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STRESZCZENIE:
Banki mleka to profesjonalne laboratoria działające w ramach systemu opieki nad
matką i dzieckiem. Ich zadaniem jest pobieranie mleka kobiecego od honorowych
dawczyń, badanie go oraz przekazywanie według potrzeb tym noworodkom,
które z przyczyn losowych są pozbawione pokarmu własnych matek. Nowoczesne banki mleka istnieją w Polsce od 2012 roku, a w 2018 roku funkcjonuje 13
takich placówek, większość z nich działa regionalnie. W innych krajach Europy
banki mleka powstawały jako efekt rządowej polityki promocji karmienia piersią.
W Polsce reaktywacja banków mleka jest wynikiem owocnej współpracy matek
karmiących piersią, przekonanych o wartości kobiecego mleka, skupionych wokół
Fundacji Bank Mleka Kobiecego współpracującej ze środowiskiem lekarzy neonatologów. Na bazie doświadczeń kilku lat działalności banków mleka w Polsce
opracowano właściwe dla naszego kraju zasady ich funkcjonowania. Realizacja programu „Za życiem” umożliwiła wielu podmiotom lecznictwa zamkniętego
pozyskanie funduszy na utworzenie nowych placówek banków mleka. Wydaje
się, że w ślad za tymi inwestycjami muszą pójść regulacje prawne, które określą
narzędzia monitorujące działalność banków mleka, co zapewni wysoki standard
ich pracy. Zadanie to wykracza bowiem poza zakres działań trzeciego sektora
i możliwości finansowo-organizacyjne NGO. Fundacja Bank Mleka Kobiecego jako
organizacja ekspercka, która patronuje powstającym i działającym od kilku lat
w Polsce placówkom, dokłada starań, aby pracownicy banków mleka mieli dostęp
do najnowszej wiedzy z zakresu tej wąskiej, interdyscyplinarnej dziedziny. Praktyczne rekomendacje dotyczące funkcjonowania banków mleka w Polsce są efektem wieloletniej dyskusji toczącej się na forum Fundacji nad dostosowaniem rozwiązań znanych na świecie do specyfiki polskiej ochrony zdrowia. Dziś, w połowie
2018 roku, trzeba stwierdzić, że wnioski z tej dyskusji na temat rekrutacji dawczyń,
zasad przekazywania mleka z banku mleka, bezpieczeństwa epidemiologicznego
stosowanych procedur dotyczą nie tylko ośrodków prowadzących banki mleka,
ale także wszystkich wysokospecjalistycznych oddziałów neonatologicznych,
gdyż regionalne banki mleka powinny objąć swoim działaniem cały kraj, zapewniając możliwie najlepszy sposób żywienia wszystkim wcześniakom w Polsce.
SŁOWA KLUCZOWE: bank mleka, żywienie wcześniaków
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ABSTRACT:
Human milk banks are professional laboratories functioning within the system which provides care for mothers and children. Their tasks include collecting breast milk from honorary donors, screening it and dispensing to newborn infants who
cannot be supplied with their mothers’ breast milk for various reasons. Advanced human milk banks in Poland have been in
existence since 2012. Thirteen such institutions are actively operating in 2018 – the majority of them providing their services
locally. In other European countries human milk banks emerged as an effect of government policies promoting breastfeeding. The revival of human milk banks in Poland resulted from fruitful efforts of nursing mothers holding a firm belief in the
true value of breast milk and gathered around the Human Milk Bank Foundation – an organisation supported by neonatal
physicians. Based on the operation of human milk banks in Poland during the last several years, adequate policies have
been developed to operating procedure of these institutions. Implementation of the „For Life” initiative allowed numerous
inpatient care facilities to acquire funds essential to create new human milk banks. It seems the aforementioned investments
must be followed by legal regulations to establish a system that would effectively supervise human milk banks, therefore
improving the quality of its services. Such a mission exceeds the third sector’s scope of activity and is beyond organisational
or financial capabilities of an NGO. As an expert organisation which patronizes newly-built and existing facilities in Poland,
the Human Milk Bank Foundation makes best efforts to ensure its employees have access to all latest developments in this
narrow, and interdisciplinary field. Practical recommendations regarding the functioning of human milk banks in Poland result from a long-standing debate in the Foundation over the adaptation of global standards to the specific character of Polish
healthcare system. Today, in the middle of the year 2018, it shall be stated that this debate’s conclusions – regarding the
recruitment of donors, the rules of dispensing the milk from the bank or epidemiological safety of such procedures – affect
not only the facilities running human milk banks but all III grade NICU, as the emerging human milk banks aim to support the
whole country, providing best possible nutrition to all preterm infants in Poland.
