
BANK MLEKA KOBIECEGO W MAŁOPOLSCE PRZY 
SZPITALU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYM UJASTEK
BANK MLEKA KOBIECEGO W MAŁOPOLSCE PRZY 
SZPITALU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYM UJASTEK



Dlatego promocja i wspieranie naturalnej laktacji, a tym samym wyrównywanie szans 
wszystkich noworodków, nawet tych najmniejszych wcześniaków jest dla nas bardzo 
ważne. Mleko kobiece to nie tylko lekarstwo dla najsłabszych, to jedyny pokarm 
zapewniający człowiekowi zdrowy start w życie.

Wyżej wymienione działanie jest zgodne ze wskazaniami AAP (American Academy of 
Pediatrics, 2012) oraz wspólną Rezolucją WHO i UNICEF, zgodnie z którą: „Mleko kobiece 
pochodzące z profesjonalnego banku mleka jest drugim, po mleku własnej matki, 
pokarmem z wyboru do stosowania u noworodków i niemowląt.” 

Codziennie i w każdym działaniu dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować 
naszym Pacjentom dopasowaną do ich potrzeb, kompleksową opiekę medyczną, 
psychologiczną i doradczą.

Naszą Misją jest zdrowa 
i szczęśliwa Rodzina naszych 
pacjentów i pracowników
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Powszechnie wiadomo, że mleko kobiece jest najzdrowszym, rekomendowanym 
sposobem żywienia noworodków i niemowląt na całym świecie. Mleko kobiece 
to unikalna substancja, która pod 100-krotnym powiększeniem pod mikroskopem 
przypomina złoto. Gold liquid - tak nazywana jest przez specjalistów od laktacji siara, czyli 
pierwsze krople mleka kobiety. Siara jest żółtawa, gęsta, zawiera bardzo wysoką zawartość 
immunoglobulin klasy A, które zapewniają noworodkowi w długiej perspektywie zdrowie. 
Mleko kobiece dostosowuje się do wieku noworodka, jego potrzeb, jest zawsze gotowe do 
podania. Jego skład odżywczy zmienia się w ciągu doby jak również w ciągu całego okresu 
karmienia piersią - noworodek otrzymuje zawsze to co jest mu potrzebne najbardziej 
w danym momencie.

Mleko Kobiece
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Mleko Matki:
•	 zawiera wszystko, czego potrzebuje dziecko: białka, 

tłuszcze, laktozę, witaminy, żelazo, minerały, wodę 
i enzymy w ilościach wymaganych do optymalnego 
wzrostu i rozwoju;

•	 zawiera substancje zapobiegające rozwojowi 
szkodliwych bakterii w układzie pokarmowym, 
wywołujących infekcje żołądkowo-jelitowe i biegunki;

•	 jest czyste, wolne od niebezpiecznych dla zdrowia 
bakterii i ma właściwości przeciwinfekcyjne;

•	 ma odpowiednią temperaturę i nie potrzebuje 
dodatkowej obróbki. Jest dostępne zawsze, gdy dziecko 
go potrzebuje;

•	 obniża ryzyko zachorowania na sepsę;
•	 posiada bardzo dużą zawartość przeciwciał, przez co 

buduje i wspiera niedojrzały układ immunologiczny.

Dzieci karmione piersią są w mniejszym stopniu 
narażone na:
•	 ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS);
•	 zapalenie ucha środkowego;
•	 cukrzycę, choroby serca, egzemy, astmę, otyłość oraz 

zaburzenia alergiczne w późniejszym etapie życia.

Karmienie piersią:
•	 wcześniaków zmniejsza ryzyko rozwoju martwiczego 

zapalenia jelit (NEC);
•	 wspomaga rozwój mózgu - badania naukowe pokazują, 

że u dzieci karmionych piersią lepiej rozwija się wzrok 
i ostrość widzenia;

•	 to nie tylko podawanie pokarmu, to także nawiązywanie 
emocjonalnej więzi między dzieckiem i matką, 
rozwijanie poczucia ciepła, miłości i przywiązania.

Noworodki karmione mlekiem kobiecym są zdrowsze dzięki idealnym proporcjom składu mleka, który zapewnia optymalne 
składniki odżywcze, ale również przeciwzapalne czynniki ochronne jak przeciwciała IgA, Laktoferyne, Interferon, Lizozym, 
makrofagi i wiele innych cennych czynników. Dzieci karmione mlekiem kobiecym mają zdrowsze zęby, mniej płaczą z powodu 
kolek niemowlęcych, jak również mają zdrowszą skórę. 

