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Bank mleka kobiecego w Polsce  
- pierwsze doświadczenia
Human milk bank in Poland - the initial experience

Maria Wilińska1, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka2, Aleksandra Wesołowska3,  

Ewa Głuszczak-Idziakowska1, Magdalena Składanowska1, Anna Kowal1, Elżbieta Baranowska1, 

Zofia Słodkowska1

1 Klinika Neonatologii SPSK im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

2 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundacja Bank Mleka Kobiecego 

3 Zakład Biochemii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundacja Bank Mleka Kobiecego

STRESZCZENIE
Cel badania: Badanie miało na celu wstępną analizę wpływu banku mleka na aspekty organizacyjno-finansowe pracy oddziału, wstępne skutki 
kliniczne u pacjentów oddziału intensywnej terapii noworodka (OION) oraz postawy personelu medycznego i rodziców wobec dostępności mleka  
z banku mleka kobiecego.
Materiał i Metody: Analizą objęto okres pracy banku mleka od kwietnia do września 2012 roku. Przeprowadzono ocenę aspektów organizacyjnych: 
charakterystykę dawczyń mleka, wykonanych procedur pasteryzacji oraz porównanie kosztów. Przedmiotem analizy było 172 pacjentów OION: 54 
noworodki w karmieniu których używano w 2012 r. mleka z banku mleka oraz 118 noworodków w żywieniu których w roku 2011 i 2012 stosowano 
wyłącznie mleko matki, mieszankę sztuczną lub też ich kombinację. Analiza skutków klinicznych polegała na porównaniu czasu trwania żywienia 
pozajelitowego, okresu rozpoczęcia minimalnego żywienia troficznego, występowania zakażeń, martwiczego zapalenia jelit i rodzaju kolonizacji prze-
wodu pokarmowego. Analizę postawy personelu medycznego oraz rodziców wobec banku mleka przeprowadzono w oparciu o badanie ankietowe.
Wyniki: W okresie pracy banku w roku 2012 pozyskano 34 dawczynie pokarmu, wykonano 134 procedury pasteryzacji pokarmu kobiecego, pozyska-
no 166 litrów mleka ludzkiego, koszt wytworzenia 100 ml mleka wyniósł 32 PLN. W grupie pacjentów karmionych mlekiem z banku mleka kobiecego, 
stwierdzono silną tendencję do wcześniejszego wprowadzania minimalnego żywienia troficznego, wykazano zmniejszenie częstości występowania 
martwiczego zapalenia jelit. Badania ankietowe wykazały, że trzy czwarte z rodzących przyznało, że informacja o istnieniu banku mleka jest ważnym 
kryterium wyboru szpitala położniczego. Niemal wszystkie skorzystałyby z propozycji mleka z banku, gdyby zaistniała taka potrzeba u ich dziecka,  
a idea banków mleka powinna ich zdaniem, być rozszerzana.
Wnioski: Wstępne obserwacje świadczą o bardzo dobrym wpływie podaży wyłącznie mleka kobiecego na funkcję przewodu pokarmowego dziecka, 
co skutkuje bardzo wczesnym wprowadzeniem żywienia enteralnego oraz redukcją występowania martwiczego zapalenia jelit. Personel medyczny, 
jak wynika to z analizy postaw, w pełni akceptuje inicjatywę banku mleka. Wzmocnieniu uległy zatem postawy prolaktacyjne zarówno zespołu me-
dycznego, jak i rodziców. Standardy Medyczne/Pediatria  2013  T. 10  545-554
SŁOWA KLUCZOWE:  MLEKO LUDZKIE  PASTERYZACJA  BANK MLEKA KOBIECEGO  NOWORODEK

ABSTRACT
Objectives: The aim of this study is the preliminary analysis of impact of the milk bank on the organizational and financial aspects, clinical effects in 
neonatal intensive care unit (NICU) and the attitude of the medical staff and parents to the availability of milk from the milk bank.
Material and methods: Working of the milk bank from April to September 2012 was analyzed. An assessment of the financial and organizational 
aspects included the characteristics of the donor milk, pasteurization procedures and a comparison of costs. 172 patients hospitalized in NICU, of 
which 54 were feeding with the milk from the milk bank (2012) and 118 newborns in 2011 and 2012, feeding only with breast milk or breast milk 
substitutes were included in the study. Analysis of clinical results was based on a comparison of the duration of parenteral nutrition, the start of  
a minimal enteral feeding, late onset sepsis, necrotizing enterocolitis and type of colonization of the gastrointestinal tract. Attitudes of medical staff 
and parents to the milk bank was based on a questionnaire.
Results: Analysis revealed: 34 donors of milk, 134 human breast milk pasteurization procedures, obtainment of 166 liters of human milk and median 
cost of 100 ml of milk as 32 PLN. In patients feeding with the milk from the milk bank, a strong trend of early introduction of minimum nutritional 
trophic as well as reducing the incidence of necrotizing enterocolitis were noticed. 
A questionnaire showed that three quarters of women admitted that information about the existence of a milk bank is an important criterion for 
choosing a hospital to give birth. Almost all would benefit from the proposals of milk from the bank, if there is such a need in their child, and the idea 
of   milk banks should be extended.
Conclusions: Preliminary observations indicate very good effect supply only breast milk for the gastrointestinal tract function, resulting in a very early 
introduction of enteral nutrition and a reduction in the occurrence necrotizing enterocolitis. We observe very acceptable attitude of medical staff’s to 
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Wstęp
Pokarm kobiecy jest dla noworodków i niemow-
ląt zarówno pożywieniem, jak też źródłem czynni-
ków o znaczeniu immunologicznym, immunomo-
dulującym, troficznym i przeciwzapalnym. Efekty 
stymulującego działania na stan zdrowia i rozwój 
są widoczne zarówno w okresie karmienia, jak też  
w całym dalszym życiu człowieka. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia, Amerykańska Akademia Pediatrii 
oraz inne towarzystwa i autorytety naukowe na ca-
łym świecie zajmujące się żywieniem rekomendują 
wyłączne karmienie naturalne od pierwszej godziny 
po urodzeniu do zakończenia pierwszego półrocza, ze 
stopniowym wprowadzaniem odpowiedniej żywności 
uzupełniającej w kolejnych miesiącach życia1-4. 
W sytuacjach, gdy mleko własnej matki jest niedo-
stępne, podawanie pasteryzowanego i przebadanego 
mleka od dawczyni jest dobrą alternatywą, zwłasz-
cza dla niemowląt chorych i wysokiego ryzyka4,5.
Historia karmienia niemowląt i małych dzieci mle-
kiem innej matki jest stara jak ludzkość. Era profe-
sjonalnych banków mleka kobiecego rozpoczęła się 
na świecie na początku XX wieku. Tak zwane lakta-
ria gromadziły pokarm kobiecy przede wszystkim dla 
dzieci chorych w szpitalach, ale też dla tych pozosta-
jących w domu. Ich rosnąca popularność została za-
hamowana przez aktywną handlową promocję kar-
mienia sztucznego prowadzoną przez firmy produ-
kujące mieszanki sztuczne oparte na mleku krowim,  
a także ze względu na wykrycie wirusa HIV i związaną  
z tym potencjalną ekspozycję niemowląt karmionych 
mlekiem kobiecym. Równolegle jednak pogłębiano 
badania nad pokarmem kobiecym, co pozwoliło zi-
dentyfikować jego właściwości bioaktywne nieobecne 
w mieszance sztucznej, to jest czynniki immunolo-
giczne, troficzne, przeciwzapalne i modulujące pro-
gramowanie żywieniowe. To decyduje, że mleko ko-
biece cechuje się właściwościami, które umożliwiają 
osiąganie korzystnych wyników zdrowotnych za-
równo w okresie jego stosowania, jak i późniejszym. 
Korzyści te rozciągają się na całe życie człowieka. 
Rozwój intensywnej terapii noworodka i zwiększona 
przeżywalność skrajnie niedojrzałych wcześniaków 
postawiły nowe wyzwania przed żywieniem tej gru-
py dzieci, zwłaszcza w pierwszych tygodniach ich ży-
cia6-8.
Obecnie, wraz ze standaryzacją procedur pobiera-
nia, przechowywania, przetwarzania i dysponowa-
nia mlekiem kobiecym następuje intensywny rozwój 
instytucji banków mleka na świecie9. Wyzwaniem 
dla Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka 

