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Vol col·laborar 
a què la ciència avanci?
És molt fàcil! Només necessitem
el seu permís

Com fer-ho? Quan vagi a visitar-se demani 
al seu metge el document de Consentiment 
Informat del Biobanc. Amb la seva firma 
autoritzarà a què el material que sobri 
(excedent) de les proves diagnòstiques i/o 
terapèutiques que se li hagin practicat a 
l’hospital, és pugui utilitzar per a investigació.

Aquest material biològic passarà a formar part 
del MARBiobanc, que s’encarrega de custodiar 
les mostres biològiques destinades a recerca 
de l’Hospital del Mar, de l’IMIM (Institut Hospital 
del Mar d’Investigacions Mèdiques) i d’altres 
centres sanitaris del Parc de Salut Mar. El 
biobanc codifica les mostres i en garanteix el 
seu bon ús, d’acord amb les normes bioètiques 
i la legislació vigent*.

Aquesta és una donació voluntària i altruista 
que li permetrà col·laborar a què els avenços 
científics en el coneixement de les malalties 
siguin una realitat. 

Pot ampliar la informació a: 

* Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica, RD 
1716/2011 de Biobancs i Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

http://marbiobanc.imim.es/ca

A l’Hospital del Mar, com en la majoria 
de centres hospitalaris, a més a més de 
l’assistència sanitària també es realitza 
investigació biomèdica. 

L’única forma que tenen els investigadors 
de poder accedir a utilitzar mostres de 
fluids com sang, orina, líquids biològics, 
etc. o mostres de teixits de pulmó, 
estómac, pàncrees, bufeta, etc. sense cap 
molèstia per als pacients, és utilitzar el 
material que sobra de les proves 
diagnòstiques i intervencions quirúrgiques 
que es realitzen a l’hospital.

Aquest material que sobra i que ja no té 
cap utilitat per al pacient és un material 
molt valuós per a la investigació.

Amb 
només una 

firma pot 
ajudar a 

què la 
ciència 
avanci