KEY WORDS: human milk bank, premature babies nutrition
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Nowoczesne banki mleka istnieją w Polsce od 2012 roku,
kiedy to po dziesięciu latach od zamknięcia ostatniego laktarium powstała w Warszawie pilotażowa placówka mieszcząca się w Szpitalu im. W. Orłowskiego w CMKP. Wdrożenie
procedury żywienia pasteryzowanym mlekiem od honorowych dawczyń na jednym z warszawskich oddziałów intensywnej terapii noworodka było efektem współpracy matek
zrzeszonych w Fundacji Bank Mleka Kobiecego z gronem
neonatologów, na czele z ówczesnym konsultantem ds. neonatologii prof. dr hab. med. Marią Katarzyną Borszewską-Kornacką. Otwarcie po wielu latach pierwszego banku
mleka zostało sfinansowane z dotacji otrzymanej z m. st.
Warszawy oraz dzięki hojności sponsorów.
Od tego czasu rokrocznie przybywało w Polsce banków
mleka, natomiast ich dynamiczny rozwój nastąpił w 2017
roku w wyniku realizacji priorytetu II „Wczesne wspomaganie rodziny i jej rozwoju”, określonego w Programie „Za życiem”. Celem prowadzonych działań było zwiększenie liczby
banków mleka do13 przez zapewnienie finansowania ich
powstania i działalności na obszarze całego kraju. W wyniku dwóch konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo
Zdrowia sfinansowano powstanie lub doposażenie ośmiu
placówek. Od października 2017 roku częściowo są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia także koszty
ponoszone przez szpital w związku z żywieniem pacjentów

neonatologicznych mlekiem kobiecym. Świadczenie gwarantowane, wycenione przez AOTMiT na 177,45 zł/osobodzień, obejmuje dojelitowe żywienie wcześniaków mlekiem
z banku mleka kobiecego lub odciągniętym mlekiem matki
do ukończenia przez nich czterech tygodni życia wieku korygowanego oraz chorych noworodków, które nie mogą być
karmione piersią.
Wprawdzie cel programu „Za życiem” został osiągnięty, gdyż w Polsce w ramach opieki neonatologicznej funkcjonuje 13 banków mleka, wciąż jednak nie ma regulacji
prawnych odpowiednich dla usług świadczonych przez
tego typu placówki. Przez wiele lat działały one pod patronatem Fundacji Bank Mleka Kobiecego, współpracującej
z gronem ekspertów, którzy w 2014 roku oficjalnie zostali powołani przez Głównego Inspektora Kraju do zespołu
mającego za zadanie uregulowanie działalności banków
mleka w podmiotach lecznictwa zamkniętego. Efektem
pracy zespołu jest obszerna monografia pt. „Funkcjonowanie banków mleka w Polsce – idea i praktyka”, wydana
przez Fundację Bank Mleka Kobiecego dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Zdrowia. Artykuł przedstawia w skrótowej formie najważniejsze zasady działania
banków mleka w ramach systemu opieki nad matką i dzieckiem w Polsce, a jego celem jest ujednolicenie procedur
wypracowanych przez placówki z kilkuletnią historią oraz
przekazanie sprawdzonych rozwiązań nowo powstającym
podmiotom.