(ang. European Milk Bank Association EMBA) jest 
ujednolicenie zasad pracy banków i zlikwidowanie 
różnic w procedurach postępowania w istniejących  
i nowo powstających placówkach10. 
Aktualnie na świecie działa 186 banków mleka,  
z tego dwa aktywne w Polsce i trzeci w zaawansowa-
nej fazie organizacji. Bank Mleka Kobiecego (BMK)  
w Samodzielnym Szpitalu Publicznym (SPSK) im. 
prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego (CMKP) został oficjalnie uru-
chomiony w Warszawie w dniu 28 marca 2012 roku 
i rozpoczął faktyczną działalność w kwietniu 2012 
roku.

Cel pracy
Celem pracy była analiza wpływu banku mleka na:
1. aspekty organizacyjne i finansowe pracy oddziału
2. wstępne skutki kliniczne wprowadzenia procedu-

ry podaży mleka z banku u pacjentów oddziału 
intensywnej terapii noworodka (OION)

3. postawy personelu medycznego i rodziców wobec 
dostępności mleka z banku mleka kobiecego.

Materiał, metody
Analizą objęto pierwsze 6 miesięcy pracy banku, czy-
li okres od kwietnia do września 2012 roku. Wyniki 
porównano do analogicznego okresu kwiecień-wrze-
sień roku 2011. Dane gromadzone prospektywnie 
oraz historyczne uzyskiwano je poprzez analizę do-
kumentacji sprawozdawczej Kliniki. Dane finansowe 
dotyczące leków, mieszanek sztucznych oraz bilans 
banku mleka jako ośrodka kosztów uzyskano w od-
powiednich działach Szpitala. Dyrekcja Szpitala wy-
raziła zgodę na wykorzystanie tych danych do celów 
sprawozdawczo-publikacyjnych. Analiza aspektów 
organizacyjnych pracy banku objęła:
1. Wyniki pracy banku mleka 
 Liczbę dawczyń mleka kobiecego
 Liczbę wykonanych procedur pasteryzacji
 Objętość pozyskanego mleka kobiecego 
 Koszt jednostki objętościowej mleka [100 ml]. 

Analiza finansowa objęła koszty osobowe, 
koszty badań serologicznych dawczyń, bada-
nia mikrobiologiczne mleka, ponadto koszty 
utrzymania pomieszczeń, tzw. mediów i koszty 
pośrednie szpitala.

2. Porównanie kosztów antybiotyków zużytych  
w analizowanych okresach czasowych

3. Porównanie kosztów mieszanek sztucznych  
w analizowanych okresach czasowych

human milk bank and using it for feeding neonates. The pro-lactation’s behaviours of nurses and parents have reinforced. The reception of the human 
milk bank is very optimistic especially among parents. Standardy Medyczne/Pediatria  2013  T. 10  545-554
KEY WORDS:  HUMAN MILK  PASTEURIZATION  HUMAN MILK BANK  NEONATE
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Skutki medyczne wprowadzenia procedury karmie-
nia mlekiem z banku mleka kobiecego odniesiono do 
pacjentów intensywnej terapii. Kryteria włączenia: 
1. Grupa „bank mleka” - noworodki, w karmieniu 

których był jakikolwiek udział mleka z banku mle-
ka kobiecego

2. Grupa „bez banku mleka” - pacjenci, w żywieniu 
których stosowano wyłącznie mleko matki lub 
mieszankę sztuczną albo ich kombinację. W tej 
drugiej grupie znalazły się zarówno noworodki ho-
spitalizowane w roku 2011, jak i 2012. 

