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Ασημένιο Βραβείο για 
για το Έργο της Αιματολογική

Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Κλινική απονεμήθηκε  
Έργο σε Νοσοκομεία» 
Ιστοσυμβατότητας του Πληθυσμού της Κρήτης και τη
μοσχευμάτων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με σπάνιους 
απλότυπους στη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων
(ΔηΤΟΒ Κρήτης)’ κατά
Business Awards 2021,

Περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι τ
Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής κοινότητας, 
Συλλόγων Ασθενών συγκεντρώθηκαν
προσφοράς στην Υγεία, την Επιστήμη  και την Κοινωνία.

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων ήταν φέτος ο Ακαδημαϊκός και 
πρώην Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Λουκάς Παπαδήμος. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. 
Μίνα Γκάγκα, ενώ παρέστησαν απο το υπουργείο Υγείας ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Γενικός 
Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος.
παρεβρέθηκε η Καθηγήτρια Αιματολογίας και Διευθύντρια της Αιματολογικής 
Κλινικής ΠΑΓΝΗ και της Δη
βραβείο. 
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Ασημένιο Βραβείο για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
για το Έργο της Αιματολογικής Κλινικής - Δημόσιας Τράπεζας 

Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης 
 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου) 
 το Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία 
 για το έργο της ‘Χαρτογράφησης των Αντιγ

τητας του Πληθυσμού της Κρήτης και τη
μοσχευμάτων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με σπάνιους 

Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων
κατά την τελετή απονομής των βραβείων 

, τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021. 

Περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι του Φαρμακευτικού κλάδου, της 
πιστημονικής κοινότητας, Κοινωφελών 

συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τις καλύτερες εκφάνσεις της 
στην Υγεία, την Επιστήμη  και την Κοινωνία.  

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων ήταν φέτος ο Ακαδημαϊκός και 
πρώην Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Λουκάς Παπαδήμος.  

με την παρουσία της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. 
Μίνα Γκάγκα, ενώ παρέστησαν απο το υπουργείο Υγείας ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Γενικός 
Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος.
παρεβρέθηκε η Καθηγήτρια Αιματολογίας και Διευθύντρια της Αιματολογικής 
Κλινικής ΠΑΓΝΗ και της ΔηΤΟΒ Κρήτης κ.Ελένη Παπαδάκη
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ς όροφος) 

23/09/2021 

το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου  
Δημόσιας Τράπεζας 

 

 – Αιματολογική 
στην κατηγορία «Ερευνητικό 

φησης των Αντιγόνων 
τητας του Πληθυσμού της Κρήτης και της αύξησης των 

μοσχευμάτων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με σπάνιους 
Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης 

την τελετή απονομής των βραβείων HealthCare 

αρμακευτικού κλάδου, της 
οινωφελών Oργανισμών και 

για να τιμήσουν τις καλύτερες εκφάνσεις της 

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων ήταν φέτος ο Ακαδημαϊκός και 

με την παρουσία της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. 
Μίνα Γκάγκα, ενώ παρέστησαν απο το υπουργείο Υγείας ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Γενικός 
Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος. Στην εκδήλωση 
παρεβρέθηκε η Καθηγήτρια Αιματολογίας και Διευθύντρια της Αιματολογικής 

Ελένη Παπαδάκη και παρέλαβε το 
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Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΠΑΓΝΗ κ

 «Τα βλαστοκύτταρα (πολυδύναμα 
ομφάλιο λώρο) χρησιμοποιούνται και από τον ίδιο το δότη αλλά και σε όποιον τα 
χρειαστεί για θεραπεία και υποστήριξη σε πολλές επικίνδυνες ασθένειες σε παιδιά  
και ενήλικες.  

Η ύπαρξη Δημόσιας Τράπεζας σε Δημόσιο 
βαθμό του, ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Συστήματος Υγείας και οι 
μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων σώζουν ζωές ιδιαίτερα στα παιδιά. Μέσα στις 
προθέσεις και επιδιώξεις του Υπουργείου Υγείας είναι η ενεργή στήριξη και 
ανάδειξη του έργου αυτού και στην κατεύθυνση προσέγγισης νέων δοτών αλλά και 
στην ανάπτυξη των δομών.

Ιδιαίτερα εμείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
περήφανοι και απόλυτα αλληλέγγυοι
και της καθηγήτριας . 
στήριξη μας στα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης της τράπεζας και της επέκτασης 
της.» 