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ZALECENIA ŚWIATOWE I KRAJOWE
ODNOSZĄCE SIĘ DO STOSOWANIA
MLEKA Z BANKU MLEKA
Według aktualnych rekomendacji światowych ekspertów
pasteryzowane mleko kobiece pochodzące z profesjonalnego
banku mleka jest najlepszym pokarmem dla noworodka, który nie może być karmiony przez biologiczną matkę. W roku
2012 Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Paediatric, AAP) włączyła mleko pochodzące z banku mleka do swoich zaleceń dotyczących karmienia piersią
i wykorzystania mleka kobiecego, rok później opublikowano
dokument Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Pediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN),
podsumowujący aktualną wiedzę na temat znaczenia żywienia pasteryzowanym mlekiem kobiecym, a w 2015 roku
po raz kolejny Światowa Organizacja Zdrowia (World Health
Organization, WHO) zajęła stanowisko w sprawie karmienia
naturalnego najmniejszych noworodków [1, 2, 3]. W opublikowanym w tym samym roku „Stanowisku w sprawie karmienia piersią” Polskie Towarzystwo Hepatologii i Gastroenterologii Dziecięcej zaznaczyło, że jeśli mleko matki jest
niedostępne, to mleko matki dawczyni, pochodzące z banku
mleka, stanowi najlepszą możliwą opcję [4].

ZASADY PRZEKAZYWANIA MLEKA
Z BANKU MLEKA – KOLEJNOŚĆ
BENEFICJENTÓW
Mleko pochodzące z banków mleka obecnie działających w Polsce jest przeznaczone dla pacjentów lecznictwa
zamkniętego. Żywienie mlekiem z banku mleka jest zlecane przez lekarza neonatologa lub pediatrę opiekującego się
hospitalizowanym dzieckiem w porozumieniu z zespołem
położniczym zajmującym się jego matką. Dokarmianie
mlekiem z banku mleka wymaga pisemnej zgody rodziców,
a każda otrzymana porcja pasteryzowanego pokarmu powinna być odnotowana w karcie żywienia dziecka.
Mleko gromadzone w banku jest przeznaczone przede
wszystkim dla wcześniaków, czyli noworodków urodzonych
przed zakończeniem 37 tygodnia ciąży. Według dostępnych
dowodów naukowych podawanie tym pacjentom pasteryzowanego mleka od dawczyń zamiast sztucznej mieszanki wpływa na spadek zachorowań na martwicze zapalenie
jelit (necrotizing enteroco litis, NEC), najcięższej choroby
przewodu pokarmowego okresu noworodkowego [5]. Inne
korzyści kliniczne, takie jak: spadek częstości zachorowań na dysplazję oskrzelowo-płucną, retinopatię, infekcje,
w tym zakażenia uogólnione, są prawdopodobne, ale nie jest
to udowodnione [6, 7, 8]. Dlatego w pierwszej kolejności
należy zapewnić dostęp do mleka z banku mleka najbardziej
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niedojrzałym noworodkom urodzonym przedwcześnie, będącym w stanie klinicznym, w którym ryzyko rozwoju NEC
jest największe.
Dokarmianie mlekiem pasteryzowanym w porównaniu z wprowadzeniem żywienia sztucznego może być korzystne także dla noworodków donoszonych, szczególnie
w przypadku hipoglikemii, infekcji, wad wrodzonych, oraz
dla noworodków wymagających zabiegu operacyjnego. Jeśli
pokarmu w banku mleka jest pod dostatkiem, można rozważyć podawanie go także i tym pacjentom. Ustalenie szczegółowych wskazań do żywienia mlekiem z banku mleka pozostaje w gestii konsultanta medycznego banku mleka, lista
beneficjentów będzie bowiem zależeć od profilu pacjentów
danego ośrodka.
