Τα βλαστοκύτταρα δωρίζονται ανώνυµα στη
δηµόσια τράπεζα χωρίς όφελος για τον δότη ή την
οικογένεια του.

Τα βλαστοκύτταρα φυλάσσονται επώνυµα,
ανήκουν στην οικογένεια και χρησιµοποιούνται
προς όφελος της οικογένειας

Όταν η οικογένεια χρειαστεί βλαστοκύτταρα θα
γραφεί σε λίστα αναµονής και θα λάβει
ιστοσυµβατά βλαστοκύτταρα µέσω της δηµόσιας
τράπεζας από άγνωστο δότη. Η πιθανότητα
συµβατότητας εκτός οικογένειας είναι 1/100.000

Όταν η οικογένεια χρειαστεί βλαστοκύτταρα θα
πάρει άµεσα αυτά που έχει φυλάξει.

Οι ασθενείς πληρώνουν στη δηµόσια τράπεζα
ποσό 20.000-30.000 ευρώ στην περίπτωση που
βρουν ιστοσυµβατά βλαστοκύτταρα. Το
ασφαλιστικό ταµείο σε δεύτερο χρόνο
ενδεχοµένως να καλύψει µέρος του κόστους.

∆εν υπάρχει χρέωση για τη χορήγηση των
βλαστοκυττάρων. Η χρέωση γίνεται στην αρχή
της φύλαξης και το κόστος της
κρυοσυντήρησης για τα είκοσι χρόνια είναι
υποπολλαπλάσιο του κόστους της δηµόσιας.

Μεγάλος σχετικά κίνδυνος απόρριψης, επειδή το
µόσχευµα προέρχεται από άγνωστο µη συγγενή
δότη.

Κανένας κίνδυνος απόρριψης σε αυτόλογη
χρήση και µικρός σχετικά κίνδυνος για τον
ιστοσυµβατό αδελφό, επειδή η
ιστοσυµβατότητα κληρονοµείται.

Χρήση µόνο για κακοήθεις ασθένειες του
αιµοποιητικού συστήµατος.

Το δείγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη
θεραπεία ορισµένων κακοήθων και
κληρονοµικών ασθενειών του αίµατος, όγκων
και σε κλινικές µελέτες αυτοάνοσων
νοσηµάτων, εγκαυµάτων, καταγµάτων,
εγκεφαλικής παράλυσης, πνευµονικής
ανωριµότητας, ελκών, καρδιακής ανεπάρκειας, ΧΑΠ και οστεοαρθρίτιδας.

Στη δηµόσια τράπεζα τα βλαστοκύτταρα
χρησιµοποιούνται µόνο για αλλογενείς µεταµοσχεύσεις (ο ασθενής παίρνει βλαστοκύτταρα από
άλλον µε κριτήριο την ιστοσυµβατότητα).

Στην οικογένεια το παιδί δίνει τα δικά του
βλαστοκύτταρα στα ιστοσυµβατά µέλη της
οικογένειας του µόνο στην περίπτωση κακοήθων
ασθενειών και παίρνει τα δικά του για όλες τις
ασθένειες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Στη δηµόσια τράπεζα δεν υπάρχει δυνατότητα
ελέγχου κληρονοµικών ασθενειών και προλευχαιµικών κλώνων, επειδή ο δότης είναι άγνωστος.

Επειδή το δείγµα φυλάσσεται επώνυµα µπορεί
να γίνει έλεγχος ύπαρξης προλευχαιµικών
κλώνων και άλλων κληρονοµικών ασθενειών.

Η µεταφορά και παράδοση του δείγµατος γίνεται
από τους γονείς.

Η µεταφορά γίνεται µε συνεργάτες της
Biohellenika.

Απόρριψη δειγµάτων µικρού όγκου, χωρίς
προηγούµενη καταµέτρηση των κυττάρων.

∆ΩΡΕΑΝ φύλαξη δειγµάτων µικρού όγκου,
αφού και λιγότερα βλαστοκύτταρα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση. Μικρός όγκος
δεν σηµαίνει απαραίτητα λίγα βλαστοκύτταρα.

Μία και µοναδική χρήση, ανεξάρτητα από το βάρος
του ασθενούς.

∆υνατότητα πολλαπλών χρήσεων από ένα δείγµα,
ανάλογα µε το βάρος του ασθενή και τη χρήση.

Μόνο το 14% των αιµοποιητικών µοσχευµάτων
που χρησιµοποιούνται σήµερα στα κέντρα
µεταµόσχευσης, διεθνώς και στην Ελλάδα,
προέρχονται από τη δηµόσια τράπεζα.

Το 86% των µοσχευµάτων που
χρησιµοποιούνται σήµερα, διεθνώς και στην
Ελλάδα, προέρχονται είτε από τον ίδιο τον
ασθενή είτε από την οικογένεια του

Πρόσβαση στην Παγκόσµια ∆εξαµενή
Βλαστοκυττάρων µόνο των διαπιστευµένων
από την NetCord/FACT δηµοσίων τραπεζών.
Στην Ελλάδα σήµερα µόνο µια δηµόσια τράπεζα
έχει πρόσβαση στην παγκόσµια δεξαµενή και
µπορεί να χορηγεί δείγµατα προς µεταµόσχευση.

Πρόσβαση στο δικό της δείγµα αλλά και στην
παγκόσµια δεξαµενή. Η Biohellenika είναι η µόνη
διεθνώς διαπιστευµένη από την ΑΑΒΒ ιδιωτική
τράπεζα βλαστοκυττάρων σήµερα στην Ελλάδα.

Μεγάλος χρόνος αναµονής για να βρεθεί
ιστοσυµβατό µόσχευµα.

Άµεση διάθεση του δείγµατος σε 24 ώρες.