Z analizy wyłączono noworodki zmarłe, noworodki 
przesłane do innych szpitali w pierwszej dobie życia, 
noworodki urodzone z ciężkimi wadami rozwojowy-
mi mającymi wpływ na podejmowanie decyzji o kar-
mieniu enteralnym oraz noworodki przyjęte z innych 
szpitali w wieku powyżej pierwszej doby życia. 
Porównywano:
1. Czas trwania żywienia pozajelitowego (w dobach)
2. Liczbę dni utrzymywanych cewników centralnych 

do żywienia parenteralnego 
3. Godzinę życia dziecka, w której rozpoczęto efek-

tywne (tj. dobrze tolerowane, regularne) mini-
malne żywienie troficzne (ang. minimal enteral fe-
eding - MEF) 

4. Występowanie zakażeń o późnym początku (ang.  
late onset sepsis - LOS)

5. Występowanie martwiczego zapalenia jelit (ang. 
necrotizing enterocolitis - NEC)

6. Występowanie kolonizacji przewodu pokarmowe-
go z uwzględnieniem alertowych szczepów gron-
kowców metycylinoopornych i pałeczek G(-) z ak-
tywnością ESBL. 

Analizę postaw personelu medycznego oraz rodziców 
hospitalizowanych pacjentów wobec banku mleka 
przeprowadzono w oparciu o badanie ankietowe. 
Udział w ankiecie był dobrowolny i anonimowy. Obie 
ankiety zawierały po 5 prostych pytań jednokrotnego 
wyboru. Do personelu skierowano pytania o wpływ 
banku mleka na poczucie jakości pracy, akceptację 
banku mleka w codziennej pracy oraz wiedzę co do 
wartości biologicznej mleka z banku mleka kobie-
cego. Ankieta skierowana do matek zawierała pyta-
nia o ich wiedzę o istnieniu banku mleka, o to, czy 
dopuszczają one możliwość wykorzystania mleka  
z banku mleka, pytano także o wątpliwości kobiet  
z tym związane, a także o ich ogólną ocenę idei ban-
ków mleka kobiecego.
W analizowanym okresie w Klinice obowiązywały 
jednolite zasady postępowania z mlekiem i sprzę-
tem laktacyjnym, algorytmy minimalnego żywienia 
troficznego, żywienia pozajelitowego, rozpoznawania 
zakażeń, antybiotykoterapii, kontroli kolonizacji11-13.

Analiza statystyczna
Opracowanie wyników, w przypadku miar ciągłych 
lub uporządkowanych (np. masa ciała, liczba dni ho-
spitalizacji), wykorzystuje test t równości średnich. 
W przypadku niejednorodnej wariancji dla bada-
nych zmiennych wykorzystano test Levena, a test 
równości średnich przeprowadzono, nie zakładając 
równości wariancji w podgrupach. Dla zmiennych 
o rozkładzie dwupunktowym zastosowano dla tabel 
kontyngencji test Chi2 Pearsona, a w przypadku 
niewielkich liczebności komórek tabel kontyngencji 
dla niektórych zmiennych dokładny test Fishera. 

Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna badanej próby

BMK NIE BMK TAK OGÓŁEM WARTOŚĆ P

Wiek płodowy (tyg) średnia (sd)
liczebność

31.86 (4.14)
118

31.80 (3.43)
54

31.84 (3.92)
172 0.916

Masa ciała ur. (g) średnia (sd)
liczebność

1841 (877)
118

1805 (701)
54

1830 (824)
172 0.791

TPN* (doby) średnia (sd)
liczebność

7.31 (7.60)
118

6.09 (4.01)
54

6.92 (6.69)
172 0.271

 MEF** (h) średnia (sd)
liczebność

27.10 (41.31)
116

9.63 (9.41)
54

21.55 (35.44)
170 0.003

Cewnik (doby) średnia (sd)
liczebność

5.99 (7.27)
117

4.35 (4.04)
54

5.47 (6.46)
171 0.124

Antybiotykoterapia (doby) średnia (sd)
liczebność

9.52 (8.88)
115

8.65 (5.50)
54

9.24 (7.95)
169 0.507

Hospitalizacja (doby) średnia (sd)
liczebność

28.33 (22.28)
118

29.94 (16.91)
54

28.84 (20.71)
172 0.637

 *TPN (total parenteral nutrition) - całkowite żywienie pozajelitowe
**MEF (minimal enteral feeding) - minimalne żywienie troficzne
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Za poziom istotności statystycznej przyjęto p=0,05.  
W celu analizy wykorzystano pakiet statystyczny R  
z dodatkowymi bibliotekami: Simple, Multiple and 
Joint Correspondence Analysis oraz gmodels: Vario-
us R programming tools for model fitting.

Wyniki
Wstępne skutki kliniczne wprowadzenia procedury 
podaży mleka z banku u pacjentów oddziału inten-
sywnej terapii noworodka (OION).
W okresie od kwietnia do września roku 2011  
w Szpitalu odbyły się 874 porody, w analogicznym 
okresie roku 2012 było ich 851. W OION hospita-
lizowano w tych okresach odpowiednio 92 i 96 no-
worodków. Z analizy wykluczono 16 noworodków, 
które nie spełniły kryteriów badania. Przedmiotem 
analizy pozostało 172 pacjentów OION: 54 noworod-
ki w karmieniu których używano w 2012 r. mleka z 
banku mleka - grupa „BMK tak” oraz 118 noworod-
ków w roku 2011 i 2012 - grupa „BMK nie”. Grupy 
noworodków karmionych i niekarmionych mlekiem 
z banku mleka nie różniły się od siebie pod wzglę-
dem wskaźników demograficznych: urodzeniowej 
masy ciała i dojrzałości przy urodzeniu. 
W grupie pacjentów karmionych mlekiem z banku 
mleka kobiecego w 2012 roku, w porównaniu do 
pozostałych pacjentów OION w roku 2011 i 2012, 
nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w za-
kresie czasu utrzymywania cewników centralnych, 
liczby dni żywienia pozajelitowego oraz czasu stoso-
wania antybiotyków. Stwierdzono natomiast silną 
tendencję do wcześniejszego wprowadzania mini-

malnego żywienia troficznego (Tabela 1). Podobnie, 
wykazano zmniejszenie częstości występowania 
NEC (istotność statystyczna) (Tabela 2), natomiast 
nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w 
zakresie częstości zakażeń o późnym początku (Ta-
bela 3), kolonizacji przewodu pokarmowego szcze-
pami alertowymi gronkowców metycylinoopornych 
(MRSE) oraz pałeczek G (-) z aktywnością ESBL (Ta-
bela 4). 