Η Καθηγήτρια Αιματολογίας και Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλιν
και της ΔηΤΟΒ Κρήτης, κ.

«Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου στηρίζει το Έργο της 
Αιματολογικής Κλινικής και της ΔηΤΟΒ
Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του 
περιόδους, μας ωθεί να συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας. 
βραβεύτηκε, αφορά στη 
πληθυσμού της Κρήτης και πέρα από τη 
από την Ιατρική Σχολή, χρηματοδοτήθηκε απ
7ης ΥΠΕ Κρήτης. Σημαντική στην ανάλυση των δεδομένων ήταν η συμβολή του 
Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Το έργο 
ποικιλομορφία του πληθυσμού
εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων και δωρητών Ομφαλικού Αίματος
το νησί μας, για την επιτυχή εύρεση 
ασθενείς Κρητικής καταγωγής
στήριξη της ΔηΤΟΒ Κρήτης 
Παράλληλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ΠΑΓΝΗ και την 7
το επικουρικό προσωπικό που μας έχει διαθέσει».

 

 
Πανεπιστημιακό Γενική Νοσοκομείο Ηρακλείου 

Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης 
Αιματολογικής Κλινικής 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης, Ιατρική Σχολή, πτέρυγα 8Α, (1ος όροφος)
Τηλέφωνα: 2810-394726, 6930847253, Fax: 2810-394632  

info@cordbloodbankcrete.gr,  Ιστοσελίδα:www.cordbloodbankcrete.gr 
Ακολουθείστε μας στο Facebook, twitter, YouTube 

 

Διοικητής ΠΑΓΝΗ κ. Στέλιος Κτενιαδάκης δήλωσε:

Τα βλαστοκύτταρα (πολυδύναμα κύτταρα που μέρος τους λαμβάνεται από τον 
χρησιμοποιούνται και από τον ίδιο το δότη αλλά και σε όποιον τα 

χρειαστεί για θεραπεία και υποστήριξη σε πολλές επικίνδυνες ασθένειες σε παιδιά  

Η ύπαρξη Δημόσιας Τράπεζας σε Δημόσιο Νοσοκομείο αναδεικνύει το μέγιστο 
βαθμό του, ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Συστήματος Υγείας και οι 
μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων σώζουν ζωές ιδιαίτερα στα παιδιά. Μέσα στις 
προθέσεις και επιδιώξεις του Υπουργείου Υγείας είναι η ενεργή στήριξη και 

η του έργου αυτού και στην κατεύθυνση προσέγγισης νέων δοτών αλλά και 
στην ανάπτυξη των δομών. 

Ιδιαίτερα εμείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
περήφανοι και απόλυτα αλληλέγγυοι με τις δράσεις της Αιματολογικής Κλινικής 

 κ.Ελένη Παπαδάκη και υποσχόμαστε την αμέριστη 
στήριξη μας στα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης της τράπεζας και της επέκτασης 

Καθηγήτρια Αιματολογίας και Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλιν
κ.Ελένη Παπαδάκη είπε:  

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου στηρίζει το Έργο της 
Αιματολογικής Κλινικής και της ΔηΤΟΒ Κρήτης. Η διάκριση των Υπηρεσιών και 
Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας σε δύσκολες 
περιόδους, μας ωθεί να συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας. 
βραβεύτηκε, αφορά στη χαρτογράφηση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας 

και πέρα από τη διαρκή στήριξη από το ΠΑΓΝΗ
χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω της 

. Σημαντική στην ανάλυση των δεδομένων ήταν η συμβολή του 
Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Το έργο αναδεικνύει τη 
ποικιλομορφία του πληθυσμού της Κρήτης και την ανάγκη 
εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων και δωρητών Ομφαλικού Αίματος

για την επιτυχή εύρεση συμβατών μοσχευμάτων σε 
Κρητικής καταγωγής. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Πολιτεία 

Κρήτης και τη στελέχωσή της με μόνιμο προσωπικό. 
Παράλληλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ΠΑΓΝΗ και την 7
το επικουρικό προσωπικό που μας έχει διαθέσει». 
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ς όροφος) 

δήλωσε:  

κύτταρα που μέρος τους λαμβάνεται από τον 
χρησιμοποιούνται και από τον ίδιο το δότη αλλά και σε όποιον τα 

