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NSW Health (Министарство 
за здравље Новог Јужног 
Велса) и Australian Red 
Cross Lifeblood Blood Service 
(Lifeblood служба давалаштва 
крви аустралијског Црвеног 
крста) раде заједно како би 
угроженим бебама у Новом 
Јужном Велсу пружили 
најбољу и најсигурнију 
алтернативну храну када 
мајчино млеко није доступно.

Пастеризовано донорско хумано млеко 
(PDHM) је драгоцен ресурс и користи се 
само за најмање или најболесније бебе 
које би имале највише користи. То укључује 
прерано рођене бебе, оне које имају 
проблеме са цревима или срцем или имају 
друге озбиљне проблеме.

Мајчино млеко је најбоља могућа 
исхрана за угрожене бебе. Неким мајкама 
представља изазов успоставити адекватну 
количину млека у раним недељама када се 
њихова беба налази на Neonatal Intensive 
Care Unit (Одељење неонаталне интензивне 
неге) (NICU). Ако се то догоди и ваша беба 
испуњава критеријуме, имаће право да 
прима пастеризовано донорско хумано 
млеко.

Предности хуманог млека 
у односу на комерцијалну 
формулу

Људско млеко је најхранљивије за вашу 
бебу јер:

•  се лакше вари него формула

•  облаже и штити црева и смањује ризик 
или озбиљност тешке болести црева 
познате као Necrotising Enterocolitis 
(некротизирајући ентероколитис) (NEC)

•  пружа заштиту од неких озбиљних 
инфекција

•  у људском млеку постоји много ствари које 
је немогуће ставити у млечне формуле

•  oбезбеђује оптималан раст и дугорочни 
развој мозга ваше бебе.

Људско млеко је најбоље 
за људске бебе
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Колико дуго моја беба може да пије 
пастеризовано донорско хумано 
млеко?
Пастеризовано донорско хумано млеко 
ће наручивати бебин лекар све док беба 
испуњава услове за његово добијање. 
Једном када ваша сопствена залиха млека 
задовољи потребе ваше бебе, донорско 
млеко више неће бити потребно. Међутим, 
ако ваше млеко није доступно, беба ће 
прећи на млечну формулу са око 34 недеље, 
ако више није у категорији великог ризика.

Да ли ће увек бити довољно 
пастеризованог донорског хуманог 
млека за све бебе којима је 
потребно?
Понекад је хумано донорско млеко 
потребно за више беба него што га има на 
располагању. Ако се то догоди, донорско 
хумано млеко ће се давати најмањим и 
најболеснијим бебама. Биће вам речено да 
ли ово утиче на залихе за вашу бебу.

Да ли пастеризација мења мајчино 
млеко?
Ваше млеко се посебно ствара за вашу бебу.  
Када пастеризујемо донорско хумано млеко 
како бисмо га учинили безбеднијим, неке 
ствари се изгубе. И даље садржи многе 
факторе који помажу у заштити ваше бебе, а 
који нису присутни у комерцијалној формули.

Ко донира мајчино млеко?
Донорско мајчино млеко је великодушан 
поклон једне мајке другој. Неке мајке 
можда хране властиту бебу и имају вишка 
млека или имају залиху смрзнутог млека 
коју су испумпале за сопствену бебу у NICU 
(Одељење неонаталне интензивне неге) 
која се отпушта. Након губитка бебе, неке 
мајке могу да наставе са испумпавањем 
млека као начин одавања почасти својој 
беби и давања другим бебама најбоље 
шансе за здрав живот.

Колико је безбедно донорско 
млеко?
Жене имају право да донирају млеко тек 
након разговора и теста крви како би се 
осигурало да је млеко безбедно. О поступку 
донирања можете сазнати више на 
https://www.lifeblood.com.au/milk.

Донорско хумано млеко је пастеризовано 
да би се уништиле штетне бактерије и 
вируси. Ризик од инфекције, ма како 
незнатан био, не може се свести на нулу. 
Australian Red Cross Lifeblood Service 
Milk Bank (Lifeblood банка млека Службе 
давалаштва крви аустралијског Црвеног 
крста) се придржава прописа о безбедности 
и инфекцији Министарства за здравље 
НЈВ-а (NSW Health) и Завода за храну 
Новог Јужног Велса (NSW Food Authority).
Током деценија постојања банака хуманог 
млека широм света, није било објављених 
извештаја о заразним болестима које су 
проузроковане правилно пастеризованим 
хуманим донорским млеком.

Да ли су мајке плаћене за донирање 
млека?
Не. Мајке нису плаћене да донирају млеко.

Да ли могу да знам ко је дао млеко 
за моју бебу?
Не. Ми одржавамо строгу поверљивост 
и даваоца и примаоца млека. То је наша 
политика.

Често постављана питања
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