Nie ma ściśle określonego czasu suplementacji mlekiem
z banku mleka, uznanego jako odpowiedni. Doświadczenia
polskich ośrodków potwierdzają, że siedem dni od porodu
wystarcza, aby zdrowa biologiczna matka rozwinęła laktację
w takim stopniu, by móc przejąć karmienie dziecka (informacja ustna B. Pawlus). Najistotniejsze jest, aby nie wprowadzać sztucznego pokarmu na etapie minimalnego żywienia troficznego.
Należy pamiętać, że podstawą żywienia każdego dziecka, zdrowego i chorego, pozostaje mleko biologicznej matki.
Mleko z banku powinno być dostępne tylko dla tych dzieci,
które z przyczyn niezależnych od woli rodziców są pozbawione mleka kobiecego, a matki beneficjentów powinny być
otoczone troskliwą, profesjonalną opieką laktacyjną.
W związku z brakiem refundacji specjalistycznej porady
laktacyjnej w okresie poporodowym nie rekomenduje się
dostępu do mleka z banku mleka noworodkom zdrowym,
donoszonym, urodzonym siłami natury. Wydaje się, że występujące w tym czasie trudności w karmieniu piersią nie
wymagają takiej pomocy, a dostęp do mleka z banku mleka
w tej sytuacji mógłby utrudnić rozwiązanie problemu.

KRYTERIA I ZASADY REKRUTACJI
DAWCZYŃ
Dawczynią mleka do banku mleka może zostać tylko
zdrowa kobieta, efektywnie karmiąca piersią swoje potomstwo, gotowa nieodpłatnie oddawać do banku nadwyżki
pokarmu, bez uszczerbku dla dobrostanu jej i dziecka. Nie
rekomenduje się rekrutacji dawczyń do czasu stabilizacji
laktacji, gdyż w pierwszym okresie połogu kobieta karmiąca piersią może błędnie oceniać swoje możliwości fizyczne, psychiczne i organizacyjne wymagane do podjęcia
współpracy z bankiem mleka. Efektywna rekrutacja dawczyń zapewnia ciągłość pracy banku mleka, gdyż umożliwia gromadzenie zasobów mleka, a także stanowi okazję
do promocji zdrowego trybu życia kobiet karmiących oraz
promocji karmienia piersią.
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Rekrutacja dawczyń może się odbywać kilkuetapowo
i wykorzystywać różne kanały komunikacji, takie jak rozmowa telefoniczna, zgłoszenie przez e-mail lub facebook.
Niezbędnym jednak etapem jest wywiad epidemiologiczny
przeprowadzony przez pracownika medycznego. Wywiad
ma formę kwestionariusza zwanego Kartą Honorowej
Dawczyni i zawiera informacje na temat:
• historii zdrowotnej potencjalnej dawczyni;
• stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych oraz
narażenia na substancje toksyczne w otoczeniu i środowisku potencjalnej dawczyni;
• obecnego stanu zdrowia potwierdzonego badaniami
krwi.
Po pomyślnym przebiegu wywiadu następuje podpisanie przez przyszłą dawczynię zgody na podjęcie współpracy,
co jest tożsame ze zgodą na przeprowadzenie badań krwi oraz
potwierdza zapoznanie się z wymogami dotyczącymi współpracy z bankiem mleka. Przyszła dawczyni powinna zostać
poinformowana o zasadach dezynfekcji i utrzymania w czystości sprzętu laktacyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa
mikrobiologicznego pokarmu oddawanego do banku. Dobrą
praktyką jest przekazywanie dawczyniom zestawu kilku butelek do odciągania mleka na rzecz banku mleka z prośbą o informację zwrotną, gdy zostaną napełnione.
Mleko od kandydatki na dawczynię może zostać przyjęte do banku po potwierdzeniu, że wyniki aktualnych badań krwi wykluczają obecność następujących markerów
zakażenia:
• przeciwciał dla antygenów krętka kiły;
• przeciwciał dla antygenów wirusów hepatotropowych (B, C);
• przeciwciał skierowanych przeciwko różnym typom
wirusa HIV (HIV-1, HIV-2);
• przeciwciał klasy IgM przeciwko wirusowi CMV,
świadczących o aktywnej fazie zakażenia.
