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Resum 

Introducció: La sang del cordó umbilical és una font de cèl·lules mare, per tant útil per 

a la pràctica de trasplantaments hematopoètics en pacients amb malalties sanguínies. 

A més la recollida de la sang es realitza un cop ja està seccionat el cordó umbilical, de 

manera que és un procediment senzill i que no suposa cap risc ni per a la mare ni per al 

nadó.  

Objectiu: Augmentar i millorar el coneixement sobre la donació de sang del cordó 

umbilical de les mares que acudeixen a les visites de seguiment de l’embaràs en l’àrea 

bàsica de salut de Balaguer a fi d’augmentar el nombre de donacions d’unitat de cordó 

umbilical. 

Metodologia: S’ha realitzat una cerca bibliogràfica en bases de dades com PubMed, 

Google Acadèmic, Cuiden, Cochrane, Elsevier i Scielo, així com també s’han consultat 

guies d’organismes públics. Posteriorment s’ha dissenyat un estudi d’intervenció 

abans-després sense grup control, amb avaluacions abans i després de la intervenció. 

Es tracta d’un programa d’educació sanitària dirigit a les futures mares que acudeixen 

als controls de l’embaràs al CAP de Balaguer. La intervenció constarà d’un total de 10 

sessions, que s’iniciaran a les 28 SG i es duran a terme setmanalment. En les sessions 

es tractaran els temes claus sobre la donació de cordó umbilical. 

  

Conclusions: Actualment encara existeix un baix nombre de donacions d’unitats de 

sang de cordó umbilical, fet relacionat directament amb una important falta 

d’informació entre les futures mares sobre el tema. No obstant, s’ha vist que els 

programes d’educació per la salut sobre temes relacionats amb la donació en general, 

estan ben valorats pels participants i es poden considerar una bona estratègia per 

arribar a un determinat grup de població, que en aquest cas serien les futures mares, 

el qual a la vegada, resulta ser un excel·lent transmissor de la informació entre els seus 

familiars i amics. 

Paraules clau: “cordó umbilical”, “sang cordó umbilical”, “donació”, “educació 

sanitària”. 
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Resumen 

Introducción: La sangre del cordón umbilical es una fuente de células madre, por lo 

tanto útil para la práctica de trasplantes hematopoyéticos en pacientes con 

enfermedades sanguíneas. Además la recogida de la sangre se realiza cuando ya está 

seccionado el cordón umbilical, por lo que es un procedimiento sencillo y que no 

supone ningún riesgo ni para la madre ni para el bebé.  

Objetivo: Aumentar y mejorar el conocimiento sobre la donación de sangre del cordón 

umbilical de las madres que acuden a las visitas de seguimiento del embarazo en el 

CAP de Balaguer con objeto de aumentar el número de donaciones de unidad de 

cordón umbilical. 

Metodología: Se ha realizado una busca bibliográfica en bases de datos como PubMed, 

Google Académico, Cuiden, Cochrane, Elsevier y Scielo, así como también se han 

consultado guías de organismos públicos. Posteriormente se ha diseñado un estudio 

de intervención antes-después sin grupo control, con evaluaciones antes y después de 

la intervención. Consistirá en un programa de educación sanitaria dirigido a las futuras 

madres que acuden a los controles del embarazo en el CAP de Balaguer. La 

intervención constará de un total de 10 sesiones, que se iniciarán a las 28 SG y se 

llevarán a cabo semanalmente. En las sesiones se tratarán los temas claves sobre la 

donación de cordón umbilical. 

Conclusiones: Actualmente todavía existe un bajo número de donaciones de unidades 

de sangre de cordón umbilical, hecho relacionado directamente con una importante 

falta de información entre las futuras madres. No obstante, se ha visto que los 

programas de educación sanitaria sobre temas relacionados con la donación en 

general, se pueden considerar una buena estrategia para llegar a un determinado 

grupo de población, que en este caso serían las futuras madres, el cual a su vez, resulta 

ser un excelente transmisor de la información entre sus familiares y amigos. 

Palabras clave: “cordón umbilical”, “sangre cordón umbilical”, “donación”,  “educación 

sanitaria”. 
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Abstract 

Introduction: The umbilical cord blood is a source of stemcells, therefore useful for 

hematopoietic transplantation in patients with blood diseases. Furthermore, the blood 

collection occurs when the umbilical cord is sectioned, so it is a simple procedure and 

it does not represent any risk for the mother or the baby.  

Objective: The main objective of the intervention is to increase and improve the 

knowledge about the donation of umbilical cord blood of mothers who attend their 

follow-up pregnancy visits at CAP de Balaguer in order to increase the number of 

umbilical cord donations.  

Methodology: There has been a search in data bases like PubMed, Google Scholar, 

Cuiden, Elsevier and Scielo, as well as in guides from public associations. Subsequently, 

has been designed a before and after interventional study, with no control group, with 

evaluations before and after the intervention. It consists of a health educational 

programme for expectant mothers who come to their pregnancy controls in CAP de 

Balaguer. The intervention will consist in a total of 10 sessions, which will begin at the 

28 pregnancy week, and will be held weekly. The sessions will be about key issues 

about the umbilical cord donation. 

Conclusions: Nowadays, it still exist a low number of umbilical cord donations, which is 

directly related to an important lack of information among expectant mothers. 

However, health educational programmes on issues related to the donation in general, 

can be considered a good strategy to get to a specific group, which in this case will be 

the expectant mothers, which in turn, it turns out to be an excellent transmitter of 

information between friends and family.  

Keywords: “umbilical cord”, “umbilical cord blood”, “donation”,  “health education”.  
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1. INTRODUCCIÓ  
 

La sang del cordó umbilical és una font de cèl·lules mare, per tant útil per a la pràctica 

de trasplantaments hematopoètics en pacients amb malalties sanguínies (1). 

Normalment, el cordó umbilical i per tant, la sang que aquest conté es llencen després 

del part. En canvi, en cas de que els pares expressin el desig de ser donants de sang de 

cordó, la recollida d’aquesta es realitza un cop ja està seccionat el cordó umbilical, de 

manera que no suposa cap risc ni pel fill ni per a la mare. Un cop recollida es destina 

als bancs de sang de cordó umbilical on serà criopreservada (2,3). Aquests 

establiments seran els encarregats de preservar la unitat de sang del cordó umbilical i 

d’analitzar-ne les seves característiques de compatibilitat per a que puguin ser 

utilitzades (2,3). 

Pel que fa a la donació de cordó umbilical, actualment existeixen més de 450.000 

unitats de sang de cordó umbilical a tot el món, on Espanya es situa en segon lloc a 

nivell internacional en donacions de cordó, amb un 10% del total de les unitats 

emmagatzemades, concretament, segons dades del 2010, existeixen més de 45.000 

unitats de sang de cordó umbilical emmagatzemades a l’Estat espanyol (1). Pel que fa a 

Lleida, l’any 2017 es van recollir exactament 281 unitats de cordó*.  D’altra banda, pel 

que fa al nombre de trasplantaments realitzats amb unitats de sang de cordó, va 

creixent de manera exponencial (1). 

Això és degut a que, tot i que tradicionalment, aquests tipus de trasplantaments 

només es podien realitzar administrant al pacient cèl·lules mare obtingudes de la 

medul·la òssia o a la sang perifèrica provinent d’un donant sa, en l’actualitat es sap que 

la sang del cordó umbilical conté suficient quantitat de cèl·lules mare com per poder 

realitzar trasplantaments de tipus hematopoètic, en especial en nens, adolescents i en 

adults de baix pes (1,4). A més, les cèl·lules que s’obtenen del cordó umbilical poden 

utilitzar-se encara que donant i receptor no siguin 100% compatibles, fet que fa que 

augmenti el nombre de pacients que poden beneficiar-se’n (1,3). 

