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AJUDA’NS
A FORMAR
I A FER
CIÈNCIA!
QUÈ REPRESENTA LA DONACIÓ
DEL COS
La donació del cos és un acte
altruista lliure i voluntari, pel
qual la persona es compromet
a donar el seu cos sense vida
per ajudar el progrés de la
investigació mèdica i la ciència,
en aquest cas, a la Universitat
de Vic - Universitat Central de
Catalunya.
PER QUÈ ES NECESSITEN
DONANTS
Les universitats necessiten
cossos per a l’estudi de
l’anatomia, com a fonament
dels coneixements mèdics
i quirúrgics dels futurs
professionals de les Ciències de
la Salut.
A més, les donacions permeten
investigar i entendre les bases
de determinades patologies.

QUINS SÓN ELS BENEFICIS
DE LA DONACIÓ
Millorar l’ensenyament i
la preparació dels futurs
professionals de les ciències
de la salut i permetre que
la Universitat investigui en
diferents camps en benefici
de la societat en general.
QUI POT SER DONANT
Qualsevol persona major d’edat
que, en ús de les plenes facultats
mentals, manifesti per escrit la
voluntat de donar els cos.
QUI NO POT SER DONANT

COM PUC SER DONANT

DESPRÉS DE LA DONACIÓ

Un cop presa la decisió, es
pot fer la donació dirigint-se
presencialment a la Facultat
de Medicina de la UVic-UCC
amb un testimoni.

La UVic-UCC registrarà les
dades de la persona donant i
li lliurarà un carnet (personal i
intransferible), que l’acreditarà
com a donant autoritzat.
COM CAL PROCEDIR UN COP
S’HA PRODUÏT LA DEFUNCIÓ

Donació presencial
• Cal anar acompanyat d’un
testimoni.
• Cal portar una fotocòpia
del DNI.

• Cal trucar a la funerària del
Municipi on s'ha produït la
defunció, i indicar que
es tracta d’un donant de la
Facultat de Medicina de la
UVic-UCC, i lliurar-los el
carnet de donant per poder
fer el trasllat del cos.

• Persones amb una malaltia
infecciosa com l’hepatitis
B i C, el virus de la
immunodeficiència humana
(VIH), la tuberculosi o sèpsies.
• Persones que, per la
circumstancia de la mort,
requereixin la pràctica d’una
autòpsia judicial.
• Persones a qui s’han extret
els òrgans per causa d’un
transplantament, exceptuant la
donació de còrnies.

 s garanteix l’anonimat de les persones
E
donants tant abans com després de la
defunció. En cas de voler donar de baixa la
donació, cal notificar-ho per telèfon (93 881
55 37) indicant el nom i el DNI.

