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Ηράκλειο, 15 Maρτίου, 2019 

 

Το Σωματείο "Καλλιπάτειρα", ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔηΤΟΒ για την προσφορά  

της γυναίκας ως πηγή ζωής 

Δώρο ζωής για τους συνανθρώπους μας η προσφορά του ομφαλικού αίματος κατά τον τοκετό 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ιατρική ενημερωτική εκδηλωση που διοργανώθηκε - με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα για την Γιορτή της Γυναίκας  -  απο το Αθλητικό Σωματείο Γυναικών 

"Καλλιπάτειρα" παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης, σε συνεργασία με την Δημόσια Τράπεζα 

Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων (ΔηΤΟΒ) Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου, την  Τετάρτη 13 

Μαρτίου, στην Πειραματική Σκηνη του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου. 

 

Η εκδήλωση  επικεντρώθηκε στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την συλλογή του ομφαλικού 

αίματος κατα την διαδικασία του τοκετού και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ως πηγή 

βλαστοκυττάρων. Μια απλή και ακίνδυνη διαδικασία τόσο για την μητέρα όσο και για το νεογνό, με 

σκοπό την δωρεά και την φύλαξη από την ΔηΤΟΒ Κρήτης. Καθ΄αύτον τον τρόπο δημιουργείται απόθεμα 

μοσχευμάτων ομφαλικού αίματος για την κάλυψη των αναγκών του τοπικού πληθυσμού απένατι σε 

νοσήματα (λευχαιμιών, απλαστικής αναιμίας, ανοσολογικών ανεπαρκειών, κ.α.), προσφέροντας 

παράλληλα και στην παγκόσμια δεξαμενή δοτών.  

 

Την εκδήλωση συντόνισε η Πρόεδρος του σωματείου "Καλλιπάτειρα" παραρτήματος Ηρακλείου  κ. Μ. 

Αντωνακάκη, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Ηρακλείου κ. Μ. Καναβάκη (Αντιδημαρχίας 

Κοινωνικής Πολιτικής-Εποπτείας Κοινωνικών Δομών-Μετανάστευσης), και του Αιδεσιμιολογιώτατου κ. 

Αντωνακάκη  (Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης), παρουσία εκπροσώπων δημοσίων φορέων,  εθελοντικών 

οργανώσεων και εκλεκτών παρευρισκομένων απο τον πολιτικό, δημοσιογραφικό, ιατρικό, και κοινωνικό 

χώρο.   

 

Ο Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Παν/μίου Κρήτης και Διευθυντής της Κλινικής στο 

ΠΑ.Γ.Ν.Η , κ. Α. Μακρυγιαννάκης, μίλησε για την διαδικασία συλλογής. Όπως τόνισε κατα την 

παρουσίαση: «Η διαδικασία είναι απλή και ακίνδυνη και αξίζει, δεδομένου ότι η προσφορά είναι 
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πολλαπλάσια, ειδικά οταν αυτήν την στιγμή αξιοποιείται μόνο το 10% απο τις συνολικές γεννήσεις 

στην Κρήτη». H Καθηγήτρια Αιματολογίας, Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ και της 

ΔηΤΟΒ Κρήτης, κ. Ελένη Παπαδάκη, παρουσίασε στο κοινό την χρησιμότητα και τις εφαρμογές του 

ομφαλικού αίματος για τα αιματολογικά νοσήματα και τόνισε ότι πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικός 

για τις διαφημιζόμενες χρήσεις άλλων πληθυσμών βλαστοκυττάρων αν δεν υπάρχει άδεια από τον Εθνικό 

Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και Φαρμάκων (ΕΟΦ). «Αυτην την στιγμή το 70% των 

μοσχευμάτων είμαστε αναγκασμένοι να ψάχνουμε να το βρίσκουμε στο εξωτερικό. Όταν δε 

αναλογιστεί κανείς τις ανάγκες σε μοσχεύματα που έχει η χώρα - τα οποια συνεπάγονται τόσο σε 

κόστος όσο και σε πολύτιμο χρόνο αναμονής για αυτούς που τα έχουν ανάγκη -  είναι σημαντικό  που 

καταγράφεται μία σταθερά ανοδική προσφορά δοτών και σαφώς υπάρχουν περιθώρια αύξησης. 