És per tot això, que es durà a terme aquest treball, ja que com s’ha esmentat 

anteriorment, la donació de cordó ofereix molts avantatges i la manera d’obtenir-lo és 

més aviat senzilla; per això s’ha cregut que és de vital importància afavorir la donació 

de cordó umbilical i conscienciar a la població dels avantatges que pot aportar.
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2. MARC TEÒRIC 
 

La donació en l’àmbit de la medicina s’entén com un acte altruista, en el que es 

cedeixen voluntàriament sang, teixits, cèl·lules mares o algun òrgan a una persona que 

ho necessita (5). 

Les cèl·lules mare, també anomenades cèl·lules troncals o cèl·lules progenitores, es 

defineixen com cèl·lules indiferenciades i pluripotencials, amb capacitat de dividir-se 

indefinidament sense perdre les seves propietats, donant lloc a cèl·lules 

especialitzades, participant d’aquesta manera en la formació dels diferents teixits que 

conformen el cos humà (6). Aquestes cèl·lules mare representen una important eina 

per a nous conceptes clínics com el recolzament a la teràpia cel·lular (7,8). 

Va ser en la dècada dels anys 50 quan van tenir lloc les primeres experiències amb el 

trasplantament de medul·la òssia a càrrec del doctor E.Donall Thomas. No obstant, no 

va ser fins als anys 70 que es va començar a expandir per tot el món aquest tipus de 

trasplantaments. Coincidint amb el descobriment de l’existència de cèl·lules mare en la 

sang del cordó umbilical l’any 1974, i la realització d’estudis posteriors que van 

demostrar la validesa d’aquesta sang en trasplantaments de cèl·lules mare (9,10). 

Posteriorment, l’any 1992 va sorgir el primer banc de sang de cordó umbilical, fundat a 

Nova York. Després de la creació d’aquest banc, va néixer NETCORD, una organització 

internacional l’objectiu de la qual és assegurar la qualitat dels productes 

trasplantables, facilitar la interacció entre centres de trasplantament i promocionar la 

investigació sobre aquest producte (9,10). 
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2.1. Què és la sang del cordó umbilical? 

 

La sang del cordó umbilical és una font única de cèl·lules progenitores 

hematopoètiques caracteritzades per la seva especial capacitat de proliferació, 

diferenciació i renovació cel·lular dels teixits que ocupen. Per aquesta especial 

característica, els beneficiaris de la donació de sang de cordó umbilical són totes 

aquelles persones que pateixen malalties congènites o adquirides de la medul·la òssia, 

com per exemple neoplàsies, insuficiències medul·lars o immunodeficiències, i també 

malalties metabòliques entre altres, tot i que de totes les indicacions, més de dues 

terceres parts dels transplantaments de sang de cordó umbilical es realitzen en 

pacients que pateixen leucèmies o limfomes malignes (3,10). 

2.2. Bancs de sang de cordó umbilical 

 

Tot i que a nivell mundial existeixen dues modalitats de bancs, els bancs públics i els 

bancs privats, a Espanya només disposem de bancs de sang de cordó umbilical d’àmbit 

públic (3). 

Concretament, a Catalunya disposem d’un banc de sang de cordó umbilical des de 

1995, el Banc de Cordó de Barcelona (bcB), el qual pertany al Banc de Sang i Teixits; 

d’altra banda, a Espanya existeixen un total de set bancs de cordó ubicats a Barcelona, 

Galicia, Màlaga, Madrid, Tenerife, València i Astúries, i cada un d’aquests està associat 

a les diferents unitats de maternitat (3). Aquests bancs emmagatzemen les unitats de 

sang de cordó umbilical per a qualsevol pacient que ho precisi. A més el sistema públic, 

també permet donar una unitat de cordó per a ús propi, mitjançant el que s’anomena 

donació dirigida (10). Fins al moment, a Espanya, només està permesa la donació 

dirigida quan existeix una raó que ho justifica, com per exemple, tenir un fill afectat 

d’una malaltia que és candidat a trasplantament de progenitors hematopoètics.  Per 

autoritzar l’emmagatzematge és necessari que el membre de la família donant estigui 

lliure del component genètic que provoca la malaltia a l’altre (3). 
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Segons la Organització Nacional de Transplantaments (ONT), només un 30% de les 

mostres tenen una cel·lularitat adequada. En cas de no ser vàlides, i prèvia informació 

als pares, poden ser emmagatzemades i utilitzades per a investigació (3,11). 

A Espanya, el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) és l’encarregat 

de coordinar les recerques, tant dels donants de medul·la òssia, com també de les 

unitats de sang de cordó. Existeixen diferents bancs de sang de cordó  a Espanya, que 

emmagatzemen el 10% de totes les unitats de sang de cordó umbilical del món, sent el 

cinquè país del món en nombre d’unitats de sang de cordó umbilical per índex de 

població. Concretament, en l’any 2016, el nombre total d’unitats de cordó umbilical 

emmagatzemades en els bancs públics espanyols va ser de 64.290 (12,13). 

A més del REDMO, també existeix el Programa Concòrdia, un programa cooperatiu 

interterritorial per a la donació de sang de cordó umbilical, que es basa en una relació 

entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i els Departaments de 

Salut d’altres comunitats autònomes: Aragó, Balears, Cantàbria, Extremadura, Navarra 

i el Principat d’Andorra (14). Les seves funcions i avantatges principal són: la posada en 

marxa de forma ràpida i eficient dels programes de donació, la resposta a la creixent 

petició social d’aquest tipus de sang, la preservació de les unitats a un nivell d’alta 

qualitat, la facilitació de la generació de trasplantaments i la promoció de la 

investigació clínica i biològica cooperativa sobre la sang de cordó umbilical i el fet que 

permet compartir protocols i dissenyar conjuntament programes de divulgació i 

formació continuada. Actualment, aquest programa compta amb 66 maternitats 

adherides, procedents de sis comunitats autònomes espanyoles i el Principat 

d’Andorra. L’estoc del programa és de més de 20.000 unitats de sang de cordó 

umbilical, els quals es troben disponibles en registres nacionals i internacionals per a la 

disposició de qualsevol pacient que les necessiti (14). 
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2.3. Donació de sang del cordó umbilical 

 

 

La donació  voluntària de sang de cordó umbilical obtinguda després del part, és un 

procés que depèn de la infermera especialista en obstetrícia i ginecologia, és a dir, de 

la matrona, qui és responsable de proporcionar l’atenció corresponent a  

l’embarassada que expressi el desig de ser donant. No obstant és una funció que pot 

assumir qualsevol altre professional de la salut que l’atengui. Es tracta d’un 

procediment totalment innocu, tant per al recent nascut com per a la mare, 

completament altruista i anònim, i que no comporta cap tipus de remuneració 

econòmica ni de cap altres tipus (2,11). 

Cal tenir en compte que per a poder ser donant la gestant ha se de ser una dona sana, 

major d’edat, amb embaràs controlat i sense malalties transmissibles. Generalment, la 

inclusió en aquest grup es realitza des d’atenció primària durant els controls de la 

gestació o bé a l’ingrés en l’àrea de maternitat. A més, també existeixen causes 

d’exclusió que són valorades durant el part i prèviament a la realització de a donació. 