Wymienione zostały tylko niektóre korzyści, ponieważ co roku naukowcy przeprowadzają więcej badań i dowiadujemy się 
o nowych, zaskakujących informacjach dot. cudownej mocy mleka kobiecego. Niewątpliwie istotnym jest fakt wydzielania przez 
kobietę po urodzeniu dziecka „hormonów szczęścia”. Jaki one mają wpływ na rozwój dzieci? Szczęśliwe Mamy to szczęśliwe 
dzieci - jest to fakt, który powinniśmy dostrzegać. Być może po wielu latach badań okaże się, że właśnie to, że dziecko chore, 
słabe, przedwcześnie urodzone może otrzymać mleko kobiety szczęśliwej to jest to, o co powinniśmy w Bankach Mleka 
Kobiecego walczyć - o siłę kobiet szczęśliwych do walki o życie dla tych maleńkich istot.

Korzyści dla noworodka płynące 
z mleka Mamy
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Poprawa samopoczucia
Proces karmienia wyzwala w organizmie Matki całą lawinę 
hormonalną. Jednym z jej efektów jest poprawa nastroju, 
przypływ sił, optymizm i łatwiejsze znoszenie trudów opieki 
nad noworodkiem i niemowlęciem. Pobudzanie brodawki 
podczas ssania powoduje wyrzut oksytocyny, hormonu 
wpływającego m.in. na stosunek Mamy do dziecka. Dzięki 
hormonalnemu wsparciu kobiecie jest łatwiej wejść w nową 
rolę Mamy.

Krótszy połóg
Wydzielana podczas karmienia oksytocyna odpowiada m.in. 
za poporodowe zwijanie macicy i wydalanie odchodów 
poporodowych. Krwawienie po porodzie szybciej ustaje, 
dzięki czemu kobieta traci mniej żelaza.

Szczupła sylwetka
Podczas ciąży ciało kobiety gromadzi zapasy tłuszczu 
właśnie na okres laktacji. Nawet jeśli w ciąży bardzo 
pilnujemy diety, waga tuż po porodzie jest wyższa od 
tej sprzed dziewięciu miesięcy - i bardzo dobrze, tak 
chce natura. Dzięki karmieniu piersią te dodatkowe 
kilogramy tracimy bez wysiłku i specjalnych wyrzeczeń, i to 
w błyskawicznym tempie (choć zwykle karmiącej Mamie 
apetyt dopisuje). Gdy waga wróci do poziomu sprzed ciąży, 
warto zacząć jeść o 400-500 kcal więcej niż zwykle.

Zdrowa dieta
Jeśli Mama jest świadoma tego, iż składniki jej pożywienia 
przenikają do pokarmu, bardziej zwraca uwagę na 
zawartość swojego talerza. Dla dobra dziecka unika używek, 
nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie nadużywa 
lekarstw. A korzyści z tego czerpie także ona sama.

Łatwiejsze życie
Piersią można nakarmić dziecko od razu, gdy tylko 
zgłodnieje, gdy obudzi się w nocy, podczas podróży czy 
poza domem. Pokarm jest zawsze świeży, w odpowiedniej 
dla malucha temperaturze, gotowy do podania i “dobrze 
opakowany”. Na dodatek jest go zawsze pod dostatkiem, 
nigdy się nie kończy. Dopóki dziecko ssie, choćby po 
kropelce - jest na bieżąco produkowany z krwi matki.

Oszczędność
Oprócz wszystkich wymienionych wcześniej zalet karmienie 
piersią niemal nic nie kosztuje ( jedyny koszt to wydatki na 
w miarę urozmaiconą dietę Mamy, na którą zasługuje po 
porodzie niezależnie od sposobu karmienia). To naprawdę 
wielka oszczędność, zważywszy że karmienie wyłącznie 
mlekiem modyfikowanym to wydatek od kilkudziesięciu do 
kilkuset złotych miesięcznie (zależnie od rodzaju mieszanki), 
a do tego dochodzi koszt akcesoriów i ich użytkowania.

Karmienie piersią to nie tylko korzyści dla 
dziecka, ale także dla Mamy

Początki karmienia naturalnego bywają trudne. Tylko część mam karmi bez najmniejszego dyskomfortu. Warto 
o tym wiedzieć i nie poddawać się przy pierwszym kryzysie. Z fachową pomocą większość problemów udaje się 
przezwyciężyć. Naprawdę warto, bo karmienie jest zdrowe i korzystne nie tylko dla niemowlęcia, ale także dla 
mamy.
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Dlaczego? Bo mleko jest żywą, bioaktywną substancją.
Jak powiedział Janusz Korczak „Bo karmienie jest dalszym ciągiem ciąży, jeno dziecko 
z wewnątrz przeniosło się na zewnątrz, odcięte od łożyska, pochwyciło pierś, nie czerwoną 
a białą krew pije”.

