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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Οινθιεξψλνληαο ην δηεπηζηεκνληθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε 

Βηνεζηθή, ησλ ηκεκάησλ Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ, Ηαηξηθήο, 

Κνηλσληνινγίαο θαη Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο φπσο επίζεο θαη ηεο 

Ννκηθήο ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο, λνηψζσ ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιιαλ ζε απηφ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα 

εθθξάζσ ζηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ θχξηα Πεηνχζε Βαζηιηθή, Καζεγήηξηα 

ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο φπσο επίζεο θαη ζηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο 

θχξην Κσλζηαληίλν Κνπθνπδέιε, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ πνπδψλ θαη ηελ θπξία Μαξία Γάγια Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο 

Μαηεπηηθήο, γηα ην ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξνχζα δηαηξηβή.  

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ πνπ κε βνήζεζαλ 

θαη κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, φπνπ ρσξίο ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο θαη ηελ 

αληδηνηειή βνήζεηα ηνπο δελ ζα έθηαλα ζε απηφ ην απνηέιεζκα. Δπηπξνζζέησο ζα 

ήηαλ ζεκαληηθή παξάιεςε εάλ δελ επραξηζηνχζα φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ θαη 

ηνπο θίινπο κνπ πνπ κε παξφηξπλαλ θαη κε βνήζεζαλ, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δπίζεο ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ην πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο Γσξεάο Μεηξηθνχ Γάιαθηνο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ «Έιελα Βεληδέινπ» γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ πξνζέθεξε 

θαηά ηελ επίζθεςε κνπ εθεί. Δλ θαηαθιείδη ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο 

κνπ γηα ηηο αξρέο πνπ κνπ κεηέδσζαλ καζαίλνληαο κνπ φηη κπνξψ λα θέξσ ζε πέξαο 

θάζε δχζθνιν εγρείξεκα θαη ηα αδέξθηα κνπ πνπ ζηέθνληαη πάληα δίπια κνπ. Σέινο 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην ζχδπγν κνπ Γηψξγν ππξηδάθε θαη ηνλ γηφ κνπ Άγγειν 

γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο, ηελ αγφγγπζηε ππνκνλή πνπ έδεημαλ φιν απηφ 

ην δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπο, γηα ηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ 

ηνπο αθηέξσλα. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  
 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη νη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ εγείξνληαη 

ζην πιαίζην ηεο δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο. Αξρηθά αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο δσξεάο 

θαη ησλ δηαθφξσλ εηδψλ απηήο: ηππηθή δσξεά ζε δεκφζηεο ηξάπεδεο, άηππε «δσξεά» 

κέζσ δηαδηθηχνπ, αγνξνπσιεζία σο ζπγθεθαιπκκέλε δσξεά κέζσ ηδησηηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη κέζσ δηαδηθηχνπ. Με βάζε ηελ αξρή ηεο κεγηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο 

θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο βιάβεο πξνθξίλεηαη σο ε βέιηηζηε πξαθηηθή, απφ 

επηζηεκνληθήο θαη εζηθήο άπνςεο, ε ιήςε κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ δεκφζηεο 

ηξάπεδεο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ε δσξεά σο πξάμε εζηθή πνπ πξνσζείηαη κέζσ 

ηνπ θαζήθνληνο ηεο αιιειεγγχεο. Τπάξρνπλ, άξαγε, πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξεζεί ε 

δσξεά εζηθή πξάμε; Ζ αγνξνπσιεζία ελφο αλζξψπηλνπ ηζηνχ, φπσο ην κεηξηθφ γάια 

σο ζπγθεθαιπκκέλε δσξεά είλαη εζηθά απνδεθηή; Δπίθεληξν ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ 

ηα εξσηήκαηα: είλαη εζηθά νξζή ε επηινγή ησλ γνλέσλ λα κελ θάλνπλ ρξήζε ηεο 

βέιηηζηεο πξαθηηθήο, γηα ζξεζθεπηηθνχο ή πξνζσπηθνχο ιφγνπο; Τπάξρνπλ θξηηήξηα 

γηα ηελ πξφζβαζε ησλ λενγλψλ ζε κηα ηέηνηα ελδεδεηγκέλε «ζεξαπεία»; Ζ ρξήζε 

ελφο κε αζθαινχο «αγαζνχ», είλαη εζηθά επηηξεπηή; Με πνηα θίλεηξα κηα κεηέξα 

δσξίδεη κεηξηθφ γάια; Απφ ηελ εμέηαζε ηεο ηξέρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, αιιά θαη ησλ 

εζηθψλ ζπιιήςεσλ, πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα ηδξχεη θαη λα 

ιεηηνπξγεί δεκφζηεο ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο, γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηαζθάιηζε 

ηεο βέιηηζηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λενγλψλ ηεο. Μέζσ ελφο δηθηχνπ δεκφζησλ 

ηξαπεδψλ κεηψλεηαη ε «αδηθία» πνπ πθίζηαληαη ηα λενγλά απηά πνπ δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε κεηξηθφ γάια. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα δηαζθαιηζηεί φηη, ηφζν ε δσξεά 

φζν θαη ε ρνξήγεζε κεηξηθνχ γάιαθηνο ζα γίλεη κε ζεβαζκφ ζηελ απηνλνκία ηνπ 

αηφκνπ θαη κε ηελ ελήκεξε ζπλαίλεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ λενγλνχ. Ζ πξφζβαζε ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη κε φξνπο αθξηβνδηθίαο αιιά θαη κε γλψκνλα φηη ηα λενγλά πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε 

αλάγθε.  

Λέμεηο θιεηδηά: κεηξηθφ γάια, δσξεά, ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο, δεκφζηα πγεία, 

εζηθή, πξφσξα λενγλά, Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ 
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ABSTRACT 
 

This paper examines the ethical issues raised, in the framework of the concept 

of human milk donation. Initially, the concept of donation and its various types, such 

as formal donation via public human milk banks, informal "donation" via internet, 

purchase as alleged donation through private banks and via internet, are analyzed. 

Based on the principles of maximization of possible benefit and minimization of 

possible harm, the best practice, proposed by scientists and from an ethical point of 

view, is to receive breast milk via public breast milk banks. In continuation, donation 

is referred as a moral act and is promoted through the moral duty of solidarity. Are 

there any preconditions in order to assess donation as a moral act? Is the purchase of a 

human tissue such as human milk through an alleged donation ethically acceptable? 

The focal points of this paper are the following: is the choice of parents not to use the 

“best practice” for their neonates, due to religious or personal reasons morally fair? 

Are there specific requirements for the access of neonates to such appropriate 

treatment? Is the use of an unsafe "good" morally acceptable? What are the 

requirements, according to which a mother can donate milk? By reviewing the current 

literature is evident that there exists an obligation of the State, to establish and operate 

public human milk banks, in order to promote and ensure the optimal health of the 

population of the newborns. Through a network of public banks, the "injustice" that 

infants undergo, due to lack of access to breast milk, is reduced. However, it must be 

ensured that, both the donation and use of breast milk will be implemented with 

respect to the autonomy of the individual and with the informed consent of the 

newborn's family. Access should be provided in terms of fairness and taking into 

account that newborns in Neonatal Intensive Care Units have the greatest need. 

 

Keywords: Human milk, donation, human milk banks, public health, ethics, 

preterm neonate, Neonatal Intensive Care Units 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ ζίηηζε ηνπ βξέθνπο κε κεηξηθφ γάια, είηε ηεο κεηέξαο ηνπ είηε κίαο άιιεο 

γπλαίθαο, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ χπαξμε ηεο αλζξσπφηεηαο, κηα πξαθηηθή πνπ 

ζεσξνχληαλ σο ε θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ ηνθεηνχ θαη ηεο ινρείαο, ελψ ζπληζηνχζε 

κέξνο ηνπ θχθινπ ηεο αλζξψπηλεο αλαπαξαγσγήο γηα ρηιηεηίεο. ηηο πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ζίηηζεο κε κεηξηθφ γάια, ηα βξέθε ζα 

ζηηηδφηαλ κε γάια πνπ πξνεξρφηαλ απφ δψα. Ζ δηαηξνθή ησλ βξεθψλ κε θξέζθν 

δσηθφ γάια, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή, αθνχ ηα βξέθε 

πιήηηνληαλ απφ ινηκψμεηο ηνπ πεπηηθνχ, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ, πνιιέο θνξέο, 

κνηξαία θαηάιεμε (Βέξαο, 1946, ζζ. 121-138). 

Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα, ινηπφλ, ήηαλ πνιχ πςειή, θαζψο δελ ήηαλ 

ζπλεζηζκέλν λα δίλνπλ ζηα παηδηά ην πξσηφγαια. Ωζηφζν, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ζηελ Αγγιία αλαθέξνπλ φηη, αλάκεζα ζην 1675 θαη ην 1750, ππήξμε κηα κεγάιε 

πηψζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο, ε νπνία ζπζρεηίζηεθε κε ηελ πξαθηηθή λα δίλνπλ 

ζηα λενγέλλεηα ην πξσηφγαια (Castilho Silvia Diez & Antônio de Azevedo Barros 

Filho, 2010). Οη ζπλήζεηεο δηαηξνθήο ησλ βξεθψλ άιιαμαλ πξαγκαηηθά φηαλ 

παξαηεξήζεθε φηη ηα νξθαλά παηδηά ζηα Ηδξχκαηα Ννζνθνκείσλ (1741), πνπ 

ηξέθνληαλ κε ην δσηθφ γάια (απφ θαηζίθεο θαη κνπιάξηα) ή ζηα νπνία δίλνληαλ ηα 

ππνθαηάζηαηα ηξφθηκα, ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα επηβηψζνπλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά 

πνπ ζήιαδαλ απφ ηηο κεηέξεο ηνπο (Colon & Colon, 1999, p. 329). 

Ζ βξεθηθή δηαηξνθή, θπζηθή ή ηερλεηή, πάληα θαζνξίδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ 

ηελ θνηλσληθή αμία πνπ απνδίδεηαη ζην ζειαζκφ. Παξά, ινηπφλ, ην γεγνλφο φηη ν 

κεηξηθφο ζειαζκφο ζα έπξεπε λα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα 

πξνψζεζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο, 

αιιά φρη απνθιεηζηηθά κε ηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο ηερλεηνχ γάιαθηνο, 

ζπλέβαιιαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηε κείσζε 

ηεο δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο. Ζ βηνκεραλία παξαγσγήο παηδηθψλ ηξνθψλ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, θαηεγνξήζεθε  φηη παξεκβαίλεη ζην κεηξηθφ ζειαζκφ ρξεζηκνπνηψληαο 

επηζεηηθή δηαθεκηζηηθή θακπάληα (Petousi, Daglas, & Dionysiou, 2017). 

