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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος: ‘Ενας χρόνος προσφοράς 

Έναν χρόνο προσφοράς σε δεκάδες πρόωρα νεογνά που νοσηλεύτηκαν σε μονάδες 

εντατικής της Θεσσαλονίκης μετρά ο απολογισμός της Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος 

του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, της μοναδικής σε λειτουργία στη Βόρεια Ελλάδα. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Δωρεά Μητρικού Γάλακτος (19 Μαΐου), οι 

υπεύθυνοι της Τράπεζας επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα συλλέχθηκαν, ελέγχθηκαν, 

παστεριώθηκαν και διατέθηκαν 320 λίτρα μητρικού γάλακτος από 37 δότριες. Το 

πολύτιμο αυτό γάλα έλαβαν 72 πρόωρα νεογνά, ενώ «γεφυρώθηκαν» οι ανάγκες 9 

πρόωρων νεογνών στις 2 μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών του Ιπποκράτειου 

Νοσοκομείου. Προτάσσοντας το σύνθημα «Κάθε σταγόνα μετράει», προτρέπουν τις 

μητέρες να δωρίσουν το γάλα τους στα πρόωρα νεογνά, καθώς η ζήτηση δεν 

σταματά ποτέ.  

Όπως αναφέρει το εξειδικευμένο προσωπικό της Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος του 

Γ.Ν. Παπαγεωργίου, το μητρικό γάλα θωρακίζει τα πρόωρα νεογνά που είναι ευάλωτα 

και νοσηλεύονται. Όταν οι μητέρες τους δεν μπορούν να παράγουν αρκετό γάλα, 

τότε η δωρεά αποδεικνύεται ζωτικής σημασίας, αφού το μητρικό γάλα μπορεί να 

προστατεύσει από λοιμώξεις, να βελτιώσει τον ρυθμό ανάπτυξης και να μειώσει τη 

νοσηρότητα και τον χρόνο νοσηλείας. 

Χαρακτηριστικό της λειτουργίας της Τράπεζας είναι η αμείωτη προσήλωση στην 

ασφάλεια του μητρικού γάλακτος για κάθε πρόωρο νεογνό που το έχει ανάγκη. Τόσο 

η μελέτη HACCP (μελέτη ανάλυσης επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου) όσο 

και η πιστοποίησή της κατά το πρότυπο ISO 15224, έχουν σκοπό τη διασφάλιση 

πολύτιμων μερίδων γάλακτος από δότριες. Για τη θωράκιση της ασφάλειας του 

τελικού προϊόντος, η αρμόδια διατομεακή ομάδα εργαζομένων του Νοσοκομείου 

συνεργάστηκε με ακαδημαϊκό προσωπικό του Διεθνούς Πανεπιστημίου, 

επιτυγχάνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των πρόωρων 

νεογνών.  

Η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος ευχαριστεί τις δότριες που με τον αλτρουισμό τους 

δίνουν στους μικρούς μαχητές ένα παράθυρο ελπίδας στην επιβίωση. Όραμά της, να 

συνεχιστεί η υποστήριξη των πρόωρων νεογνών, μέσα από τη διαθεσιμότητα 

μητρικού γάλακτος από ελεγμένες δότριες, ακολουθώντας τα πρότυπα ασφάλειας και 

αποτελεσματικότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, το προσωπικό της Τράπεζας 

συμμετείχε με έναν πρωτότυπο τρόπο στον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 



για τη Δωρεά Μητρικού Γάλακτος: κρατώντας πλακάτ με τα οφέλη του μητρικού 

γάλακτος φωτογραφήθηκε ταυτόχρονα με συναδέλφους 36 χωρών και όλοι μαζί 

μοιράστηκαν τα μηνύματά τους διαδικτυακά, σε μια προσπάθεια αφύπνισης των 

μητέρων ώστε να αυξηθούν οι δωρεές μητρικού γάλακτος σε όλο τον κόσμο. 

 


