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∆ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ  

 

Θέµα:   Bράβευση µε χρυσό βραβείο της Ειδικής Μονάδας Προαγωγής    

              Μητρικού Θηλασµού- Τράπεζας Γάλακτος του Γ.Ν.Μ. «Έλενα  

              Βενιζέλου» 

Είµαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε την βράβευση µε χρυσό 

βραβείο της Ειδικής Μονάδας Προαγωγής Μητρικού Θηλασµού- Τράπεζας 

Γάλακτος του Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου» στο πλαίσιο διεξαγωγής των Boussias 

Conferences’ Healthcare Awards 2017, που  αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις 

επιχειρήσεις, τους φορείς και τους οργανισµούς του κλάδου της υγείας για τις 

βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόµες δράσεις, τις αναπτυξιακές και επενδυτικές 

πρωτοβουλίες, τις συνέργειες και τις πρωτοβουλίες τους που συµβάλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 

Προτεραιότητα της Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος, που ιδρύθηκε το 1947 στο Γ.Ν.Μ. 

«Έλενα Βενιζέλου», αποτελεί η εκπαίδευση της µητέρας προώρου νεογνού στην 

άντληση, συλλογή και διατήρηση µητρικού γάλακτος, µε κύριο στόχο τη γρήγορη και 

ασφαλή µετάβαση στον αποκλειστικό µητρικό θηλασµό.  

 

Ιδιαίτερα, στις περιπτώσεις που η µητέρα για διάφορους κυρίως ιατρικούς λόγους 

αδυνατεί να παρέχει την απαραίτητη ποσότητα από το δικό της γάλα τις πρώτες 

ηµέρες µετά τη γέννηση, η τράπεζα µητρικού γάλακτος καλύπτει τις διατροφικές 

ανάγκες των προώρων νεογνών, χορηγώντας στο πρόωρο ή το άρρωστο νεογνό 

παστεριωµένο γάλα που προέρχεται από δότριες µητέρες οι οποίες θηλάζουν ήδη τα 

δικά τους παιδιά και προσφέρουν το περίσσευµα από το γάλα τους για 

ανθρωπιστικούς και αλτρουιστικούς λόγους και όχι µε στόχο να κερδίσουν χρήµατα.   

Τα τελευταία πέντε χρόνια αυξήθηκε εντυπωσιακά ο αριθµός των γυναικών που 

δωρίζουν το γάλα που τους περισσεύει από όλα τα µέρη της Ελλάδας, στην «Τράπεζα 

Μητρικού Γάλακτος» του Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου», µε αποτέλεσµα , η 

συνολική ποσότητα γάλακτος να ανέλθει σε 5.104,404 λίτρα έτσι ώστε να έχουµε τη 

δυνατότητα να δωρίζουµε µε τη σειρά µας το µητρικό γάλα αφού το παστεριώσουµε  

όπου υπάρχει ανάγκη.  

Στόχος µας είναι η συνέργια µε φορείς, ιδιαίτερα µε τους Ο.Τ.Α., για τη δηµιουργία 

ιατρείων µητρικού θηλασµού. 

‘Το µητρικό γάλα δεν πωλείται, δεν αγοράζεται παρά µόνο δωρίζεται’ 

                                                                                                       Ο ∆ιοικητής 

                                                                                              ∆ηµήτρης Ι.Βεζυράκης                                                                


