
 

 

  

 

 

Η Βιοτράπεζα του Κέντρου Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας 
ανοίγει ξανά τις πόρτες της για το κοινό 
 

Μετά την προσωρινή αναστολή των υπηρεσιών της λόγω 
των περιοριστικών μέτρων για την επιβράδυνση της 
διασποράς της νόσου COVID-19 και με τη σταδιακή άρση 
των μέτρων, η Βιοτράπεζα του Κέντρου Αριστείας Έρευνας 
και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει 
την επαναλειτουργία του προγράμματος εθελοντικής 
συμμετοχής δοτών στο παγκύπριο ερευνητικό πρόγραμμα 
ΜΙΤΟΣ-1-το DNA των Κυπρίων. Οι εθελοντές δότες 
μπορούν να προσέρχονται κανονικά στη Βιοτράπεζα για να 
δώσουν δείγμα αίματος, από την προσεχή Δευτέρα, 1η 

Ιουνίου 2020. 

H Βιοτράπεζα σας διαβεβαιώνει ότι στις εγκαταστάσεις της έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης 
ενάντια στη μετάδοση του κορωνοϊού. Αν δεν έχετε το δικό σας προστατευτικό εξοπλισμό, θα σας 
προμηθεύσουμε τα κατάλληλα αναλώσιμα υλικά (αντισηπτικό, μάσκα, γάντια) για την προστασία της 
υγείας σας κατά την προσέλευσή σας για εγγραφή και δειγματοληψία. Η επίσκεψή σας θα γίνεται με 
διευθέτηση ραντεβού για την αποφυγή συνωστισμού στο χώρο αναμονής: 

Τηλ.:  22892815 | E-mail: biobank@ucy.ac.cy  

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να  λάβετε μέρος στο έργο της Βιοτράπεζας αλλά εμφανίζετε πιθανά 
συμπτώματα κορωνοϊού (γενική κακουχία / καταβολή, πονόλαιμο, ξηρό βήχα, μυαλγία, πυρετό >37.3 °C, 
δύσπνοια, ή/και διάρροια, απώλεια γεύσης και όσφρησης) είναι καλύτερα να προγραμματίσουμε ξανά 
το ραντεβού σας, όταν θα έχουν εκλείψει τα συμπτώματα. 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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Το πρόγραμμα ΜΙΤΟΣ-1 εντάσσεται σε μεγαλύτερο ερευνητικό έργο για τη μελέτη των κληρονομικών 
νεφροπαθειών και στοχεύει στη σε βάθος ανάλυση του DNA των Κυπρίων. Θα εντοπισθούν 
ιδιαιτερότητες και μεταλλάξεις στο κυπριακό DNA που ευθύνονται για διάφορες παθήσεις, σπάνιες ή 
συχνές και θα διευκολυνθεί η διάγνωση και θεραπεία του κάθε ασθενούς ξεχωριστά.  

Ο καθορισμός του προτύπου DNA αναφοράς των Κυπρίων, θα είναι χρήσιμο εργαλείο για πολλές 
μελλοντικές μελέτες, για ασθένειες όπως οι νεφροπάθειες, ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης, οι 
ρευματοπάθειες, κ.λπ. Το DNA και οι πληροφορίες του ατομικού ιατρικού ιστορικού θα φυλάσσονται στη 
Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 

Για το πρόγραμμα αυτό, οι εθελοντές πρέπει να είναι Κύπριοι, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, ηλικίας 18-70 
ετών, υγιείς, που δεν πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, ή παρουσιάζουν ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό 
καρκίνου. Κατά την εγγραφή σας, θα σας εξηγήσουμε λεπτομέρειες για το έργο και τι πρέπει να κάνετε, 
ενώ θα σας ζητήσουμε να υπογράψετε έντυπο συγκατάθεσης εγκεκριμένο από την Εθνική Επιτροπή 
Βιοηθικής Κύπρου. 

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο για να διευθετήσετε την επίσκεψή σας. Θα 
σας στείλουμε το έντυπο συγκατάθεσης για να ενημερωθείτε και στη συνέχεια θα κληθείτε σε 
προσωπική συνάντηση. Η αλτρουιστική συμβολή σας ως εθελοντές δότες είναι απαραίτητη για την 
επιτυχία του προγράμματος. 

Επενδύουμε στη Βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο! 

Τηλέφωνο για ερωτήσεις και διευθέτηση επίσκεψης: 22892815 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: biobank@ucy.ac.cy 

 
 
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 
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