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More than 120 professionals from the field of health and other experts from
thirty-three countries worldwide have taken part in the social awareness
event of the EUDONORGAN project, an initiative directly launched by the
European Parliament and led by the University of Barcelona, together with
the Bosch i Gimpera Foundation and the DTI – TPM Foundation (Donation &
Transplantation Institute), located at the Barcelona Science Park.

The EUDONORGAN project is directed by Martí
Manyalich, professor at the Faculty of Medicine and
Health Sciences and director of the DTI Foundation
(Donation & Transplantation Institute).

Under the motto “Why organ donation matters to us all?”, on February 18
this forum gathered in the headquarters of the European Parliament in
Brussels (Belgium) a wide representation of experts of the field of health,
patients, NGOs, support groups and other collectives.
Organ donation matters to us all
The lack of organs is the main obstacle in the medical practice of
transplantation, a consolidated and highly effective technique worldwide.
Also, about a 10 % of the world population has access to a transplant and
many patients die while on the waiting list for a compatible organ.

This social awareness event -“Why organ donation
matters to us all?”- took place in the headquarters
of the European Parliament in Brussels (Belgium).

At the end of the event, the esplanade of the
European Parliament hosted a commemorative act
-the launch of biodegradable balloons- dedicated to
organ donors.

Improving organ donation rates, raising awareness among society and
promoting training of highly specialized experts are the main objectives of
the EUDONORGAN project, led by Martí Manyalich, lecturer at the Faculty of
Medicine and Health Sciences of the University of Barcelona and director of
the DTI Foundation.
In this session, Manyalich noted that “the project has trained and reached
through social awareness actions 400-500 participants all over Europe”.
Later, expert Efstratios Chatzixiros, on behalf of Jose R. Nuñez (adviser on
medical products of human origin service delivery and safety of the WHO),
encouraged the project since “it should be a common responsibility for all
stakeholders, the health authorities, professionals, patient associations,
media, etc. to join forces” to promote organ donation. Expert Stefaan Van
Der Spiegel (head of Sector, Substances of Human Origin, Unit B4, DG
SANTE, European Commission), reminded that “the Commission has
learned through the Action Plan the importance of a bottom-up approach to
set the agenda by engaging professionals, administrations, politicians and
the public opinion”.

Luc Colenbie, co-organizer of the session and expert on health, organs, and
bioethics, from the Ministry of Health in Belgium, noted that “due to the
efforts of the Federal Government and the support of the legislation brought
into force in 1986, Belgium is at the European summit on organ donation and transplantation. The government's objectives are
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to increase the donor potential, to ensure the quality and safety of recovered organs and to provide an optimal allocation of all
available organs”.
The initiative of the EUDONORGAN project received the support of Pisana Ferrari, a lung recipient patient and supporter of
organ donation, and member of the Board of the Italian Pulmonary Hypertension Association, expressed her “pleasure to be
able to offer our support in identifying patients to take part in it. We saw this as a unique opportunity for some of our pulmonary
hypertension patients to learn specialized skills that they could take back to their countries to improve the situation there”.
EUDONORGAN: from the European Parliament to the whole society
EUDONORGAN is a service contract awarded by the European Commission on the initiative of the European Parliament. This
project, led by the UB, will cover training and social awareness needs on organ donation with an ambitious working program
–training of instructors, social awareness, dissemination and assessment- aimed at professionals of the field of health,
institutional representatives, managers, patients, stakeholders, opinion leaders and the media. Other partners of the project are
the DTI Foundation – Donation and Transplantation Institute (Spain), Institute for Transplantation of Organs and Tissues
(Slovenia), Institute for Transplantation and Biomedicine of the Ministry of Health (Croatia), the Italian National Transplant
Centre (Italy), Dinamia Consultoria Social (Spain), expert on consultancy and assessment for health projects.
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Més de cent vint professionals del món de la salut i altres experts
procedents de trenta-tres països d’arreu del món van participar aquest
dilluns, 18 de febrer, en una jornada de sensibilització social del projecte
EUDONORGAN, una iniciativa impulsada directament pel Parlament
Europeu i liderada per la Universitat de Barcelona, juntament amb la
Fundació Bosch i Gimpera i la Fundació DTI - Donation & Transplantation
Institute, ubicades al Parc Científic de Barcelona.