Δπηπξνζζέησο, ηα θέξδε ηεο βηνκεραλίαο ηερλεηνχ γάιαθηνο παγθνζκίσο, απφ 2 
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δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1987, εθηηλάρζεθαλ ζε 70 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 

2019 (Rollins, et al., 2016). 

Γηα ην ιφγν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φζν πεξηζζφηεξν ε Πνιηηεία 

πξνάγεη θαη πξνσζεί ηελ ηδέα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ηφζν πξνσζείηαη θαη ε ηδέα 

ηεο δσξεάο θη, επνκέλσο, ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Γεκνζίσλ Σξαπεδψλ 

Μεηξηθνχ Γάιαθηνο, ηφζν γηα επηζηεκνληθνχο φζν θαη γηα εζηθνχο ιφγνπο. Μάιηζηα, 

ζηε ρψξα καο κε ηνλ Ν. 4316/2014-ΦΔΚ 270/Α/24-12-2014 πξνσζείηαη ε αλάπηπμε 

Γεκφζησλ Σξαπεδψλ Μεηξηθνχ Γάιαθηνο ζε φζα Ννζνθνκεία δηαζέηνπλ Μνλάδεο 

Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ (ζην εμήο Μ.Δ.Ν.Ν.). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη παξά ηε 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ην αίηεκα απηφ παξακέλεη αλεθπιήξσην έσο ζήκεξα, παξά ην 

γεγνλφο φηη έρνπλ πεξάζεη 6 νιφθιεξα ρξφληα απφ ηελ ςήθηζή ηνπ.  

Μία άιιε δξάζε Γεκφζηαο Τγείαο πνπ βνεζάεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο απνηειεί ε 

πξσηνβνπιία Baby Friendly Hospital ε νπνία αθνξά ηελ πξνψζεζε ηνπ κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ ζε ρψξνπο παξνρήο πγείαο θαη εηδηθά ζηα Ννζνθνκεία. Με ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε Γ1β/Γ.Π.νηθ. 43457/2019 ΦΔΚ 2365/Β/18-6-2019 νξίδνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαγλσξηζηεί έλα Ννζνθνκείν Φηιηθφ πξνο ηα βξέθε. Ζ 

πνιηηηθή απηή Γεκφζηαο Τγείαο αθνξά κηα πηζηνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ ηα 

Ννζνθνκεία γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ν παξαπάλσ λφκνο νξίδεη 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηφ κπνξεί λα ζπκβεί. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε 

έρεη ηνληζηεί ζε έξεπλεο φηη ελζαξξχλεη ηε ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ δσξεά ζε 

δεκφζηα ηξάπεδα ζηηο Μ.Δ.Ν.Ν. (Mydlilova, Sipek, & Vignerova, 2009). 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα επηθεληξψζσ ην ελδηαθέξνλ ηεο αλάιπζήο κνπ 

ζηα νθέιε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία 

Γεκφζησλ Σξαπεδψλ Μεηξηθνχ Γάιαθηνο. Δίλαη γεγνλφο φηη ην κεηξηθφ γάια 

απνηειεί ηελ ηέιεηα εμαηνκηθεπκέλε δηαηξνθή γηα ηα βξέθε, ζην κέηξν πνπ ζπληζηά 

έλαλ κνλαδηθφ ηζηφ, ν νπνίνο είλαη απνηέιεζκα εθαηνκκπξίσλ εηψλ εμέιημεο ε 

ζχζηαζε ηνπ είλαη ηέηνηα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

βξεθψλ, ελψ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ην «πξψην εκβφιην» (Andreas, Kampmann, & 

Mehring Le-Doare, 2015). Δθηφο απφ ηελ παξνρή ζξεπηηθψλ γηα απηά ζπζηαηηθψλ, ην 

κεηξηθφ γάια εκπεξηέρεη κηα κπξηάδα βηνινγηθά ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ, ηα νπνία 
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επηηεινχλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ηνπο 

ζπζηήκαηνο (Andreas, Kampmann, & Mehring Le-Doare, 2015). 

 Δηδηθφηεξα, ην θαιχηεξν γάια γηα θάζε βξέθνο είλαη ην γάια ηεο κεηέξαο 

ηνπ, ην νπνίν έρεη θηηαρηεί εηδηθά γηα απηφ ζηελ έζραηε πεξίπησζε, φκσο, πνπ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο ε κεηέξα δελ κπνξεί λα ζειάζεη ή δελ ππάξρεη θαλ κεηέξα, 

πξνσζείηαη, απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ.)
1
, θαη ηε UNICEF

2
, σο 

ακέζσο επφκελε επηινγή, ε ιήςε κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ κία δφηξηα κέζσ 

νξγαλσκέλσλ δεκφζησλ ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο, σο ε πην αζθαιήο ιχζε 

(WHO; UNICEF;, 2003) θαη φρη ε ηερλεηή ζίηηζε κε εμαλζξσπνπνηεκέλν αγειαδηλφ 

γάια ζε ζθφλε (Jelliffe & Jelliffe, 1978, p. 500). 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή αλαιχνληαη ηέζζεξηο κνξθέο «δσξεάο» α) ε 

ηππηθή δσξεά κέζσ Γεκφζησλ Σξαπεδψλ Μεηξηθνχ Γάιαθηνο, β) ε άηππε «δσξεά» 

κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, γ) ε αγνξνπσιεζία κέζσ Ηδησηηθψλ 

Σξαπεδψλ Μεηξηθνχ Γάιαθηνο σο κνξθή ζπγθαιπκκέλεο δσξεάο θαη δ) ε άηππε 

αγνξνπσιεζία κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Όπσο ζα δηαπηζηψζνπκε θη 

ελ ζπλερεία, πνιιά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο β), γ) θαη δ) κνξθέο 

«δσξεάο», ζην κέηξν πνπ δελ δηαζθαιίδεηαη, κέζσ απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ν ζεβαζκφο 

ζηελ απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ.  

Ζ δέζκεπζε ζηελ απηνλνκία βάζε αξρψλ απαηηεί λα δνζεί ζεκαζία ζηηο αξρέο 

ηεο εζηθφηεηαο φπσο είλαη ε απφξξηςε ηεο πξφθιεζεο βιάβεο (O'Neill, 2011, ζ. 

124).ηελ πεξίπησζε ηεο δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο ε απνθπγή πξφθιεζεο βιάβεο 

έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία θαζψο αθνξά έλαλ ήδε επάισην πιεζπζκφ (πξψξα 

λενγλά). Ζ πξφθιεζε βιάβεο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηχπνπο δσξεάο φπνπ δελ 

αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηφζν ηε δσξεά φζν θαη ηε 

ιήςε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο. Οη δεκφζηεο ηξάπεδεο ινηπφλ απνηεινχλ ηνπο 

νξγαληζκνχο εθείλνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε κε πξφθιεζε βιάβεο , θαζψο πξνσζνχλ 

ηε δσξεά κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ νθέινπο θαη 

ειαρηζηνπνίεζεο ηεο βιάβεο. 

                                                           
1 Ο αληίζηνηρνο αγγιηθφο φξνο είλαη World Health Organization (WHO) 
2 Ζ ιέμε UNICEF πξνέξρεηαη απφ ηνπο αξρηθνχο ραξαθηήξεο ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ United Nations International 

Children’s Emergency Fund 
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ην κέηξν πνπ ην κεηξηθφ γάια απνηειεί έλαλ αλζξψπηλν ηζηφ, ν νπνίνο, 

νπζηαζηηθά, ζπληζηά κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θνξέα ηνπ, δε κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα πξντφλ αγνξνπσιεζίαο, δηφηη ηφηε έρνπκε λα θάλνπκε κε κία 

κνξθή αληηθεηκελνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ. Αληίζεηα, φηαλ ην κεηξηθφ γάια δσξίδεηαη 

ζε κία δεκφζηα ηξάπεδα εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θαληηαλνχ θαζήθνληνο ηεο 

αιιειεγγχεο απέλαληη ζηνπο άιινπο, ηφηε, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη  

νπνίεο ζα αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξν ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, δηαζθαιίδεηαη θαη 

ν ζεβαζκφο ζην πξφζσπν αιιά θαη ε λενγληθή πγεία.  

Φπζηθά, γηα λα κπνξέζεη λα ζπκβεί απηφ, ην παξερφκελν κεηξηθφ γάια ζα 

πξέπεη λα πιεξνί φια ηα πξσηφθνιια αζθαιείαο, κέζσ ελφο δηθηχνπ δεκφζησλ 

ηξαπεδψλ, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη αξρέο ηεο σθέιεηαο θαη ηεο κε βιάβεο γηα ηα 

λενγλά, ηα βξέθε θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ, επηπιένλ, λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε πξφζβαζε ηνπ εθάζηνηε λενγλνχ, είηε απηφ είλαη πγηέο είηε πάζρεη 

απφ θάπνην λφζεκα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε φξνπο αθξηβνδηθίαο, εμαζθαιίδνληαο, κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ θαιχηεξε δπλαηή αξρή ζηε δσή αιιά θαη ζε έλα αλνηρηφ 

κέιινλ (Feinberg, 1992). 
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1. ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΜΖΣΡΗΚΟ ΓΑΛΑ 

1.1 ΤΣΑΖ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ 
 

Σν κεηξηθφ γάια ζπληζηά, αδηακθηζβήηεηα, ηελ ηδαληθή θπζηθή ηξνθή γηα ηα 

βξέθε, θαζψο είλαη θηηαγκέλν γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. 

Αλαιχνληαο ηε ζχζηαζή ηνπ ζα ιέγακε φηη ην 87% ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο 

απνηειείηαη απφ λεξφ εληφο ηνπ νπνίνπ εκπεξηέρνληαη φια ηα ππφινηπα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά. εκαληηθφ, ελ πξνθεηκέλσ, είλαη λα ηνληζηεί πσο ε ζχζηαζε ηνπ κεηξηθνχ 

γάιαθηνο δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε γπλαίθεο κε δηαθνξεηηθέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. ε κία κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 9 ρψξεο 

(Απζηξαιία, Καλαδά, Υηιή, Κίλα, Ηαπσλία, Μεμηθφ, Φηιηππίλεο, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, Ζλσκέλν Βαζίιεην), ζε δείγκα γπλαηθψλ κε δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο, δελ δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

ακηλνμέσλ, ζηελ νιηθή πξσηεΐλε θαη ηελ πξαγκαηηθή πξσηεΐλε (Feng, Gao, Burgher, 

Zhou, & Pramuk, 2016). 

 Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ γάιαθηνο είλαη ηα ιίπε, νη πξσηεΐλεο θαη νη 

πδαηάλζξαθεο. Άιια ζπζηαηηθά απηνχ, κε ζξεπηηθά, είλαη πδαηνδηαιπηέο θαη 

ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο 

γαινπρίαο ζην νπνίν βξίζθεηαη κία κεηέξα, ην γάια πνπ παξάγεη έρεη θάπνηεο 

δηαθνξέο ζηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. 