Aspekty organizacyjne i finansowe pracy  
oddziału
W okresie pracy banku w roku 2012 pozyskano 34 
dawczynie pokarmu spośród matek noworodków 
hospitalizowanych w Klinice. W większości były 
to matki wcześniaków, których dzieci korzystały  
z mleka z banku w pierwszych dniach hospitaliza-
cji. Wykonano 134 procedury pasteryzacji pokarmu 
kobiecego. Pozyskano 166 litrów mleka ludzkiego. 
Część pasteryzowanego pokarmu została zutylizo-
wana z powodów proceduralnych i technicznych 
(pękniecie i rozszczelnienie butelki z mlekiem, nie-
spełnienie kryteriów pasteryzacji co do osiągniętej 
temperatury lub czasu - 30 min.). Do karmienia 
wcześniaków przeznaczono 159 litrów mleka. Wy-
liczony koszt wytworzenia 100 ml mleka pastery-
zowanego wyniósł 32 PLN. Do zbilansowania wy-
niku finansowego banku, po uwzględnieniu wielu 
tzw. kosztów pośrednich, kwotę tę wyliczono na 42 
PLN. Należy dodać, że w kolejnych kwartałach koszt 
ten ulega systematycznej redukcji w porównaniu  
z okresem wstępnym. Znacznej redukcji uległy 

Tabela 2. Porównanie częstości NEC (necrotizing enterocolitis) - martwiczego zapalenia jelit

LEGENDA BMK NIE BMK TAK OGÓŁEM

NEC nie

liczebność 110 54 164

udział w wierszu 67.07% 32.93% 95.35%

udział w kolumnie 93.22% 100.00%

udział w całej próbie 63.95% 31.40%

NEC tak

liczebność 8 0 8

udział w wierszu 100.00% 0.00% 4.65%

udział w kolumnie 6.78% 0.00%

udział w całej próbie 4.65% 0.00%

Ogółem
118 54 172

68.61% 31.40%

Test dokładny Fishera p = 0.045
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koszty antybiotyków (o 53,2%), a także koszty mie-
szanek sztucznych (o 61,5%) (Tabela 5). Pełna ana-
liza finansowa obejmująca także koszty prowadze-
nia martwiczego zapalenia jelit, leczenia zakażeń 
oraz długość hospitalizacji jest prowadzona pro-
spektywnie. Bilans wydatków i korzyści sporządzo-
ny na podstawie danych po przynajmniej jednym 
roku funkcjonowania banku mleka uwidoczni pełny 
obraz sytuacji. 
Badanie ankietowe przeprowadzono w dniach 1-20 
października 2012 roku. W badaniu wzięło udział 
98% personelu medycznego (lekarze i personel śred-
ni) oraz 95% kolejno rodzących matek. Wyniki an-
kiety personelu medycznego wykazały dużą akcep-
tację procedury karmienia mlekiem z banku mleka. 
Ponad 30% ankietowanych pracowników zespołu 
medycznego wyraziło zadowolenie, a nawet dumę 
z tego, że klinika może zaoferowć matkom mleko z 
banku mleka. Kolejne 10% pielęgniarek akceptuje 
sytuację, ale zaznacza konieczność większego zaan-
gażowania się w pracę. Ta zwiększona intensywność 
pracy to konieczność dokładniejszej analizy laktacji 
u matki, podjęcie wczesnej skutecznej stymulacji 
laktacji z użyciem wszystkich możliwych metod i 
środków, wyjaśnienie matce konsekwencji dokar-
miania, w szczególności różnicy wartości biologicz-
nej mleka kobiecego pasteryzowanego i mieszanki 
sztucznej (Rycina 1).
Ankietowane matki stwierdziły, że posiadały infor-
macje o istnieniu banku mleka w szpitalu przed po-
rodem. Trzy czwarte z rodzących przyznało, że jest 
to ważne kryterium wyboru szpitala położniczego. 
Niemal wszystkie skorzystałyby z propozycji mle-
ka z banku, gdyby zaistniała taka potrzeba u ich 

dziecka. Za najważniejsze kryterium bezpieczeń-
stwa, matki podały dobre zdrowie dawczyni oraz 
bezpieczny proces pasteryzacji mleka. Idea banków 
mleka powinna być, wg respondentów, rozszerzana 
(Rycina 2).

Dyskusja
Proces pasteryzacji zmienia skład mleka kobiece-
go. Stopień tych zmian jest pochodną czasu trwa-
nia procesu i stosowanej temperatury. Rutynowo  
w bankach mleka na całym świecie przyjęła się me-
toda Holtera, która zakłada utrzymanie mleka przez 
30 min w temperaturze 62,5oC, następnie szybkie 
jego schłodzenie. Mleko po pasteryzacji zostaje za-
mrożone w kontrolowanym procesie -20oC. 
Tak przeprowadzony proces pasteryzacji wpływa na 
wartość biologiczną mleka. Zjawiskiem jednoznacz-
nie dowiedzionym jest nieodwracalne uszkodzenie 
żywych komórek mleka. Zabiciu ulegają obecne 
w mleku bakterie i wirusy. Mleko po pasteryzacji, 
pozostawione w postaci płynnej, przechowywane  
w temperaturze 4-8oC, pozostaje od nich wolne jesz-
cze przez co najmniej 24 godziny14. 
Niezwykle interesująca jest analiza właściwości 
bioaktywnych mleka po pasteryzacji. Mleko to za-
chowuje w dużym stopniu szereg swoich aktywności, 
na przykład potencjał antyoksydacyjny, aktywność 
lizozymu, stężenie immunoglobulin, bioaktywnych 
cytokin, czynników troficznych i chemokin. Stopień 
zachowania aktywności poszczególnych peptydów 
jest zróżnicowany, niemniej pozwala na osiąganie 
korzystnych efektów medycznych15. 
W ciągu 6 miesięcy pracy banku pozyskano 34 daw-
czynie, głównie wśród matek wcześniaków. Pacjent-

mam poczucie wyższej jakości pracy

jestem dumna, że mamy taką możliwość

dobrze, ale muszę się bardziej angażować

jest gorzej, ponieważ mam więcej pracy

nie wpłynęło to na moją pracę zawodową

nie dotyczy, wcześniej nie pracowałam

Jak oceniasz pracę zawodową po wprowadzeniu 
w klinice mleka z banku mleka?