Per tal de procedir a la  donació de cordó,  en primer lloc, s’informa a la gestant o a la 

parella perquè en sigui coneixedora. Un cop s’ha informat a la parella o a la gestant, 

s’entrega el consentiment informat que han de firmar de manera obligatòria si es vol 

duu a terme al donació (annex 1). No obstant, cal tenir en compte que la firma 

d’aquest consentiment no obliga al servei de maternitat a recollir la sang del cordó 

umbilical, la gestat pot revocar el consentiment en qualsevol moment del procés 

(2,11,13). 

Segons l’evidència existent s’ha vist que actualment és present una àmplia informació 

errònia per part de la població sobre la donació de sang de cordó umbilical i els bancs 

de sang específics, encara que les gestants presenten una actitud positiva respecte als 

programes de donació, es conclou que la majoria de les gestants estudiades  fins al 

moment, demanen més informació per part de les infermeres, llevadores i institucions 

sanitàries (15–17). 
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Segons alguns estudis (15–19) , el principal impediment per a la donació de sang del 

cordó umbilical és la informació inexacta o insuficient, fet que dificulta els 

trasplantaments de cèl·lules mare, no per falta de predisposició, sinó per una 

informació escassa o incompleta per part del personal sanitari i les associacions 

destinades a aquest fi (15–19).  

Segons una publicació duta a terme a Austràlia l’any 2014 (20), el perfil de gestants 

que més acostumen a donar sang de cordó, són les dones amb un rang d’edat d’entre 

20 i 34 anys, casades, primípares, amb un nivell d’estudis universitaris, que tenen 

familiars o coneguts esperant un trasplantament tant de cèl·lules mare com d’òrgans, i 

les gestants que donen a llum en hospitals públics, preferentment en zones urbanes. 

Gràcies a aquesta investigació, també es va concloure  que l’edat gestacional no 

influeix en la decisió i que l’opinió de les gestants respecte a la donació varia 

considerablement amb el simple fet de facilitar informació sobre la donació de cordó 

(20).  

A més de tots aquests factors mencionats anteriorment, en un altre estudi, també es 

va veure que les diferències religioses i ètiques també poden influir en la decisió de la 

donació, fet que es correspon amb el que s’observa en la donació d’altres òrgans i 

teixits, que demostra la importància de factors com les creences socials i culturals 

davant de qualsevol tipus de donació (21). 
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2.4. Criteris d’inclusió i d’exclusió per a ser donant 
 

Podran ser donants de sang de cordó, aquelles dones sanes que no tinguin cap risc de 

transmetre cap malaltia infecciosa ni genètica i que expressin el seu desig de ser 

donants i donin a llum en una unitat de maternitat autoritzada per a realitzar 

l’extracció de sang del cordó umbilical. Les donants hauran de firmar un consentiment 

informat i no presentar cap del criteris d’exclusió establerts (11). 

El personal mèdic serà l’encarregat de realitzar la revisió de la història clínica de les 

possibles donants. Es consideraran motius d’exclusió (11): 

 Edat materna inferior a 18 anys. 

 Inestabilitat mental, intoxicació per alcohol o narcòtics. 

 Patir o haver patit: Hepatitis B (excepte en persones negatives a l’antigen de 

superfície de la hepatitis, immunitat que haurà d’haver estat demostrada), 

hepatitis C, VIH, Infecció per virus linfotròpic humà de cèl·lules T o ser-ne 

portador, babesiosis, Jala Azar (leishmaniosis visceral), tripanosomiasis 

americana per Tripanosoma Cruzi (malaltia de Chagas). 

 Exposició al risc de contraure una infecció transmissible per transfusió durant 

els sis mesos anteriors (endoscòpia amb instrumental flexible, esquitxada de 

sang o lesions amb agulles, cirurgia major, tatuatges o perforacions de pell o 

mucoses, acupuntura, persones amb risc degut a contacte domèstic o relació 

sexual amb persones afectes d’hepatitis. 

 Consum de drogues o conductes sexuals de risc. 

 En cas de transfusions, quedaran excloses aquelles persones amb antecedents 

d’haver estat transfoses en el Regne Unit o en països on són endèmics el 

paludisme, el VIH, la infecció per HTLV i la malaltia de Chagas. 

 Malalts amb coagulopaties congènites tractades amb hemoderivats d’origen 

humà. 

 S’exclouran les persones que pateixin infeccions actives significatives 

incontrolades en el moment de la donació, incloent: septicèmia, malalties 

víriques sistèmiques, sífilis, tuberculosis actives, malalties micòtiques 

sistèmiques, malària, lepra i malaltia de Chagas.  
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 S’exclouran les mares durant i com a mínim les dos setmanes posteriors al 

restabliment clínic complet d’una malaltia infecciosa.  

 Persones sotmeses a xenotrasplantaments 

 Malalties d’etiologia desconeguda 

 Vacunació de virus vius. 

 Antecedents materns i/o paterns de malalties genètiques conegudes. 

 Anèmia materna greu. 

 Part patològic . 

 Presència de símptomes d’infecció en el nounat. 

 Pes del nounat inferior a 2.500 grams.  

 Prova d’APGAR inferior a 8 o amb mala evolució. 

 Signes d’aspiració de meconi del nounat. 

 

2.5. Procés de recollida de la sang del cordó umbilical. 
 

El primer pas per procedir a la donació de cordó és comprovar que el consentiment 

informat de donació estigui signat, ja que no es pot extreure cap cordó sense el 

consentiment complimentat i firmat per la donant (3,22). 

La sang del cordó umbilical s’extreu després del naixement del nen i després de la 

secció del cordó umbilical. Per a poder-la recollir, s’ha de realitzar una punció del 

cordó umbilical, preferiblement quan la placenta encara es troba a l’úter, tot i que 

també existeix la possibilitat de fer-ho quan la placenta ja es troba fora, en aquest cas, 

la quantitat de sang recol·lectada pot veure’s disminuïda (3). 

El següent pas consistirà en extreure una mostra sanguínia de la mare, la qual es 

realitza en la fase de dilatació, aprofitant que se li ha d’instaurar una via d’accés 

perifèric. Es recullen tres tubs de sang anticoagulada EDTA de 10 mil·lilitres (ml) per a 

l’estudi serològic i un tub d’ACD amb 6ml, per determinar l’antigen leucocitari humà 

(HLA) i el grup sanguini (3,22). 
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La recollida de la sang el cordó es realitza immediatament després del part, pinçant 

doblement el cordó umbilical a 5-7 centímetres (cm) del melic. Abans de l’expulsió de 

la placenta, es desinfecta el cordó umbilical amb clorhexidina i es canalitza un vas 

sanguini, preferiblement la vena umbilical, a través d’una agulla connectada a una 

bossa de recol·lecció, la qual s’anirà omplint per gravetat de la resta de sang que 

queda en la placenta. S’intenta recollir tota la sang possible, extraient al menys 110 g , 

a excepció de les donacions dirigides, en les quals s’obté i s’envia la quantitat recollida, 

sigui quin sigui el pes obtingut. Una vegada extreta la mostra, aquesta es barreja amb 

un anticoagulant per assegurar una barreja homogènia i sense coàguls. Un cop fet això, 

es sella la bossa, es pesa i es verifica el seu pes. A continuació, s’obté un fragment de 

cordó umbilical, aproximadament uns 2cm i s’introdueix en un envàs per enviar-ho 

junt amb la sang, per tal de determinar-ne la compatibilitat en el sistema HLA.  