El projecte EUDONORGAN està dirigit per Martí
Manyalich, professor de la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i
president de la Fundació DTI - Donation &
Transplantation Institute.

Sota el lema «Per què la donació d’òrgans ens afecta a tots?», aquest fòrum
va aplegar a la seu del Parlament Europeu (Brusselꞏles) una àmplia
representació d’experts de l’àmbit de la salut, pacients, ONG, grups de
suport i altres colꞏlectius.
La donació d’òrgans ens afecta a tots
La falta d’òrgans és l’obstacle principal en la pràctica mèdica del
trasplantament, una tècnica consolidada i altament efectiva arreu del món. A
més, només un 10 % de la població mundial té accés a un trasplantament i
molts pacients moren durant el període d’espera d’un òrgan compatible.

La jornada de sensibilització social «Per què la
donació d’òrgans ens afecta a tots?» va tenir lloc a
la seu del Parlament Europeu (Brusselꞏles).

Millorar les taxes de donació d’òrgans, sensibilitzar el conjunt de la societat i
potenciar la formació d’experts altament especialitzats són els objectius
principals del projecte EUDONORGAN, dirigit per Martí Manyalich, professor
de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de
Barcelona i director de la Fundació DTI.
En el marc de la jornada, el professor Manyalich va anunciar que «el
projecte EUDONORGAN ha format entre 400 i 500 participants a tot Europa
mitjançant accions de sensibilització social». Al seu torn, l’expert Efstratios
Chatzixiros, en representació de José R. Núñez (assessor en productes
mèdics d’origen humà i seguretat de l'Organització Mundial de la Salut), va
encoratjar el projecte EUDONORGAN, ja que «hauria de ser una
responsabilitat comuna per a tots els grups d'interès, autoritats sanitàries,
professionals, associacions de pacients, mitjans de comunicació, etc. per
unir forces a favor de la donacions d'òrgans».

Al final de la jornada, l'esplanada del Parlament
Europeu va acolliir un acte simbòlic de llançament
de globus biodegradables en homenatge als
donants d'òrgans.
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L’expert Stefaan van der Spiegel, cap del Grup de Substàncies d'Origen
Humà de la Direcció General de Salut de la Comissió Europea, va recordar
que «la Comissió ha après a través del Pla d'acció la importància d'un
enfocament ascendent per establir l'agenda mitjançant la participació de
professionals, administracions, polítics i l'opinió pública».
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Per la seva banda, Luc Colenbie, coorganitzador de la jornada i especialista en salut, òrgans, i bioètica del Ministeri de Salut de
Bèlgica, va destacar «els esforços del Govern federal i el suport de la legislació en vigor des del 1986 perquè Bèlgica sigui un
referent europeu sobre donació i trasplantament d'òrgans». «Els objectius del govern són augmentar el potencial dels donants,
garantir la qualitat i la seguretat dels òrgans recuperats i proporcionar una assignació òptima de tots els òrgans disponibles», va
dir.
El projecte EUDONORGAN també va rebre el suport de Pisana Ferrari, una pacient receptora de pulmó i defensora de la
donació d'òrgans, i membre de la Junta de l'Associació Italiana d'Hipertensió Pulmonar, que va expressar «el plaer de poder
oferir el seu suport en l’objectiu d’implicar els pacients a participar en un projecte que veu com una oportunitat única per adquirir
habilitats per millorar la situació en els respectius països».
EUDONORGAN: del Parlament Europeu a tota la societat
EUDONORGAN és un contracte de servei atorgat per la Comissió Europea per iniciativa del Parlament Europeu. Aquest
projecte liderat per la UB cobrirà les necessitats de formació i sensibilització social sobre donació d’òrgans amb un ambiciós
programa de treball —formació de formadors, conscienciació social, divulgació i avaluació— dirigit a professionals del món de
la salut, representants institucionals, gestors, pacients, agents socials, líders d'opinió i mitjans de comunicació. El projecte
també té com a socis la Fundació DTI-Institut de Donació i Trasplantament (Espanya), l’Institut de la República d’Eslovènia per
al Trasplantament d’Òrgans i Teixits; l’Institut per a Trasplantament i Biomedicina del Ministeri de Salut de Croàcia; el Centre
Nacional de Trasplantaments de l’Institut Nacional de Salut d’Itàlia, i la companyia Dinamia (Espanya), especialitzada en
consultoria i avaluació de projectes sanitaris.
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Más de 120 profesionales del mundo de la salud y otros expertos
procedentes de 33 países de todo el mundo participaron, el lunes 18 de
febrero, en la jornada de sensibilización social del proyecto EUDONORGAN,
una iniciativa impulsada directamente por el Parlamento Europeo y liderada
por la Universidad de Barcelona, junto con la Fundación Bosch i Gimpera y
la Fundación DTI - Donation & Transplantation Institute, ubicadas en el
Parque Científico de Barcelona.

