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O IPST - Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP tem por missão
garantir e regular, a nível nacional, a atividade da medicina transfusional e de
transplantação e garantir a dádiva, colheita, análise, processamento, preservação,
armazenamento e distribuição de sangue humano, de componentes sanguíneos,
de órgãos, tecidos e células de origem humana. Com mais de 60 anos de existência
desde a sua criação em 1958, a visão do IPST é a de promover a dádiva enquanto
gesto transversal a toda a sua atividade com o objetivo de contribuir para a vida
humana em tempo e qualidade assegurando, para isso, que as boas práticas
e inovação acompanhem o estado da arte. Os valores institucionais corolários
desta visão surgem da assunção do IPST como uma instituição dedicada ao
suporte da vida humana através das áreas do sangue e da transplantação.
A Organização Mundial de Saúde, a propósito do Dia Mundial do Dador de Sangue,
enaltece importantes valores subjacentes à dádiva de sangue: a solidariedade
e o altruísmo deste gesto que tanto ajuda quem de sangue precisa.
A transfusão de sangue e seus componentes ajudam a salvar milhões de vidas
todos os anos, todos os dias, todas as horas!
A dimensão humana da dádiva de sangue em Portugal, solidariamente genuína, com
características de generosidade ímpares, obriga-nos a respeitar integralmente a
dádiva benévola e voluntária e a desenvolver processos e práticas que permitam
a maximização da utilização do sangue e componentes doados. É neste contexto
que o IPST de acordo com as suas atribuições, os dadores de sangue com as
suas dádivas solidárias e o movimento associativo em torno desta mesma dádiva,
desempenham um papel fundamental no âmbito da medicina transfusional
merecendo distinto respeito pelo seu sentido cívico e ato de cidadania.
O IPST enquanto instituição de vida, que se sustenta num passado de história rica
agora e no futuro estará sempre aberto à modernidade e à renovação com vista
a dar a melhor resposta a todos os portugueses que precisam de sangue para viver.
Dê sangue! Dê vida!
João Paulo de Almeida e Sousa
Presidente do Conselho Diretivo do IPST
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Dados Técnicos / Technical Data

IPST - Portuguese Institute of Blood and Transplantation, IP's
mission is to ensure and regulate, at a national level, the activity
of transfusion medicine and transplantation but also to ensure
the donation, collection, analysis, processing, preservation,
storage and distribution of human blood, blood components,
organs, tissues and cells of human origin. Carrying out more
than 60 years of existence, as it was first established in 1958,
the vision of IPST is to promote donation as a transversal
gesture to all its activity with the aim of contributing to human
life in time and quality assuring for this that good practices and
innovation accompany the state of the art. The institutional
values of this vision arise from the assumption of IPST as an
institution dedicated to the support of human life through the
areas of blood and transplantation.
The World Health Organization, when regarding the World
Blood Donor Day, emphasizes important values underlying
the blood donation: the solidarity and the altruism of this
gesture that so much helps those who need blood.
Blood transfusion and its components help save millions of
lives every year, every day, every hour!
The human dimension of blood donation in Portugal, jointly
and severally genuine, with characteristics of odd generosity,
obliges us to fully respect the benevolent and voluntary
donation and to develop processes and practices that allow
maximising the use of donated blood and its components.
It’s in this context that IPST according to its attributions, blood
donors with their solidarity donations and the associative
movement around blood donation, play a fundamental role in
the scope of transfusion medicine deserving distinct respect
for their civic sense and act of citizenship.
IPST as an institution of life, which is sustained in a past of rich
history now and in future will always be open to modernity
and renewal in order to better respond all Portuguese people
who need blood to live. Give blood! Give Life!
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