Abans d’enviar-ho, s’identifiquen degudament totes les mostres, i es verifiquen els 

documents i codis necessaris per al procediment, a fi de garantitzar-ne la traçabilitat. 

Finalment, les unitats degudament empaquetades es dirigeixen als bancs de sang de 

cordó umbilical, els quals s’encarreguen de duu a terme una conservació adequada i 

s’ocupen de la seva tipificació, per a que puguin ser utilitzades en les millors 

condicions.  

 S’ha de tenir en compte que, degut a que el temps màxim de congelació és de 48 

hores, les mostres obtingudes s’han d’enviar al banc de referència l’avanç possible 

(3,10,22). 
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2.6. Mites sobre la donació del cordó umbilical 
 

Quan els pares es plantegen la donació de sang de cordó umbilical poden tenir dubtes 

si no són ben informats d’aquest procés, ja que poden pensar que pot ser perjudicial 

per al seu nadó, donat que, com en molts altres temes, existeixen mites sobre els 

desavantatges que pot comportar la donació de sang del cordó umbilical (2). 

Els dubtes més habituals que poden sorgir són: si és adequat donar el cordó a un banc 

públic en lloc de guardar el seu propi cordó en un banc privat; si el fet de tallar el cordó 

umbilical d’una manera més precoç afectarà al seu fill degut a que no rebrà “l’últim 

batec” del cordó o  si el procediment serà dolorós o posarà en risc al nadó o a la mare 

(23–25). 

Per tot això, és necessari desmentir els mites existents i exposar la realitat de la 

donació de sang del cordó umbilical. 

Pel que fa al fet de triar un banc públic o guardar el propi cordó en un banc privat, la 

decisió és ben clara, ja que la probabilitat de que la unitat de sang de cordó umbilical 

sigui utilitzada finalment pel nen del qual procedeix és extremadament baixa. El motiu 

és que, pràcticament totes les indicacions de trasplantament en la infància són 

degudes a malalties amb una base genètica o congènita i, per tant, també estaran 

presents en les cèl·lules del cordó emmagatzemat. De manera que, un cop fet el 

diagnòstic, la unitat de sang de cordó umbilical d’aquest nen serà inservible per al seu 

propi trasplantament o per a qualsevol altre pacient (23). 

A més, en el cas que existeixi alguna indicació mèdica establerta per un especialista de 

guardar el cordó per algun altre membre de la família amb una determinada malaltia, 

es podria realitzar el que s’anomena donació dirigida en un banc públic (23). 

Pel que fa al procediment de donació, és totalment innocu, tant per al nen com per a 

la mare. La sang del cordó umbilical es recull després del naixement del nen i després 

de la secció del cordó umbilical mitjançant una punció del cordó quan la placenta 

encara es troba dins de l’úter (23). 
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D’altra banda, és cert que el cordó umbilical s’haurà de tallar abans de “l’últim batec” 

per a poder recollir la quantitat de sang necessària per que la donació sigui viable. No 

obstant, no està demostrat que això tingui conseqüències negatives per al recent 

nascut ni tampoc per a la mare (26). En un altre estudi (27), es demostra que no 

existeix un augment de complicacions clíniques en els recent nascuts en relació als 

diferents temps de pinçament del cordó umbilical. 

2.7. Programes existents sobre la promoció i educació de la donació de sang 

de cordó umbilical. 

 

Actualment, després de la cerca bibliogràfica, s’ha pogut veure que no existeix un gran 

nombre de programes d’educació per a la promoció de la donació de sang de cordó 

umbilical dirigits a futures mares. No obstant dins de l’àmbit espanyol destaca la 

comunitat d’Extremadura, on sí s’han realitzat algunes activitats i programes sobre la 

donació de sang de cordó umbilical.  

Un dels programes més destacats va ser el realitzat per l’Associació per a la Donació de 

Medul·la Òssia d’Extremadura (ADMO) l’any 2013, el qual va consistir en realitzar un 

programa formatiu sobre la donació de sang del cordó umbilical, a fi d’augmentar el 

nombre de donants voluntaris. Va ser un programa que va tenir molt èxit, per això, des 

del seu inici, es repeteix de forma anual. Aquest curs de formació va estar dirigit 

principalment a les matrones del Sistema Sanitari Públic d’Extremadura, a fi que els 

professionals sanitaris adquirissin un major coneixement sobre aquesta matèria, i 

d’aquesta manera poguessin informar d’una manera eficaç als possibles donants (28). 

Posteriorment, també en la comunitat d’Extremadura, l’any 2016 es van organitzar 

unes jornades sobre donació de sang de cordó umbilical i llet materna, organitzades 

per l’ADMO i el Banc de Sang d’Extremadura. Un dels principals objectius d’aquestes 

jornades, va ser sensibilitzar als professionals per aconseguir un augment de les 

donacions de sang de cordó umbilical, que l’any 2015 van ser 485, una xifra que 

continua amb tendència descendent en els últims anys. D’aquesta mateixa associació 

(ADMO), també es poden destacar les “Jornades transfrontereres de donació de 

medul·la òssia i cordó umbilical Espanya-Portugal” (28,29). 
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Fora de l’àmbit espanyol, a Egipte, l’any 2015 es va realitzar un estudi (30) que va 

consistir en la realització d’una intervenció educacional dirigida a les infermeres 

especialistes en maternitat, a fi d’augmentar i/o millorar els seus coneixements en 

relació a la donació de sang del cordó umbilical, fet que va millorar molt notòriament 

els coneixements d’aquestes infermeres, a més, també va millorar la seva actitud 

davant aquest procediment i a l’hora de recomanar-ho a les futures mares.  

No obstant, tot i que actualment no existeixen programes com a tals dirigits als futurs 

pares i mares, sí que existeix molta informació disponible, proporcionada 

principalment pels diferents bancs de sang i teixits de les diferents comunitats 

autònomes espanyoles, o fins i tot la Fundació Josep Carreras, la qual disposa d’una 

pàgina web on es pot trobar una guia a disposició pública sobre la donació de sang del 

cordó umbilical; així com també es pot trobar informació al respecte en la pàgina web 

de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i en la pàgina del Banc de Sang 

de Catalunya, entre d’altres (annexes 2-4) (1,14,23). 
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3. Justificació 
 

Tot i l’exponencial augment de bancs de sang de cordó umbilical a tot el món, tant a 

nivell públic com privat, i de la creació d’associacions internacionals de bancs públics, 

encara no s’aconsegueix trobar tots els donants compatibles necessaris (9). 

Per tant, queda en evidència que s’hauria de fer una major promoció sobre aquest 

tipus de donació i també fomentar l’educació de la nostra ciutadania, ja que en els 

últims anys s’ha denotat un augment de demanda d’informació sobre aquest tema 

entre els pares i mares que esperen un fill (9). 

A més, en diferents estudis internacionals es demostra que a la majoria dels futurs 

pares i mares, els hi agradaria rebre informació sobre la donació de sang de cordó 

umbilical per part d’algun professional que els atén al llarg del procés de l’embaràs, 

especialment per la matrona que realitza un seguiment més perdurat en el temps. 

Aquest fet també destaca que molts d’ells no han rebut cap tipus d’informació sobre la 

donació de sang del cordó, o que si l’han rebut no ha estat suficient (9,10,18,20). 