El proyecto EUDONORGAN está dirigido por Martí
Manyalich, profesor de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud de la Universidad de
Barcelona y presidente de la Fundación DTI Donation & Transplantation Institute.

Bajo el lema «¿Por qué la donación de órganos nos afecta a todos?», este
foro reunió en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica), a una
amplia representación de expertos del ámbito de la salud, así como
pacientes, ONG, grupos de apoyo y otros colectivos.

La donación de órganos nos afecta a todos
La falta de órganos es el obstáculo principal en la práctica médica del
trasplante, una técnica consolidada y altamente efectiva en todo el mundo.
Además, solo un 10 % de la población mundial tiene acceso a un trasplante
y muchos pacientes mueren durante el período de espera de un órgano
compatible.
Mejorar las tasas de donación de órganos, sensibilizar al conjunto de la
sociedad y potenciar la formación de expertos altamente especializados son
los objetivos esenciales del proyecto EUDONORGAN, dirigido por Martí
Manyalich, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad de Barcelona y director de la Fundación DTI.

La jornada de sensibilización social «¿Por qué la
donación de órganos nos afecta a todos?» tuvo
lugar en la sede del Parlamento Europeo
(Bruselas).

Al final de la jornada, la explanada del Parlamento
Europeo acogió un acto simbólico de lanzamiento
de globos biodegradables en homenaje a los
donantes de órganos.
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En el marco de la jornada, el profesor Manyalich anunció que «el proyecto
EUDONORGAN ha formado a entre cuatrocientos y quinientos participantes
en toda Europa mediante acciones de sensibilización social». A su vez, el
experto Efstratios Chatzixiros, en representación de José R. Nuñez —asesor
en productos médicos de origen humano y seguridad de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)—, alentó el proyecto EUDONORGAN, afirmando
que «debería ser una responsabilidad común de todos los grupos de interés,
autoridades sanitarias, profesionales, asociaciones de pacientes, medios de
comunicación, etc., unir fuerzas» para potenciar la promoción de la donación
de órganos.
Por su parte, Stefaan van der Spiegel, jefe de sector de Sustancias de
Origen Humano de la Dirección General de la Salud de la Comisión
Europea, recordó que «la Comisión ha aprendido, a través del Plan de
acción, la importancia de un enfoque ascendente para establecer la agenda
mediante la participación de profesionales, administraciones, políticos y la
opinión pública». Luc Colenbie, coorganizador de la jornada y especialista
en salud, órganos, y bioética del Ministerio de Salud de Bélgica, destacó que
«gracias a los esfuerzos del Gobierno federal y al apoyo de la legislación en
vigor desde 1986, Bélgica es un referente europeo en donación y trasplante
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de órganos». Colenbie detalló que los objetivos de dicho Gobierno «son aumentar el potencial de los donantes, garantizar la
calidad y la seguridad de los órganos recuperados y proporcionar una asignación óptima de todos los órganos disponibles».
La iniciativa del proyecto EUDONORGAN también recibió el apoyo de Pisana Ferrari, una paciente receptora de pulmón,
defensora de la donación de órganos y miembro de la Junta de la Asociación Italiana de Hipertensión Pulmonar). Pisani
expresó el placer de poder ofrecer su apoyo «en el objetivo de implicar a los pacientes en el proyecto», que ve como «una
oportunidad única de adquirir habilidades para mejorar la situación en los países respectivos».

