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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Miniony rok 2017 były dla Fundacji Bank Mleka Kobiecego czasem wielu ważnych wydarzeń
i osiągnięć. Z przyjemnością przedstawiamy Wam niektóre z nich. Zaczynamy jednak od
pierwszego sukcesu w roku 2018! Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego Aleksandra Wesołowska została zakwalifikowana do finału konkursu firmy Vichy „Siła Kobiet”.
O wyborze zwycięzcy zadecydują internauci. Głosować można na stronie organizatora
http://www.vichy.pl/artykul/poczuj-swoja-sile/a65722.aspx?right. Głosowanie potrwa do 20.03.2018.
Organizator konkursu przekaże Fundacji reprezentowanej przez Finalistkę, nagrodę główną w wysokości 20 000 zł.
Fundacja Bank Mleka Kobiecego przeznaczy tę kwotę na upominki dla Honorowych Dawczyń, aby każdej z nich indywidualnie okazać wdzięczność i podziw za ich poświęcenie dla dobra wcześniaków. Dar
pokarmu, którym dzielą się z potrzebującymi dziećmi oraz ich trud są bezcenne. Dlatego zachęcamy:
głosujcie na Fundację Bank Mleka Kobiecego!

2 czerwca 2017 r. w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii swoje pierwsze urodziny
świętował Bank Mleka Kobiecego w Opolu. Opolski Bank Mleka po roku pracy miał ma na swoim
koncie współpracę z 39 Dawczyniami, które oddały w sumie 360 l mleka! Podano je 105 małym
pacjentom! Ponadto w placówce wykonano 290 badań składu mleka! Gratulujemy!

W dniach 4-5 października 2017 r. odbył się IV Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka EMBA w Glasgow. W tym ważnym branżowym wydarzeniu wzięła udział
silna siedmioosobowa reprezentacja z Polski, w której znalazła się także stypendystka konkursu Fundacji Bank Mleka
Kobiecego dr n. med. Matylda Czosnykowska-Łukacka. Jej
praca zatytułowana: „Donor human milk after two years of
lactation – could it improve the macronutrients composition for preterm infants?”, wykonana w Regionalnym Banku Mleka w Uniwersyteckim Szpitalu we Wrocławiu, wzbudziła zainteresowanie podczas sesji plakatowej. Piękny wykład, podsumowujący 10 lat pracy na
rzecz budowy banków mleka w Polsce wygłosiła dr Urszula Bernatowicz-Łojko. Innym bardzo waż-

nym tematem były nowe technologie w pasteryzacji mleka kobiecego – nowe osiągnięcia w innowacyjnej metodzie pasteryzacji przy zastosowaniu wysokich ciśnień przedstawiła dr Aleksandra
Wesołowska. Polska ekipa niewątpliwie została zauważona i doceniona!
W Glasgow Prezes Aleksandra Wesołowska uczestniczyła również w spotkaniu amerykańskiej organizacji pozarządowej PATH, zajmującej się poprawą standardów opieki nad matką i dzieckiem
oraz ekspertami z grona EMBA. W czasie spotkania oceniano zaproponowane przez PATH narzędzie do ewaluacji działania banków mleka na świecie.

21 września 2017 r. Fundacja Bank Mleka Kobiecego gościła
w Warszawie Tanię Cassidy – autorkę książki „Etnographies
of Breastfeeding”. Tania wspólnie z prof. Bernardem Mahon,
z Uniwersytetu Maynooth koło Dublina przyjechali w związku z przygotowaniami do planowanego wspólnie z Uniwersytecką Pracownią Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją
projektu naukowego „Nurticem”, którego celem jest badanie
fenomenu banków mleka.

Podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Banków
Mleka Kobiecego, 20.10.2017 r. w Warszawie miała swoją premierę monografia pt. „Banki Mleka
w Polsce. Funkcjonowanie w podmiotach leczniczych – idea i praktyka” pod redakcją dr n. biol.
Aleksandry Wesołowskiej. Książka wydana przez
Fundację Bank Mleka Kobiecego została opracowana przez ekspertów Zespołu do spraw funkcjonowania laktariów w podmiotach wykonujących
działalność leczniczą, powołanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego, omawia aspekty
techniczne, logistyczne, laboratoryjne, społeczne i prawne funkcjonowania
banków mleka kobiecego w Polsce. To pierwsza tak kompleksowa publikacja
na temat banków mleka w Polsce!