Per tant, els professionals que s’encarreguen del seguiment de l’embaràs, és a dir, 

habitualment la llevadora des de les consultes d’atenció primària, tenen un paper 

crucial en oferir la informació sobre aquest procés de manera acurada i segons 

l’evidència científica, a fi d’incentivar als futurs pares i mares a la donació de sang del 

cordó umbilical després de ser informats de la millor manera possible (10,31,32). 

És per aquests motius, que s’ha cregut que podria resultar interessant i de gran 

importància realitzar un programa d’educació sanitària sobre la donació de sang de 

cordó umbilical dirigit a futures mares, per tal de millorar l’actual desinformació, i a la 

vegada aconseguir un augment del nombre de donacions. 
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4. Objectius de la intervenció 
 

4.1. Objectiu general 
 

Augmentar i millorar el coneixement sobre la donació de sang del cordó umbilical de 

les mares que acudeixen a les visites de seguiment de l’embaràs en l’Àrea Bàsica de 

Salut (ABS) de Balaguer a fi d’augmentar el nombre de donacions.  

4.2. Objectius específics 
 

 Augmentar el coneixement sobre la innocuïtat de la donació de cordó i també 

sobre el seu posterior ús. 

 Valorar els coneixements sobre la donació de cordó umbilical de les mares 

embarassades de l’ABS de Balaguer abans i després de realitzar el programa 

d’educació sanitària.  

 Desmitificar errors en relació a l’exclusivitat, l’emmagatzematge i la vida mitja 

de les unitats de cordó umbilical. 

 Conèixer la prevalença de donació de cordó umbilical després de realitzar un 

programa d’educació sanitària en mares embarassades en l’ ABS de Balaguer.  

5. Metodologia 
 

5.1. Tipus d’intervenció: 
 

El programa d’educació sanitària que es durà a terme serà una intervenció de tipus 

quasi-experimental amb estudis abans i després de la intervenció.  

5.2. Pregunta d’investigació: 
 

Un programa d’educació sanitària sobre la donació de sang de cordó umbilical 

aconseguiria augmentar el nombre de donacions de cordó i milloraria el coneixement 

sobre el tema de les mares que acudeixen a les visites de seguiment de l’embaràs a 

l’ABS de Balaguer? 
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5.3. Població diana: 
 

 Criteris d’inclusió: 

 Mares d’entre 25 i 35 anys, ja que segons dades de l’INE (Institut 

Nacional d’Estadística, l’edat mitja de maternitat al nostre país es troba 

al voltant dels 31 anys (33).   

 Que acudeixen a l’ABS de Balaguer a realitzar el seu seguiment de 

l’embaràs. 

 Que tinguin previst donar a llum a l’Hospital Arnau de Vilanova.  

 Criteris d’exclusió:  

 Mares que siguin menors de 25 anys o majors de 35 anys. 

  Que no realitzin el total del seu seguiment de l’embaràs en l’ABS de 

Balaguer. 

 Mares que pateixin alguna malaltia, condició o complicació que les 

exclogui de la possibilitat de donació de sang de cordó umbilical. 

 Aquelles mares que no assisteixin a un mínim del 80% de les sessions. 

 Dones embarassades que no vulguin participar en el programa.  

 

5.4. Professionals que participen: 
 

Els professionals que s’encarregaran de duu a terme la intervenció, seran les 

infermeres especialistes (llevadores), encarregades dels controls d’embaràs en l’ABS 

de Balaguer, així com també de les classes de preparació al part.  
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5.5. Metodologia de recerca: 
 

Pel que fa  a la metodologia de recerca, el primer pas ha estat realitzar una revisió 

bibliogràfica, la qual s’ha dut a terme a través dels següents passos: selecció del tema, 

divisió de les diferents parts del tema a estudiar, recerca bibliogràfica, selecció dels 

estudis que més s’adeqüen i desenvolupament del treball. 

La recerca s’ha realitzat majoritàriament en bases de dades com PubMed, on s’han 

trobat estudis més recents i buscadors com Google Acadèmic. També s’han utilitzats 

altres bases de dades com Cuiden, Cochrane, Elsevier o Scielo, així com guies que es 

poden trobar online d’organismes públics com el Banc de Sang i Teixits o la Fundació 

Josep Carreras. 

El període de recerca ha estat des de l’octubre de 2017 al febrer de 2018. Per a la cerca 

bibliogràfica s’han utilitzat les següents paraules clau: “umbilical cord”, “umbilical cord 

blood”, “donation”, “health education”, units a través de l’operador boolean “AND”. 

Durant la cerca, s’han limitat els articles preferentment publicats en els últims 10 anys  

per a poder obtenir la informació més recent possible fins a la data, així com també 

s’han limitat en quan a l’idioma, s’han escollit només en anglès i castellà.”.  
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6. Intervenció 
 

6.1. Passos previs 
 

En primer lloc es contactarà amb el/la responsable de l’ ABS de Balaguer a fi d’obtenir 

permís per a duu a terme la intervenció; a continuació es contactarà amb les 

llevadores que s’encarreguin de les visites de seguiment de l’embaràs en l’ABS de 

Balaguer per comptar amb la seva participació, en aquest moment se les informarà de 

tots els aspectes de la intervenció i es donarà la informació necessària per a que la 

puguin transmetre a les futures mares que acudiran a les seves consultes, així com 

també se’ls donarà un full de consentiment informat (annex 5) que hauran de facilitar 

a les mares que estiguin disposades a participar. 

6.2. Lloc on es durà a terme 
 

El programa es durà a terme en el CAP de Balaguer. Concretament, s’aprofitaran les 

sales que es dediquen a les classes de preparació al part, ja que les diferents sessions 

coincidiran amb aquestes.  

6.3. Durada de la intervenció 
 

El total de la durada de la intervenció serà d’un any, per tal de poder obtenir un bon 

nombre de participants, ja que segons les últimes dades de l’any 2016, a la Noguera, la 

natalitat va ser de 306 nadons (34). Concretament es durà a terme des del setembre 

de 2018 fins al setembre de 2019.  
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6.4. Activitats 
 

La intervenció consisteix en una prova pilot, la qual constarà d’un total de 10 sessions, 

les que es corresponen aproximadament amb les classes de preparació al part que 

ofereixen a l’ABS de Balaguer, les quals s’inicien a les 28 setmanes de gestació (SG) i es 

duen a terme un cop a la setmana (els dilluns) fins al part.   

Captació de les participants:  

Per a la captació de les participants s’aprofitarà la primera classe de preparació al part. 

En aquesta primera classe es donarà informació a les mares sobre el programa, i a més 

també se’ls oferirà un butlletí on s’hi inclourà una breu explicació sobre el programa i 

un cronograma de les diferents sessions (annex 6). També serà el moment de  la signa 

del consentiment informat de participació d’aquelles mares que estiguin disposades a 

participar.   

Sessions del programa: 

A continuació, s’explicaran detalladament les 10 sessions que constituiran el 

programa. Seran sessions d’aproximadament una hora i mitja, que tindran lloc al 

finalitzar les classes de preparació al part, i que es realitzaran en el mateix espai que 

aquestes. 

Seran dirigides per una llevadora, en les quals es tractaran els temes que s’han cregut 

més interessants i importants pel que fa a la donació de sang de cordó umbilical. 

S’intentarà que siguin sessions dinàmiques, amb la participació de les mares i 

s’intentarà explicar tots els conceptes d’una manera clara i entenedora, per a que la 

informació pugui arribar a totes les mares.  