EUDONORGAN: del Parlamento Europeo a toda la sociedad
EUDONORGAN es un contrato de servicio otorgado por la Comisión Europea por iniciativa del Parlamento Europeo. Este
proyecto, liderado por la UB, cubrirá las necesidades de formación y sensibilización social sobre donación de órganos con un
ambicioso programa de trabajo —formación de formadores, concienciación social, divulgación y evaluación— dirigido a
profesionales del mundo de la salud, representantes institucionales, gestores, pacientes, agentes sociales, líderes de opinión y
medios de comunicación. El proyecto también tiene como socios a la Fundación DTI - Donation & Transplantation Institute
(España), el Instituto de la República de Eslovenia para el Trasplante de Órganos y Tejidos, el Instituto para Trasplante y
Biomedicina del Ministerio de Salud de Croacia, el Centro Nacional de Trasplantes del Instituto Nacional de Salud de Italia y la
compañía Dinamia (España), especializada en consultoría y evaluación de proyectos sanitarios.
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LA CONTRA
Martí Manyalich, director de la Fundació DTI (Donation & Transplantation Institute)
Tinc 67 anys. Vaig néixer a Sabadell i visc a Barcelona. Tinc dos fills. Soc especialista en anestèsia i
reanimació i a partir del 1985 en donacions d’òrgans, teixits i cèl·lules, que és com reanimar morts.
Assessoro l’hospital Clínic. Els polítics dediquen més temps a la política que a la gestió. Soc agnòstic

“Gràcies és la paraula més
bonica del món”
Salvant vides

E

s va criar a pagès...
Sí, vivíem del bestiar i de l’horta,
i veníem al mercat amb la meva
mare. Aquella vida senzilla
m’agradava.
I per què és metge?
Pel meu oncle, que era anestesista. El que més
recordo d’ell era com donava la mà: oberta.
Sense aquesta capacitat de comunicar-se no hi
haequipquefuncioni.Sinodones,noetsningú.
Vostèvaacabarcomaresponsabled’anestèsia d’urgències al Clínic.
Durant els anys vuitanta es conduïa sense casc i
sense cinturó i els caps de setmana no paraven
d’arribar joves que sortien de les discoteques
amb traumatismes i sense possibilitat de salvar-se.
Morien pel camí?
Sí, per això el meu mestre, el professor Nalda,
em va dir: “Martí, te n’has d’anar a París”. Allà
tenien l’SMUR, ambulàncies equipades per
salvar vides on es practicava la golden hour: evitarquelarespiracióesparésimantenirlacirculació durant el trajecte a l’hospital.
I ho va posar en marxa a Catalunya?
La Setmana Santa de l’any 1984 vam fer el pla
pilot amb els bombers, la Creu Roja i personal
sanitari del Clínic. Tots érem voluntaris, ningú

ÀLEX GARCIA

no va cobrar per això. Així va néixer el SEM.
I de salvar els vius va passar als morts?
El 1985 es va encarregar a l’hospital Clínic tenir
unapersonaresponsabledelesdonacionsd’òrgans, un coordinador de trasplantaments, i van
pensar que el Manya, jo, que estava amb els helicòpters, ambulàncies, malalts crítics i urgències, en podia ser l’encarregat.
I què va dir el Manya?
Vaig dir que no, perquè m’agradava molt salvar
vides. No volia treballar amb morts, que és el
que diuen encara avui la majoria de metges a
Escandinàvia, Anglaterra, Alemanya...
Va haver d’acceptar.
Sí, i en dos mesos hi va haver cinc vegades més
donants que la resta de l’any.
Com ho va fer?
L’UCI era el meu territori i coneixia els pacientsielsseusfamiliars;sabiaquedifícilqueés
acceptar la mort encefàlica, perquè el seu pare,
el seu germà o el seu fill està connectat a un respirador i el seu cor batega, sembla que sigui viu.
Ja ho entenc.
Fins que no veia que ho havien acceptat, no els
explicava que amb els òrgans del seu familiar
podien salvar altres vides. És tan simple com
acompanyar-los i posar-se al seu lloc.
Avui, el 90% dels espanyols accepten la