Σν πξψην γάια πνπ παξάγεη ε κεηέξα νλνκάδεηαη πχαξ ή πξσηφγαια θαη 

πξφθεηηαη γηα ην γάια πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 1ε σο ηελ 4ε εκέξα δσήο ηνπ λενγλνχ 

ζηα πιαίζηα ηεο γαιαθηνγέλεζεο. Σν γάια απηφ θαιείηαη πχαξ ή πξσηφγαια θαη έρεη 

θηηξηλσπή φςε ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζε θαξνηίλε. Σν πχαξ είλαη 

αξαηφ πγξφ, πινχζην ζε αληηζψκαηα θαη πξσηεΐλεο θαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

ιίπνο θαη πδαηάλζξαθεο. Σα αληηζψκαηα πνπ πεξηέρεη θαινχληαη αλνζνζθαηξίλεο· 

απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ λενγλνχ απφ κνιχλζεηο θαη εληζρχνπλ ην κε 

αλεπηπγκέλν αθφκα αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Δλεξγεηαθά ην πχαξ απνδίδεη 

67Kcal/100ml (22,5 ζεξκίδεο απφ 30 ml). Πην ζπγθεθξηκέλα, απηέο νη ηδηφηεηεο 

δείρλνπλ φηη ν πξσηαξρηθφο ξφινο ηνπ πξσηνγάιαηνο δελ είλαη ζξεπηηθφο, αιιά 

αλνζνινγηθφο· πξνζηαηεχεη, δειαδή, ην βξέθνο, ην νπνίν, απφ ην ζρεηηθά 

απνζηεηξσκέλν πεξηβάιινλ ηεο κήηξαο, εθηίζεηαη ζε πνιιά πεξηβαιινληηθά 
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παζνγφλα. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ραξαθηεξίδεηαη σο ην «πξψην εκβφιην». 

(Andreas, Kampmann, & Mehring Le-Doare, 2015) 

Σν πχαξ ή πξσηφγαια αληηθαζίζηαηαη ζηαδηαθά απφ ην κεηαβαηηθφ γάια. Ο 

φξνο κεηαβαηηθφ γάια ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ην γάια πνπ παξάγεηαη 

κεηαμχ ηεο 4εο θαη 14εο εκέξαο. Ζ ζχλζεζε απηνχ κεηαβάιιεηαη, κε ειάηησζε ησλ 

πξσηετλψλ θαη αλνζνζθαηξηλψλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, απμάλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

ζε ιίπνο. (Δπζηξαηνπδάθε & Ράπηε, 2016). 

Σν κεηξηθφ γάια ραξαθηεξίδεηαη σο ψξηκν κεηά ηελ 14ε εκέξα ζειαζκνχ. H 

κέζε ζχλζεζε καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ψξηκνπ γάιαθηνο κε δηάξθεηα, 

εθηηκάηαη φηη είλαη πεξίπνπ 0,9 έσο 1,2 g / dL γηα ηελ πξσηεΐλε, 3,2 έσο 3,6 g / dL γηα 

ην ιίπνο θαη 6,7 έσο 7,8 g / dL γηα πδαηάλζξαθεο (Αλησληάδνπ-Κνπκάηνπ θαη ζπλ, 

2015). Σα επίπεδα πξσηετλψλ, σζηφζν, κεηψλνληαη ζην κεηξηθφ γάια θαηά ηηο πξψηεο 

4 έσο 6 εβδνκάδεο (Ballard & Morrow, 2013). 

 Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο γηα ην 

λενγλφ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζπλνπηηθά ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη.  

i. Λίπε 

Σα ιίπε ππάξρνπλ ζην κεηξηθφ γάια θαη ε παξνπζία ηνπο είλαη απαξαίηεηε 

γηα ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο. Απνηεινχλ αθελφο «κεηαθνξηθφ κέζν» γηα ηηο 

ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο A,D,E,K, αθεηέξνπ ζπληζηνχλ πξφδξνκεο ελψζεηο ηεο 

πξνιαθηίλεο θαη άιισλ νξκνλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζειαζκφ. Δπηπιένλ, είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ηνπ λενγλνχ-βξέθνπο, θαζψο 

απνηεινχλ θχξην ζπζηαηηθφ γηα ηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο. Πεξίπνπ 40-50% ησλ 

ζπλνιηθψλ ζεξκίδσλ ζην κεηξηθφ γάια απνδίδεηαη ζηα ιίπε. Σν κεηξηθφ γάια 

ζπληίζεηαη θπξίσο απφ ηξηγιπθεξίδηα. Σν 20% απφ απηά ζπληίζεληαη απφ ιηπαξά νμέα 

καθξάο αιχζνπ. (Andreas, Kampmann, & Mehring Le-Doare, 2015). 

Σα ιίπε ζην αλζξψπηλν γάια είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ 

ηνπ λενγλνχ. Γεδνκέλνπ φηη ν εγθέθαινο ησλ λενγλψλ ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη 

κεηά ηε γέλλεζε. Σν ιίπνο είλαη ην πην κεηαβιεηφ ζπζηαηηθφ ηνπ γάιαθηνο εμαηηίαο 

ησλ πνηθίισλ ζηαδίσλ ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ιίπνπο είλαη 

κεγαιχηεξε ζην ψξηκν γάια (ην 3,6% φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ψξηκνπ γάιαθηνο 
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είλαη ιίπνο) παξά ζην πχαξ ή πξσηφγαια (ην ιίπνο απνηειεί ην 2% φισλ ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζε εθείλε ηε θάζε) (Bokor, Koletzko, & Decsi, 2007). Δπίζεο έρεη 

επηζηεκνληθά απνδεηρζεί φηη ηα ιηπίδηα κεηξηθνχ γάιαθηνο, ηδηαίηεξα ηα 

κνλνγιπθεξίδηα κέζεο αιπζίδαο, αδξαλνπνηνχλ δηάθνξα παζνγφλα «in vitro»
3
, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηξεπηφθνθθνπ νκάδαο Β, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

πξνζηαζία απφ επηζεηηθέο ινηκψμεηο (Mosca & Gianni, 2017). 

Σν κεηξηθφ γάια πεξηέρεη έλα έλδπκν, ηε ιηπάζε, ε νπνία δηαζπά ην ιίπνο ζε 

ηξηγιπθεξίδηα κε απνηέιεζκα λα είλαη πην εχπεπην γηα ηα λενγλά-βξέθε. Σν ιίπνο 

απνηειεί ζεκαληηθή κνξθή ελέξγεηαο θαη ε παξνπζία ηεο ιηπάζεο θάλεη ην ηειεπηαίν 

πην δηαζέζηκν θαη θαιχηεξα αθνκνηψζηκν. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

ην κεηξηθφ γάια είλαη σθέιηκν θαη ζηα πξφσξα λενγλά, ηα νπνία ρξεηάδνληαη ηελ 

απαξαίηεηε γηα ηελ αχμεζε ηνπο ελέξγεηα θαη ησλ νπνίσλ ην πεπηηθφ ζχζηεκα είλαη 

αλψξηκν. 

ii. Πξωηεΐλεο 

Κχξην δνκηθφ ζπζηαηηθφ ησλ πξσηετλψλ είλαη ηα Σν κεηξηθφ γάια, κε ηε 

ζεηξά ηνπ, εκπεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα γηα ηε ζίηηζε ηνπ λενγλνχ. Σα 

επίπεδα ησλ πξσηετλψλ είλαη πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσκέλα ζην πξσηφγαια (πχαξ) 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εκεξψλ κεηά ηε γέλλεζε. Ζ πξσηεΐλε πεξηέρεηαη ζε 

πνζνζηφ 2,3% ζην πχαξ θαη κφιηο 0,9% ζην ψξηκν γάια, ελψ ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη 

ζηαδηαθά (Fischer Fumeaux, et al., 2019). Αμηνζεκείσην, κάιηζηα, είλαη φηη ην γάια 

πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηέξεο, νη νπνίεο έρνπλ γελλήζεη πξφσξα λενγλά, ερεη 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε πξσηεΐλεο αλαινγηθά κε ην πνζνζηφ ησλ πξσηετλψλ ζην 

γάια ησλ κεηέξσλ πνπ έρνπλ γελλήζεη ηειεηφκελα λενγλά (Mosca & Gianni, 2017).  

Σν κεηξηθφ γάια πεξηέρεη δπν είδε πξσηετλψλ: ηελ θαδεΐλε θαη ηε 

ιαθηαβνπκίλε. Απνηειείηαη απφ 60% ιαθηαβνπκίλε θαη 40% θαδεΐλε. Σν κεηξηθφ 

γάια ιφγσ απηήο ηεο ζχζηαζεο ηνπ ζε πξσηεΐλεο κπνξεί λα αθνκνησζεί γξήγνξα θαη 

εχθνια ελψ αληίζεηα ην ηερλεηφ γάια ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ θαδεΐλεο πνπ 

πεξηέρεη είλαη δχζπεπην. Δθηφο απφ απηέο ππάξρεη θαη ε ιαθηνθεξξίλε ε νπνία είλαη 

κηα ζηδεξνδεζκεπηηθή πξσηεΐλε, ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη δελ είλαη δηαζέζηκε ζην 

ηππνπνηεκέλν γάια. Δπίζεο δξα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθθξηηηθή αλνζνζθαηξίλε Α 

γηα λα απμήζεη ηελ αληηβαθηεξηδηαθή δξαζηεξηφηεηα ελαληίνλ ηεο E. Coli (έλαο απφ 

                                                           
3 In vitro: ζε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα θαη φρη ζε ηζηνχο εληφο δψληνο νξγαληζκνχ 
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ηνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ πξνθαιεί λεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα) θαη άιισλ 

κηθξννξγαληζκψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζήςε θαη ζάλαην. Ζ πξσηεΐλε απηή 

βξίζθεηαη ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζην πχαξ, σζηφζν παξακέλεη ζην γάια κέρξη ην 

πξψην έηνο ηνπ ζειαζκνχ (Ochoa, et al., 2020). Μηα άιιε ζεκαληηθή πξσηεΐλε ε 

νπνία βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην αλζξψπηλν γάια (0,2 g/dl) είλαη ε 

εθθξηηηθή αλνζνζθαηξίλε Α, ε νπνία πξνζηαηεχεη ην βξέθνο απφ αιιεξγίεο. Ζ 

πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ηεο βξίζθεηαη ζην πχαξ (κέρξη θαη 10g/dl), ηηο πξψηεο ηξεηο 

έσο πέληε εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε (Palmeira & Caneiro-Sampaio, 2016). 

iii. Τδαηάλζξαθεο 

Ο θπξηφηεξνο πδαηάλζξαθαο ζην κεηξηθφ γάια είλαη ε ιαθηφδε. Ζ ιαθηφδε 

βνεζά ζηε ζχλζεζε ησλ βηηακηλψλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε 

ηεο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ ε νπνία αληηζηέθεηαη ζηηο ινηκψμεηο ηνπ εληέξνπ απφ 

