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A menys accidents, menys donants
Catalunya registra una caiguda de les donacions d'òrgans gràcies al descens de la
sinistralitat a la carretera i la millora de l'atenció d'urgència
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Catalunya ha registrat una davallada insòlita en el ritme de les donacions d'òrgans durant el 2010.
En total, segons el departament de Salut de la Generalitat, s'han comptabilitzat 201 donants
vàlids, 64 menys que el 2009, una caiguda del 9,6%. Unes xifres, però, que no canvien el lideratge
mundial de Catalunya en donacions i en trasplantaments.

Les causes del descens segons el departament de Salut són una més que destacable reducció de
la mortalitat d'accidents de trànsit - un 60% en els darrers anys- i la millora de l'assistència i
prevenció dels infarts i els ictus, que han reduït la mortalitat per aquestes causes d'un 30% en els
darrers 5 anys. Així a causa de la reducció de morts encefàliques, les donacions han disminuït de
forma tangible, evident i sense comparativa en el registre històric.

Trasplantaments de l'any 2010

L'any 2010, el nombre de trasplantaments a Catalunya ha estat de 745, dels quals 460 han estat
de ronyó - 124 de donant viu-, 158 de fetge, 43 de cor, 61 de pulmó i 23 de pàncrees. I de tots
aquest conjunt, 23 corresponen a trasplantaments pediàtrics. Unes dades que mantenen
Catalunya com a líder mundial en trasplantaments.

Dues xifres reblen aquesta posició. Primera, tres hospitals de Barcelona se situen entre els 10 de
l'Estat espanyol que han realitzat més activitat de donació i trasplantament el 2010. I segona,
destaquen els 61 de pulmó de la Vall d'Hebron, un màxim històric en els gairebé 30 anys de la
institució.

I la llei del tabac, com afectarà?

El Secretari General de Salut, José Martínez Olmos va afirmar aquesta setmana a Madrid, en la
presentació de les dades estatals de donacions i trasplantaments, que amb la nova llei antitabac el
nombre de trasplantaments per malalties a causa del tabaquisme també es veurà reduïda.
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