Assessor de trasplantaments a l’hospital Clínic i
professor associat a la UB,
el Manya va començar per
posar en marxa a Espanya
el Sistema d’Emergències
Mèdiques, helicòpters i
ambulàncies equipades
que salven diàriament un
munt de vides. Després, va
crear a l’hospital Clínic un
sistema de donació d’òrgans que es va convertir
en exemple per al món , va
crearla Fundació DTI,
organització sense ànim
de lucre que té l’objectiu
d’augmentar la donació
d’òrgans al món. El seu
èxit es basa en el compromís dels metges i en el seu
tracte i empatia amb els
familiars de les persones
que moren als hospitals:
“El repte és que tots els
països puguin tenir els
òrgans necessaris, ja que
els morts existeixen i les
vides es poden salvar”.

VÍCTOR-M. AMELA

IMA SANCHÍS

LLUÍS AMIGUET

donació d’òrgans després de la mort.
No hi ha cap sistema igual a la resta del món. A
Alemanya o a Anglaterra accepten la donació el
50% de les famílies, però quan un alemany mor
a Mallorca accepta la donació igual que la resta
dels espanyols, per què?
No és un tema cultural, això queda clar.
Perquè les famílies estan satisfetes del tracte, i
ningúnodubtaques’hafetelpossible,aixòjaés
molt, i després qui els proposa la donació és un
metge que coneixen, algú amb experiència que
els pot aclarir qualsevol dubte.
Fora d’Espanya es fa d’una altra manera?
A les famílies solen plantejar-los el tema treballadors socials que venen de fora de l’hospital.
Estan exportat el seu model al món.
Sí, hem createl projecte Sembra amb l’Organització Nacional de Trasplantaments
i amb la
p
Universitat de Barcelona. El que vam començar all Clínic
ho h
hem traslladat
a Llatinoamèrilí i h
ll
ca, a molts països d’Europa, l’Orient Mitjà, alguns d’Àfrica, i ara som a Àsia.
On han tingut més impacte?
A la Xina utilitzaven els òrgans dels condemnats a mort fins que van descobrir que els espanyols som els líders mundials en donació d’òrgans i van començar a convidar-nos perquè expliquéssim als professionals de la medicina
comhofem,iendeuanyshanpassatdezerodonacions a l’any a 6.500.
Què és l’essencial?
Un metge convençut a cada hospital.
Ja ho veu, i vostè s’hi resistia.
Els companys em veien com un voltor, jo era el
dels desballestaments, com si en comptes de
portar la bata blanca la portés negra. Ara és una
il·lusió, perquè salvem moltíssimes vides. I
hem après a ressuscitar òrgans.
....?
Al principi utilitzàvem els òrgans de pacients
de mort encefàlica, però gràcies a la visita d’un
professor holandès, el doctor Kustra, vam poder posar en marxa un altre tipus de donants,
els d’aturada cardíaca.
En què consisteix?
Cossosquearribenmortsidelsqualssomcapaços, amb unes cànules que es posen a l’abdomen, artèries i venes, de fer-ne reviure i ressuscitar els òrgans. Ja no només podíem ressuscitar els vius, sinó també els morts!
...
Vam desenvolupar màquines de normotèrmia
que mantenen els òrgans a 37º oxigenats, fet
que ens permet veure abans de trasplantar-los
si aquests òrgans funcionen.
Han creat un banc de multiteixits.
El primer d’Europa, per crear empelts provinents de persones mortes perquè d’altres recuperin la vista, la pell cremada o tornar a caminar. I tot gràcies a la generositat de gent desconeguda i de metges entusiastes. Gràcies és la
paraula més bonica del món.
I tot va començar plantant enciams.
...Aixòhocontinuofent,plantantempatia,sembrant per després recollir.
IMA SANCHÍS

