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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Rok 2018 były dla Fundacji Bank Mleka Kobiecego czasem intensywnej pracy, ale i osiągnięć.
Z przyjemnością dzielimy się z Wami niektórymi z nich. Naszym wiernym sympatykom życzymy w 2019 roku wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym!

W 2018 r. powstało aż pięć nowych banków:
na naszej mapie zagościły ośrodki w Gdańsku,
Rzeszowie, Łodzi, Zielonej Górze i Lublinie. Polska jest w europejskiej, a może nawet światowej
czołówce pod względem dynamiki rozwoju tej
dziedziny! Mamy więc powody do radości, ale
jednocześnie czeka nas wciąż dużo pracy.

Jak donosi Ministerstwo Zdrowia, rządowy
Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za Życiem” na lata 2017-2021 w zakresie działania 2.2 obejmującego stworzenie sieci banków
mleka w Polsce, został zrealizowany w zakresie
liczby placówek banków mleka w Polsce. Jednak Fundacja Bank Mleka Kobiecego od wielu
miesięcy zabiega o zabezpieczenie finansowania na wsparcie działalności istniejących i nowopowstałych banków mleka. Fundacja uzyskała zapewnienie ze strony przedstawicieli Ministerstwa,
że zostały podjęte działania zmierzające do zmiany programu w zakresie umożliwiającym dalszą
realizację potrzeb banków z pozostałych w budżecie środków. To jednak proces długi i skomplikowany.
Najpilniejszą potrzebą, o którą zabiegają sami pracownicy nowych banków, jest szkolenie oraz
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy placówkami mającymi już swoją historię.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w pierwszym kwartale 2019 r. zostanie przeprowadzony cykl wizyt studyjnych. Dziękujemy bankom w Warszawie, Rzeszowie, Toruniu i Wrocławiu,
że otworzyły drzwi i zdecydowały się dzielić swoim doświadczeniem !!!

Wielkie gratulacje!
Nagroda dla Aleksandry Wesołowskiej.

Doktor Aleksandra Wesołowska, prezes Fundacji
Bank Mleka Kobiecego otrzymała nagrodę Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii badań na rzecz społeczeństwa.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 3 grudnia
2018 r. w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich
w Warszawie.
Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest corocznie
naukowcom i nauczycielom akademickim za ich wkład
w popularyzację nauki oraz jej rozwój m.in. na rzecz społeczeństwa. Cieszymy się z sukcesów dr Wesołowskiej,
która od wielu lat z pasją i zaangażowaniem promuje
ideę bezpiecznego dzielenia się pokarmem kobiecym,
a jednocześnie prowadzi badania naukowe w zakresie
laktotechnologii, która jest nową dziedziną na styku nauki o laktacji, terapii żywieniowej oraz technologii żywności. Wyniki tych badań cieszą się uznaniem środowiska międzynarodowego, a teraz zostały także docenione
w Polsce. Wielkie gratulacje!


W styczniu 2019 r. do wszystkich banków mleka
dotarła ankieta opracowana przez ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (EMBA). Ankieta pozwoli na oceną i porównanie
praktyk stosowanych w bankach z całej Europy. Badanie dotyczący rutynowej pracy banków, niezależnie od zasięgu działania i czasu powstania placówki.
Wyniki ankiet zebranych ze wszystkich polskich banków mleka posłużą ocenie sytuacji w naszym kraju,
ale także poprawie funkcjonowania banków mleka
w Europie, gdyż Polska w ciągu ostatnich lat stała się
liczącym ośrodkiem w tej dziedzinie. Z ramienia EMBA
za tę formę ewaluacji odpowiada zespół pod kierownictwem dr Aleksandry Wesołowskiej. Ankieta będzie

rozsyłana drogą elektroniczną do wszystkich banków
mleka w Europie w lutym br. a jej wypełnianie będzie
ułatwione dzięki systemowi Survey Monkey. Wysłana
do banków polska wersja językowa stanowiła pewnego rodzaju pilotaż. Dziękujemy za wszystkie uwagi
i cenne wskazówki które do nas dotarły wraz z wypełnionymi ankietami z polskich banków.


W dniach 10-11 października 2019 r. odbędzie się V Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia
Banków Mleka (EMBA) w Turynie pod tytułem „Donor Human Milk as a Bridge for Successful Breastfedeeng”. Temat przewodni Zjazdu podkreśla znaczenie mleka dawczyń jako pomostu
pozwalającego bezpiecznie przejść przez kryzys karmienia piersią. W ramach Zjazdu odbędzie się
szereg wykładów podzielonych tematycznie na V sesji. W pierwszej sesji przyjrzymy się po raz
kolejny bogactwu składu mleka kobiecego – wykład wygłosi min. Lars Bode, który będzie mówił
o znaczeniu HMO dla zdrowia dziecka oraz Prof. Catherina Svanborg która zaktualizuje wiedzę
na temat przeciwnowotworowych właściwości mleka kobiecego. Sesja druga będzie poświęcona
korzyściom klinicznym i ekonomicznym karmienia wcześniaków mlekiem z banku mleka. Prof. Picaud omówi zależność występowania najczęstszych schorzeń u wcześniaków (BPD, ROP, NEC,
sepsa) ze sposobem żywienia, a Dr Laura Cavallarin omówi najnowsze metody utrwalania mleka kobiecego. W kolejnych dwóch sesjach zostaną przestawione dobre praktyki wsparcia matek
wcześniaków w karmieniu piersią oraz praktyczne aspekty funkcjonowania banków mleka. W tej
sesji Dr Aleksandra Wesołowska jako lider grupy roboczej przygotowującej badanie ankietowe
EMBA, posumuje jego wyniki. Ostatnia sesja będzie poświęcona optymalizacji składu mleka przeznaczonego dla wcześniaka i znajdą się tam niezwykle ważne wykłady dotyczące min. wzmacniania pokarmu kobiecego.
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