Accedeix en línia als teus resultats i gestiona les
teves cites a quironsalud.es o a la nostra App.
Cita prèvia

901 500 501

Hospital Quirónsalud Barcelona
Plaza Alfonso Comín, 5 - 7
Planta -1
08023 Barcelona

93 25 54 079

Quirónsalud, la salut de persona a persona.
Més de 100 hospitals, instituts i centres mèdics dedicats a la teva salut a 13 comunitats
autònomes: Andalusia I Aragó I Balears I Canàries I Castella-La Manxa I Catalunya I
Comunitat Valenciana I Extremadura I Galícia I Madrid I Múrcia I Navarra I País Basc

Reproducció Assistida

Portal del Pacient Quirónsalud

DESCARREGA’T
LA NOSTRA APP

Dona la
possibilitat
de ser
mare

Donar òvuls és una acció solidària que t’aportarà molt
Perquè et donarà l’oportunitat d’ajudar a d’altres persones. Parelles que ni tan sols coneixes, la
principal il·lusió dels quals és tenir fills, però que a causa d’alguna malaltia, a causa de l’edat o de la
possibilitat de transmetre alguna malaltia hereditària, no poden fer-ho.

Dóna òvuls, t’aportarà molt més del que dones.
Truca’ns o escriu-nos i t’informarem:
93 25 54 079
reproduccion.bcn@quironsalud.es

Requisits per ser donant:
• Tenir entre 18 i 35 anys.
• Bona salut física i psíquica.
• No tenir antecedents de malalties hereditàries ni patir malalties de transmissió sexual.
• Sense patologies ginecològiques.
• Els riscos són pràcticament inexistents. Excepcionalment, es pot produir la síndrome
d’hiperestimulació ovàrica, infecció, l’hemoperitoneu o la torsió ovàrica. Però en tot moment,
la donant es troba sota un estricte control mèdic per minimitzar qualsevol risc.

Obtindràs un complet estudi mèdic i de fertilitat
Disposaràs d’una informació sobre la teva salut i la teva fertilitat a la qual molt poques persones
poden accedir. El procés comença amb un complet reconeixement mèdic que t’aportarà informació
sobre el teu estat de salut. A més, gràcies al fet que analitzarem les teves gàmetes en profunditat,
podrem oferir-te un important estudi sobre la teva fertilitat i les teves possibilitats de ser mare en
un futur. Una informació d’indubtable valor, de la qual molt poques persones poden disposar.
*La Llei 14/2006, de 14 de maig, sobre tècniques
de reproducció humana assistida estableix que
la donació s’ha de realitzar de manera anònima,
voluntària, informada i no remunerada.