Ponadto bezwzględnym przeciwwskazaniem do oddawania mleka do banku są stany kliniczne matki uniemożliwiające karmienie piersią własnego dziecka, a więc:
• zakażenie wirusem ludzkiej białaczki z komórek T
(human T-cell leukemia/lymphoma virus lub human
T-lymphotropic virus – HTLM);
• stosowanie przez matkę substancji psychoaktywnych, leków cytotoksycznych, chemioterapeutyków
albo radioizotopów, immunosupresantów.
Dopuszcza się, aby do wstępnej selekcji dawczyń wykorzystać wyniki badań wykonywanych w ostatnim trymestrze ciąży, pod warunkiem że są aktualne. Ze względu
na okienko serologiczne wymagane badania powinny być
powtarzane co trzy miesiące. Należy racjonalizować liczbę
rekrutowanych dawczyń oraz okres współpracy zgodnie
z zasięgiem działania banku mleka i lokalnymi uwarunkowaniami, pamiętając, że badania krwi należy powtarzać
co trzy miesiące.

Wprawdzie niewiele leków przyjmowanych w czasie
laktacji stanowi przeciwwskazanie do karmienia własnego
dziecka, jednak rekrutowanie dawczyń spośród matek karmiących, które na stałe przyjmują leki, nie jest wskazane.
Istnieje bowiem ryzyko, że metabolity znajdujące się w mleku niekorzystnie wpłyną na karmione takim pokarmem
dziecko poddawane farmakoterapii. Podobnie jeśli chodzi
o nawyki żywieniowe: mama dawczyni powinna odżywiać
się tak, aby jej pokarm był pełnowartościowy i dlatego bardzo restrykcyjne diety, na przykład ścisła dieta wegańska,
mogą być niedoborowe ze względu na skład pokarmu.
Istnieją też przeciwwskazania czasowe do oddawania
mleka do banku mleku. I tak ostre zakażenia wywołane m.
in. przez takie drobnoustroje, jak Streptococcus grupy B, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae, Neiseria meningitidis oraz z rodzaju Brucella,
a także ostra postać zakażenia wirusem opryszczki, manifestująca się zmianami w okolicy piersi, dyskwalifikują dawczynię do czasu całkowitego wyleczenia. Wymienione zakażenia rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych,
a potwierdza za pomocą testów diagnostycznych.
Spożycie alkoholu wymaga 12-godzinnej przerwy w oddawaniu mleka, podobnie jak w przypadku karmienia własnego dziecka, a przebyta transfuzja krwi uniemożliwia
oddawanie mleka przez 12 miesięcy, co często całkowicie
eliminuje kobietę jako dawczynię [9].

KONTROLA JAKOŚCI
I BEZPIECZEŃSTWO MLEKA Z BANKU
MLEKA
Żywienie mlekiem z banku mleka musi być przede
wszystkim bezpieczne, co oznacza, że zastosowanie suplementacji mlekiem od honorowych dawczyń nie może stanowić zagrożenia dla dziecka. Dlatego mleko przeznaczone
do banku mleka musi spełniać określone standardy jakości.
Czystość mikrobiologiczną mleka przed pasteryzacją ocenia
się za pomocą posiewu bakteryjnego próbki pobranej z materiału otrzymanego do matki i w 10-krotnym rozcieńczeniu.
Aktualne rekomendacje określają dopuszczalną:
• ogólną liczbę bakterii <105 jtk/ml;
• liczbę gronkowców koagulazododatnich <104 jtk/ml;
• liczbę bakterii z grupy coli <103 jtk/ml.