RYC. 1 Wpływ dostępności mleka z banku na świadomość personelu medycznego
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ki te spełniły kryteria Karty Honorowej Dawczyni. 
Pozyskano ponad 160 litrów mleka. Część mleka 
została zutylizowana w związku z przeznaczeniem 
na planowe badania mikrobiologiczne kontrolujące 
proces pasteryzacji, a także z powodów technicz-
nych. Do karmienia noworodków przeznaczono mle-
ko nie budzące wątpliwości co do wartości biologicz-
nej i bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Badania 
wirusologiczne mleka nie są w bankach mleka na 
świecie wykonywane. Pod tym względem badane są 
dawczynie, u których oznacza się antygen lub prze-
ciwciała HBV, HCV, HIV. Badania te są powtarzane 

w ustalonych odstępach czasowych: dla grupy zapa-
lenia wątroby co 3 miesiące, HIV - co 21 dni. Wirus 
cytomegalii ulega całkowitej inaktywacji w procesie 
pasteryzacji. Całość procesu postępowania z mle-
kiem kobiecym w naszym banku mleka, podobnie 
jak w innych bankach, zorganizowana jest w syste-
mie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kon-
troli (hazard analysis critical control point - HAC-
CP)16. 
Prezentowana analiza wpływu karmienia noworod-
ków mlekiem z banku mleka na ich stan kliniczny 
i wyniki leczenia objęła noworodki intensywnej te-

Tabela 3. Porównanie częstości LOS (late onset sepsis) - infekcji o późnym początku

LEGENDA BMK NIE BMK TAK OGÓŁEM

LOS nie

liczebność 94 46 140

udział w wierszu 67.14% 32.86% 81.40%

udział w kolumnie 79.66% 85.19%

udział w całej próbie 54.65% 26.74%

LOS TAK

liczebność 24 8 32

udział w wierszu 75.00% 25.00% 18.61%

udział w kolumnie 20.34% 14.82%

udział w całej próbie 13.95% 4.65%

Ogółem
118 54 172

68.61% 31.40%

Test X2 Pearsona p = 0.387

nie mam wątpliwości

czy mleko pochodzi od zdrowej Dawczyni

czy jest właściwie przetwarzane

brak informacji ze strony personelu

Co budziłoby Pani wątpliwości przy używaniu mleka z banku?

RYC. 2 Stopień akceptacji mleka z banku przez Rodziców
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rapii. Zasady pracy banku mleka zakładają prze-
kazanie rodzicom szczegółowej informacji ustnej  
i na piśmie o karmieniu mlekiem z banku. Wszy-
scy Rodzice, którym to zaproponowano, wyrazili 
zgodę na użycie mleka kobiecego pasteryzowanego. 
Mleko z banku proponowane było wyłącznie w sy-
tuacji braku pokarmu matki. Jednocześnie matka 
była objęta programem szczególnej opieki, w której 
stymulacja laktacji jest jednym z najważniejszych 
zadań17. Karmienie noworodka mlekiem z banku  
w żadnym przypadku nie może wyręczać matki ze 
starań o optymalną laktację, a personel z nadzo-
ru nad tym procesem. Wiele z tych matek zostało 
potem dawczyniami pokarmu. Wskazane jest, aby 
mleko, którym karmiony jest wcześniak, pochodzi-

ło ze zbliżonego okresu laktacji i korespondowało  
z jego wiekiem postkoncepcyjnym. 
Z dużym zainteresowaniem obserwowaliśmy zmie-
niające się procedury szpitalne w okresie wdraża-
nia karmienia noworodków przedwcześnie urodzo-
nych mlekiem z banku mleka kobiecego. Praktycz-
nie wyeliminowaliśmy z karmienia wcześniaków 
mieszanki produkowane na bazie mleka krowiego.  
W związku z tym zapotrzebowanie kliniki na mie-
szanki sztuczne uległo znacznemu obniżeniu.
Klasyczne opracowania dotyczące wpływu karmie-
nia mlekiem z banku mleka na stan zdrowia nowo-
rodków opierają się na porównaniu z karmieniem 
mlekiem własnym matki lub z mieszankami sztucz-
nymi. W literaturze udokumentowano korzystny 

Tabela 4. Porównanie kolonizacji przewodu pokarmowego w grupach badanych.