Neix ODISSeA, el projecte europeu per exportar el model de donació
d’òrgans al Sud-est asiàtic
o El projecte reuneix 8 universitats del Sud-est asiàtic i 6 institucions europees, liderat
per la Universitat de Barcelona i la Fundació DTI
o L’objectiu és educar un total de 320 professionals de la salut que ensenyaran a
doctors locals el model de donació i trasplantament d’òrgans
Representants de les institucions Universitat de Barcelona i la Fundació DTI (Institut de Donació i
Trasplantament) van anar el 19 de març a l’Ateneo de Davao University, a Filipines, en el marc d’actuació
del Projecte ODISSeA.

El Projecte ODISSeA (Organ Donation Innovative Strategies for Southeast Asia) és un projecte
d’Erasmus+ fundat per la Comissió Europea. L’objectiu del projecte és dissenyar i implementar un
programa acadèmic de postgrau en donació d’òrgans en 8 universitats de Malàisia (Universiti Teknologi
Mara and University of Malaya), Myanmar (University of Medicine Mandalay and University of Medicine
Yangon), Filipines (Ateneo de Davao University and University of Santo Tomas) i Tailàndia (Faculty of
Medicine Chiang Mai University and Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahdol University). Un
total de 14 institucions del Sud-est asiàtic i de la Unió Europea han fet d’aquest projecte una realitat. La
Universitat de Barcelona és l’organitzadora principal del projecte, juntament amb la Fundació DTI i
Dinamia S. Coop (Espanya), la Universitat de Bolonya (Itàlia) i la Universitat de Zagreb Escola de Medicina
(Croàcia).
L’origen del projecte ve de la necessitat d’un programa per augmentar el nombre d’especialistes
qualificats que coordinaran eficientment el procés de donació d’òrgans en els països del Sud-est asiàtic.
En aquesta reunió inaugural va
haver-hi grups de treball,
debats i comentaris sobre les
fases del projecte. Al maig, un
equip de 40 doctors vindran a
Barcelona per aprendre com
ensenyar el coneixement, les
habilitats i l’actitud necessària
en el trasplantament d’òrgans.
D’aquesta manera, quan els
estudiants es graduïn, seran
capaços de coordinar de manera efectiva el procés de donació d’òrgans en els seus hospitals locals del
Sud-est asiàtic.

El model Espanyol de trasplantament: un exemple a seguir
Espanya és un exemple, internacionalment, en ambdues donació i trasplantament d’òrgans. Té la taxa
de donants més alta del món: 48 donants per milió de població (pmp) i 5.311 transplantaments s’han
dut a terme durant el 2018.
La Fundació DTI, a través del seu servei de formació amb el curs Transplant Procurement Management,
ha format a més de 15.000 professionals en 107 països diferents. L’objectiu sempre és augmentar la
quantitat, la qualitat i l’eficiència en les donacions i els trasplantaments.

Sud-est asiàtic: una necessitat creixent amb solucions estàtiques
Àsia és el continent més poblat del món. Contràriament, té la taxa de trasplantaments d’òrgans més
baixa i la taxa de creixement més alta en el nombre de gent patint disfunció d’òrgans crònica i en etapes
terminals, d’acord amb un estudi publicat a Frontiers in Medicine. A més, l’evolució de detonants
dietètics i mediambientals ha fet la llista d’espera créixer, mentre el nombre de donants disponibles es
manté fixe. Consegüentment, hi ha una falta d’òrgans notable i preocupant.
Segons el mateix estudi, les malalties renals en etapa terminal tractades han augmentat significament
des de l’any 2000 fins al 2013 en tres dels països on ODISSeA treballa: Tailàndia (1210%), Filipines (185%)
i Malàisia (176%). Tot i això, els nombres són encara baixos. Tailàndia se situa per davant amb 4,27
donants per milió de població (pmp), Malàisia la segueix amb 1,10pmp i Filipines amb 0,45pmp. La falta
de donants impedeix que es puguin fer trasplantaments, així que aquests països tenen un gran interès
a elevar aquest nombre.
Amb ODISSeA, aquesta situació està destinada a canviar. Gràcies a aquest projecte, professors i
professionals de la salut de Filipines, Tailàndia, Malàisia i Myanmar seran entrenats i educats sobre el
sistema de donació i trasplantament d’òrgans més efectiu que hi ha. Es preveu que durant el projecte
un total de 320 doctors estaran preparats i qualificats per salvar milers de vides.

