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Δελτίο Τύπου
Μοναδική προσφορά των Μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ:
Δωρεάν φύλαξη βλαστικών κυττάρων
ομφαλοπλακουντιακού αίματος
Σα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, παρέχουν δωρεάν στους γονείς των παιδιών
που γεννιούνται στα δύο Μαιευτήρια, τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη
βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, για οικογενειακή ή για
δημόσια χρήση, μέσω της Σράπεζας Βλαστικών κυττάρων Stem- Health Hellas του
Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Επιπλέον, τα μοσχεύματα από βλαστικά κύτταρα που φυλάσσονται για δημόσια
χρήση, θα παρέχονται εντελώς δωρεάν από τη Stem- Health Hellas στους ασθενείς,
χωρίς να επιβαρύνονται οι ίδιοι ή τα ασφαλιστικά τους ταμεία.
Ση μοναδική αυτή προσφορά που ανατρέπει το σημερινό καθεστώς και απαλλάσει
τους γονείς των παιδιών που γεννιούνται στα δύο μαιευτήρια από μια σημαντική
δαπάνη, ανακοίνωσαν οι διοικήσεις των μαιευτηρίων ΜΗΣΕΡΑ και ΛΗΣΩ.
τη υνέντευξη Σύπου που παρακολούθησαν εκπρόσωποι της πολιτείας, του
ιατρικού κόσμου και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ, κ.Ανδρέας Βγενόπουλος επεσήμανε: «Η πρωτοβουλία των μαιευτηρίων
ΜΗΣΕΡΑ και ΛΗΣΩ να προσφέρουν δωρεάν τη φύλαξη ομφαλοπλακουντιακού
αίματος για οικογενειακή χρήση αλλά και η προσπάθεια της Stem-Health Hellas να
συμβάλει στη δημιουργία σημαντικού αποθέματος μονάδων για δημόσια χρήση,
συνάδει με την συνεχή προσπάθεια του Ομίλου ΤΓΕΙΑ να παρέχει υπηρεσίες
ποιότητας, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Σα νοσοκομεία του Ομίλου ΤΓΕΙΑ,
πρόσθεσε, θα συνεχίσουν να στοχεύουν στην παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου, χωρίς να αδιαφορούν για τις πραγματικές ανάγκες και
δυνατότητες της κοινωνίας».
Ο Διευθύνων ύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Αλέξιος Κομνηνός τόνισε ότι «πρόκειται
για μία μοναδική κοινωνική προσφορά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που
διανύουμε και παράλληλα μια παγκόσμια πρωτοτυπία, καθώς είναι η πρώτη φορά
που μαιευτήρια προσφέρουν τη συλλογή βλαστικών κυττάρων για οικογενειακή
χρήση δωρεάν. Είμαστε υπερήφανοι που αυτή η προσφορά των Μαιευτηρίων του
Ομίλου ΤΓΕΙΑ, γίνεται πραγματικότητα σε μία από τις πλέον αξιόλογες υβριδικές
τράπεζες διεθνώς, τη Stem-Health Hellas».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων ύμβουλος του ΛΗΤΩ, κ. Λεωνίδας
Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι «Η ελεύθερη επιλογή από τους γονείς θα βασίζεται
αποκλειστικά στα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία θα τους
παρουσιάζονται με σαφήνεια, εγκυρότητα και ειλικρίνεια, ώστε να αποφασίζουν
σύμφωνα με τη δική τους κρίση».
«Η επιλογή, άλλωστε, ορισμένων γονέων να δωρίσουν το ομφαλοπλακουντιακό
αίμα του παιδιού τους για δημόσια χρήση, θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός
σημαντικού αποθέματος μοσχευμάτων στην Ελλάδα», πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος,
επισημαίνοντας ότι «η χώρα μας χρειάζεται πάνω από 200.000 μοσχεύματα για να
καλύψει τις ανάγκες του 95% του ελληνικού πληθυσμού».
Ο Διευθύνων ύμβουλος της Stem-Health Hellas, κ. Νίκος Νικολαϊδης ανακοίνωσε
από την πλευρά του ότι «Η τράπεζα βλαστικών κυττάρων είναι η πρώτη
οικογενειακή τράπεζα στην Ευρώπη και η μοναδική στην Ελλάδα που έχει
διαπίστευση από τον οργανισμό FACT-NetCord. Μόνο 27 τράπεζες παγκοσμίως
έχουν λάβει αυτή
την αδιαμφισβήτητου κύρους διαπίστευση», συμπλήρωσε
χαρακτηριστικά.
Η επεξεργασία και φύλαξη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος γίνεται στα
εργαστήρια της εταιρείας που βρίσκονται εντός του νοσοκομείου ΤΓΕΙΑ και
διαθέτουν άρτιο και υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