S’utilitzaran jocs per a fer més dinàmiques les sessions, exemples reals per a que les 

explicacions siguin més properes a les mares i també es comptarà amb la participació 

d’especialistes en el tema, com per exemple personal del banc de cordó o persones 

que han viscut d’a prop l’experiència de la donació. 
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 1ª Sessió “CONEIXEM-NOS”:   

La primera sessió del programa, coincidirà amb la segona classe de preparació 

al part, per tant es realitzarà al voltant de la 29 SG. Serà una sessió per a la 

primera presa de contacte, serà el moment de les presentacions i durant la qual 

s’explicarà detalladament en què consistirà el programa i quins són els seus 

objectius i s’explicarà detalladament el cronograma de les diferents sessions 

que es duran a terme. 

Se’ls explicarà que en total es duran a terme 10 sessions, i que en cadascuna es 

tractarà un tema diferent sobre la donació de cordó. També se’ls explicarà que 

l’objectiu principal del programa és que elles mateixes aprenguin sobre la 

donació de cordó umbilical, per a que puguin prendre una decisió clara de si 

volen ser donants o no. 

A més, un cop donada tota aquesta informació, es realitzarà un test sobre 

coneixements (annex 7) previs de la donació de sang de cordó umbilical i sobre 

la seva predisposició a ser donants o no. Aquest serà un test completament 

anònim que constarà de 10 preguntes tipus test amb 3 possibles respostes, on 

només una és la correcta. Serà important remarcar que no és cap tipus 

d’avaluació personal, sinó que és un test que s’utilitzarà per comparar el que 

sabien abans de participar al programa i el que sabran un cop finalitzat.  

Per últim es resoldrà qualsevol dubte que puguin tenir les mares sobre el 

programa, per tal que la informació hagi quedat clara.  

 

 2ª Sessió “CONCEPTES BÀSICS” 

La segons sessió, la qual es situarà en la 30 SG, correspondrà a una introducció 

sobre el tema, a fi que les mares comencin a conèixer els conceptes bàsics que 

envolten el procés de la donació de sang de cordó umbilical.  

Concretament, es parlarà sobre que és la sang de cordó i que són les cèl·lules 

mare, conceptes que s’intentaran explicar de manera clara i breu, amb paraules 

entenedores, per tal que puguin entendre’ls amb claredat. També es parlarà 

sobre el perquè és tant valuosa la sang del cordó, les seves propietat i tot el 

que es pot fer amb la sang del cordó umbilical. 
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L’objectiu d’aquesta sessió serà primordialment que les mares entenguin bé els 

conceptes bàsics, per tal que en les següents sessions puguin anar entenent 

millor altres conceptes.  

Per tal que no sigui una sessió molt teòrica i magistral, les explicacions les 

iniciaran les pròpies mares, ja que segur que han sentit a parlar sobre tots 

aquests conceptes mencionats anteriorment. D’aquesta manera quan surti un 

nou concepte, com per exemple, “què són les cèl·lules mare”, es demanarà a 

una mare que expliqui amb les seves paraules el que ella creu que són, a partir 

d’aquí el que es pretén es que s’iniciï un debat entre les pròpies mares per tal 

de facilitar la reflexió sobre el concepte, el qual finalment serà explicat de 

manera clara per part de la professional que dirigeixi la sessió.   

 

 3ª Sessió “MITE O REALITAT?”: 

En aquesta tercera sessió es tractarà un tema molt important, que són els mites 

sobre la donació, ja que moltes mares finalment no són donants per motius 

que han sentit d’altres mares, o han llegit en alguna font poc fiable i que són 

totalment falsos. Per tant, aquesta sessió consistirà en aclarir els mites sobre la 

donació de sang de cordó.  

Per tal de dinamitzar una mica la sessió, es durà a terme a través d’un joc 

“Caçadores de mites” (annex 8) que consistirà en exposar un enunciat sobre la 

donació de sang de cordó umbilical i les mares hauran de dir si creuen que es 

vertader o fals abans de conèixer-ne l’explicació verídica.  

Per a realitzar el joc, es repartiran a les mares dos cartells a cadascuna, un verd 

i un vermell, de tal manera que quan aparegui un enunciat en la pantalla, 

hauran d’aixecar un cartell depenent si creuen que és un enunciat real (verd), o 

és un mite (vermell). A partir d’aquí, serà la professional que dirigeix la sessió 

l’encarregada de desmentir el mite o de confirmar que es tracta d’un enunciat 

real i de fer l’explicació pertinent. 
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 4ª Sessió “ON, QUAN I COM”:  

Durant aquesta sessió s’aclarirà a les mares com poden fer-ho per a ser 

donants. És un tema molt important ja que moltes vegades, mares que es 

plantegen ser donants de cordó, finalment no ho són per falta d’informació de 

com dur-ho a terme.  

S’explicarà a qui han de comunicar la seva voluntat de ser donants de sang de 

cordó umbilical, s’explicarà també quin serà el moment per comunicar al 

personal sanitari i com ho hauran de fer. 

Per a fer-ho més fàcil, l’explicació es durà a terme a través d’un esquema molt 

senzill el qual s’entregarà a les mares al final de la sessió per si tenen dubtes en 

el futur ho puguin consultar en qualsevol moment (annex 10). 

 

 5ª Sessió “PÚBLIC O PRIVAT?” 

En aquesta cinquena sessió el tema a tractar serà el debat que existeix entre 

banc públics i els bancs privats.  

En primer lloc, s’explicarà a les mares que en el nostre país únicament 

existeixen bancs de cordó umbilical públics i que segons la llei és l’única manera 

legal de poder emmagatzemar aquest teixit. 

També serà el moment d’explicar el funcionament dels bancs de sang de cordó 

del nostre país, i com s’organitza quan es precisa una donació (annex 11). 

Per últim també es parlarà del tema de la donació autòloga dirigida, la qual sí 

és possible en el nostre país, sempre i quan existeixi una indicació mèdica molt 

precisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“El vostre cordó pot lligar a algú a la vida” 
 

 29 

 

 6ª Sessió “PAS A PAS”: 

En aquesta sisena sessió, l’objectiu serà que les mares coneguin tot el 

procediment de donació de cordó umbilical, és a dir, una explicació pas a pas 

de com es realitza la donació, la recollida, l’emmagatzematge i com arriba 

aquesta sang a les persones que la necessiten.  

S’explicarà que el primer pas quan es procedeix a la donació de cordó és la 

comprovació de que el consentiment informat estigui signat, ja que no es pot 

realitzar cap donació sense aquest. 

També s’explicarà que durant la fase de dilatació del part, s’extraurà una 

mostra sanguínia de la mare per a descartar infeccions o malalties 

potencialment transmissibles, aprofitant que se li instaurarà una via venosa. 

A continuació s’explicarà que la sang del cordó umbilical s’extreu després del 

naixement del nen i després de la secció del cordó umbilical, i que per a poder 

recollir-la s’ha de realitzar una punció en el cordó, preferiblement quan la 

placenta encara es troba dins l’úter, i que la sang obtinguda s’emmagatzemarà 

en un envàs especial. Un cop fet això també s’obtindrà un fragment de cordó, 

d’uns 2cm per enviar-ho junt amb la sang per poder determinar la 

compatibilitat. 

Finalment, s’explicarà que les mostres degudament empaquetades i 

identificades, s’enviaran al banc de cordó, on seran comprovades i 

emmagatzemades per quan es puguin necessitar.  

Degut a que aquest procés explicat pas a pas pot resultar complicat, per a que 

quedi més clar, s’ha elaborat un esquema visual, a partir del qual es podrà anar 

explicant tot el procés pas a pas de manera més clara (annex 12). 