Enllaços relacionats:
https://odisseaproject.eu/
www.dtifoundation.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5481314/
www.irodat.org
Contacte: Loli Toledano infodti@dtifoundation.com Telèfon: 93 4020896
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ODISSeA: a pioneer initiative to improve organ donation in Southeas
countries
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Recerca

The donation rate does not even reach one donor
for every million inhabitants in some countries of
Southeast Asia.

ODISSeA is led by Martí Manyalich, adjunct lecturer
of the Faculty of Medicine and Health Sciences of
the UB and president of DTI Foundation.

This project started its journey in a first meeting
held on March in the city of Davao (Philippines).

In Malaysia, there is one organ donor for each million inhabitants while in
Philippines this rate is even lower and it only reaches 0.1. Promoting training
for highly specialized experts in the field of organ donation in Southeast
Asian countries is the main aim of the training program Train the trainers, to
take place from May 13 to 17 in Barcelona, under the direction of Martí
Manyalich, lecturer at the Faculty of Medicine and Health Sciences of the UB
and president of the DTI Foundation – Donation & Transplantation Institute,
located in the Barcelona Science Park.
This training activity for biomedicine experts is part of the project ODISSeA
(Organ Donation Innovative Strategies in Southeast Asia), a pioneer initiative
led by the University of Barcelona to promote an academic program on
organ donation for health professionals in eight universities in Malaysia,
Myanmar, Philippines and Thailand.
This training approach –adapted to the requirements of the European Higher
Education Area (EHEA) –will promote the institutional collaboration to
improve donation rates and set a sustainable system for training on organ
donation in these Asian countries. In the project ODISSeA, co-funded by the
European Union program Erasmus+, other universities take part: the
University of Bologna (Italy), the University of Zagreb (Croatia), DTI
Foundation and the company Dinamia (Spain), expert on consulting and
assessment of social projects.
Improving organ donation rates in Philippines, Malaysia, Myanmar and
Thailand
These days, Spain is the leader regarding organ donation worldwide and the
rate reaches 48 donors per million inhabitants. The lack of organs is the
main obstacle in this clinical practice worldwide and that is why improving
organ donation rates is so essential, as well as raising awareness among
society and promoting training of experts. In this context, the improvement of
health culture in the field of donation and transplantation internationally is the
core of several projects launched by Martí Manyalich, adjunct lecturer at the
Department of Surgery and Surgical Specializations of the UB and
consultant on transplantations in Hospital Clínic de Barcelona.
In this international outreach context, ODISSeA started its journey in a first
meeting held on March in the city of Davao (Philippines). Therefore, all
participants in the first edition of the ODISSeA training course in Barcelona –
specifically, thirty experts from Philippines, Malaysia and Myanmar- will now
improve their knowledge and work on the right tools to become trainers in
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organ donation in their university institution, through an online and face-toface training program.
Closing ceremony at the Faculty of Medicine and Health Sciences
The activities that are related to the ODDISeA program Train the trainers will
finish with an institutional ceremony to take place in the Aula Magna at the
Faculty of Medicine and Health Sciences of the UB on Friday, May 17, at 1
noon.

The ODDISeA program Train the trainers will finish
with an institutional ceremony to take place in the
Aula Magna at the Faculty of Medicine and Health
Sciences of the UB on Friday, May 17, at 1 noon.

The ceremony will be presided over by he dean of the same Faculty,
Francesc Cardellach; the lecturer Martí Manyalich, director of the ODISSeA;
Ricardo Casaroli, head of the Department of Surgery and Surgical
Specializations at the UB; the Philippines Honorary Consul in Barcelona,
Chona Abiertas Tenorio, and the representative of the European
Commission in Barcelona, Ferran Tarradellas, and will count on the
participation of experts who took part in the first edition of the training course.
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