20.10.2017 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Banków Mleka Kobiecego zorganizowana przez
Fundację Bank Mleka Kobiecego. Wzięli w niej udział przedstawiciele niemal wszystkich działających
banków mleka w Polsce oraz wielu szpitali współpracujących z bankami, a gośćmi honorowymi byli
m.in. Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz oraz Prezes NFZ Andrzej Jacyna.
Podczas konferencji poruszano zagadnienia organizacji i funkcjonowania banków mleka. Fascynujące wykłady powiedzieli naukowcy zajmujący się tematem: Prof. dr hab. Maria Borszewska-Kornacka
i dr Aleksandra Wesołowska. Dr n. med. Elena Sinkiewicz-Darol przedstawiła wstępne wyniki projek-



Jesienna oferta

W listopadzie głośno było o internetowej Kampanii Rozbijbankmleka.
pl realizowanej przez Fundację Bank Mleka Kobiecego we współpracy
ze Szkołą Mistrzów Reklamy. Wprowadzenie do przestrzeni medialnej
informacji o planowanej ofercie serwowania kawy z mlekiem kobiecym w jednej z warszawskich kawiarni, spowodowało silną reakcję
społeczeństwa i mediów. Temat mleka kobiecego pojawił się w wiodących mediach społecznościowych, elektronicznych oraz tradycyjnych.
Wykreowane w ten sposób zainteresowanie społeczne dało Fundacji
możliwość szerokiego zwrócenia uwagi na problem niewystarczająW
cej dostępności mleka z banków mleka dla wcześniaków w Polsce.
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Na stronie akcji www.rozbijbankmleka.pl już pierwszego dnia
odnotowaliśmy ponad 2500 wejść, a 2/3 odwiedzających osób
kobiecym
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w swoim regionie. Kampania zakończyła się wielkim sukcesem dow kawiar
cierając do 1.200.000 osób z przekazem o działaniu banków mleka
kobiecego, ich zyskach społecznych oraz o wartości karmienia naturalnym pokarmem.
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tu Laktotech, badań nad składnikami mleka kobiecego,
zastosowania nowoczesnej technologii wysokich ciśnień w pasteryzacji mleka dawczyń. Ważnym punktem
dnia był warsztat na temat „Bank mleka kobiecego jako
miejsce realizowania badań naukowych – możliwości
kariery naukowej oraz współpracy z instytucjami naukowymi.”, przeprowadzony z udziałem dr hab. n. med.
Małgorzaty Witkowskiej-Zimny, dr hab. n. o zdr. Gabrieli
Olędzkiej, dr. n. med. Pawła Kubika, dr n. o zdr. Elżbiety
Łodykowskiej, mgr Olgi Barbarskiej. O aspektach prawnych i ekonomicznych prowadzenia placówki
banku mleka z pasją opowiadali dr n. społ. Błażej Kmieciak oraz dr Urszula Bernatowicz-Łojko.
Druk monografii „Banki Mleka w Polsce. Funkcjonowanie w podmiotach leczniczych – idea i praktyka” oraz Konferencja sfinansowane zostały ze środków Narodowego Programu Zdrowia.


W przeddzień Światowego Dnia Wcześniaka 16 listopada 2017 r. na śniadaniu eksperckim połączonym z debatą pt. „Mleko kobiece w żywieniu
wcześniaków: niepowtarzalne – nieprzetworzone
– niezastąpione” spotkali się dr Aleksandra Wesołowska, Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego
i Magdalena Sadecka-Makaruk z Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom, wybitni specjaliści z dziedziny neonatologii, przedstawiciele Ministerstwa
Zdrowia oraz dziennikarze. Tematem spotkania
było żywienie wcześniaków i wartość mleka kobiecego dla dzieci przedwcześnie urodzonych. Partnerem spotkania była firma Medela Polska.