LEGENDA BMK NIE BMK TAK OGÓŁEM

*Kolonizacja 0

liczebność 63 32 95

udział w wierszu 66.32% 33.68% 55.23%

udział w kolumnie 53.39% 59.26%  

udział w całej próbie 36.63% 18.61%  

**Kolonizacja 1

liczebność 30 13 43

udział w wierszu 69.77% 30.23% 25.00%

udział w kolumnie 25.42% 24.07%  

udział w całej próbie 17.44% 7.56%  

**Kolonizacja 2

liczebność 23 8 31

udział w wierszu 74.19% 25.81% 18.02%

udział w kolumnie 19.49% 14.82%  

udział w całej próbie 13.37% 4.65%  

**Kolonizacja 3

liczebność 2 1 3

udział w wierszu 66.67% 33.33% 1.74%

udział w kolumnie 1.70% 1.85%  

udział w całej próbie 1.16% 0.58%  

Ogółem
118 54 172

68.61% 31.40%  

Test dokładny Fishera p = 0.877

*Kolonizacja 0 - kolonizacja szczepami niealertowymi bakterii
**Kolonizacja 1 - kolonizacja: gronkowce metycylinooporne (Staphylococci MR)
***Kolonizacja 2 - kolonizacja bakteryjna G(-) z aktywnością ESBL
****Kolonizacja 3 - brak kolonizacji bakteryjnej
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wpływ karmienia mlekiem kobiecym z banku mleka 
w porównaniu do mieszanek sztucznych na zmniej-
szenie ryzyka martwiczego zapalenia jelit i infekcji 
późnych, a także na tolerancję karmienia enteral-
nego18-20. 
Karmienie pokarmem własnej matki w porównaniu 
do wyłącznego karmienia mlekiem pasteryzowa-
nym wiąże się z większymi przyrostami masy ciała 
dziecka21,22. Obserwowane przez nas mniejsze przy-
rosty masy ciała noworodków karmionych mlekiem  
z banku mleka związane są z utratą wartości ener-
getycznej pokarmu wskutek dokonanego procesu 
pasteryzacji. Jest to spowodowane częściową utratą 
tłuszczów i, w mniejszym stopniu, zmniejszeniem 
stężenia białka. Zawartość tłuszczów obniża też 
mrożenie mleka, rozmrażanie i sam proces karmie-
nia, a właściwie wydłużony kontakt mleka z pojem-
nikami, drenami i cewnikami do podaży pokarmu23. 
 Stężenie białka i lipidów w mleku matek wcześnia-
ków w pierwszym tygodniu laktacji jest wyższe niż 
w mleku dojrzałym. Pasteryzacja inaktywuje lipazę 
lipoproteinową zależną od soli kwasów żółciowych, 
co utrudnia trawienie i wchłanianie tłuszczów  
w przewodzie pokarmowym dziecka. Na mniejsze 
przyrosty masy ciała noworodków karmionych mle-
kiem z banku mleka w porównaniu do karmionych 
wyłącznie mlekiem matki może mieć wpływ obniżo-
na zawartość witamin, hormonów, czynników wzro-
stowych oraz niektórych składników mineralnych, 
jak żelazo i cynk w mleku pasteryzowanym24. Ob-
serwowane przez nas wydłużenie czasu hospitaliza-
cji wiążemy z wolniejszymi przyrostami masy ciała 
noworodków karmionych mlekiem z banku. To za-
gadnienie wymaga głębszej analizy tempa przyby-
wania na wadze noworodków w obu grupach. Doce-
lowo w banku mleka zostanie zorganizowana moż-
liwość analizy składu mleka pod kątem zawartości 
białka i tłuszczów, z uzupełnianiem składu mleka 
w odniesieniu do potrzeb indywidualnego biorcy. 
Powszechną praktyką banków mleka na świecie 
jest fortyfikacja mleka za pomocą wzmacniaczy uzy-
skanych z mleka krowiego i - ostatnio - ludzkiego. 
Opinie części ekspertów sugerują, że wzmacniacz 
mleka uzyskany z mleka krowiego naraża dziecko 
na powikłania zbliżone do tych, jakie występują 
przy karmieniu mlekiem sztucznym. Porównanie 
efektów medycznych wzmacniaczy wykazało, że 

częstość i ciężkość przebiegu NEC przy wzmacnia-
czach produkowanych z mleka krowiego jest wyższa 
niż przy tych uzyskanych z mleka kobiecego. Dlate-
go produkt oparty na mleku kobiecym jest „złotym 
standardem” wzmacniania mleka kobiecego25.
W procesie pasteryzacyjnym czynnikiem uszkadza-
jącym bioaktywność mleka jest temperatura. Ona 
decyduje o dezaktywacji wspomnianej już lipazy 
lipoproteinowej, a także redukcji aktywności in-
nych składników mleka, jak laktoferyna, lizozym, 
cytokiny i czynniki wzrostowe. Obiecującą alterna-
tywą pasteryzacji termicznej jest użycie wysokich 
ciśnień. Metoda konserwacji próżniowej żywności 
znana jest od dawna, są też pierwsze informacje 
na ten temat w odniesieniu do mleka ludzkiego. 
Uczestniczymy w badaniach porównujących wpływ 
obu metod pasteryzacji na aktywność biologiczną 
mleka kobiecego. Ich wyniki zostaną przedstawione 
w roku 2014.
Ograniczeniem naszego badania jest krótki czas 
trwania analizy i związana z tym względnie nieduża 
liczba biorców mleka. Badanie nie było randomi-
zowane z powodów etycznych. Nie przedstawiamy 
w tym badaniu szczegółowej analizy: stosowanego 
karmienia pokarmem matki, pokarmem z banku 
oraz mieszanek sztucznych w grupach „Bank Mle-
ka” i „Bez Banku Mleka”. Zróżnicowanie udziału 
poszczególnego rodzaju pokarmu w obrębie pod-
grup może mieć wpływ na efekty kliniczne26. W pre-
zentowanej pracy skupiliśmy się na wpływie wpro-
wadzenia procedury karmienia mlekiem z banku 
na wyniki Kliniki w aspekcie efektów klinicznych, 
organizacyjnych, finansowych oraz reakcji persone-
lu i pacjentów.
Z tych wstępnych danych z krótkiego okresu 6 mie-
sięcy roku 2011 oraz analogicznego okresu roku 
2012 wynika, że wyłączne karmienie mlekiem ludz-
kim niedojrzałych noworodków w OION wyznacza 
silną tendencję do wcześniejszego wprowadzania 
minimalnego żywienia troficznego i redukcji mar-
twiczego zapalenia jelit. 
Nie wykazano różnic istotnych statystycznie w za-
kresie pozostałych ocenianych parametrów - sto-
sowania żywienia pozajelitowego, utrzymywania 
cewników centralnych, częstości występowania in-
fekcji późnych oraz czasu stosowania antybiotyków  
w oddziale. 

Tabela 5. Porównanie wybranych kosztów Kliniki.

KWIECIEŃ-WRZESIEŃ 2011 KWIECIEŃ-WRZESIEŃ 2012 ZMIANA ROK DO ROKU (%)