χρειαστεί για θεραπεία και υποστήριξη σε πολλές επικίνδυνες ασθένειες σε παιδιά  

Νοσοκομείο αναδεικνύει το μέγιστο 
βαθμό του, ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Συστήματος Υγείας και οι 
μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων σώζουν ζωές ιδιαίτερα στα παιδιά. Μέσα στις 
προθέσεις και επιδιώξεις του Υπουργείου Υγείας είναι η ενεργή στήριξη και 

η του έργου αυτού και στην κατεύθυνση προσέγγισης νέων δοτών αλλά και 

Ιδιαίτερα εμείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, είμαστε 
με τις δράσεις της Αιματολογικής Κλινικής 

και υποσχόμαστε την αμέριστη 
στήριξη μας στα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης της τράπεζας και της επέκτασης 

Καθηγήτρια Αιματολογίας και Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ 

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου στηρίζει το Έργο της 
Η διάκριση των Υπηρεσιών και 

Δημόσιου Συστήματος Υγείας σε δύσκολες 
περιόδους, μας ωθεί να συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας. Το έργο που 

των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του 
στήριξη από το ΠΑΓΝΗ αλλά και 
την Περιφέρεια Κρήτης μέσω της 

. Σημαντική στην ανάλυση των δεδομένων ήταν η συμβολή του 
αναδεικνύει τη μεγάλη γενετική 

της Κρήτης και την ανάγκη προσέλκυσης 
εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων και δωρητών Ομφαλικού Αίματος από 

μοσχευμάτων σε αιματολογικούς 
. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Πολιτεία τη 
και τη στελέχωσή της με μόνιμο προσωπικό. 

Παράλληλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ΠΑΓΝΗ και την 7η ΥΠΕ Κρήτης για 
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Φωτογραφικό υλικό από την απονομή των βραβείων 
 
BannerΠΑΓΝΗ-Αιματολογικής διαθέσιμο 

Δείτε σε βίντεο την απονομή των 

Αναλυτική ανακοίνωση και πληροφορίες για τα
https://www.healthcareawards.gr

Η μελέτη της ποικιλομορφίας των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του πληθυσμού της Κρήτης που 
αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της Τοπικής Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρω
https://bit.ly/HLAefficacy 

 
#hbawardsgr  #ΠΑΓΝΗ  #ΔηΤΟΒΚρητης  #Ομφαλικό

 
Ακολουθείστε τη ΔηΤΟΒΚρήτης
YouTube Cord Blood Bank Crete 

 
Για επικοινωνία με το ΠΑΓΝΗ: Γραφείο Αναπλ. Διοικητή τηλ.  2810542061
Για επικοινωνία με τη ΔηΤΟΒ Κρήτης:
Επικοινωνία για ΜΜΕ/δημοσιογράφους κα
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από την απονομή των βραβείων διαθέσιμες εδώ και εδώ 

Αιματολογικής διαθέσιμο εδώ 

την απονομή των HealthCareBusinessAwards 2021 εδώ 

Αναλυτική ανακοίνωση και πληροφορίες για τα HealthCareBusinessAwards 2021: 
gr/ 

Η μελέτη της ποικιλομορφίας των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του πληθυσμού της Κρήτης που 
αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της Τοπικής Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρω

#hbawardsgr  #ΠΑΓΝΗ  #ΔηΤΟΒΚρητης  #Ομφαλικό Αίμα  #βλαστοκυτταρα #5χρονιαΔηΤΟΒΚρητης

ΔηΤΟΒΚρήτης στο  Facebook @cordbloodbankcrete.gr   
 

Γραφείο Αναπλ. Διοικητή τηλ.  2810542061 
Για επικοινωνία με τη ΔηΤΟΒ Κρήτης:info@cordbloodbankcrete.gr Tηλ. 2810-394726 
Επικοινωνία για ΜΜΕ/δημοσιογράφους και συνεντεύξεις: press@cordbloodbankcrete.gr
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Η μελέτη της ποικιλομορφίας των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του πληθυσμού της Κρήτης που 
αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της Τοπικής Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων 

Αίμα  #βλαστοκυτταρα #5χρονιαΔηΤΟΒΚρητης 

   twitter @PublicCBBC 

394726 Κιν. 6930847253 
@cordbloodbankcrete.gr 


