Através da iniciativa Login Solidário

Comunicado de Imprensa

Santander Totta apoia nova Unidade de
Transplante de Medula do IPO Lisboa
•

Por cada novo Cliente Digital, o Banco doará 0,50€ ao IPO Lisboa

•

Campanha decorre até ao final de novembro

Lisboa, 31 de outubro de 2017. O Santander Totta lançou a campanha Login Solidário,
através da qual o Banco irá atribuir 0,50€ ao Instituto Português de Oncologia de Lisboa por
cada novo login na App ou na página de internet (NetBanco) do Santander Totta.
O objetivo é doar, numa primeira fase, 15.000 euros ao IPO de Lisboa, montante que servirá
para ajudar a remodelar a sua Unidade de Transplante de Medula.
Para que continue a manter-se na vanguarda da atividade médica, científica e assistencial,
será construída uma nova Unidade, mais ampla, com 12 quartos de isolamento, com os mais
altos níveis de segurança e conforto para os doentes, e as melhores condições de trabalho
para os profissionais de saúde.
A Unidade de Transplante de Medula do IPO Lisboa é um centro altamente diferenciado e
especializado na colheita e transplantação de células da medula, o único procedimento que
permite tratar pessoas com determinado tipo de leucemias e outras doenças graves do
sangue e do sistema imunitário.
Esta Unidade celebra este ano 30 anos, ao longo dos quais foi pioneira em todos os aspetos
de transplantação de células hematopoiéticas e realizou cerca de 2.000 transplantes.
A campanha decorre até dia 30.11.2017 e destina-se aos Clientes do Santander Totta que se
tornem Clientes Digitais.
O apoio do Santander Totta a esta iniciativa insere-se na sua política de sustentabilidade de
apoio à saúde, em que o Banco estabeleceu parcerias com alguns hospitais e associações
que trabalham no âmbito da saúde.
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