κηθξννξγαληζκνχο (Ballard & Morrow, 2013). Πεξίπνπ ην 4,8% ηνπ κεηξηθνχ 

γάιαθηνο είλαη ιαθηφδε, ην νπνίν απνδίδεη πεξίπνπ ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ 

ζεξκίδσλ. Οη άιινη ζεκαληηθνί πδαηάλζξαθεο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη νη 

νιηγνζαθραξίηεο, νη νπνίνη θπκαίλνληαη κεηαμχ 1-10 g / L ζε ψξηκν γάια θαη 15-23 g 

/ L ζε πξσηφγαια. Οη νιηγνζαθραξίηεο είλαη κηα νκάδα 200 πεξίπνπ δηαθνξεηηθψλ κε 

ζπδεπγκέλσλ δνκψλ (Moukarzel & Bode, 2017). Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο 

νιηγνζαθραξίηεο είλαη ε γιπθφδε, ε γαιαθηφδε, θαη νη γιπθνδακίλεο. Σν 15-23% ησλ 

πδαηαλζξάθσλ πνπ ππάξρνπλ ζην κεηξηθφ γάια είλαη νιηγνζαθραξίηεο, νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ σο πξεβηνηηθά, ελζαξξχλνληαο, έηζη, ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ ζηειερψλ 

επεξγεηηθψλ βαθηεξίσλ, εληφο ηεο γαζηξεληεξηθήο νδνχ ηνπ βξέθνπο, 

πξνζηαηεχνληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνλ νξγαληζκφ ηνπ απφ ηνλ απνηθηζκφ 

παζνγφλσλ βαθηεξίσλ. 

iv. Βηηακίλεο 

Οη βηηακίλεο νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζην κεηξηθφ γάια ρσξίδνληαη ζε 

ιηπνδηαιπηέο θαη πδαηνδηαιπηέο 

Οη ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο είλαη νη A, D, E θαη Κ θαη πνηθίινπλ ζεκαληηθά 

αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ ζειαζκνχ. Οη βηηακίλεο A, Eθαη Κ κεηψλνληαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαηά ην ζειαζκφ. Ζ β-θαξνηίλε κηα πξνβηηακίλε ηεο βηηακίλεο 

Α, δίλεη ζην πχαξ θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ θίηξηλν ρξψκα. Σν πχαξ πεξηέρεη πεξίπνπ 

δχν θνξέο κεγαιχηεξε πνζφηεηα βηηακίλεο Κ απφ ην ψξηκν γάια. Ζ ζπγθέληξσζε 
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ηνθνθεξφιεο, ηνπ θχξηνπ ζπζηαηηθνχ ηεο βηηακίλεο Δ, είλαη πάξα πνιχ πςειή ζην 

πχαξ θαη ρακειφηεξε ζην ψξηκν γάια.  

Οη πδαηνδηαιπηέο βηηακίλεο πεξηιακβάλνπλ ηε βηηακίλε C, ηε ζεηακίλε, ηε 

ξηβνθιακίλε, ηε ληαζίλε, ηε βηηακίλε Β6, ηε βηηακίλε Β12, ηε βηνηίλε, ην 

παληνζελίθν νμχ, ην θπιηθφ νμχ. Σα επίπεδα ησλ πδαηνδηαιπηψλ βηηακηλψλ κπνξνχλ 

λα επεξεαζηνχλ απφ ηε δηαηηεηηθή πξφζιεςε ηεο κεηέξαο κέζσ ηεο ηξνθήο (Hampel, 

Dror, & Allen, 2018). 

v. Μέηαιια θαη Ηρλνζηνηρεία 

Σα κέηαιια παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Απηά 

είλαη ην λάηξην (8mM), ην θάιην (15mM), ην ριψξην (14Mm), ην αζβέζηην (7 Mm) 

θαη ην καγλήζην (1Mm). Ζ ζπγθέληξσζε ησλ κεηάιισλ ζηνλ νξγαληζκφ ηεο κεηέξαο 

θαη ε απνξξφθεζε ηνπο απφ απηφλ έρεη κηθξή επηξξνή ζηηο ζπγθεληξψζεηο νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζην κεηξηθφ γάια. 

Σα ηρλνζηνηρεία ζην αλζξψπηλν γάια ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ηψδην, ην ζίδεξν, 

ηνλ ςεπδάξγπξν, ην καγλήζην, ην ζειήλην, ην ρξψκην, ην θνβάιηην θαη ην ραιθφ. Σα 

επίπεδα ζηδήξνπ, ραιθνχ θαη ςεπδαξγχξνπ είλαη κεγαιχηεξα ζην κεηξηθφ γάια 

ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε. (Dror & Allen, 2018).  

Δχθνια, βέβαηα, αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο ε κειέηε ηεο ζχλζεζεο ηνπ 

κεηξηθνχ γάιαθηνο κπνξεί λα ζπληζηά κηα ππφζεζε-πξφθιεζε, θαζψο ην ηειεπηαίν 

είλαη, φπσο είδακε, έλα δπλακηθφ πγξφ, κε επηδεθηηθνχ ζπγθξίζεσλ. Ωζηφζν, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ζχλζεζε ηνπ θαη ε κεηαβνιή απηήο, απφ ην έλα ζηάδην ηεο 

γαινπρίαο ζην άιιν, επεξεάδεη ηελ πγεία ηνπ λενγλνχ, απφ ηελ πξψηκε έσο ηελ 

ελήιηθε δσή ηνπ, δελ είλαη απνιχησο γλσζηφο θαη ζαθήο. Απηφ δηφηη, εθηφο ησλ 

άιισλ, πνιιά ζηνηρεία ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πέςεο, ιακβάλνληαο λέεο ηδηφηεηεο.· (Andreas, Kampmann, & Mehring Le-Doare, 

2015). 

Σν κεηξηθφ γάια φρη κφλν παξέρεη ηελ ηέιεηα πξνζαξκνζκέλε ζξεπηηθή ηξνθή 

γηα ην βξέθνο, αιιά δηαδξακαηίδεη, ηαπηφρξνλα, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξναγσγή 

ηεο πγηνχο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αλζξψπνπ. Απηφ ηζρχεη 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ πξφσξσλ λενγλψλ ηα νπνία απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα 

επάισηε νκάδα θαη έρνπλ ηδηαίηεξεο θαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο αλάγθεο. Ωο εθ ηνχηνπ, 
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ε πξνζηαζία, ε ππνζηήξημε θαη ε πξνψζεζε ηνπ ζειαζκνχ θαη ηεο έλλνηαο ηεο 

δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ζέκα δεκφζηαο πγείαο (Mosca & 

Gianni, 2017) –δήηεκα ην νπνίν ζα αλαιπζεί παξαθάησ.  
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1.2 Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

ΠΡΟΧΡΖ ΓΔΝΝΖΖ 
 

Οη αλάγθεο ηνπ πξφσξνπ λενγλνχ δηαθέξνπλ απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ηειεηφκελνπ, 

ζπλεπψο, θαη ε ζχζηαζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη δηαθνξεηηθή
4
.Οη πξσηεΐλεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην πξσηφγαια, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα κεηέξεο πνπ 

έρνπλ γελλήζεη ηειεηφκελα ή πξφσξα λενγλά, φπσο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν 

ππνθεθάιαην, είλαη ηδηαίηεξα πςειέο ελψ κεηψλνληαη αλάινγα κε ηελ εβδνκάδα ηεο 

γαινπρίαο. Αληηζέησο ηα ιηπαξά, νη πδαηάλζξαθεο θαη ε ζπλνιηθή ελέξγεηα είλαη 

ρακειά, ηφζν ζηα πξφσξα φζν θαη ζηα ηειεηφκελα θαη απμάλνληαη ζηαδηαθά (Sahin, 

Ozdemir, Katipoglu, Akcan, & Turkmen, 2020). Ωζηφζν, ζηηο κεηέξεο πνπ έρνπλ 

γελλήζεη πξφσξα λενγλά, θάησ ησλ 36 εβδνκάδσλ, ηα επίπεδα ησλ πξσηετλψλ είλαη 

αθφκε πην πςειά. Δηδηθά ζηηο κεηέξεο πνπ έρνπλ γελλήζεη πνιχ πξφσξα λενγλά είλαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλε ε πξσηεΐλε HBD1
5
 θαη o απμεηηθφο παξάγνληαο. Καη νη δχν απηνί 

παξάγνληεο βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ λενγλνχ 

(Trend, et al., 2016). 

ε κία άιιε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ζηα ιηπάξά νμέα, βξέζεθε φηη ηα πνζνζηά 

ιηπαξψλ νμέσλ καθξάο αιχζνπ θαη εηδηθά ηνπ δνθνζαεμαλντθνχ νμέσο
6
 (DHA) ήηαλ 

απμεκέλα ζην γάια ησλ κεηέξσλ, νη νπνίεο είραλ γελλήζεη πξφσξα λενγλά, 

ζπγθξηηηθά κε ην γάια ησλ κεηέξσλ πνπ γέλλεζαλ ηειεηφκελα λενγλά. Σα DHA 

ιηπαξά νμέα, ζεσξείηαη φηη, ζπληζηνχλ έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ην κεηξηθφ γάια κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο γλσζηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ 

(Bokor, Koletzko, & Decsi, 2007).  

Οκνίσο, νη πδαηάλζξαθεο θαη εηδηθά νη νιηγνζαθραξίηεο -κηα θαηεγνξία 

πδαηαλζξάθσλ πνπ αλαιχζακε ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

κε αλάπηπμε λεθξσηηθήο εληεξνθνιίηηδαο εηδηθά γηα ηα πξφσξα λενγλά- θαίλεηαη λα 

είλαη απμεκέλνη ζην γάια κεηέξσλ πνπ έρνπλ γελλήζεη πξφσξα λενγλά (Austin, et al., 

2019) 

                                                           
4 Πξφσξν λενγλφ νλνκάδεηαη έλα λενγλφ ην νπνίν έρεη γελλεζεί πξηλ ζπκπιεξσζνχλ νη 37 εβδνκάδεο θχεζεο -

θαζψο ε κέζε θχεζε δηαξθεί πεξίπνπ 37-42 εβδνκάδεο. Όζα λενγλά γελληνχληαη πξηλ απφ ηελ 28ε εβδνκάδα 

θχεζεο, ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά πξφσξα. 
5 HBD1 ή βήηα-αθελζίλε 1 είλαη κηα πξσηεΐλε, ε νπνία εκπιέθεηαη ζηελ αληίζηαζε ησλ επηζειηαθψλ επηθαλεηψλ 

ζηνλ κηθξνβηαθφ απνηθηζκφ. 
6 Σν δνθνζαεμαλντθφ νμχ (DHA) απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ησλ δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ. 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ππάξρεη κία ζεκαληηθή δηαθνξά ζην γάια 

ησλ κεηέξσλ πνπ έρνπλ γελλήζεη πξφσξα λενγλά θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ γελλήζεη 

ηειεηφκελα. Σν κεηξηθφ γάια απνηειεί, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, έλαλ δπλακηθφ 

ηζηφ, ν νπνίνο αιιάδεη θαη, σο εθ ηνχηνπ, πξνζαξκφδεηαη ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ησλ λενγλψλ είηε απηά είλαη πξφσξα είηε ηειεηφκελα. Σν πξφσξν 

λενγλφ είλαη έλα λενγλφ πςεινχ θηλδχλνπ θαη γη’ απηφ ην ιφγν ην γάια ηεο κεηέξαο 

ηνπ, έρεη ππνζηεί φζεο αιιαγέο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ. 