Koszt antybiotyków (zł) 21 128,47 9 890,00 -53,2%

Koszt mieszanek sztucznych (zł) 9 039,00 3 480,00 -61,5%
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Wdrożono szczegółową analizę wyników finan-
sowych oddziału. Odnotowaliśmy tendencję do 
zmniejszenia wydatków na mieszanki sztuczne oraz 
istotną redukcję kosztów antybiotykoterapii. Koszt 
wyprodukowania 100 ml mleka w naszym banku  
(42 PLN/100ml mleka) pozostaje na poziomie eu-
ropejskim, gdzie wynosi 10 EURO za 100 ml25.  
W pełnej analizie finansowej uwzględniamy koszt 
leczenia zakażeń, których pacjenci unikają w związ-
ku ze zmianą rodzaju karmienia. Wyniki te, aktu-
alnie gromadzone prospektywnie i przygotowywane 
do publikacji, oparte na co najmniej 12-miesięcznej 
pracy banku mleka, będą bardziej obiektywne.
Bank mleka zorganizowany w SPSK im. prof.  
W. Orłowskiego w założeniach wstępnych działa na 
rzecz hospitalizowanych w nim pacjentów. Natural-
nym kierunkiem rozwoju jest rozszerzanie zasięgu 
banku, zarówno w zakresie pozyskiwania dawczyń, 
jak i dysponowania mlekiem pasteryzowanym. 
Współpraca między szpitalami wymaga regulacji  
w formie umów, z określeniem obiegu dokumentów, 
przestrzeganiem ustalonych już zasad pozyskiwa-
nia, przechowywania i transportu mleka. Proces 
pasteryzacji, kontroli mikrobiologicznej i następnie 
kolekcjonowania oraz dysponowania mlekiem dla 
pacjentów jest także kontrolowany ścisłymi zasada-
mi w formie pisemnej. Właściwe oznakowanie mle-
ka umożliwia prześledzenie jego drogi od dawczyni 
do biorcy oraz zwrotnie. 
W formie pisemnej pełną informację uzyskuje daw-
czyni, rodzice biorców oraz personel całego oddzia-
łu, który w codziennej pracy jest zaangażowany  
w pozyskiwanie dawczyń oraz dysponowanie mle-
kiem pasteryzowanym. Konieczne są rozmowy  
z dawczyniami, rodzicami biorców, okresowe szko-
lenia zespołu lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz 
audyt zewnętrzny realizacji procedur. 
W analizie badania akceptacji banku mleka zostali-
śmy pozytywnie zaskoczeni szeroką wiedzą pacjen-
tów o jego istnieniu w szpitalu. Otwarcie pierwszej 
placówki w Polsce było wydarzeniem poprzedzonym 
kilkuletnimi działaniami promującymi idee banków 
mleka przez środowisko matek świadomych warto-
ści kobiecego pokarmu działających wokół Funda-
cji Bank Mleka Kobiecego. Ze względu na społecz-
ny charakter inicjatywy inauguracja pracy banku 
mleka była także dużym wydarzeniem medialnym. 
Być może stąd bierze się taki entuzjazm matek do 
wyboru mleka z banku w sytuacji braku własnego 
pokarmu oraz przekonanie o konieczności tworze-
nia kolejnych takich jednostek. Do myślenia daje 
sugestia, że istnienie banku mleka stanowiło dla 
kobiet kryterium wyboru szpitala położniczego.
Personel medyczny także wyraża swoją akcepta-
cję dla banków mleka. Możliwość zaproponowania 
bezpiecznego mleka ludzkiego w oczekiwaniu na 

optymalną laktację u matki intuicyjnie traktowa-
na jest jako poprawa standardu pracy, zwiększenie 
korzyści dziecka, a przez pielęgniarkę jako powód 
do dumy. Poprawa satysfakcji to ważne kryterium 
jakości i wartości pracy w zespole. 
Korzystną praktyką w dobrze finansowanych i zor-
ganizowanych bankach mleka na świecie jest ba-
danie składu pokarmu i indywidualne uzupełnia-
nie niedoboru białka, tłuszczu i innych składników 
odżywczych w stosunku do potrzeb dziecka. Re-
alizacja tego zadania wymaga doposażenia banku  
w analizator mleka oraz określenia procedury jego 
wzbogacania. Jest to kolejne stojące przed nami za-
danie, wymagające doskonalenia pracy i poprawy 
wyników leczenia pacjentów w regionie.

Podsumowanie
Bank mleka stał się nieodłączną częścią oddziału, 
jego istnienie pozwala na realizację prawidłowej 
opieki nad noworodkiem intensywnie leczonym.
Wiele korzyści zdrowotnych, jakie wnosi karmienie 
noworodków mlekiem z banku w sytuacji, gdy brak 
jest mleka matki, w pełni uzasadnia wdrożenie tej 
procedury. Wykorzystanie mleka z banku mleka 
musi iść zawsze w parze z aktywną stymulacją lak-
tacji u matki. 
Program WHO/UNICEF „Szpital Przyjazny dziecku” 
(SzPDz) i bank mleka to komplementarne inicjatywy 
- karmienie mlekiem z Banku jest przedłużeniem 
VI Kroku do Udanego Karmienia Piersią. Wdrożenie 
Inicjatywy SzPDz zwiększa wielokrotnie liczbę daw-
czyń i objętość pozyskanego mleka25.
Uważamy, że konsekwencją tego projektu banku, 
po reaktywacji inicjatywy w Polsce, powinno być 
zwiększenie liczby banków mleka tak zorganizo-

DO ZAPAMIĘTANIA

1. Wprowadzenie procedury karmienia noworodków cho-
rych mlekiem kobiecym pasteryzowanym wywiera wyraź-
ny korzystny wpływ na funkcje przewodu pokarmowego 
wcześniaków. 

2. Dostępność procedury karmienia wyłącznie mlekiem 
kobiecym noworodków przedwcześnie urodzonych  
i chorych jest bardzo dobrze przyjmowana przez personel 
medyczny i rodziców tych dzieci.

3. Bilans finansowy oddziału po wprowadzeniu procedury 
karmienia mlekiem z banku wymaga analizy zarówno 
wysokiego kosztu wyprodukowania mleka pasteryzowa-
nego jak i uwzględnienia bliskich i odległych wyników 
leczenia pacjentów.

4. Istnieje potrzeba analizy wpływu dostępności mleka  
z banku mleka na postawy laktacyjne matek zarówno  
w pierwszym okresie po urodzeniu dziecka, jak i podczas 
całego okresu karmienia piersią. 
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wanych, aby każdy z nich mógł świadczyć usługi 
dla innych szpitali. Banki te powinny pracować 
według zbliżonych procedur, podlegać wewnętrz-
nemu i zewnętrznemu audytowi oraz zmierzać do 
ujednolicania zasad pracy. Współpraca z Europej-
skim Stowarzyszeniem Banków Mleka Kobiecego 
(EMBA), wspólne standaryzowanie procedur oraz 
stałe podnoszenie kwalifikacji pracującego w banku 
personelu zapewnia pełne bezpieczeństwo i wysoką 
jakość leczenia. 