A més, per explicar-ho millor, es comptarà amb l’assistència d’un/una 

representant del Banc de Sang de Cordó de Catalunya, qui serà 

l’encarregat/encarregada de duu a terme la sessió, per tal d’explicar de manera 

més detallada tot el procediment. 
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 7ª Sessió “PUC SER DONANT?”: 

La setena sessió es dedicarà a parlar sobre els criteris d’inclusió i exclusió que 

es tenen en compte des del banc de cordó umbilical, per a que una mare pugui 

ser donant o no (annex 13). 

 

 8ª Sessió “PERQUÈ DONAR?”: 

 En aquesta sessió, l’objectiu serà explicar a les mares els motius per a ser 

donants, s’explicaran els beneficis de la sang de cordó umbilical, la importància 

de les cèl·lules mare que conté el cordó umbilical i tot el que pot suposar per a 

una persona que necessita una donació d’aquest tipus (annex 14). 

 

 9ª Sessió “INVITATS ESPECIALS”: 

En la novena sessió es comptarà amb l’assistència de mares que ja hagin estat 

donants de cordó umbilical. Seran encarregades d’explicar la seva experiència 

pròpia, el perquè van decidir ser donants i com es van sentir durant el procés i 

després d’haver donat.  

També serà un bon moment per a que les mares participants del nostre 

programa, puguin fer preguntes de tu a tu amb una persona que ja ha viscut 

l’experiència.  

A més, també es comptarà amb la participació de persones que hagin rebut un 

trasplantament exitós mitjançant la sang de cordó umbilical, per tal que puguin 

explicar l’experiència des d’una altra perspectiva, i puguin reflectir a les mares 

la importància de la donació en primera persona.  

 

 10ª Sessió “ENCARA ET QUEDEN DUBTES?”: 

La desena i última sessió serà la que es dedicarà a la resolució de preguntes o 

inquietuds que encara hagin pogut quedar pendents. 

Per últim, s’aprofitarà la sessió per repetir el test de coneixements que es va 

realitzar en la primera sessió i també es realitzarà una enquesta de satisfacció a 

totes les participants.  
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6.5. Cronograma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captació de les participants i firma del consentiment informat 28 SG 

1ª Sessió CONEGUEM-NOS 29 SG 

2ª Sessió CONCEPTES BÀSICS 30 SG 

3ª Sessió MITE O REALITAT? 31 SG 

4ª Sessió ON, QUAN I COM 32 SG 

5ª Sessió PUBLIC O PRIVAT? 33 SG 

6ª Sessió PAS A PAS 34 SG 

7ª Sessió PUC SER DONANT? 35 SG 

8ª Sessió PERQUÈ DONAR? 36 SG 

9ª Sessió INVITATS ESPECIALS 37 SG 

10ª Sessió ENCARA ET QUEDEN DUBTES? 38 SG 
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7. Avaluació de la intervenció 
 

En primer lloc, per tal de determinar si el programa està ben dissenyat, si ha donat 

resposta a les necessitats de les participants i quin impacte ha tingut, es realitzarà una 

avaluació sumativa, l’objectiu de la qual és saber si el programa ha funcionat  o no. Per 

a poder duu a terme una avaluació sumativa, que és aquella que es realitza després de 

la intervenció, serà també necessari duu a terme una avaluació basal, que és aquella 

que es realitza abans d’implementar la intervenció (37).  

Per tant, prèvia i posteriorment a la realització dels diferents tallers que inclourà la 

intervenció, es passarà a totes les mares participants un test que s’ha dissenyat amb 

preguntes sobre coneixements relacionats amb la donació de sang de cordó umbilical i 

la seva predisposició o no a ser donant (annex 7).  

D’aquesta manera, el que es pretén és obtenir dades prèvies a la intervenció sobre els 

coneixements que tenen les mares en el tema en qüestió, així com també la seva 

predisposició inicial a ser donants de cordó, a fi de poder comparar i avaluar 

l’efectivitat de la intervenció. 

A més, per comprovar l’efectivitat final de la intervenció, i per tant, saber si les mares 

que han participat en el programa han estat donants o no, es realitzarà una consulta 

via telefònica, un cop ja hagin donat a llum, a fi de preguntar si finalment van ser 

donants de cordó o no i així obtenir xifres de quantes de les mares que han participat 

en el programa han estat donants de cordó umbilical.   

Per últim, també se’ls passarà una enquesta de satisfacció en la última sessió, en la 

que també es preguntaran propostes de millora, per tal de saber que és el que s’ha fet 

bé i què caldria millorar dins del programa (annex 8). 
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8. Consideracions ètiques 
 

Durant el programa es tindran en compte en tot moment les consideracions ètiques 

corresponents. En primer lloc el que es farà és demanar l’aprovació del programa al 

Comitè d’Ètica en Investigació (CEI), així com també de la comissió corresponent de 

l’ABS. A més, es tindran en compte els principis ètics, així com també els drets i els 

deures que s’estableixen segons l’Informe Bellmont.  

 Respecte a les persones i principi d’autonomia: segons aquest principi i d’acord 

amb  la “Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del 

pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica” 

en tot moment s’ha de respectar a totes les persones com individus totalment 

lliures, així com també, tenir en compte en tot moment les seves decisions (35). 

És per això, que qualsevol de les persones que participin en el projecte, hauran 

de ser degudament informades, tant de manera oral com escrita, se’ls 

informarà dels objectius del programa i de totes les seves parts, assegurant que 

cada persona ho comprèn clarament abans de firmar el consentiment informat, 

sabent també, que pot revocar-lo en qualsevol moment. 

 

 Principi de beneficència i no maleficència: seguint sempre aquests principis, el 

programa d’educació sanitària es durà a terme a través d’activitats que no van 

en contra de principis, sentiments, creences o la integritat de cap de les 

persones participants. A més, l’objectiu del programa és aportar beneficis a les 

mares: millora dels seus coneixements sobre el tema, aportació d’informació 

fiable, resolució de dubtes o inquietuds, coneixements per a poder ser més 

crítiques i prendre una millor decisió, entre d’altres.  

 

 Principi de justícia: en cap moment al llarg de tot el programa s’exclouran 

persones per motius d’ètnia, sexe, orientació sexual o creences. 
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 Drets de privacitat i confidencialitat: D’acord amb la “Llei 41/2002. Capítol V, 

article 16.6” i “Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal” s’haurà de complir en tot moment el dret a la 

confidencialitat, a la intimitat i al secret professional de tota la informació que 

s’obtingui durant el programa (35). 

 

D’altra banda, d’acord amb el “Codi Ètic d’Infermeria”, si es comparteix la 

informació recollida entre els membres de l’equip, serà únicament com a 

matèria de comunicació, quan interessi per al desenvolupament del projecte 

(36). 
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9. Discussió 
 

La cerca bibliogràfica realitzada durant l’elaboració del treball mostra que tot i que en 

els últims temps s’ha produït un exponencial augment de bancs de sang de cordó 

umbilical a tot el món, tant a nivell públic com privat, i s’han creat associacions 

internacionals de bancs públics, encara no s’aconsegueix trobar tots els donants 

compatibles necessaris (9). 

Això demostra que no es realitza una suficient promoció sobre aquest tipus de 

donació, fet que queda demostrat per l’augment de demanda entre els futurs pares i 

mares d’informació sobre aquest tema (9). Així com també diferents estudis 

internacionals que demostren que a la majoria dels futurs pares i mares, els i agradaria 

rebre informació sobre la donació de sang de cordó umbilical per part d’algun 

professional sanitari, en especial la matrona (9,10,18,20). 