Mleko po pasteryzacji jest pozbawione form wegetatywnych bakterii, ale nie oznacza to, że nie zawiera bakterii termoopornych oraz form przetrwalnikujących. Dlatego przy
granicznych mianach ogólnej liczby bakterii w mleku przed
pasteryzacją (równe 105) rekomenduje się wykonanie testów
selekcyjnych w kierunki Bacilus cereus, który jest termooporny i tworzy przetrwalniki.
Czystość mikrobiologiczną mleka kontroluje się u nowej
dawczyni i powtarza badania co trzy miesiące lub wtedy,
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gdy zajdzie taka potrzeba podyktowana zmianą warunków
bytowania dawczyni lub zmianą sprzętu laktacyjnego. Mleko, które nie spełnia wymogów czystości mikrobiologicznej,
przed pasteryzacją powinno zostać zutylizowane lub przeznaczone do badań naukowych.
Nie ma konieczności wykonywania badań czystości mikrobiologicznej po pasteryzacji dla każdej przetwarzanej
próbki. Badanie wykonuje się losowo dla jednej butelki
z pasteryzowanej partii mleka. Nie dopuszcza się w mleku po pasteryzacji wzrostu mikroorganizmów z grupy
Gram(-), np. E. coli, oraz gronkowców koagulazododatnich.
Z racji możliwości występowania w mleku Enterococci (paciorkowce), które są termooporne, w mleku pasteryzowanym można odnaleźć do 10 jtk/ml bakterii.
Na jakość mleka z banku mleka wpływa sposób postępowania przy odciąganiu pokarmu oraz sposób jego
przechowywania. Należy odciągać mleko bezpośrednio
do butelek otrzymywanych z banku i ograniczać zbędne
manipulacje (przelewanie, łączenie porcji, zamrażanie
i rozmrażanie).
Mleko przeznaczone do pasteryzacji powinno być
przechowywane:
• do 12 godzin w warunkach chłodniczych w 4°C,
w tym czasie może być łączonych kilka odciągniętych porcji;
• maksymalnie przez trzy miesiące w stanie zamrożenia przed pasteryzacją w zamrażarce o kontrolowanej temperaturze (-20°C), okres ten obejmuje łączny
czas przechowywania mleka w domu dawczyni oraz
po dostarczeniu do szpitala.
Ze względu na praktykę badania składu mleka połączonego z porcji odciąganej przez matkę w ciągu dwóch tygodni, najlepiej jeśli mleko jest odbierane od dawczyń co dwa
tygodnie, a nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Mleko po pasteryzacji powinno być przechowywane:
• maksymalnie przez trzy miesiące w stanie zamrożenia po pasteryzacji w szpitalnej zamrażarce o kontrolowanej temperaturze (-20°C); należy jednak
zaznaczyć, że zasoby banku mleka powinny odpowiadać na zapotrzebowanie współpracujących szpitali, a mleko pasteryzowane powinno być wydawane
na bieżąco;
• do 24 godzin w warunkach chłodniczych w 4°C
po rozmrożeniu.
Porcjowanie mleka przeznaczonego do pasteryzacji oraz
po pasteryzacji wymaga pracy w warunkach o zwiększonym
poziomie higieny (loża laminarna, ochronny strój). Podzielenie mleka pasteryzowanego na mniejsze porcje o objętości przybliżonej do tej, którą dziecko zjada w czasie jednego
karmienia, powinno się odbywać tuż przed rozpoczęciem
karmienia [9].
O jakości mleka z banku mleka decyduje także wartość odżywcza i terapeutyczna pasteryzowanego pokarmu.
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Mleko gromadzone w bankach mleka zawiera mniej składników odżywczych oraz immunostymulujących niż świeże
mleko biologicznej matki [10]. Straty jakościowe mleka powstają podczas koniecznych procesów, którym jest poddawane mleko, zanim trafi od dawczyni do biorcy, to jest pasteryzacji i porcjowania. Aby zminimalizować straty, należy
unikać zbędnych etapów zamrażania i odmrażania, przelewania oraz mieszania.
