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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

1η Διαδικτυακή Επιστημονική Συνάντηση του Δικτύου Μαιών-Μαιευτών της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας της 3ης ΥΠΕ  με θέμα: Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος στο Ν. Παπαγεωργίου 

Η γνωριμία με την Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, 

αποτέλεσε το αντικείμενο της 1ης Διαδικτυακής Επιστημονικής Συνάντησης των μελών του Δικτύου 

Μαιών-Μαιευτών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας).    

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όλα τα νεογέννητα βρέφη, είναι σημαντικό να 

διατρέφονται αποκλειστικά με μητρικό γάλα για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής τους, ενώ η χορήγησή 

του θα πρέπει να ξεκινά το νωρίτερο δυνατόν μετά τη γέννησή τους. Το μητρικό γάλα εκτός των άλλων, 

συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του ποσοστού των λοιμώξεων στα νεογνά, λειτουργώντας ως 

«φυσικό» εμβόλιο, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στα πρόωρα νεογνά, τα οποία διατρέχουν ακόμη 

μεγαλύτερο κίνδυνο εξαιτίας του ανώριμου ανοσοποιητικού και γαστρεντερικού τους συστήματος.  

Υπάρχουν, ωστόσο περιπτώσεις που το μητρικό γάλα δεν είναι διαθέσιμο ή δεν επαρκεί για τη σίτιση 

του νεογνού, οπότε εναλλακτικά μπορεί να γίνει χορήγηση παστεριωμένου μητρικού γάλακτος από 

δότρια μέσω οργανωμένης Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος. Για το λόγο αυτό τις 2 τελευταίες δεκαετίες 

σε όλες σχεδόν τις αναπτυγμένες, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες, δημιουργούνται τέτοιες 

Τράπεζες, προκειμένου μέσω καθορισμένων διαδικασιών να παρέχουν με ασφάλεια το μητρικό γάλα 

στα νεογνά, που το έχουν ανάγκη, αλλά δεν μπορούν να το λάβουν αποκλειστικά από τις μητέρες τους.  

Η Τράπεζα Γάλακτος του ΓΝ Παπαγεωργίου λειτουργεί στη Β΄ Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ από το 2019 

και παρέχει ένα δώρο ζωής κυρίως σε πρόωρα νεογνά και βρέφη που νοσηλεύονται στη Μονάδα 

Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου. Το παστεριωμένο μητρικό γάλα προσφέρεται από 

δότριες, ενώ δίνεται με συνταγή ή οδηγία γιατρού, όταν η μητέρα δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει 

διατροφικά το μωρό της (π.χ. λόγω COVID). Η Τράπεζα λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ποιότητας με 

στόχο πρωτίστως την ασφάλεια του γάλακτος που παρέχει.  
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