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CURSOS E-LEARNING”.  Els 

cursos de formació per a professionals 

implicats en la donació de sang de cordó 

s’han renovat. 

 

L’objectiu de la formació dels professionals 

implicats en l’activitat de donació, 

obtenció, emmagatzematge i transport de 

la sang de cordó, és exactament la 

mateixa: aconseguir que els professionals 

coneguin, entenguin i dominin la 

sistemàtica de treball. 

Quina millor manera de fer-ho si no amb 

la formació permanent que se’ls 

proporciona. 

 

Fins ara hi havia dos cursos online molt 

específics, el de donació de sang de cordó 

i el d’emmagatzematge. A partir del 2019, 

hem apostat per unificar tots dos cursos 

en un de sol, perquè entenem que tot el 

procediment és d’interès per a tots els 

professionals implicats i d’aquesta manera 

no només mantenim els coneixements 

actualitzats sinó que a més a més donem 

coneixement i criteri a tothom qui intervé 

en el procés.  

Considerem important que tots els 

professionals puguin tenir accés a tot el 

circuit de treball i això els donarà 

seguretat, coneixements i excel·lència en 

la seva feina. 

 

 

 

 

 

Programa de donació altruista de sang de cordó umbilical 

 

Us recordem que és un curs que cal fer 

cada 2 anys i que el Banc de Sang i Teixits, 

el subvenciona íntegrament per facilitar a 

tothom l’accés als coneixements. 

 

Tant bon punt disposem del calendari de 

les noves edicions el farem saber a tots els 

responsables per tal de fer-lo accessible 

als professionals. 

 

Etiquetatge ISBT-2019 dels kits de donació de sang de 

cordó 

Com tots sabeu els kits de donació de sang de cordó, porten associada unes etiquetes. 

A 1 de febrer totes les etiquetes de l’any anterior queden caducades i amb elles tots els 

kits.  

Les etiquetes ISBT que hi ha associades als kits, porten vinculades material (tubs, pot, 

bossa de recollida) i documentació, que té una data de caducitat.  

Per poder tenir control sobre la caducitat dels continguts dels kits de donació, cal que tot 

estigui degudament etiquetat i pugui fer-se una correcta traçabilitat del producte. 

Alhora al BST disposem d’un software on introduïm les unitats que s’han anat recollint. 

Si la codificació que rebem és anterior a la vigent (està caducada), les unitats no seran 

aptes per a criopreservar pel seu ús per a trasplantament. 

És per això que al llarg del gener us demanem el recanvi de tots els kits de 2018 i us 

n’enviem de nous amb etiquetatge vigent 2019. 

L'estàndard ISBT 128 facilita les especificacions per a molts dels elements de l’entorn 

informatiu requerits en les transfusions i els trasplantaments.  
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Qui forma part del programa Concòrdia? Descobrim un 

centre ... 

CATALUNYA: Consorci Sanitari Integral. Hospital General de l’Hospitalet 

L’Hospital de l’Hospitalet amb gairebé 1500 parts al 2018, va iniciar la seva activitat de 

donació i obtenció de sang de cordó el 2010. 

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

de tots els professionals de la unitat amb el Dr. Federico Heredia, com a cap clínic 

d’obstetrícia i Beatriz Canalis com a supervisora de llevadores referent. 

  

 

  

 

  

 Històric d’activitat del CSI Hospital General de l’Hospitalet 

La principal clau de l’èxit del programa de donació en el centre és la gran implicació de 

tot l’equip que es manté molt motivat i conscienciat en la importància de participar en la 

recollida de sang de cordó pel banc públic.  

Les característiques de la seva població, amb una elevada demografia migratòria: 

Magrebines, Iberoamericans, Pakistaneses, Asiàtiques, Subsaharians i Caucàsiques, fa 

destacar la importància de les recollides de sang de cordó que obtenen. 

La variació genètica d’aquestes donacions dona una gran riquesa a les bases de donants 

REDMO, proporcionant la oportunitat de disposar de més unitats amb HLA menys 

freqüents en la nostra població i per tant donant opció a altres compatibilitats, no tant 

presents, però no menys importants. 

 

Jornada anual del programa Concòrdia: segon 

trimestre de 2019 

Aquest 2019 farem una Jornada de Sang de Cordó a Barcelona. Una trobada on tots hi 

sou convidats a venir i participar. 

Serà un punt d’intercanvi d’experiències, taules rodones i exposició de l’ús de la sang de 

cordó i dels usos alternatius dels seus components. 

Tant bon punt es disposi d’una data concreta es farà saber a totes les maternitats del 

programa Concòrdia i se us facilitarà el programa. 