W związku ze zmianą składu mleka kobiecego w przebiegu laktacji jedynym sposobem lepszego dopasowania składu
mleka do potrzeb beneficjentów banku mleka jest rekrutowanie dawczyń spośród karmiących matek w pierwszych
tygodniach od porodu, ale po ustabilizowaniu się laktacji.
Dawczyniami mleka zazwyczaj są kobiety będące w okresie
pierwszego roku laktacji po ostatnim porodzie, jednak badania przeprowadzone na grupie kobiet długo karmiących
pokazały, że skład pokarmu kobiet karmiących dłużej niż
rok może być bardziej odpowiedni dla beneficjentów banku
mleka niż pokarm kobiet w drugim półroczu laktacji [11].
Do podobnych wniosków można dojść na podstawie badań
prowadzonych w Polsce (E. Sinkiewicz-Darol, U. Bernatowicz-Łojko, D. Martysiak-Żurowska i wsp. – badania własne
nieopublikowane). Analiza składu mleka, wykonywana rutynowo w celu oceny wartości odżywczej mleka po pasteryzacji, może także być pomocna przy podejmowaniu decyzji
o nawiązaniu lub kontynuacji współpracy z bankiem mleka
kobiet na późniejszych etapach laktacji. Najodpowiedniejsze
jednak dla wcześniaków jest mleko dawczyń, które również
urodziły przedwcześnie, mają nadwyżki pokarmu i mogą
go bez szkody dla własnego dziecka przekazać je do banku
mleka [12].

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
PERSONELU I KONTROLA JAKOŚCI
PRACY BANKU
Pracownicy zatrudniani w bankach mleka w Polsce reprezentują różne zawody medyczne. W skład zespołów banków mleka wchodzi zwykle osoba z personelu położniczego,
często z dodatkowymi kwalifikacjami doradcy laktacyjnego,
lekarz pełniący rolę konsultanta medycznego, pracownik
inżynieryjno-techniczny wykonujący czynności laboratoryjne oraz osoba kierująca bankiem, często łącząca tę funkcję z innymi obowiązkami służbowymi. Kilka placówek
w Polsce zatrudnia na stanowisku kierowniczym pracowników ze stopniem naukowym z dziedzin biomedycznych lub
pracowników naukowo- dydaktycznych uczelni medycznych. Nie ma ustawowo ustalonych zakresów obowiązków
poszczególnych pracowników banku mleka, co powoduje,
że w zależności od sytuacji kadrowej danego ośrodka kompetencje pracowników poszczególnych profesji bardzo się
różnią.
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Ważne jest jednak, aby osoby zaangażowane w rozwój
banków mleka w Polsce miały możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. Okazję taką stwarzają kursy doszkalające
oraz seminaria praktyczne i naukowe organizowane przez
polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe: Fundację
Bank Mleka Kobiecego (www.bankmleka.pl) oraz Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka (www.europeanmilkbankng.com). Udział w organizowanych spotkaniach jest
okazją nie tylko do skorzystania z eksperckiej wiedzy autorytetów w tej dziedzinie, ale także do wymiany doświadczeń
pomiędzy pracownikami banków mleka z różnym stażem.
Warto zauważyć, że w Polsce nie ma instytucji państwowych wyznaczonych do kontroli pracy banków mleka, dotychczas nie ustalono również sposobu ich oceny i standaryzacji. Obecnie trwają prace w Ministerstwie Zdrowia nad
ustawą, która ma uregulować kwestie dawstwa i obrotu mlekiem kobiecym w Polsce za pośrednictwem banków mleka.
Placówki działające pod patronatem Fundacji Bank Mleka Kobiecego mogą dzięki tej instytucji liczyć na aktualizację potrzebnej wiedzy i jej popularyzację. Nie zastąpi to jednak wewnątrzszpitalnych oraz zewnętrznych mechanizmów
kontroli jakości pracy banków mleka jako jednostek działających w ramach lecznictwa zamkniętego.
KONFLIKT INTERESÓW: nie zgłoszono.
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