Ζ κειέηε ηεο αθιακάθε –Κνληνχ Μ, αλαθέξεη φηη ην κεηξηθφ γάια απνηειεί 

άξηζηε ηξνθή θαη γηα ην πξφσξν λενγλφ, ιφγσ ησλ εχπεπησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ θαη ησλ 

ακπληηθψλ παξαγφλησλ πνπ εκπεξηέρεη. (αθιακάθε - Κνληνχ, 2009). Ωο εθ ηνχηνπ, 

είλαη πξνο ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ εθάζηνηε λενγλνχ λα ζηηίδεηαη κε ην γάια ηεο 

κεηέξαο ηνπ, ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, κε ην γάια κηαο δφηξηαο, ην νπνίν 

ζπληζηά ηελ ακέζσο θαιχηεξε επηινγή (Arnold, 2002), αθξηβψο επεηδή ε ζχζηαζή 

ηνπ είλαη παξφκνηα κε εθείλνπ ηεο κεηέξαο ηνπ -ζπκβάιινληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ζηε ζεξαπεία, ηελ πξφιεςε λνζεκάησλ θαη γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ νκαιή ηνπ 

αλάπηπμε.  
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1.3 ΣΑ ΧΦΔΛΖ TH ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔ ΜΖΣΡΗΚΟ ΓΑΛΑ ΣΖΝ 

ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΒΡΔΦΟΤ 
 

Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο θιηληθέο κειέηεο -θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο αλαιχνληαη 

παξαθάησ- πνπ παξνπζηάδνπλ ηα νθέιε κηαο δηαηξνθήο κε κεηξηθφ γάια σο 

επεξγεηηθφ παξάγνληα ζηελ ζσκαηηθή αλάπηπμε, ηελ λεπξναλάπηπμε φπσο επίζεο θαη 

ηελ άκπλα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ λενγληθή-βξεθηθή ειηθία, ζηελ 

ελήιηθε δσή.  

Σν κεηξηθφ γάια παξέρεη φρη κφλν κία ηξνθή ηδαληθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

λενγέλλεηνπ, αιιά επίζεο ιεηηνπξγεί σο γέθπξα αλάπηπμεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην βξέθνο. Σν βξέθνο δηαζέηεη έλα αδχλακν 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν, ζηαδηαθά, αλαπηχζζεηαη κέζσ «έηνηκσλ» 

αληηζσκάησλ πνπ ιακβάλεη απφ ην γάια ηεο κεηέξαο ηνπ. Ζ επέθηαζε ησλ γλψζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλνζνινγηθή ζχλζεζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο εληζρχεη ηε ζεκαζία 

πνιιψλ ζπζηαηηθψλ πνπ ππάξρνπλ αθφκε θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο, ζε απηφλ ην πγξφ 

ηζηφ.· Απφ ηε κηα πιεπξά, ην κεηξηθφ γάια ζπληζηά ηελ ηδαληθή ηξνθή γηα ην λενγλφ 

θαη απφ ηελ άιιε έλα δηαηξνθηθφ ζπκπιήξσκα, ην νπνίν, πέξα απφ ηε ζξέςε, 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Palmeira & Caneiro-

Sampaio, 2016). 

 ε ζρέζε κε ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ λενγλνχ θαη ηνπ βξέθνπο, κειέηεο 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία εμπκλνχλ ηελ σθέιεηα ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο φζνλ αθνξά 

ζηελ πξφιεςε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο θαη ζηε κείσζε ηεο παρπζαξθίαο ζηελ 

ελήιηθε δσή. Σελ ίδηα ζηηγκή, επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ ην κεηξηθφ 

ζειαζκφ σο έλαλ ηζρπξφ παξάγνληα πνπ κεηψλεη ηηο πεξηπηψζεηο παρπζαξθίαο. 

Αθφκε, ν καθξνρξφληνο θαη απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο έρεη ηζρπξά ζπζρεηηζηεί κε 

κείσζε ηεο LDL ρνιεζηεξφιεο, κε αχμεζε λνζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε 

αξηεξηαθή πίεζε, κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 θαη θαξδηνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο 

(Stolzer, 2011). 

 Όζνλ αθνξά ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηηο ινηκψμεηο μία 

ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε (Victora, et al., 2016) ε νπνία δεκνζηεχηεθε ην 2016, 

δείρλεη φηη ηα βξέθε πνπ ζειάδνπλ απνθιεηζηηθά ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο ηεο δσήο 

ηνπο, έρνπλ κεησκέλε πηζαλφηεηα πξνζβνιήο απφ ινηκψδε λνζήκαηα. Σαπηφρξνλα, 
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άιιεο κειέηεο δείρλνπλ φηη λενγλά πνπ είραλ ζειάζεη απνθιεηζηηθά ηνπο πξψηνπο 6 

κήλεο ηεο δσήο ηνπο, παξνπζίαζαλ ρακειφηεξα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο, ζπγθξηηηθά 

κε λενγλά θαη βξέθε πνπ δελ είραλ ζειάζεη πνηέ. ε κεηαλάιπζε 5 κειεηψλ πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ζπλνιηθά 136.047 βξέθε θαη εμέηαδαλ ηε ζρέζε κεηαμχ πξψηκεο 

έλαξμεο ηνπ ζειαζκνχ θαη λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο δηαπηζηψζεθε φηη ηα βξέθε πνπ 

άξρηζαλ ην ζειαζκφ 2 ± 23 ψξεο κεηά ηε γέλλεζε, είραλ 85% κεγαιχηεξν θίλδπλν 

λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο, ζε ζχγθξηζε κε ηα βξέθε πνπ μεθίλεζαλ ην ζειαζκφ 1 ψξα 

κεηά (Smith, Hurt, Chowdhury, Sinha, Fawzi, & Edmond, 2017).  

 Σν πχαξ ή πξσηφγαια ζπληζηά πξάγκαηη ηνλ πξψην «θπζηθφ εκβνιηαζκφ» 

(Andreas, Kampmann, & Mehring Le-Doare, 2015). Σα αληηζψκαηα ηεο εθθξηηηθήο 

αλνζνζθαηξίλεο Α, ε νπνία αλαθέξζεθε παξαπάλσ, βξίζθνληαη ηφζν ζην πχαξ, ην 

νπνίν ζεσξείηαη ην πην ηζρπξφ αλνζνεληζρπηηθφ πνπ ππάξρεη ζηε θχζε, φζν θαη ζην 

ψξηκν γάια. Ζ κεηέξα παξάγεη ηελ εθθξηηηθή αλνζνζθαηξίλε Α, σο απάληεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη ηε κεηαθέξεηαη ζην λενγλφ κε ην γάια ηεο. 

Με απηφ ηνλ πεξίπινθν κεραληζκφ αλαπηχζζεηαη ην αλψξηκν αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ λενγλνχ. Δπνκέλσο ε αλάγθε ελζάξξπλζεο ηνπ ζειαζκνχ είλαη 

δηθαηνινγεκέλε ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο δσήο φηαλ ε παξαγσγή 

εθθξηηηθήο αλνζνζθαηξίλεο IgA είλαη αζήκαληε ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ λενγλνχ 

(Palmeira & Caneiro-Sampaio, 2016).  

 Σν κεηξηθφ γάια, παξάιιεια, θαίλεηαη λα κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο αιιεξγηψλ. Ζ Ακεξηθαληθή θαη ε Δπξσπατθή Δηαηξεία Αιιεξγηνινγίαο θαη 

Κιηληθήο Αλνζνινγίαο ζπζηήλεη ηνλ απνθιεηζηηθφ κεηξηθφ ζειαζκφ ή ηε ζίηηζε κε 

γάια δφηξηαο, γηα ηνπιάρηζηνλ ηνπο 4 πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ησλ λενγλψλ, κε 

ζηφρν ηελ πξφιεςε αιιεξγηθψλ λνζεκάησλ (Fleisher, Spergel, Assa'ad, & Pongracic, 

2013) φπσο ην έθδεκα θαη ε δεξκαηίηηδα (Kim J. H., 2017). 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηεο ζίηηζεο κε κεηξηθφ γάια θαη ηε 

κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζηα λενγλά ππάξρεη κία ζεηηθή ζπζρέηηζε. Σα 

ζπκπεξάζκαηα κίαο δηαθνξεηηθήο κειέηεο ε νπνία δηεμήρζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο (46 πνιηηείεο), εκθαλίδνπλ κία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ζχλδξνκν ηνπ 

αηθληδίνπ ζαλάηνπ
7
 ζηα λενγλά θαη ηα βξέθε θαη ζην κεηξηθφ ζειαζκφ (Shamberger, 

                                                           
7
 ύλδξνκν Αηθληδίνπ Θαλάηνπ Βξεθώλ (ΑΘΒ): Σν ζχλδξνκν ηνπ αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ηνπ βξέθνπο (ΑΘΒ) 

είλαη ν ζάλαηνο ελφο βξέθνπο, ειηθίαο θάησ ησλ 12 κελψλ ην νπνίν θαηά ηα άιια ήηαλ πγηέο. Γηα ην ζάλαην απηφ, 

δελ αλεπξίζθεηαη θακία αηηία. 
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2014). Ο κεηξηθφο ζειαζκφο, κάιηζηα, παξνπζηάδεηαη σο έλαο απνηξεπηηθφο 

παξάγνληαο ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ αηθληδίνπ ζαλάηνπ ηφζν ζηα λενγλά φζν θαη ζηα 

βξέθε.    

