H Τρά̟εζα µητρικού γάλακτος του Νοσοκοµείου Μαιευτηρίου ‘Ελενα Ε.
Βενιζέλου
Είσαι ̟λέον νέα µητέρα….
Θηλάζεις το µωρό σου α̟οκλειστικά;
Το γνωρίζεις ̟ώς δίνοντας µόνο ένα λίτρο α̟ό το ̟ερίσσευµα α̟ό το γάλα σου,
σώζεις α̟ό δυο έως και ̟έντε ̟ρόωρα νεογνά α̟ό νεκρωτική εντεροκολίτιδα και
λοιµώξεις ;

Το γάλα αποτελεί τη βάση της διατροφής του ανθρώπου στη νεογνική και βρεφική
τουλάχιστον περίοδο της ζωής του, ενώ το µητρικό γάλα θεωρείται ως η καλύτερη πηγή
θρεπτικών ουσιών για το νεογνό. Μία από τις σπουδαιότερες ιδιότητες του µητρικού
γάλακτος είναι η ανοσολογική προστασία που παρέχει στο βρέφος, αφού είναι πλούσιο
σε αντισώµατα. Έτσι λοιπόν συµβάλλει στη µείωση του ποσοστού των λοιµώξεων.
Σιτίζοντας τα πρόωρα βρέφη µόνο µε µητρικό γάλα, προλαµβάνονται επιπλοκές από το
γαστρεντερικό σύστηµα όπως η νεκρωτική εντεροκολίτιδα ενώ το ευαίσθητο και ανώριµο
γαστρεντερικό σύστηµα των προώρων νεογνών ωριµάζει επιτυχώς. Τα τελευταία χρόνια,
όπως φαίνεται και στην εικόνα 1, στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες χώρες του
κόσµου έχει µειωθεί δραµατικά η νεογνική θνησιµότητα, γεγονός που οφείλεται κυρίως
στη σίτιση προώρων νεογνών µε µητρικό γάλα από την 1η ηµέρα και συγκεκριµένα από
την 1η ώρα της ζωής τους .

Εικόνα 1. Ποσοστά Νεογνικής Θνησιµότητας

Συνάρτηση αυτών αποτελεί το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία σε όλες σχεδόν τις
αναπτυγµένες αλλά και στις αναπτυσσόµενες χώρες δηµιουργούνται τράπεζες µητρικού
γάλακτος. Οι τράπεζες γάλακτος έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν µε ασφάλεια το
µητρικό γάλα στα πρόωρα αλλά και στα άρρωστα νεογνά, που το έχουν ανάγκη, και
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η µητέρα δεν µπορεί από µόνη της, τις πρώτες ηµέρες
της γαλουχίας, να τα υποστηρίξει πλήρως διατροφικά. Το γάλα προέρχεται από µητέρες
δότριες που ήδη θηλάζουν και προσφέρουν το περίσσευµα από το γάλα τους για
ανθρωπιστικούς αλλά και αλτρουιστικούς λόγους και όχι για να κερδίσουν χρήµατα.
Οι µητέρες που επιθυµούν να γίνουν δότριες µητρικού γάλακτος, αρχικά θα πρέπει να
είναι µητέρες υγιείς που θηλάζουν ήδη τα παιδιά τους και µπορούν να προσφέρουν το
περίσσευµα από το γάλα τους. Οι υποψήφιες δότριες ελέγχονται για µεταδοτικά
νοσήµατα. Η συλλογή και διατήρηση του γάλακτος της τράπεζας γίνεται µε βάση
αυστηρές προδιαγραφές συλλογής, διατήρησης και ελέγχου, σύµφωνα µε τις διεθνείς

προδιαγραφές. Το γάλα των δοτριών υποβάλλεται σε παστερίωση, σαν επιπλέον µέτρο
ασφαλείας.
Η τράπεζα γάλακτος του Νοσοκοµείου Ελενα Ε Βενιζέλου λειτουργεί από το 1947 και
είναι από τις πρώτες τράπεζες µητρικού γάλακτος που λειτούργησαν στον κόσµο. Η
τράπεζα γάλακτος του Μαιευτηρίου Ελενα Ε Βενιζέλου από την πρώτη µέρα της
λειτουργίας της, παίζει τον ρόλο, τρόπον τινά, µιας εθνικής τράπεζας γάλακτος. Στην
εικόνα 2, που ακολουθεί, φαίνονται οι περιοχές από όπου µητέρες, ανεξάρτητα
χιλιοµετρικής απόστασης, στέλνουν το γάλα τους για τις ανάγκες της τράπεζας µας. Η
Τράπεζα Γάλακτος του Ελενα Ε Βενιζέλου εξυπηρετεί τις ανάγκες της Μονάδας
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκοµείου αλλά και άλλων µαιευτηρίων,
δηµοσίων και ιδιωτικών, σύµφωνα πάντα µε τη διαθεσιµότητα αποθεµάτων µητρικού
γάλακτος. Τα έξοδα µεταφοράς του ανθρώπινου µητρικού γάλακτος από όλη την
Ελλάδα αναλαµβάνει µε ειδικά κριτήρια επιλογής το Μαιευτήριο Έλενα Ε Βενιζέλου.
Εικόνα 2. Περιοχές α̟ό ό̟ου ̟ροέρχονται οι δότριες µητρικού γάλακτος

∆ίνοντας το ̟ερίσσευµα α̟ό το γάλα σας στην Τρά̟εζα Μητρικού Γάλακτος του
Νοσοκοµείου Έλενα Βενιζέλου’ σώζετε δεκάδες ανθρώ̟ινες ζωές ̟ροώρων
νεογνών..
Για ̟ληροφορίες συλλογής και α̟οστολής του γάλακτος ̟ρος το Νοσοκοµείο µας,
ε̟ικοινωνήστε µαζί µας στα τηλ 2132051360 και 2106462782 ή στο email
breastfeeding-dept@hospital-elena.gr

