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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

Η 15η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια Ημέρα Ομφαλικού Αίματος, με σκοπό την 

ευρεία πληροφόρηση και εκπαίδευση του κόσμου. Με αφορμή, λοιπόν, την Ημέρα αυτή θα θέλαμε να 

ενημερώσουμε ότι: 

 To Ομφαλικό Αίμα από Δημόσιες Τράπεζες έχει χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως για τη θεραπεία άνω των 

80 νοσημάτων, κυρίως λευχαιμιών, ανοσολογικών ανεπαρκειών και γενετικών νόσων.  

 Το Ομφαλικό Αίμα προέρχεται από τον ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα που αποτελούν «βιολογικά 

απόβλητα». Έτσι δεν υπεισέρχονται ηθικοί περιορισμοί στη συλλογή του. 

 Η συλλογή του Ομφαλικού Αίματος δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία του τοκετού και δεν δημιουργεί 

κανένα κίνδυνο στο νεογνό ή στη μητέρα. 

 Η μεταμόσχευση με αίμα του Ομφάλιου Λώρου έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη χρήση 

μυελού των οστών ή περιφερικού αίματος όπως η εύκολη συλλογή και ταχεία χρησιμοποίηση, ο 

μικρότερος κίνδυνος ανοσολογικών αντιδράσεων και οι μικρότερες ανάγκες σε απόλυτη συμβατότητα 

μεταξύ δότη-λήπτη. 

 Δεν έχει κανένα νόημα η φύλαξη Ομφαλικού Αίματος για ιδιωτική χρήση. Μάλιστα, σε ορισμένα 

νοσήματα όπως η οξεία λευχαιμία υπάρχει απόλυτη αντένδειξη χρησιμοποίησης αυτόλογου 

μοσχεύματος. 

 Στις Δημόσιες Τράπεζες η φύλαξη Ομφαλικού Αίματος γίνεται ΔΩΡΕΑΝ και είναι ΔΩΡΕΑ για όποιον 

ασθενή είναι συμβατός και το χρειαστεί.  

 Όσο αυξάνεται ο αριθμός των μονάδων Ομφαλικού Αίματος σε Δημόσιες Τράπεζες τόσο αυξάνει η 

πιθανότητα να βρει ο καθένας μας μόσχευμα αν χρειαστεί. 

 Στην Ελλάδα λειτουργούν τρεις Δημόσιες Τράπεζες Ομφαλικού Αίματος. Μία από αυτές λειτουργεί 

στην Ιατρική Σχολή υπό την υπευθυνότητα της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ. Πληροφορίες 

δίδονται με μορφή Σεμιναρίων, τηλεφωνικής επικοινωνίας (2810-394726, 6930847253) και μέσω της 

Ιστοσελίδας (www.cordbloodbankcrete.gr).  
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