 Σν κεηξηθφ γάια δχλαηαη, επηπιένλ, λα πξνζθέξεη πξνζηαζία ελάληηα ζε 

αλαπλεπζηηθέο ινηκψμεηο. Σα βξέθε πνπ ζειάδνπλ έρνπλ κεησκέλε ζλεζηκφηεηα θαη 

λνζεξφηεηα απφ παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Pantolfi, Gesualdo, 

Rizzo, & Carlon, 2019). Δηδηθφηεξα, ν κεηξηθφο ζειαζκφο γηα ηνπο πξψηνπο 23 κήλεο 

κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο απφ πλεπκνλία. (Lamberti, et 

al., 2013) επίζεο, ηα βξέθε ηα νπνία ζειάδνπλ έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο 

εκθάληζεο αιιεξγηθνχ άζζκαηνο (Dogaru, Nyffenegger, Pescatore, & Spycher, 

2014). Δπηπξνζζέησο πνιπάξηζκεο κειέηεο ηεθκεξηψλνπλ ηε ζρέζε αιιεξγηθήο 

ξηλίηηδαο θαη κεηξηθνχ ζειαζκνχ, εηδηθά φηαλ απηφο θηάλεη κέρξη θαη ηνπο 12 κήλεο· 

φζν απμάλνληαη νη κήλεο ζειαζκνχ ηφζν απμάλεηαη ε πξνζηαζία έλαληη ηεο 

αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο. (Doo, et al., 2019). Αθφκα θαίλεηαη φηη ην κεηξηθφ γάια 

κεηψλεη ηφζν ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο σηίηηδαο (Vogazianos, Vogazianos, Fiala, & 

Janecek, 2007), φζν θαη ηα επεηζφδηα σηίηηδαο. 

 Ζ ζχζηαζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 

βηνδηαζεζηκφηεηα θαη απνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη απνηειεί κία 

ηξνθή εχπεπηε θαη θαιχηεξα απνξξνθήζηκε. Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ην κεηξηθφ γάια ιφγσ ηεο ζχζηαζεο ηνπ ζε πξσηεΐλεο κπνξεί λα 

αθνκνησζεί γξήγνξα θαη εχθνια, ζε αληίζεζε κε ην ηερλεηφ γάια, ην νπνίν 

εκπεξηέρεη πςειά πνζνζηά θαδεΐλεο θαη, γηα ην ιφγν απηφ, είλαη δχζπεπην. Ζ 

παξνπζία ελδχκσλ ζην κεηξηθφ γάια ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε πέςε ησλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ γάιαθηνο.  

 Δπίζεο ηα βξέθε πνπ ηξέθνληαη κε κεηξηθφ γάια έρνπλ ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο εκθάληζεο δηάξξνηαο. Σν κεηξηθφ γάια είλαη θπζηθά απνζηεηξσκέλν, 

ρσξίο λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζην πεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ βξέθνπο. Δηδηθφηεξα, ε 

γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε εκθαλίδεηαη ζπάληα ζηα βξέθε πνπ ζηηίδνληαη κε 

κεηξηθφ γάια φπσο επίζεο νη πεξηπηψζεηο δπζθνηιηφηεηαο θαη γαζηξεληεξίηηδαο. 

(Ζιηνδξνκίηε, θαη ζπλ., 2018). 

  Σν κεηξηθφ γάια, παξάιιεια, πξνζηαηεχεη απφ ρξφληεο αζζέλεηεο ηνπ 

πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ε λφζνο ηνπ Crohn θαη ε ειθψδεο θνιίηηδα (Shinnick, et 
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al., 2016) θαζψο θαη άιιεο ζνβαξέο ινηκψμεηο ηνπ εληέξνπ -αθφκε θαη απεηιεηηθέο 

γηα ηε δσή επάισησλ θαη κε λενγλψλ, φπσο λεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα θαη ε 

βαθηεξηαηκία. Γηα ηνπο παξαπάλσ, ινηπφλ, ιφγνπο ε άκεζε ζίηηζε κε κεηξηθφ γάια 

ζπζηήλεηαη γηα φια ηα λενγλά (Ochoa, et al., 2020)  

 ε φ,ηη αθνξά ζηε λεπξναλάπηπμε ησλ λενγλψλ-βξεθψλ, ην κεηξηθφ γάια 

επηδξά ζεηηθά ζηε λνεκνζχλε θαη ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμή ηνπο. Σα δχν πξψηα 

ρξφληα ηεο δσήο ηνπ βξέθνπο, ν εγθέθαινο ηνπ αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξν ξπζκφ θαη 

ε θαζεκεξηλή εκπεηξία ηνπ ζειαζκνχ ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε απηή. ηε κειέηε 

Rhea, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηελ Κξήηε θαη δηεμήρζε κεηαμχ 540 δεπγαξηψλ κεηέξαο-

παηδηνχ, δηαπηζηψζεθε φηη ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζειαζκνχ ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε 

απμεκέλα απνηειέζκαηα ζηελ γλσζηηθή, γισζζηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε, ζε παηδηά 

κέρξη ειηθίαο 18 κελψλ, αλεμάξηεηα απφ έλα επξχ θάζκα γνληθψλ θαη βξεθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (Leventakou, et al., 2015). Δλ νιίγνηο, δηαπηζηψλεηαη, δηα κέζνπ 

απηήο ηεο κειέηεο, φηη ε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ έσο θαη ηνπο πξψηνπο 18 κήλεο ηεο 

δσήο ησλ λενγλψλ, ζπληζηά έλαλ αλεμάξηεην παξάγνληα λνεηηθήο αλάπηπμεο. Ζ 

πξναγσγή ηνπ ζειαζκνχ, ζπλεπψο, παξακέλεη έλα ζεκειηψδεο αίηεκα γηα παξέκβαζε 

ζηε δεκφζηα πγεία, ζε ζρέζε κε ηε κείσζε ηεο παγθφζκηαο ζλεζηκφηεηαο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαιχηεξεο αλάπηπμεο θαη ηεο λεπξναλάπηπμεο ησλ παηδηψλ (Turin & 

Ochoa, 2014) 

Δπηπιένλ αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε πξψηκε βξεθηθή ειηθία ζπληζηά, επηπιένλ, 

κηα θξίζηκε πεξίνδν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ. Οη δηάθνξεο εθζέζεηο ζηελ 

πξψηκε βξεθηθή ειηθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηξνθήο, ελδέρεηαη λα έρνπλ 

καθξνπξφζεζκα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ εγθεθάινπ. Σν πξφσξν βξέθνο, εηδηθφηεξα, είλαη ηδηαίηεξα επάισην ζε 

επηπηψζεηο ππνζηηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ ζηε κνλάδα εληαηηθήο 

θξνληίδαο λενγλψλ, ζην λνζνθνκείν (Brown Belfort, 2018). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, 

ην κεηξηθφ γάια ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζεξαπεπηηθά φζν θαη πξνιεπηηθά ζηηο 

Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ ζαλ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε γηα ηε κείσζε 

ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο ζε κηα επάισηε νκάδα λενγλψλ, ηα πξφσξα ή 

άξξσζηα λενγλά. 

Με βάζε, ινηπφλ, απηέο ηηο έξεπλεο πξνθξίλεηαη ην κεηξηθφ γάια σο κηα 

πνηνηηθή θαη δσηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαηξνθηθή θξνληίδα απηψλ ησλ βξεθψλ. Έηζη 
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ην λενγλφ ζηαδηαθά δνκεί ην ακπληηθφ ηνπ ζχζηεκα ελάληηα ζηνπο παζνγφλνπο 

κηθξνξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη (Lewis, Richard, Larsen, & Field, 2017). 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ζε ζχγθξηζε κε ην ηερλεηφ γάια, είλαη 

θαιά εδξαησκέλα ζηα λενγλά θαη βξέθε πςεινχ θηλδχλνπ (Panczuk, Unger, O'Conor, 

& Lee, 2014). 
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2. Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΠΡΟΧΡΧΝ ΝΔΟΓΝΧΝ Χ ΕΖΣΖΜΑ 

ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 
 

ρεδφλ 15 εθαηνκκχξηα βξέθε ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη πεξίπνπ 500.000 βξέθε 

ζηελ Δπξψπε, δειαδή έλα ζηα δέθα, γελληνχληαη πξφσξα θάζε ρξφλν. Δάλ ιάβνπκε 

ππφςε απηνχο ηνπο αξηζκνχο, ηα πξφσξα βξέθε αληηπξνζσπεχνπλ ηε κεγαιχηεξε 

νκάδα αζζελψλ παηδηθήο ειηθίαο ζηελ Δπξψπε, ελψ ε πξφσξε γέλλα -ε γέλλεζε 

δειαδή πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηεο 37εο εβδνκάδαο θχεζεο- απνηειεί πιένλ ηε 

κεγαιχηεξε αηηία βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη εθ γελεηήο αλαπεξίαο ηφζν ζηηο 

αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Sahin, Ozdemir, Katipoglu, 

Akcan, & Turkmen, 2020).  

Ζ ζεκαζία ηεο πξφσξεο γέλλεζεο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζπλδέεηαη κε απμεκέλε 

λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα, θαζψο θαη κε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο. Οη ζπλέπεηεο ηεο πξφσξεο γέλλεζεο ζρεηίδνληαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηελ 

ειηθία θχεζεο θαη ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξν θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο 

κε λεπξναλαπηπμηαθέο, αηζζεηηθέο, γλσζηηθέο θαη ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο ηεο πγείαο 

Δηδηθφηεξα γηα ηα παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ, ε πξφσξε γέλλεζε απνηειεί ηε δεχηεξε, 

κεηά ηελ πλεπκνλία, ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ.
8
 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθαιεί ε πξνσξφηεηα απνηειεί κία πξφθιεζε γηα 

ηε δεκφζηα πγεία (Pinto, Fernandes, Virella, Abrantes, & Neto, 2019). Σα πξφσξα 

βξέθε, ζε ζχγθξηζε κε ηα ηειεηφκελα, έρνπλ επίζεο πςειφηεξα πνζνζηά 

λνζεξφηεηαο. Ζ ζεςαηκία κε θαζπζηεξεκέλε έλαξμε, ε λεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα 

(NEC) (Μπηιάιε, Μπαξηζφθαο, & Βεινλάθεο, 2012, ε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ηνπ 

πξφσξνπ ηνθεηνχ (ROP), ε βξνγρνπλεπκνληθή δπζπιαζία (BPD) θαη ηα πξνβιήκαηα 

αλάπηπμεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, απνηεινχλ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο λνζεξφηεηαο. 

Δπηπιένλ, απμαλφκελα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη ηα βξέθε πνπ γελληνχληαη πξφσξα, 

βξίζθνληαη ζε πςειφηεξν θίλδπλν θαξδηαγγεηαθψλ θαη κεηαβνιηθψλ αζζελεηψλ ζηελ 

ελειηθίσζε (Gila-Diaz, θαη ζπλ., 2019). 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα καθξνρξφληα 

λεπξναλαπηπμηαθά θαηάινηπα ηεο νξηαθήο πξνσξφηεηαο, ηα νπνία, παξφηη αθνξνχλ 

έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ νξηαθά πξφσξσλ λενγλψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, έλα ζεκαληηθφ 

                                                           
8 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

www.ilitominon.gr 
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πνζνζηφ λενγλψλ ζπλνιηθά, δελ είλαη ηφζν θαιά κειεηεκέλα φζν ηα 

λεπξναλαπηπμηαθά θαηάινηπα ησλ κηθξφηεξσλ πξφσξσλ λενγλψλ.  

