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LEUCEMIA||NOTICIAS DE LA FUNDACION||REDMO

SALUT ALTRUISME

Més solidaris amb la leucèmia
Els donants de medul·la a Ponent ja són 1.648, quatre-cents més en dos anys i el doble dels que hi
havia el 2008 || Dos lleidatans que van tenir la malaltia reparteixen pamflets amb la seua història
R. RÍOS

❘ LLEIDA ❘ El nombre de lleidatans
que s’han convertit en donants
de medul·la ha experimentat un
gran creixement en els últims
anys.Actualment, el registre que
gestiona la Fundació Josep Carreras (Redmo) compta amb
1.648 veïns de les comarques
de Ponent (més de 25.000 en el
conjunt de Catalunya i gairebé
150.000 a tot Espanya) disposats a donar la seua medul·la a
un malalt i a altres malalties de
la sang, una xifra que ha augmentat en uns 400 en només
dos anys i que s’ha duplicat des
del 2008, quan es comptabilitzaven poc més de 800.
Aquesta tendència a l’alça
contribueix a augmentar les pos-

DADES

LES CLAUS

1.648

50.615

DONANTS A PONENT
És el nombre de donants de medul·la de les comarques lleidatanes
registrats al Redmo. Són el doble
dels que hi havia el 2008.

EUROS
Al tancament d’aquesta edició, la
Fundació Josep Carreras havia recaptat més de 50.000 euros per
destinar a investigació.

Com fer-se donant

Què és la donació de medul·la

❚ Cal contactar amb el centre de
referència, a Lleida l’Arnau. Allà,
s’extreu una mostra de sang per
comprovar la compatibilitat amb
un receptor. Si aquesta es dóna,
contactaran amb el donant per
iniciar el procés.

❚ Quan hi ha compatibilitat, al
donant se li extreu una petita
quantitat de sang medul·lar de la
part posterior de l’os del maluc.
Pot ajudar a salvar malalts de leucèmia i altres malalties de la
sang.

LLEONARD DELSHAMS

POSSIBILITATS

Sols un de cada quatre
malalts troba un donant
de medul·la compatible
a la família
sibilitats dels pacients de trobar
una medul·la compatible, ja que
són molt baixes (una entre
40.000) i només un de cada quatre malalts la troba entre la seua
família. La resta, depèn de la solidaritat dels ciutadans. També
de tot el món, ja que el Redmo
està interconnectat amb la xarxa internacional de registres i
pot accedir a més de 22 milions
de donants.
Per conscienciar sobre això,
la Fundació Josep Carreras va
treure al carrer ahir, per tercer

Francesc Rosselló i Esther Peña, exmalalts de leucèmia, van repartir ahir pamflets amb la seua història.

any consecutiu, gairebé 300 malalts i exmalalts a 39 províncies
per repartir pamflets amb la seua història i una imatge de quan
patien la malaltia.
Dos d’ells, els lleidatans Francesc Rosselló, de 61 anys i que
en fa deu es va sotmetre a un
autotrasplantament per una leucèmia, i Esther Peña, de 33, a
qui van diagnosticar el 2010 un
càncer a la sang que va requerir un tractament de quimioteràpia, van ser a la plaça de la Paeria.
“Els malalts som els que estem més conscienciats per explicar el que hem viscut. La gent
ho entén millor”, assegura Francesc. “Els impacta veure’ns. Si
t’ho explica algú que l’ha patit
arriba més”, explica Esther.Tots
dos van repartir 400 fullets.
L’objectiu de l’acció també va
ser recaptar fons a través de sms
(NOLEUCEMIA al 28027) per
a La Màquina Màgica. Es necessitaven 38.500 euros per adquirir un separador cel·lular
d’última generació per a l’Institut de Recerca Josep Carreras i
al tancament d’aquesta edició
ja se superaven els 50.000.

