
La donació d’òrgans és un acte altruista en què la persona 
decideix, de manera voluntària i conscient, donar els seus 
òrgans al morir per a poder ajudar altres persones.  
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Un únic donant pot arribar a salvar la vida de fins a 
8 persones. En ocasions, el trasplantament aconse-
gueix millorar la qualitat de vida de la persona que 
el rep i, en altres, és l’única opció per a seguir en 
vida.  

Tenir l’ELA no impedeix fer una donació d’òrgans 
per a un trasplantament. Tothom som, a priori, 
bons donants. Inclòs l’edat avançada no és una con-
traindicació per a la donació d’òrgans. L’únic que 
determinarà si l’òrgan és vàlid o no per a ser tras-
plantat són les seves característiques clíniques en 
el moment de l’extracció. 

Perquè sigui possible la donació, la mort del po-
tencial donant ha de produir-se  en un hospital. 
Això és degut a què els hospitals són els únics llocs 
preparats per a mantenir en funcionament l’òrgan 
de manera artificial fins el moment en què es faci 
l’extracció.  Amb tot, i en funció dels recursos dis-
ponibles, la sedació es pot iniciar al domicili, i que 
els éssers estimats puguin acompanyar al donant 
durant el procés a l’hospital.

La donació d’òrgans no interfereix en les cures pal-
liatives. Aquestes es fan d’igual manera entre les 
persones que contemplen la donació i les que no. 

Per últim, ha de saber que la donació d’òrgans no 
és compatible amb la donació del cos a la ciència 
però, no obstant, si que ho és amb la donació de tei-
xit nerviós amb finalitat investigadora. 

La reflexió anticipada de les nostres voluntats, en 
relació a la donació, és molt important perquè ens 
permetrà exercir la nostra autonomia i evitarà que 
els nostres éssers estimats hagin de prendre la de-
cisió per nosaltres, en cas que no estiguem en con-
dicions de fer-ho.
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