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La donació de còrnia

a l’Hospital de Palamós

D
es del mes de juny de l’any passat, qual-
sevol ciutadà/usuari del Baix Empordà té
la possibilitat de ser donant de còrnies a
l’Hospital de Palamós sempre que es do-
nin una sèrie de factors que ho afavorei-

xin. Segons la legislació vigent, qualsevol ciutadà català
és donant d’òrgans a no ser que, en vida, manifesti el
contrari. Per descomptat doncs, també és donant de còr-
nies, però a l’hora de la veritat, és quan arriba el desen-
llaç final que es fa el plantejament als familiars més di-
rectes. La família és qui donarà el consentiment informat
per procedir a l’extracció de les còrnies del familiar re-
centment traspassat.

A SSIBE s’ha format a un grup de professionals en
aquesta matèria, tant a nivell legislatiu com a nivell de
plantejament a familiars que es trobin en aquesta situa-
ció, per fer-los de facilitadors i informadors dels drets del
pacient difunt i que sovint la pròpia població desconeix.
La seva tasca és la de transmetre tota la informació als fa-
miliars i, en cas afirmatiu, transmetre també la possibili-
tat de dur a terme el procediment en les pròpies instal·la-
cions del centre, seguint uns rigorosos criteris de qualitat

i de respecte cap a l’extracció i cap a la persona recent-
ment traspassada.

També és cert que tot aquest procés es simplifica
molt quan la persona, en vida, ha deixat constància de
la seva voluntat de ser donant de teixits o còrnies al
Document de Voluntats Anticipades, o tant sols si en
alguna ocasió ho ha fet saber als seus familiars que fi-
nalment seran els qui donaran la seva autorització per
escrit, segons el reglament del Banc de Sang i Teixits.
Tot això facilita molt la feina al grup especialitzat en
donació de teixits.

Tothom pot ser donant?

Com he dit anteriorment, d’entrada tots som donants.
Ara bé, quan arriba el moment, s’han de tenir en consi-
deració uns criteris d’inclusió per a poder ser un donant
amb garanties (garanties de seguretat i de qualitat), pen-
sant ja en el pacient a qui, al cap d’uns dies, se li im-
plantarà aquesta còrnia. Per aquest motiu, existeixen uns
criteris d’edat, de no tenir malalties infeccioses com he-
patitis o VIH, malalties hemato-oncològiques, etc. 
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Quin és el procediment?

Un cop revisada la història Clínica del possible do-
nant, es procedeix a fer l‘entrevista als familiars. En el
supòsit que acceptin fer la donació, a posteriori se’ls pas-
sarà un altre qüestionari de risc biològic per garantir el
mínim risc de transmissió al pacient a qui acabarà sent
trasplantada aquesta còrnia.

Aquest procediment endarrereix el funeral?

D’entrada no, ja que només es disposa d’unes hores
per a realitzar tot el procediment d’extracció i així garan-
tir que el teixit estigui en bones condicions de conserva-
ció, a banda de que en cap moment es vol perjudicar els
familiars que es troben en aquest procés tant dolorós, i
l’equip extractor és plenament conscient de la premura
en què han d’actuar. Estan suficientment organitzats com
per poder donar resposta en pocs minuts.

I estèticament es veu alguna
cosa en el difunt?

Com hem comentat abans, per a fer l’extracció se se-
gueix una tècnica degudament depurada perquè la còrnia
extreta sigui de prou qualitat i pugui ser trasplantada i al-
hora també perquè el globus ocular quedi perfecte com

perquè no es noti res. Per tant, aquesta no ha de ser una
preocupació per als familiars i amics que a posteriori vol-
dran fer una vetlla del difunt.

Els familiars podran saber a qui
se li trasplanta la còrnia?

Doncs això per llei, igual com en els trasplantaments
d’òrgans, es manté en l’anonimat. Les còrnies, un cop ex-
tretes, s’envien al Banc de Sang i Teixits de Barcelona on
les treballen i les deixen en les condicions adequades per-
què puguin ser enviades a qualsevol hospital que les re-
quereixi per a un altre pacient.

Per a quins pacients serveixen?

Serveixen per a tots aquells pacients que, per algun ti-
pus de cremada, malformació o malaltia infecciosa a la
còrnia, aquesta capa s’ha malmès i ha perdut la visió.
Aleshores amb un trasplantament de còrnia, aquests pa-
cients poden recuperar la visió.
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