Σα λεπξναλαπηπμηαθά θαηάινηπα ηεο νξηαθήο πξνσξφηεηαο, δηαθξίλνληαη ζε α) 

κείδνλα, φπσο εγθεθαιηθή παξάιπζε, ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, λνεηηθή 

πζηέξεζε, επηιεςία θαη αηζζεηεξηαθά ειιείκκαηα (δηαηαξαρέο φξαζεο, 

λεπξναηζζεηεξηαθή θψθσζε) θαη β) ειάζζνλα, φπσο δηαηαξαρή θηλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ, θαζπζηέξεζε ιφγνπ, εηδηθά λνεηηθά ειιείκκαηα, καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλεο λεπξναλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο, κε θπξηφηεξεο ηε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ) θαη ηηο δηαηαξαρέο θάζκαηνο απηηζκνχ. Δίλαη ελδεηθηηθφ 

φηη κεηαμχ 34 θαη 40 εβδνκάδσλ θχεζεο, ην βάξνο ηνπ εγθεθάινπ απμάλεη θαηά 65%, 

ν φγθνο ηνπ θινηνχ απμάλεη θαηά 50%, ελψ ε επηθάλεηά ηνπ θαηά 100%, ιφγσ 

ξαγδαίαο πξνφδνπ ηεο ειίθσζεο, ελψ ην κέγεζνο ηεο παξεγθεθαιίδαο απμάλεη θαηά 

25%. Ζ νξηαθή πξνσξφηεηα δηαηαξάζζεη ην θξίζηκν απηφ δηάζηεκα ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ εγθεθάινπ (Γθίθα, 2016). 

Σα πξφσξα βξέθε, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, δηαηξέρνπλ, επνκέλσο, 

κεγαιχηεξν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 

πξνβιήκαηα πγείαο. Ζ βειηίσζε ηεο λενγληθήο ζεξαπείαο θαη θξνληίδαο, είλαη, 

βεβαίσο, πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πξφιεςε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε κείσζε 

ηεο λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο. Γεδνκέλεο πεξαηηέξσ ηεο ζχλδεζεο πξνσξφηεηαο θαη 

πξνβιεκάησλ πγείαο ζηελ ελήιηθε δσή, ην δήηεκα ηεο πξνσξφηεηαο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ πγείαο θαη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηε δηαηξνθή ησλ πξφσξσλ. Ο κεηξηθφο ζειαζκφο, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε 

ελδειερψο θη ελ ζπλερεία, ή ε δηαηξνθή κε ην γάια δσξήηξηαο κπνξεί λα πξνθξίλεηαη 

σο πξαθηηθή ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα.  
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3. ΓΧΡΔΑ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ  

3.1 ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΟΦΟΤ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ ΜΖΣΡΗΚΟΤ 

ΓΑΛΑΚΣΟ 
 

 Ζ δσξεά κεηξηθνχ γάιαθηνο δε ζπληζηά θαηλνηνκία. Απφ ρηιηεηίεο 

ππήξμαλ γπλαίθεο, νη νπνίεο ζήιαδαλ παηδηά θίισλ θαη ζπγγελψλ ηνπο. 

Άιινηε, έβαδαλ ην γάια ηνπο ζε δνρεία πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαζέζνπλ ζε 

άπνξεο νηθνγέλεηεο θη άιινηε, άιιεο γπλαίθεο, ζπρλά εμαζιησκέλεο, 

πξνζιακβάλνληαλ γηα λα ζειάδνπλ παηδηά πινχζησλ νηθνγελεηψλ -αθφκε 

θαη εηο βάξνο ησλ δηθψλ ηνπο (δε ζήιαδαλ, δειαδή, ηα δηθά ηνπο παηδηά, 

δηφηη ρξεκαηίδνληαλ γηα «πνπιήζνπλ» ην γάια ηνπο).  

 ηελ αξραία Αίγππην ε ηξνθφο θαηείρε εμέρνπζα θνηλσληθή ζέζε. 

Οη Αηγχπηηεο αξηζηνθξάηηζζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηξνθφ γηα λα ζειάζνπλ ηα 

βξέθε ηνπο. Σν ίδην βεβαίσο ζπκβαίλεη, ηελ ίδηα πεξίνδν, θαη γηα ηα 

βαζηιηθά βξέθε. Οη βαζηιηθέο ηξνθνί επηιέγνληαλ κε πνιχ πξνζνρή θαη 

ήηαλ πνιχ ζεβαζηέο απφ ηελ νηθνγέλεηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε βξεθηθή 

θαη πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα ήηαλ πςειή ζηελ αξραία Αίγππην θαη έηζη ε 

δήηεζε γηα ηξνθνχο ήηαλ κεγάιε. Οη γπλαίθεο απηέο έραηξαλ κεγάιεο 

αλαγλψξηζεο κέρξη ηνπ ζεκείνπ ιαηξείαο. Μφλν αλ δελ κπνξνχζε λα βξεζεί 

ηξνθφο, ή δελ ππήξραλ ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά κέζα, ηάηδαλ ηα βξέθε κε 

γάια δψσλ (Baumgartel, Sneeringer, & Cohen, 2016). 

 ηελ αξραία Ρψκε θαη Διιάδα ε ρξήζε ησλ ηξνθψλ ήηαλ 

δηαδεδνκέλε. Οη Ρσκαίνη θηιφζνθνη Πινχηαξρνο θαη Γέιιηνο, αλαγλψξηζαλ 

ηνλ δεζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο κέζσ 

ηνπ ζειαζκνχ. Έηζη ν Πινχηαξρνο ήηαλ αληίζεηνο κε ηε ρξήζε ηξνθψλ. 

Τπνζηήξηδε φηη ε απνρή κηαο κεηέξαο απφ ηνλ ζειαζκφ, ζα πξέπεη λα 

δηθαηνινγείηαη κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη άξξσζηε ή, ιφγσ ηεο 

επηζπκίαο ηεο γηα ηε γέλλεζε πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ, θαζψο, εθείλε ηελ 
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επνρή, ππήξρε ε αληίιεςε φηη ν ζειαζκφο έρεη αληηζπιιεπηηθή δξάζε 

(Αξηζηνηέιεο, Πεξί Εώωλ Γελέζεωο, IB, 8777a13). 

Οη ηξνθνί ζηελ αξραία Διιάδα θαη ηελ αξραία Ρψκε, ήηαλ ζθιάβεο, 

νη νπνίεο ζήιαδαλ ηα παηδηά άιισλ, έλαληη ρξεκαηηθήο ακνηβήο, θαη, ηειηθά, 

εμαζθάιηδαλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ ειεπζεξία ηνπο. Οη ηξνθνί, ινηπφλ, 

είραλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε κία νηθνγέλεηα θαη ζπρλά αλαιάκβαλαλ ηελ 

θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ (Fildes, 1988).  

Σν επάγγεικα ηεο ηξνθνχ επαλεκθαλίζηεθε ζηελ Δπξψπε ηνλ 14ν 

θαη 15ν αηψλα, φηαλ νη επγελείο θαη νη γπλαίθεο αλψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο, 

πξνζιάκβαλαλ ηξνθνχο γηα λα ζειάζνπλ ηα βξέθε ηνπο. Οη ηξνθνί, ζηε 

ζπλέρεηα, κεηαηξάπεθαλ ζε έλα επάγγεικα, ην νπνίν ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεβαζηφ θαη, ηαπηφρξνλα, θαιά πιεξσκέλν, θαζψο ιάκβαλαλ ηφζν ηξφθηκα 

φζν θαη δηακνλή γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, ε 

ρξήζε ηξνθνχ γηα ην ζειαζκφ ησλ παηδηψλ απνηεινχζε έλδεημε 

ζπκκεηνρήο ζηελ αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε. ηαδηαθά, νη αξηζηνθξαηηθέο 

νηθνγέλεηεο επηβάιινπλ λα έξρνληαη νη ηξνθνί ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 

ζπλήζεηα ηνπ «ζεηνχ» ζειαζκνχ ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλε ζε απηνχο ηνπο 

θχθινπο, ψζηε νη εμαηξέζεηο πξνθαινχζαλ ηε γεληθή θαηάπιεμε θαη ελίνηε 

ηνλ ζαπκαζκφ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο θφκηζζαο Αΐληα ηεο Βνπιψλεο, ε 

νπνία αξλήζεθε ζζελαξά λα αθήζεη άιιε γπλαίθα λα ζειάζεη ηα παηδηά 

ηεο, θαη απνθιήζεθε ε Δπινγεκέλε (Νηεκψδ, 1977).  

Μπνξεί ινηπφλ, λα ππνζηεξηρζεί φηη γηα κελ ηηο πινχζηεο γπλαίθεο, ε 

ρξήζε ηεο ηξνθνχ, ήηαλ έλαο ηξφπνο λα απνπνηεζνχλ ην βάξνο ηνπ 

ζειαζκνχ, ελψ γηα ηηο θησρέο, νη νπνίεο ζήιαδαλ ηα δηθά ηνπο παηδηά, έλαο 

ηξφπνο εμαζθάιηζεο ηαθηηθνχ εηζνδήκαηνο,. (Obladen, 2012). Παξφια 

απηά φκσο, θαη παξά ηελ θαηλνκεληθά πξνλνκηαθή ηνπο κεηαρείξηζε νη 

ηξνθνί, πθίζηαλην εθκεηάιιεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή θξνληίδα ησλ μέλσλ 

παηδηψλ είρε ζπρλά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα δηθά ηνπο παηδηά. Ζ ηξνθφο 
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έπξεπε λα παξακειήζεη ηα δηθά ηεο παηδηά, αθφκα θαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν 

ηε δσή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη απνζέκαηα άθζνλνπ γάιαθηνο γηα ην 

παηδί ηνπ θπξίνπ ηεο
9
. 

ηελ Ακεξηθή, απφ ην 1800 έσο ην 1930 πεξίπνπ, πνιιέο καχξεο 

ζθιάβεο νη νπνίεο δνχιεπαλ ζε θπηείεο θαθέ θαη δάραξεο, εμαλαγθάζηεθαλ 

λα δνπιέςνπλ σο ηξνθνί ζηα ζπίηηα ησλ ιεπθψλ θπξηψλ ηνπο. Απηφ 

ζήκαηλε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φηη νη αλάγθεο ησλ δηθψλ ηνπο παηδηψλ 

έξρνληαλ δεχηεξεο θαζψο ήηαλ εμαλαγθαζκέλεο λα ζειάδνπλ πξψηα ηα 

«ιεπθά» βξέθε. Ζ ρξήζε ηξνθψλ ζπληζηνχζε κία πεξίπινθε δηαδηθαζία 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γπλαίθεο κε άληζεο ζρέζεηο εμνπζίαο θαζψο 

πινπζηφηεξεο γπλαίθεο ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

θησρφηεξεο γπλαίθεο ρακειφηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηάμεσλ 

θνηλσληθέο ηάμεηο σο ηξνθνχο γηα λα ζειάδνπλ ηα παηδηά ηνπο (West & 

Knight, 2017). 

