
 

 

19 Μαΐου 2022 - Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Μητρικού Γάλακτος 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, υποστηρικτές του θηλασμού και της δωρεάς μητρικού γάλακτος, 

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η 19η Μαΐου γιορτάζεται ως η Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Μητρικού Γάλακτος 
(ΜΓ). Η Ιδέα και η πραγματοποίηση της εκδήλωσης ξεκίνησε από τη Βραζιλία το 2004, για να προωθήσει τη 
σημασία της δωρεάς του μητρικού γάλακτος. Σήμερα, η ιδέα αυτή αγκαλιάζεται και υποστηρίζεται από τις 750 
περίπου τράπεζες ΜΓ που λειτουργούν σε 66 χώρες.  Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, περισσότερα από 800.000 
νεογνά-βρέφη σιτίζονται με γάλα δότριας μητέρας, γεγονός που υποδηλώνει ότι πάνω από 1 εκατομμύριο λίτρα 
γάλακτος δωρίζονται ετησίως για τη θρεπτική υποστήριξη των πρόωρων και άρρωστων νεογνών. 

Φέτος τον Μάιο, η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος του Νοσ. Παπαγεωργίου κλείνει 3 χρόνια λειτουργίας. Είναι μέλος 
του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Τραπεζών Μητρικού Γάλακτος (EMBA), λειτουργεί με αυστηρά πρωτόκολλα σε όλες τις 
διαδικασίες παστερίωσης, έχει ISO και η διασφάλιση του Ελέγχου Ποιότητας γίνεται υπό τις αρχές του HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Point). Στα 3 χρόνια λειτουργίας της είχαμε μια προοδευτική αύξηση του 
ποσού του γάλακτος που δώρισαν αφιλοκερδώς μητέρες από τη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, είχαμε και αύξηση 
του αριθμού των πολύ ανώριμων νεογνών που ευεργετήθηκαν από αυτή την προσφορά αγάπης. Σήμερα, σχεδόν 
όλα τα πρόωρα νεογνά με ΒΓ<1500gr και ηλικία κύησης <32 εβδ σιτίζονται με μητρικό γάλα, είτε της μητέρας τους 
είτε από την Τράπεζα ΜΓ. Η ευεργετική επίπτωση αυτής της πρακτικής φάνηκε στη  νοσηρότητά τους, όσον αφορά 
τα προβλήματα από το έντερο.  

Επιγραμματικά, τα οφέλη από τη χορήγηση ΜΓ στα πρόωρα και άρρωστα νεογνά είναι: 

1. Επιτυγχάνεται  καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, καλύτερη λειτουργία πεπτικού συστήματος 
και καλύτερη ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. 

2. Το πρωτόγαλα είναι πλούσιο σε αντισώματα που ονομάζονται «ανοσοσφαιρίνες» και παρέχει προστασία από 
ιούς και βακτήρια. 

3. Η περιεκτικότητα του πρόωρου μητρικού γάλακτος είναι υψηλότερο σε άζωτο, πρωτεΐνες, λιπίδια, λιπαρά οξέα, 
βιταμίνες, ασβέστιο κτλ. 

4. Τα αντισώματα του μητρικού γάλακτος προστατεύουν από ιογενείς και μικροβιακές λοιμώξεις και τη νεκρωτική 
εντεροκολίτιδα. 

5. Το μητρικό γάλα ελαττώνει τον κίνδυνο για αλλεργίες, άσθμα και έκζεμα. 



6. Η σύνθεση του μητρικού γάλακτος δεν είναι σταθερή και μεταβάλλεται ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες του 
νεογνού. 

7. Το μητρικό γάλα έχει μακράς αλυσίδας πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
ανάπτυξη του εγκεφάλου. 

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό να χορηγείται μητρικό γάλα στα πρόωρα και άρρωστα νεογνά. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, ευχαριστούμε θερμά όλες εκείνες τις μητέρες, που πέραν των δικών τους βρεφών, 
έδωσαν  αφιλοκερδώς το περίσσευμα από το γάλα τους. Οι γυναίκες αυτές ενστερνίστηκαν το μεγαλείο της δωρεάς 
του μητρικού γάλακτος, ούτως ώστε πολλά παιδιά να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα του μητρικού γάλακτος 
από την πρώτη στιγμή της ζωής τους. Ευχόμαστε να υπάρξουν πολλές ακόμα μητέρες που θα ακολουθήσουν το 
λαμπρό παράδειγμα τους. 

Οι Νεογνολόγοι, οι Μαιευτήρες, οι Μαίες, οι Νοσηλεύτριες, η υποστηρικτική ομάδα που πλαισιώνει την Τράπεζα  
ΜΓ (διατροφολόγοι, λοιμωξιολόγοι, μικροβιολόγοι, φαρμακοποιοί) καθώς και η Διοίκηση και το Τμήμα 
Πληροφορικής του ΓΝ Παπαγεωργίου, ένθερμοι υποστηρικτές της Πρωτοβουλίας του Μητρικού Θηλασμού, 
στέλνουν το σεβασμό, το θαυμασμό και την "αγάπη" τους σε όλες τις μητέρες που θηλάζουν και ιδιαίτερα στις 
μητέρες που δωρίζουν το περίσσευμα από το μητρικό τους γάλα! 

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, υποστηρικτές του θηλασμού και της δωρεάς μητρικού γάλακτος, 

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να συστρατευθείτε σε αυτή την προσπάθεια. Ενημερώστε τους γνωστούς και φίλους σας 
ότι στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν 2 Τράπεζες Μητρικού Γάλακτος. Μια στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και μία στο 
Νοσοκομείο Ιπποκράτειο 

Διαδώστε το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Δωρεάς Μητρικού Γάλακτος που είναι : 

Σταγόνες αγάπης για ένα καλύτερο κόσμο 

“Drops of love for a better world”    

Εκ μέρους όλης της ομάδας υποστήριξης της Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος του Νος. Παπαγεωργίου 

Ελισάβετ Διαμαντή 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Νεογνολογίας ΑΠΘ 
Διευθύντρια Β’ Νεογνολογικής Κλινικής & ΜΕΝΝ ΑΠΘ 
 

 

 