Aquesta demanda de major informació des dels futurs pares i mares, també queda 

justificada, ja que actualment, al nostre país, no existeixen programes com a tals per 

promoure la donació de cordó umbilical, així com tampoc programes d’educació 

sanitària per als pares, ni tampoc per als professionals. A excepció de la comunitat 

d’Extremadura, on l’Associació per a al Donació de Medul·la Òssia d’Extremadura, l’any 

2013 va organitzar un programa formatiu sobre la donació de cordó umbilical dirigit als 

professionals, amb l’objectiu que aquests professionals poguessin informar més i 

millor als futurs pares, i així augmentar el nombre de donacions (28).   

També en la comunitat d’Extremadura, l’any 2016, l’ADMO juntament amb el Banc de 

Sang d’Extremadura, van celebrar unes jornades on es tractava el tema de la donació 

de cordó umbilical juntament amb la donació de llet materna, fet que també va 

sensibilitzar molt notòriament als professionals sanitaris sobre el seu important paper 

per aconseguir augmentar el nombre de donacions d’aquest tipus (28,29). 

A nivell mundial, destaca un estudi realitzat a Egipte l’any 2015, el qual va consistir en 

una intervenció educacional, semblant a la realitzada a Extremadura, ja que també es 

dirigia a les matrones amb l’objectiu d’augmentar i/o millorar els coneixement sobre la 

donació de cordó umbilical (30). 
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Aquesta falta de programes sobre la donació de cordó umbilical, no només en el nostre 

país, sinó a nivell mundial, demostra la necessitat de crear més estratègies per 

aconseguir que augmentin les donacions, ja sigui educant als propis professionals,  

sensibilitzant a la població sobre el tema amb campanyes de publicitat o bé creant 

programes d’educació per la salut. 

En concret, s’ha vist que els programes d’educació per la salut sobre temes relacionats 

amb la donació en general, estan ben valorats pels participants i es poden considerar 

una bona estratègia per arribar a un determinat grup de població, que en aquest cas 

serien les futures mares, el qual a la vegada, resulta ser un excel·lent transmissor de la 

informació entre els seus familiars i amics (38,39).  

D’altra banda, a més d’aquesta falta de programes de promoció i/o d’educació 

sanitària, també s’ha vist que el problema principal no és només la desinformació sinó, 

més aviat l’existència d’informació errònia per part de la població sobre la donació de 

sang de cordó umbilical, així com també sobre els bancs de sang de cordó umbilical 

(15–17). 

A més, segons una publicació realitzada a Austràlia l’any 2014, en la qual es van 

estudiar els perfils de les gestants amb major taxa de donació de cordó, es va poder 

arribar a la conclusió que ni l’edat gestacional ni cap altre factor sociodemogràfic 

influeix en la decisió de ser donant o no, sinó que el que influeix de manera més 

considerable és el fet de rebre o no informació prèvia sobre la donació de cordó 

umbilical  (19). 

Per tant, es demostra que el problema principal no és la poca predisposició dels futurs 

pares, sinó la falta d’informació o la informació incompleta que fa que finalment no 

prenguin la decisió de ser donants (15–19). Fet que també demostra la importància 

que tenen els professionals sanitaris, en especial les llevadores, en la matèria d’oferir 

informació sobre la donació de sang de cordó umbilical (10,31,32). 

És per aquest motiu, que es va decidir dissenyar un programa d’educació sanitària, i no 

una companya de promoció de la donació, ja que com s’ha pogut veure, el problema 

real és aquesta falta d’informació, que fa minvar la seguretat dels futurs pares i mares 

a l’hora de prendre la decisió o no de ser donants. 
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Pel que fa a les possibles limitacions que podria tenir el programa en el moment de la 

seva implantació, podria ser el fet que per molt que les mares obtinguin els 

coneixements adequats sobre la donació de cordó, si les llevadores que s’encarregaran 

d’atendre el seu embaràs i el seu part no s’impliquen en el procés, es podrien perdre 

finalment un gran nombre de donants. 

Per tant, una de les possibles propostes de millora, seria que en el futur, tant les 

futures mares com els professionals sanitaris que les atenen rebin la informació 

necessària sobre la donació de sang de cordó umbilical. 

Per últim, una altra proposta de millora a llarg termini, seria que el programa 

d’educació sanitària es pogués estendre en una població més àmplia, per tal 

d’aconseguir acabar amb aquesta desinformació o informació errònia i en 

conseqüència també augmentar el màxim possible el nombre de donacions de cordó. 
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10. Conclusions 
 

Com a conclusions podem dir que: 

 Actualment encara existeix un baix nombre de donacions d’unitats de sang de 

cordó umbilical, fet que es pot relacionar directament amb una important falta 

d’informació entre les futures mares sobre el tema, situació que si es reverteix 

possiblement faria augmentar les donacions.  

 L’educació sanitària és una molt bona eina per arribar a la població tal com s’ha 

vist en altres programes semblants sobre donació d’òrgans, per tant, tot i que 

el programa dissenyat és un programa pilot i no es poden obtenir i per tant 

tampoc analitzar els resultats, segurament s’obtindrà un augment del nombre 

de donacions de cordó. 

 Aquest programa resultaria factible en el moment de la pràctica, ja que no 

suposa una important despesa econòmica, donat que com a recursos humans 

només es necessitarà a la pròpia llevadora que s’encarrega d’impartir les 

classes de preparació al part, i en quan a la infraestructura també s’aprofitaria 

la mateixa sala on s’hi imparteixen aquestes classes. 

 A nivell personal aquest treball m’ha permès aprendre amb més profunditat 

com realitzar un programa d’intervenció, així com també he pogut conèixer 

amb profunditat molts aspectes de la donació de sang de cordo umbilical que 

jo mateixa desconeixia. A més, també he pogut veure la importància de 

l’educació sanitària per a poder augmentar el nombre de donacions, ja que el 

coneixement del tema i del procés que es durà a terme, facilita que les mares 

es decideixin per la donació de cordó.  També he pogut integrar molts dels 

coneixements apresos al llarg de tot el Grau d’Infermeria, així com també, 

perfeccionar la cerca bibliogràfica.  
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12. Annexes 

Annex 1: Consentiment informat donació de cordó umbilical de l’ HUAV 
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Annex 2: Guia de la donació de sang de cordó umbilical (Fundació Josep Carreras) 
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Annex 3: Fulletó Banc de Cordó Catalunya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“El vostre cordó pot lligar a algú a la vida” 
 

 53 

 

 

 

 

 

 
 

 



“El vostre cordó pot lligar a algú a la vida” 
 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



“El vostre cordó pot lligar a algú a la vida” 
 

 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“El vostre cordó pot lligar a algú a la vida” 
 

 56 

 

Annex 4: Tríptic Cordó Umbilical- Banc de Sang i Teixits de Cantabria 
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Annex 5:Consentiment informat per participar al programa 
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Annex 6: Fulletó informatiu 
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Annex 7:Test de coneixements 
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Annex 8: Enquesta de satisfacció 
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Annex 9: Joc “Caçadores de mites” 
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Annex 10: On, quan i com? 
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Annex 11: Com es localitza un donant. 
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Annex 12: Pas a pas 
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Annex 13: Puc ser donant? 
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Annex 14: Motius per a la donació de cordó umbilical 
 

 

 

 

 

 

 

 