Co w sytuacji gdy Matka z różnych przyczyn zdrowotnych nie jest wstanie karmić 
swoje noworodka?
W tej trudnej sytuacji pomocne i niezastąpione są Banki Mleka Kobiecego.

Pomimo rozwoju medycyny nadal mleko kobiece pozostaje bezkonkurencyjnym 
pokarmem dla noworodków i niemowląt. Żadna mieszanka dla niemowląt nie 
dorównuje mleku ludzkiemu. 

Mleko Kobiece
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To działalność non-profit, mająca na celu promocję idei dzielenia się naturalnym 
pokarmem oraz umożliwienia karmienia pokarmem naturalnym dzieci, które 
z przyczyn losowych nie mogą być karmione mlekiem własnej Mamy.

Bank Mleka Kobiecego oferuje rozwiązanie, pomoc dla Matek, które nie mogą karmić 
noworodków własnym mlekiem z różnych przyczyn zdrowotnych. Dzięki gromadzeniu 
przebadanego mleka Szpital wyrównuje szanse wszystkich noworodków - w pierwszej 
kolejności tych najmniejszych, dając chorym wcześniakom dostęp do najlepszego, 
najzdrowszego pokarmu - mleka kobiecego. 

Bank Mleka Kobiecego działa dzięki bezinteresownej pomocy kobiet - Honorowych 
Dawczyń Mleka, które dobrowolnie przekazują swoje nadwyżki do banku. To Dar Serca 
Mamy dla Mamy.

Honorową Dawczynią Mleka może zostać każda zdrowa kobieta, która jest w laktacji oraz 
dysponuje nadwyżkami mleka. Często są to Mamy wcześniaków, które odciągają mleko dla 
swoich dzieci. Ponieważ wcześniaki potrzebują małych ilości mleka na jedno karmienie, 
pozostałą ilość mleka Matki mogą zamrozić dla swojego dziecka albo przekazać do Banku 
Mleka Kobiecego przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK.

Bank Mleka Kobiecego
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Proces rekrutacji Dawczyni obejmuje kilka kroków:
•	 wstępnej rozmowy o stanie zdrowia, laktacji 

z koordynatorem Banku;
•	 konsultacji lekarza, który po zebraniu wywiadu, 

rozmowie z Dawczynią zleci badania Mamy i próbki 
jej mleka a następnie po uzyskaniu pisemnej zgody 
zakwalifikuje lub nie do bycia Honorową Dawczynią 
Mleka.

Wszystkie etapy można przejść podczas jednego spotkania 
w Banku Mleka. Wszystkie konsultacje medyczne oraz 
badania krwi i mleka wykonywane są bezpłatnie dla 
Honorowych Dawczyń Mleka. 
Jakie badania są wykonywane?
•	 badanie krwi: HIV/AIDS, CMV, WZW C i B, WR;
•	 badanie mleka: mikrobiologia.

Po przejściu przez wszystkie etapy oraz po uzyskaniu 

prawidłowych wyników badań krwi i mleka, kobieta może 
zostać oficjalnie Honorową Dawczynią Mleka. 

Koordynator Banku Mleka przekazuje wszystkie niezbędne 
informacje o odciąganiu, prawidłowym przechowywaniu, 
mrożeniu mleka w domu oraz transporcie do Banku Mleka 
(mleko odbiera kurier medyczny). 

Po procesie rekrutacji mleko Dawczyni jest badane 
w laboratorium przed, w trakcie i po pasteryzacji. 
Częste badania mleka, nadanie każdej butelce mleka 
unikalnego kodu, pozwalają na precyzyjną kontrolę 
i identyfikację wszystkich próbek mleka. 

Mleko od Honorowych Dawczyń Mleka poddawane 
jest badaniu mikrobiologicznemu, analizie składu oraz 
pasteryzacji. 

Jak zostać Honorową Dawczynią Mleka?
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Dzięki analizatrowi uzyskiwane są informacje o składzie 
mleka: ilości białka, tłuszczy, węglowodanów, kaloryczności. 
Wszystkie informacje są zapisywane w komputerze 
i dostępne dla Mamy i lekarzy.

Najważniejszym procesem jaki zachodzi w Banku Mleka 
jest pasteryzacja: obróbka cieplna mleka kobiecego 
w temperaturze 62,5 stopnia przez 30 minut. Proces 
pasteryzacji jest kontrolowany przez specjalną sondę, która 
zapisuje wszystkie dane na dysku. Dzięki sondzie zawsze 
można sprawdzić dokładność procesu pasteryzacji, jego 
przebieg, czas i temperaturę. 

