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Els primers passos
• Segle XV Primers intents de transfusió de sang d’un 

pacient a un altre. Roma, 1490.

• 1616 El metge anglès William Harvey va descriure la 
circulació de la sang i el seu bombeig, per tot l’organisme, 
a través del cor.



• 1818 La primera transfusió James Blundell realitza la 
primera transfusió amb èxit de la història, mentre 
tractava les hemorràgies postpart.

• 1900 Grups sanguinis Karl Landsteiner descobreix que 
les persones tenen diversos tipus de sang i que les 
transfusions no són compatibles entre persones amb 
grups sanguinis diferents. Estableix el sistema ABO i RH. 

• 1909 Anàlisis clíniques, bacteriològiques i químiques 
Josep Antoni Grífols i Roig fundà l’Institut Central 
d’Anàlisis a Barcelona, pioner de les anàlisis clíniques, 
bacteriològiques i químiques.

La primera transfusió



La conservació de la 
sang

• 1914 Diversos científics aconsegueixen conservar la 
sang utilitzant citrat sòdic. Conservació de la sang     
Luis Agote i Albert Hustin van descobrir un mètode per 
conservar la sang: afegir-hi citrat de sodi. Serguei Iudin 
va obrir a Moscou un hospital pioner que disposava 
d'un banc de sang de cadàver citrada.

• 1928 Flèbula d’anàlisis i flèbula de transfusions      
Josep Antoni Grífols i Roig patenta la flèbula d’anàlisis, 
aparell per extraure mostres de sang per a l’anàlisi, i la 
flèbula de transfusions, per a efectuar transfusions.



• 1936 Primer servei de transfusió de sang             
Frederic Duran i Jordà crea a Barcelona el primer servei 
de transfusió del món i impulsa una metodologia que 
serviria per recollir les donacions de sang i ser 
transfoses a distància, al camp de batalla (durant la 
Guerra Civil Espanyola) o posteriorment en la Segona 
Guerra Mundial.

El primer 
servei de 
transfusió



El primer servei de 
transfusió



• 1943 Liofilització del plasma                                          
Josep Antoni Grífols i Roig idea i patenta el primer 
sistema de liofilització del plasma.

• 1945 Primer banc de sang                                              
Josep Antoni Grífols i Roig crea el primer Banc de Sang 
de l’estat.

El primer banc de sang



• 1995 Naixement dels Serveis Sanitaris de Referència    
A Catalunya es crea l’empresa pública Serveis Sanitaris 
de Referència – Centre de Transfusió i Banc de Teixits; 
actual BST (Banc de Sang i Teixits).

• 2006 Banc de Sang i Teixits El Departament de Salut 
unifica els diferents bancs de sang, assumint com a banc 
únic el Banc de Sang i Teixits.

• 2010 Inauguració de la seu actual del Banc de Sang i 
Teixits.

El Banc de Sang i Teixits



"Això es fantàstic! És genial 

ser necessari, ser volgut!” 
Bethune

• Principis de segle Primers grups de donants de sang 

voluntaris. La primera associació es va crear al 1927 a 

Itàlia.

• 1920 A Londres, Percy Lane Oliver va crear el primer grup 

de persones amb grups sanguinis coneguts que estaven a 

disposició per donar sang. 

• 1937 Ajut al Combatent Neix l’Agrupació de Donadors de 
Sang de Catalunya d’Ajut al Combatent amb seu al carrer 
de la Portaferrissa de Barcelona.

• 1963 Primera associació de donants de sang Es crea 
l’Associació de Donants Voluntaris de Sang de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau (primera associació de 
donants de sang de Catalunya). 

Les primeres agrupacions



• 1988 Fundació de la Federació Catalana de Donants de 
Sang

• 2007 Conveni de col·laboració entre l’Assemblea 
Autonòmica de la Creu Roja a Catalunya, la Federació 
d’Entitats de Donadors de Sang de Catalunya (l'actual 
Federació Catalana de Donants de Sang) i el Banc de Sang 
i Teixits (BST).

La Federació Catalana 
de Donants de Sang
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