
ZOSTAŃ  
DAWCZYNIĄ  
MLEKA 
KOBIECEGO

Jeśli masz dodatkowe pytania  
i/lub chciałabyś zostać  
Honorową Dawczynią  
mleka kobiecego  
skontaktuj się z nami:

Bank Mleka Kobiecego
Ginekologiczno-Położniczy  
Szpital Kliniczny UMP
ul. Polna 33,  
60-535 Poznań
Budynek D  
poziom 4

w dni robocze  
godz. 8–14 tel. 61 8 419 637 
w weekendy  
tel. kom. 607 391 377

BankMlekaKobiecego@gpsk.edu.ump.pl

JAK WYGLĄDA  
PROCEDURA  

ODDAWANIA MLEKA?

1.
Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz od nas jałowe 

butelki. Ponadto zostaniesz poinstruowana jak prawidłowo 
odciągać, przechowywać i transportować mleko  
oraz jak postępować ze sprzętem do odciągania.

2.
Odciągnięte mleko przechowuj w zamrażalniku  

(temp. od –18 do –20°C).

TEMP. od –18 do –20°C

3.
W dogodnym dla Ciebie terminie  

(w godzinach pracy BMK) dostarcz  
zgromadzone mleko w pojemnikach  

utrzymujących ciąg chłodniczy 4–8°C do BMK.
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JAK ZOSTAĆ 
DAWCZYNIĄ ?

1.
Kwalifikacja wstępna – kontakt 
potencjalnej Dawczyni z pracownikiem 
Banku Mleka Kobiecego.

2.
Pobranie krwi i weryfikacja wyników 
badań w kierunku zakażenia wirusem 
HIV, HCV, HBS, WR i CMV oraz ocena 
mikrobiologiczna mleka.

3.
Wywiad medyczny m.in. na temat 
zdrowia, przyjmowanych leków oraz  
stylu życia.

4.
Decyzja lekarza dotycząca kwalifikacji 
Dawczyni do BMK na podstawie 
weryfikacji wyników badań.

5.
Przekazanie Honorowej Dawczyni 
niezbędnych informacji nt. odciągania 
mleka, właściwego przechowywania, 
prawidłowego mrożenia oraz jego 
przekazywania do BMK.

Bank Mleka Kobiecego przyjmuje zgłoszenia od wszystkich 
kobiet, które są w okresie laktacji bądź planują karmienie natu-
ralne i chcą zostać dawczyniami. Mimo, że mleko danej kobie-
ty jest idealne dla jej dziecka, muszą zostać podjęte specjalne 
środki ostrożności w sytuacji, kiedy odbiorcami pokarmu są 
inne dzieci, szczególnie urodzone przedwcześnie lub chore. 
Pracownicy Banku Mleka Kobiecego będą chcieli uzyskać in-
formacje dotyczące m.in. przebytych chorób, zażywania leków, 
stylu życia, przyjmowanych używek (palenie papierosów, zaży-
wania narkotyków, spożywanie alkoholu, picia napojów zawie-
rających kofeinę pow. 3 filiżanek dziennie). Podczas rekrutacji 
zostaną wykonane u potencjalnej dawczyni badania krwi tj. HIV, 
HCV, HBS, WR, CMV oraz mikrobiologiczna ocena pokarmu ko-
biecego.

Mleko gromadzone w banku (mleko dawczyń), to pokarm po-
zyskiwany od matek, które wytwarzają go więcej, niż dla wy-
karmienia jedynie swojego dziecka. Dawczynie proszone są 
o regularne odciąganie mleka. Po uzyskaniu odpowiedniej 
porcji pokarmu, dawczyni dostarcza mleko do BMK. Wcześniaki 
często zaczynają jedzenie od kilku mililitrów pokarmu na dobę, 
dlatego cenna jest każda kropla mleka. Może być Pani spokoj-
na, że dzięki systematycznemu odciąganiu pokarmu, organizm 
wytworzy przede wszystkim dostatecznie dużo mleka dla Pani 
dziecka.

KTO  
MOŻE ZOSTAĆ 
DAWCZYNIĄ?

NA CZYM  
POLEGA  

WSPÓŁPRACA  
HONOROWEJ DAWCZYNI  

Z BMK?

Banki Mleka Kobiecego (BMK) to profesjonalne, nowoczesne 
laboratorium non-profit. Zadania Banku Mleka Kobiecego są 
skoncentrowane na gromadzeniu, przebadaniu, pasteryzacji 
i bezpiecznym przechowywaniu mleka kobiecego. Rolą BMK 
jest dostarczenie prawidłowo oznakowanego mleka dzieciom 
hospitalizowanym w oddziałach noworodkowych, które z róż-
nych przyczyn losowych czy zdrowotnych nie mogą otrzymy-
wać pokarmu swojej mamy. W oparciu o dowody naukowe 
należy podkreślić, że mleko kobiece to nie tylko pożywienie. 
Posiada właściwości terapeutyczne, ważne dla prawidłowego 
rozwoju małych pacjentów i jest traktowane jako lek.

Jeśli zdecydowałaś się naturalnie karmić swoje dziecko to już 
wiesz, że mleko z piersi jest najlepszym pokarmem. Jest 
ono szczególnie ważne w przypadku dzieci chorych bądź 
przedwcześnie urodzonych. Karmienie ich mlekiem z pier-
si podnosi szanse na przeżycie i wspomaga ich dalszy rozwój. 
Czasami matki nie mogą karmić naturalnie, gdyż same nie są 
w pełni zdrowe, znajdują się pod wpływem dużego stresu unie-
możliwiającego im wytwarzanie dostatecznej ilości mleka lub 
przebywają w oddaleniu od swojego hospitalizowanego dziec-
ka. Bank Mleka Kobiecego pragnie pomóc dzieciom tych matek, 
poprzez zbieranie i dystrybucję mleka pochodzącego od daw-
czyń będących zdrowymi matkami w okresie laktacji. 

DLA KOGO JEST MLEKO  
Z BANKU MLEKA?

BANK MLEKA KOBIECEGO
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