Przed i po pasteryzacji zostają wybrane losowo próbki 
mleka, które są wysyłane do laboratorium. Prawidłowy 
wynik po pasteryzacji pozwala na przekazanie butelki 

mleka kobiecego potrzebującym wcześniakom i chorym 
noworodkom. 

Mleko w Banku Mleka Kobiecego jest przechowywane 
w specjalnych zamrażarkach w - 20 °C przez kilka miesięcy.

Każda z Mam, Honorowych Dawczyń otrzymuje opiekę 
i wsparcie całego zespołu medycznego, w szczególności 
koordynatora Banku Mleka, który jest w stałym kontakcie 
z każdą z Dawczyń.

Dodatkowo Dawczynie proszone są o wykonanie 
bezpłatnych badań z krwi co 3 miesiące w celu sprawdzenia 
i potwierdzenia braku choroby wirusowej.

15grupaneomedic.pl

Dzięki analizatrowi uzyskiwane są informacje o składzie 
mleka: ilości białka, tłuszczy, węglowodanów, kaloryczności. 
Wszystkie informacje są zapisywane w komputerze 
i dostępne dla Mamy i lekarzy.

Najważniejszym procesem jaki zachodzi w Banku Mleka 
jest pasteryzacja: obróbka cieplna mleka kobiecego 
w temperaturze 62,5 stopnia przez 30 minut. Proces 
pasteryzacji jest kontrolowany przez specjalną sondę, która 
zapisuje wszystkie dane na dysku. Dzięki sondzie zawsze 
można sprawdzić dokładność procesu pasteryzacji, jego 
przebieg, czas i temperaturę. 

Przed i po pasteryzacji zostają wybrane losowo próbki 
mleka, które są wysyłane do laboratorium. Prawidłowy 
wynik po pasteryzacji pozwala na przekazanie butelki 

mleka kobiecego potrzebującym wcześniakom i chorym 
noworodkom. 

Mleko w Banku Mleka Kobiecego jest przechowywane 
w specjalnych zamrażarkach w - 20 °C przez kilka miesięcy.

Każda z Mam, Honorowych Dawczyń otrzymuje opiekę 
i wsparcie całego zespołu medycznego, w szczególności 
koordynatora Banku Mleka, który jest w stałym kontakcie 
z każdą z Dawczyń.

Dodatkowo Dawczynie proszone są o wykonanie 
bezpłatnych badań z krwi co 3 miesiące w celu sprawdzenia 
i potwierdzenia braku choroby wirusowej.

15grupaneomedic.pl



Ale to nie koniec…

Mleko z Banku Mleka trafia na specjalne zamówienie 
-RECEPTĘ od lekarzy neonatologów do najbardziej 
potrzebujących, chorych wcześniaków i niemowląt 
leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii 
Noworodka w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym 
UJASTEK. W naszym szpitalu traktujemy mleko kobiece jako 
LEK. 

Bank Mleka w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym 
UJASTEK może trafiać także do pacjentów przebywających 

w innych szpitalach Małopolski. Wymaga to jedynie 
podpisania stosownej umowy o współpracy między 
placówkami. 

Mleko:
•	 jest czymś więcej niż pokarmem;
•	 jest środkiem komunikacji pomiędzy dzieckiem a matką;
•	 jest informacją o stanie zdrowia;
•	 jest unikalnym i niezastąpionym lekiem;
•	 jest dawką „siły” dla kobiety po urodzeniu dziecka

Butelka mleka z unikalnym, jednorazowym kodem, w którym zawarte są informacje na temat: historii zdrowia 
Honorowej Dawczyni, procesu pasteryzacji i badania. 

Jaki jest finalny efekt działania Banku Mleka?
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Mleko z Banku Mleka Kobiecego jest ofiarowane tym dzieciom, których Mamy z różnych 
przyczyn zdrowotnych nie mogą karmić piersią (czasowo lub długoterminowo, albo 
wcale). 

Często beneficjentami Banku Mleka są wcześniaki. 

Niestety co 10 noworodek w Polsce rodzi się przedwcześnie. Szpital Położniczo-
Ginekologiczny UJASTEK, jako jedna z nielicznych placówek niepublicznych w kraju 
posiada Oddział Neonatologiczny z III stopniem referencyjnym, oznaczającym najwyższe 
kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami patologii 
noworodka.