Autorstwo manuskryptu: 
Maria Wilińska - opracowanie koncepcji badania/pracy naukowej, 
zestawienie danych, analiza i interpretacja danych, analiza statystyczna, 
napisanie artykułu, nadzór nad ostateczną wersją artykułu,
Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka - opracowanie koncepcji 
badania/pracy naukowej, analiza i interpretacja danych, merytoryczna 
recenzja artykułu, nadzór nad ostateczną wersją artykułu,
Aleksandra Wesołowska - analiza i interpretacja danych, merytoryczna 
recenzja artykułu,
Ewa Głuszczak Idziakowska - zestawienie danych, analiza  
i interpretacja danych,
Magdalena Składanowska - zestawienie danych, analiza  
i interpretacja danych,
Anna Kowal - zestawienie danych, 
Elżbieta Baranowska - zestawienie danych, 
Zofia Słodkowska - zestawienie danych.

Piśmiennictwo
1  Gartner LM, Morton J, Lawrence RA i wsp. Breastfeeding and the use of human 

milk. Pediatrics 2005;115:496-506
2  Arslanoglu S, Ziegler EE, Moro GE. Donor human milk in preterm feeding:Eviden-

ce and recommendations. J Perinat Med. 2010;38:347-351
3  Książyk J, Laskowska J, Sibilska M i wsp. Żywienie troficzne noworodka urodzo-

nego przedwcześnie i z małą masą ciała. Post. Neonatol. 2007;2:35-36
4  Karen E, Rajiv B. Optimal feeding of low-birth-weight infants. Technical review. 

Geneva: World Health Organization, 2006;121 http://whqlibdoc.who.int/publi-

cations/2006/9789241595094_eng.pdf 
5  Human milk banking association of North America. The Value of Human Milk. 

HMBANA Position Paper on Donor Milk Banking. 2009. http://www.hmbana.org/

downloads/position-paperdonor- milk.pdf 
6  Jones F. Human Milk Banking Association of North America. History of North 

American donor milk banking: one hundred years of progress. J. Hum. Lact. 

2003;19:313-318. doi:10.1177/ 0890334403255857. PMID:12931784
7  Leaf A, Winterson R. Breast-milk banking: evidence of benefit. Pediatr Child He-

alth 2009;19:395-399
8  Gerrard JW. Breast-feeding: second thoughts. Pediatrics.1974;54:757-64
9  IMBI. 2010. International Milk Banking Initiative. [Online.] Available from http://

www.internationalmilkbanking.org/index/world-banks. 

10  Cossey V, Johansson A, Halleux V i wsp. The Use of Human Milk in the Neo-

natal Intensive Care Unit: Practices in Belgium and Luxembourg. Breastfed 

Med.2011;7:1-5
11  Wilińska M, Kowal A, Świetliński J i wsp. Optymalizacja postępowania w zakresie 

pozyskiwania, przechowywania oraz wykorzystania mleka matki dla dziecka - 

aktualizacja zaleceń. Standardy Medyczne Pediatria 2012;9:247-255
12  Wilińska M, Świetliński J, Głuszko A i wsp. Żywienie troficzne noworodków 

przedwcześnie urodzonych. Standardy Medyczne Pediatria 2011;8:182-189
13  Wilińska M, Kornacka K, Waśko A, Kowal A. Diagnostyka zakażenia o wczesnym 

początku u noworodków cz. II. Standardy Medyczne Pediatria 2012;9:502-509
14  Cohen RS, Huang ChR, Xiong SC i wsp. Cultures of Holder-Pasteurized Donor Hu-

man Milk After Use in a Neonatal Intensive Care Unit. Breastfeed Med. 2012;1-3
15  Koenig U, Diniz EM, Barbosa SFC i wsp. Immunologic factors in human milk: The 

effects of gestational age and pasteurization. J Hum Lact 2005;21:439-443
16  Hartman BT, Pang WW, Keil AD i wsp. Best practice guidelines for the opera-

tion of a donor human milk bank in an Australian NICU. Early Hum Develop 

2007;83:667-673
17  Mikiel-Kostyra K. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym - aspekty techniczne. 

Med Prakt Ped. 2005;1:65-69
18  Schanler RJ. Outcomes of human milk-feed premature infants. Seminar Perinatol 

2011;35:29-33
19  Quigley M, Henderson G, Antony M i wsp. Formula milk versus donor breast milk 

for feeding preterm or slow birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev 

2007;(4):CD002971
20  Boyd CA, Quigley MA, Brocklehurst P. Donor breast milk versus infant formula for 

preterm infants: systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neo-

natal Ed 2007;92:169-75.
21  Schanler RJ, Lau C, Hurst NM i wsp. Randomized trial of donor human milk ver-

sus preterm formula as substitutes for mothers’own milk in the feeding of extre-

mely premature infants. Pediatrics. 2005;116:400-406
22  Montjaux-Regis N, Cristini C, Arnaud C i wsp. Improved growth of preterm in-

fants receiving mother’s own Raw milk compared with pasteurized donor milk. 

Acta Paediatr. 2011;100:1548-54
23  Vieira AA, Mendez Soarez FW, Pimenta HP i wsp. Analysis of the influence of 

pasteurization, freezing/thawing, and offer processes on human milk’s macro-

nutrient concentrations. Early Human Development 2011;87:577-580
24  Ewaschuk JB, Unger S, Harvey S i wsp. Effect of pasteurization on immune com-

ponents of milk: implications for feeding preterm infants. Appl. Physiol. Nutr. Me-

tab. 2011;36:175-182
25  Materiały Zjazdowe I Międzynarodowego Zjazdu Europejskiego Stowarzysze-

nia Banków Mleka  „Donor Breastmilk - in support of Breastfeeding” Lizbona 

5-6.X.2012.
26  Delfosse NM, Ward L, Lagomarcino AJ i wsp. Donor human milk largely replaces 

formula feeding of preterm infants in two urban hospitals. J Perinatol 2012;1-6

dr n. med. Maria Wilińska

Klinika Neonatologii SPSK im. prof. W.Orłowskiego CMKP, 
00-416 Warszawa; ul. Czerniakowska 231

wilinska.maria@gmail.com


