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El Programa Concordia 

supera l’auditoria de 

FACT/NetCord, referent 

mundial en bancs de 
cordó”.  El BST, tres maternitats de 

Navarra i quatre centres catalans van 

rebre  la visita dels auditors provinents 

de Bancs de Sang de Cordó d’Atenes, 

Singapur i Nova York. 

 

L'objectiu de l'auditoria externa 

internacional és acreditar el programa de 

banc de cordó umbilical del BST amb el 

certificat FACT/Netcord (Fundació per a la 

Acreditació de Teràpia Cel·lular). Els bancs 

de sang de cordó umbilical acreditats per 

FACT demostren que les seves pràctiques 

estan en conformitat amb les normes quan 

se sotmeten a una inspecció rigorosa de 

les seves instal·lacions i procediments. 

L’auditoria es va desenvolupar en dues 

etapes.  

La primera va tenir lloc la setmana del 10 

al 14 de setembre a algunes maternitats 

que participen tant de Catalunya com de 

Navarra. En concret varen ser auditades 

l’Hospital Sant Joan de Reus, l’Hospital del 

Vendrell, l’Hospital de l’Hospitalet i 

l’Hospital del Pilar a Catalunya i les tres 

maternitats de Navarra (Complejo 

Hospitalario de Navarra, Hospital de 

Estella i Hospital de Tudela). 

 

En una segona fase que es va fer els dies 

27 i 28 del mateix mes, es va auditar el 

procés de cordó a les instal·lacions del 

Banc de Sang i Teixits. 

 

 

 

 

 

 

Direcció mèdica i equip obstètric de l’Hospital del Pilar amb 

l’auditor A. Papasavvas, Ma.del Mar Pujol responsable de la 

direcció tècnica de l’Hospital i E. Farssac infermera coordinadora 

del programa Concordia.

 

Nou consentiment informat per la donació i recollida 
de la sang de cordó 

Aquest setembre ha entrat en circulació el nou consentiment informat, que inclou la nova 

llei de Protecció de Dades que va entrar en vigència el passat mes de maig. 

També incorpora la referència a l’ús de les unitats de sang de cordó per a Biobanc, 

investigació i hemo components. 
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Qui forma part del programa Concòrdia? Descobrim un centre ... 

Andorra: Hospital Verge de Meritxell 

L’Hospital Verge de Meritxell amb uns 542 parts al 2017, va iniciar la seva activitat de 

donació i obtenció de sang de cordó el 2012. 

Al llarg de tots aquests anys ha mantingut una molt bona activitat gràcies a la implicació 

de tots els professionals de la unitat amb Cristina Pérez, com a llevadora referent. 

  

 

  

 

  

Equip de llevadores de l’Hospital Verge de Meritxell, Andorra  Històric d’activitat a l’Hospital Verge de Meritxell d’Andorra 

El dia 5 d’octubre va tenir lloc al Govern d’Andorra la reunió́ anual de la Comissió́ de 

seguiment del programa de donació́ d’unitats de sang de cordó umbilical, amb la 

participació del ministre de Salut Andorrà (Carles Álvarez); el secretari d’Estat de Salut 

(Joan León); representants de la ONT (Organizació́n Nacional de Trasplantes de España), 

membres de l’OCATT (Organització́ Catalana de Trasplantaments), representants del BST 

(Banc de Sang i Teixits de Catalunya), de l’Hospital Verge de Meritxell i de la Fundació́ 

Crèdit Andorrà. 

A la reunió es va fer balanç de l’activitat i el funcionament del programa de donació al 

llarg de l’últim any. Es va destacar que l’hospital ha assolit uns índexs d’activitat i qualitat 

excel·lents i compta amb unes xifres de donació́ d’unitats de cordó molt elevades.  

L’any 2017, les dones estaven inscrites com a donants en el 56% dels parts que es van 

fer. Fins a data d’avui, aquest percentatge s’eleva al 73,7% dels parts.  

Les xifres de donacions efectives també́ són molt positives, donat que la donació́ del cordó 

en els parts ha augmentat significativament. 

A la reunió es va destacar la qualitat de les unitats de cordó obtingudes a 

Andorra, quatre de les quals ja s’han usat per a trasplantament, oferint la 

possibilitat de salvar la vida d’un malalt.  

Aquesta dada posa de manifest la contribució ́a millorar la vida de les persones 

a través d’un acte altruista com ho és la donació́ del cordó umbilical. 

 