Inicjatywa otwarcia Banku Mleka Kobiecego została podjęta, aby zapewnić najmniejszym 
Pacjentom małopolskich szpitali nie tylko najlepszą opiekę neonatologiczną 
i specjalistyczną ale również by móc podać im lek = siłę, jakim jest mleko kobiece, by 
mogły walczyć o swój dobry start, dobre życie.

Kto potrzebuje mleka z Banku 
Mleka Kobiecego?
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Mamy noworodków, które trafią na Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka 
w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK zostają otoczone wsparciem i pomocą 
laktacyjną od pierwszych chwil po porodzie. Położne, doradcy laktacyjni, psycholog czy 
neurologopeda wspólnie pomagają, doradzają kobiecie jak pobudzić prawidłową laktację 
i odciągać mleko. Wiadomo, że nie ma nic bardziej cenniejszego niż mleko biologicznej 
Mamy, dlatego dokładane są starania, aby w pierwszej kolejności podać noworodkowi 
mleko Mamy. Dopiero w sytuacji, gdy nie można z przyczyn zdrowotnych nakarmić 
dziecka mlekiem Mamy podawane jest mleko kobiece z Banku Mleka, które jest drugim 
najzdrowszym pokarmem, jaki można zaoferować dziecku. 

Mamy wcześniaków - opieka 
i wsparcie laktacyjne
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Opiekę merytoryczną nad funkcjonowaniem Banku 
sprawuje Kierownik Oddziału Noworodkowego:
dr n. med. Beata Rzepecka-Węglarz.

Bieżącą koordynacją zadań zajmuje się Koordynator Banku 
Mleka: mgr położnictwa Anna Kotlińska a nadzoruje 
tę pracę pani dr Katarzyna Janusz - z-ca Kierownika 
Oddziału Neonatologicznego Odcinka ITN.

Kobiety w laktacji wspiera Koordynator ds. Laktacji - 
Elżbieta Piorunowicz wraz ze swoim zespołem doradców 
laktacyjnych. 

Lekarze ginekolodzy i neonatolodzy, którzy zachęcają 
Mamy do karmienia naturalnego oraz współpracują 
z Bankiem jako Konsultanci. 

Kurier: odpowiedzialny za transport. 

Cały zespół medyczny współpracuje między sobą i dba 
aby proces od rekrutacji Honorowej Dawczyni Mleka, 
badania mleka, pasteryzacji aż do podania gotowej 
porcji mleka z Banku Mleka potrzebującym wcześniakom 

i chorym noworodkom przebiegał profesjonalnie, zgodnie 
z procedurami, standardami pracy w Banku Mleka. 

Nad całością pracy banku, funkcjonujących procedur 
i procesów obsługowych czuwa Dyrektor Departamentu 
Medyczno-Jakościowego Barbara Peterko-Budniok. Działania 
z zakresu komunikacji marketingowej koordynuje Anna 
Gaik Manager ds. Marketingu i Komunikacji Marketingowej 
GRUPY NEOMEDIC. Bank Mleka Kobiecego jest wspierany 
również przez Instytut Edukacji przy Szpitalu Położniczo-
Ginekologicznym UJASTEK.

Bank Mleka Kobiecego przy Szpitalu Położniczo-
Ginekologicznym UJASTEK powstał dzięki współpracy 
z Fundacją Bank Mleka Kobiecego. Jest trzecim, 
regionalnym bankiem mleka w Polsce. Fundacja 
od początku XXI wieku jest inicjatorem otwierania 
profesjonalnych banków mleka w Polsce. Aktualnie jest 
koordynatorem tworzenia sieci banków mleka w naszym 
kraju. Jako reprezentant Europejskiego Stowarzyszenia 
Banków Mleka Kobiecego (ang. EMBA) Fundacja Bank Mleka 
Kobiecego dba o zapewnienie światowych standardów tych 
placówek w Polsce, w tym w naszym Szpitalu.

Kto pracuje w Banku Mleka Kobiecego przy 
Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK?
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bankmleka.ujastek.pl
Bank Mleka Kobiecego przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK
ul. Ujastek 3 w Krakowie

Anna Kotlińska
Koordynator Banku Mleka 
tel. 536 099 993   |   a.kotlinska@ujastek.pl

bankmleka.pl 
w zakładce „Banki Mleka w Polsce” znajdź najbliższy bank mleka 
lub skontaktuj się z Fundacją Bank Mleka Kobiecego.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego
ul. Podkowy 128J, 04-937 Warszawa
biuro@bankmleka.pl

Jeśli masz dodatkowe pytania i/lub zechcesz 
zostać Honorową Dawczynią Mleka Kobiecego: 

lub
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