Στόχος μας είναι η νέα γενιά εθελοντών δοτών, να είναι ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι.» 

 

Η εκδήλωση έρχεται να υπογραμίσει την σημαντική προσφορά και τον ρόλο που διαδραματίζει η κάθε 

γυναίκα, η οποία μεσα απο την φυσική διαδικασία του τοκετού δύναται να συμβαλλει ενεργά στην 

καταπολέμιση ασθενειών χαρίζοντας ζωή στους συνανθρώπους μέσα απο μία ασφαλή, απλή, δωρεάν, 

διαδικασία, απο ενα βιο-υλικό το οποίο μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο απόβλητο και δεν αξιοποιείτο.  

 

«Η ευχή μας ειναι να δραστηριοποιήσουμε τις νέες μητέρες να συμμετέχουν προσφέροντας τον 

ομφάλιο λώρο κατα την γέννα στην ΔηΤΟΒ Κρήτης ώστε ολοκληρη η κοινωνία της Κρήτης να 

οφελείται απο την εύρεση συμβατών μοσχευμάτων για τους συμπολίτες μας. Η γυναικα αποτελει πηγή 

ζωής και το ομφαλικο αίμα δώρο ζωής. Χαιρομαι που μπορέσαμε να συμβάλουμε στην ενημέρωση 

και ευαισθητοποιήση πάνω στο θέμα αυτο και που πραγματώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

της Γιορτής της Γυναίκας. Δεσμευόμαστε να είμαστε αρωγοί για να μεταφέρουμε αυτήν την πολίτιμη 

πληροφορία ζωής» σημείωσε η κ Μ. Αντωνακάκη.   

 

Η εμπειρία της δωρεάς απο μητέρα-δότρια (κ. Χ. Σκουλά) που παρουσιάστηκε, αποτελεί το ιδανικό 

παράδειγμα, γυναίκας που προσέφερε το ομφαλικό αίμα του παιδιού με σκοπό να συμβάλλει στην ίαση 

άλλων νοσούντων συνανθρώπων μας που χρίζουν μεταμόσχευσης, και υπαρχει η ανάγκη εύρεσης 

συμβατού δότη. Όπως τόνισε η κ. Σκουλά για την δωρεά του ομφαλικού αίματος  «δίνεις κάτι χωρίς να 

το στερείσαι, όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε να να προσφέρουμε!» 
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Η ΔηΤΟΒ Κρήτης είναι μία απο τις τρείς Δημόσιες Τράπεζες Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα. Εκτός από τη φύλαξη μοσευμάτων, τρέχον έργο της ΔηΤΟΒ - το οποίο 

υποστήριζεται απο την Περιφέρεια Κρήτης, την 7ης Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο 

Υγείας – αποτελλεί η δημιουργία του ανοσογενετικού χάρτη του πληθυσμού της Κρήτης, αναδεικνύοντας 

τυχόν περιοχές με σπάνια αντιγόνα ιστοσυμβατότητας. Η ΔηΤΟΒ επίσης συμμετέχει σε ευρωπαικό 

προγράμμα με αντικείμενο την  θέσπιση κριτηρίων ασφαλείας και ποιότητας για την επεξεργασία των 

ανθρωπίνων ιστών, κύτταρων και του αίματος στην ΕΕ.  

 

Φωτογραφίες απο την εκδήλωση  

 

Για επικοινωνία με τη ΔηΤΟΒ Κρήτης: info@cordbloodbankcrete.gr , Tηλ. 2810-394726, Κιν. 6930847253 

Επικοινώνια για ΜΜΕ και δημοσιογράφους: press@cordbloodbankcrete.gr 

 

Ακολουθείστε την ΔηΤΟΒ στο facebook @cordbloodbankcrete.gr   
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