hagi tingut per poc important que li sembli, així com les medicacions que ha de prendre de
forma habitual i perllongada.
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DECLARO
1. No patir cap malaltia cardiovascular, pulmonar, hepàtica, renal, neurològica, hematològica,
o altre patologia remarcable.
2. No tenir coneixement d’estar infectat pels virus B o C de l’hepatitis o de la SIDA, ni de patir
una altra malaltia transmissible.
3. Accedir a que les meves dades personals i de tipatge HLA quedin incloses en el Registre
de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) de la Fundació Internacional Josep Carreras.
4. Entendre que la informació referent a la meva persona serà tractada de forma confidencial
i codificada, amb l’objectiu de protegir la meva identitat.
5. Consentir que em sigui extreta una mostra de sang perquè es pugui realitzar el meu tipatge
d’histocompatibilitat.
6. Comprendre que tinc dret a retirar-me del REDMO en qualsevol moment sense que això
comporti cap perjudici per a mi.
7. Tenir coneixement de que, en cas de ser compatible amb algun malalt en espera de
trasplantament, em poden sol·licitar una o dues mostres addicionals de sang per a completar
l'estudi i verificar si sóc totalment compatible amb aquest pacient.
8. Haver rebut informació bàsica sobre el procediment de donació de medul·la òssia i de sang
perifèrica.
9. Tenir coneixement de que la donació de medul·la òssia o sang perifèrica és sempre anònima
i no comporta cap compensació econòmica, si bé totes les despeses que pogués originar em
seran costejades.
10. Estar satisfet amb la informació rebuda, havent pogut formular totes les preguntes que
m’han semblat oportunes i aclarit tots els dubtes plantejats.
En conseqüència dono el meu consentiment per ser registrat com a donant de medul·la òssia
o sang perifèrica i perquè les meves dades bàsiques i de compatibilitat siguin introduïdes al
fitxer automatitzat de dades del REDMO, per realitzar recerques de donants compatibles.
Data:

Signatura del donant:

Nom, cognoms i signatura de la persona que informa

Nom, cognoms i signatura del testimoni

Desitjo rebre informació sobre el REDMO i les activitats de la Fundació Internacional
Josep Carreras
Molt important: No ha de signar aquest document fins haver rebut tota la informació sobre la donació
en el seu Centre de Referència. Inclogui nom, cognoms i signatura d’una persona del seu entorn
(qualsevol familiar, amic o conegut) en l’espai destinat al testimoni.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter
Personal, l'informem que les dades que ha facilitat seran introduïdes al fitxer automatitzat REDMO i
utilitzades únicament per realitzar recerques de donants compatibles. El responsable del fitxer de
REDMO es la Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia amb domicili al
carrer Muntaner 383, 08021 Barcelona, on podrà dirigir-se per poder exercir els seus drets d'accés,
rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals. De la mateixa manera, en qualsevol
moment podrà revocar el consentiment atorgat per al tractament de dades personals. El fitxer està
inscrit al Registre General de Protecció de Dades, de l'Agència de Protecció de Dades.