Σν 19
ν
 αηψλα, φκσο, ζηελ Δπξψπε ε πνπξηηαληθή ζενινγία θεξχηηεη 

ην πφζν δηαβνιηθφ είλαη κηα γπλαίθα λα κε ζειάδεη ε ίδηα ηα παηδηά ηεο. 

Απηά ηα θεξχγκαηα, δίδαζθαλ φηη κεηέξεο πνπ επέιεγαλ λα πξνζιάβνπλ 

κία ηξνθφ γηα λα ζειάζεη ηα παηδηά ηνπο θαη δελ ηα ζήιαδαλ νη ίδηεο γηα λα 

δηαηεξεζεί ε θνηλσληθή ηνπο δσή, ήηαλ εγσίζηξηεο θαη είραλ έιιεηςε 

αγάπεο γηα ην παηδί ηνπο. Έπεηηα απφ απηφ, ινηπφλ, ε απαζρφιεζε κηαο 

ηξνθνχ γηα λα ζειάζεη ηα παηδηά, σο ζχκβνιν ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, άξρηζε 

λα κεηψλεηαη - αλ θαη απηή ε αιιαγή παξαηεξήζεθε θπξίσο ζηε Γαιιία. 

Καζψο νη ηερλεηέο κέζνδνη δηαηξνθήο βειηηψζεθαλ θαη έγηλαλ 

αζθαιέζηεξεο, ε πξαθηηθή ηνπ λα πξνζιακβάλεη θάπνηνο κηα ηξνθφ έγηλε 

ιηγφηεξν θνηλή (Baumgartel, Sneeringer, & Cohen, 2016). 

                                                           
9 χκθσλα κε ηνλ Μαληά «δελ είλαη ηπραίν φηη ε παξακέιεζε πνιιψλ παηδηψλ ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ -θαη θπξίσο ε άζιηα δηαηξνθή ηνπο (ηα ηάηδαλ ιησκέλα δεκεηξηαθά)- νθεηιφηαλ ζην φηη 

νη κεηέξεο ηνπο, ζπρλά, εξγάδνληαλ σο ηξνθνί ζε πινχζηεο νηθνγέλεηεο» (Μαληάο, 2007). 
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ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, επαλάθακςε ε ρξήζε ηξνθνχ σο έλδεημε 

θνηλσληθήο ηζρχνο. Ωζηφζν, ιίγεο νηθνγέλεηεο κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ 

νηθνλνκηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Παξάιιεια, θαζψο κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 

20νχ αηψλα, ε Ακεξηθαληθή Ηαηξηθή Δηαηξεία πξνσζνχζε ηε ζξέςε κε γάια 

ζε κπνπθάιη, σο ηελ θαιχηεξε κέζνδν δηαηξνθήο θαη ηε ρξήζε ηξνθνχ, 

κφλν φηαλ ε δηαηξνθή κε ηε ρξήζε κπνπθαιηψλ απνηχγραλε, ε δήηεζε γηα 

ηξνθνχο κεηψζεθε πεξαηηέξσ (Stevens, Patrick, & Pickler, 2009) 

ηηο αξρέο ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, λνζνθνκεία θαη 

θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο μεθίλεζαλ λα θαηαςχρνπλ θαη λα απνζεθεχνπλ 

ην γάια γηα άξξσζηα παηδηά. Οη ηξνθνί είραλ πηα αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο 

ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο, ελψ, αξρηθά, πνιιέο ηξνθνί είραλ βξεη 

δνπιεηά εθεί· αξγφηεξα, φκσο, κε ηελ επξεία ρξήζε ησλ ςπγείσλ θαη ησλ 

παζηεξησηψλ, νη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχζαλ πηα κε γάια απφ δφηξηεο φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα.  

Ζ πξψηε ηξάπεδα γάιαθηνο ηδξχεηαη ζηελ Βηέλλε, ελψ ιίγν αξγφηεξα, 

ην 1919 αθνινχζεζαλ θαη νη ΖΠΑ. Απηφ ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1980, φηαλ 

πνιιέο ηξάπεδεο έθιεηζαλ εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηεο κεηάδνζεο ηνπ HIV
10

, 

δηφηη ν ηφο HIV κεηαδίδεηαη θαη κε ην κεηξηθφ γάια. ήκεξα, σζηφζν, κε 

ηελ χπαξμε εηδηθψλ νξνινγηθψλ εμεηάζεσλ, δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ 

κεηξηθνχ γάιαθηνο (Kim & Unger, 2010).  

  

                                                           
10

 Ζ ιέμε HIV πξνέξρεηαη απφ ηνπο αξρηθνχο ραξαθηήξεο ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ Human 

Immunodeficiency Virus θαη αθνξά ηνλ ηφ ηεο  αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο. O ηφο ηεο αλζξψπηλεο 

αλνζναλεπάξθεηαο, γλσζηφο ζπληνκνγξαθηθά σο HIV, είλαη ν ηφο πνπ πξνθαιεί ηε λφζν AIDS.  
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3.2 ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΓΗΚΣΤΑ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΜΖΣΡΗΚΟΤ 

ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΗ Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 
 

Τπάξρεη παγθνζκίσο έλα κεγάιν δίθηπν ηξαπεδψλ, γχξσ ζηηο 206, ζε 

26 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 22 ζηελ Ηλδία θαη 12 ζηελ Κίλα, ζηελ Απζηξαιία 4 

θαη ζηε Νέα Εειαλδία 1,ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη Καλαδά 26, ζηελ 

Νφηηα Ακεξηθή -ζε δηάθνξεο ρψξεο- 258, κε ηε Βξαδηιία λα έρεη 186, γχξσ 

ζηηο 70 ζηε Νφηηα Αθξηθή, Μεμηθφ 17 θαη άιιεο ρψξεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο 

28 (Haiden & Ziegler, 2016). 

ηελ Δπξψπε, κάιηζηα, ππάξρεη έλα κεγάιν δίθηπν δεκφζησλ 

ηξαπεδψλ, γχξσ ζηηο 220, κε ηε Γαιιία λα θαηέρεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ηξαπεδψλ (36)· δεχηεξε, θαηά ζεηξά, έξρεηαη ε νπεδία κε 28, θαη ηξίηε ε 

Φηιαλδία κε 17 ηξάπεδεο (Arnold, 2002) Σν 2010, ηδξχζεθε ε επξσπατθή 

έλσζε ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο EMBA (European Milk Bank 

Association) κέινο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε Διιάδα, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηξαπεδψλ κεηξηθνχ 

γάιαθηνο ζηελ Δπξψπε (Moro G. , 2018) 

Ζ Βξαδηιία, φπσο θαίλεηαη, θαηέρεη ην κεγαιχηεξν δίθηπν ηξαπεδψλ 

κεηξηθνχ γάιαθηνο παγθνζκίσο (πεξίπνπ 186)· ζε απηέο ζπγθεληξψλνπλ 

θαη επεμεξγάδνληαη πάλσ απφ 218.000 ιίηξα ην ρξφλν, θαη κε απηά ζηηίδνπλ 

πάλσ απφ 300.000 πξφσξα θαη ρακεινχ βάξνπο λενγλά. Ζ παξνρή απηνχ 

ηνπ γάιαθηνο, κάιηζηα, θαηά ην έηνο 1999-2000 εμνηθνλφκεζε γηα ην 

ππνπξγείν πγείαο 540 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απηφ πνπ είλαη ηφζν κνλαδηθφ, 

βέβαηα, κε ηελ πεξίπησζε ηεο Βξαδηιίαο είλαη φηη ε πξνψζεζε, ε πξνζηαζία 

θαη ε ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο έρεη βξεη επίζεο ηξφπνπο 

λα πξνσζήζεη, λα πξνζηαηέςεη θαη λα ππνζηεξίμεη ην κεηξηθφ ζειαζκφ. Σν 

Βξαδηιηάληθν κνληέιν, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ηε ρξήζε κεηξηθνχ 

γάιαθηνο θαη ζε λενγλά ηα νπνία δελ βξίζθνληαη ζε κνλάδεο εληαηηθήο 

λνζειείαο (ΜΔΝΝ). Σν 2015, κάιηζηα, πάλσ απφ 170.000 λενγλά έιαβαλ 



25 
 

κεηξηθφ γάια απφ δσξεά, ελψ πάλσ απφ 2 εθαηνκκχξηα γπλαίθεο έιαβαλ 

ππνζηήξημε θαηά ηε γαινπρία απφ ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο ζηε 

Βξαδηιία (Arnold, 2006). 

Ο Καλαδάο θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, παξάιιεια, 

δεκηνχξγεζαλ ηελ Έλσζε Σξαπεδψλ Μεηξηθνχ Γάιαθηνο ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο (HMBANA
11

). Όιεο νη ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ ζχλδεζκν HMBANA, ζπληζηνχλ ηξάπεδεο πνπ δελ 

βαζίδνληαη ζην θέξδνο· αληίζεηα, ιακβάλνπλ γάια απφ δσξήηξηεο θαη ην 

δηαζέηνπλ θπξίσο ζε Ννζνθνκεία θαη ζε Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

Νενγλψλ (Unger & Kim, 2010). Σα κέιε ηεο HMBANA, ζχκθσλα κε ηα 

ηειεπηαία λέα ηνπ νξγαληζκνχ, αξηζκνχλ ζε 27.
12

  

 ηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί κία δεκφζηα ηξάπεδα ζην λνζνθνκείν 

«ΔΛΔΝΑ» ζηελ Αζήλα απφ ην 1947. Ζ ηξάπεδα απηή δέρεηαη θαη γάια απφ 

κεηέξεο ηεο θνηλφηεηαο απφ φιε ηελ Διιάδα θαη ην δηνρεηεχεη ζηε 

Μ.Δ.Ν.Ν. ηνπ Ννζνθνκείνπ Έιελα θαζψο επίζεο θαη ζε θάπνηεο άιιεο 

Μ.Δ.Ν.Ν. Ννζνθνκείσλ πνπ βξίζθνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Αζήλα ελψ δελ 

κπνξεί λα απνζηείιεη κεηξηθφ γάια επεμεξγαζκέλν απφ ηελ ηξάπεδα ζε 

Ννζνθνκεία ηεο επαξρίαο.  

Δλψ, φκσο, ζηηο δπηηθνχ ηχπνπ θνηλσλίεο ππάξρεη άλζηζε ζηε ρξήζε 

ηνπ γάιαθηνο απφ ηηο ηξάπεδεο, ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο ε επηθξαηνχζα 

ζξεζθεία είλαη ην Ηζιάκ, ππάξρνπλ ζξεζθεπηηθέο ελζηάζεηο γχξσ απφ ηε 

ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ δφηξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε 

ηξαπεδψλ αλζξσπίλνπ γάιαθηνο ζηηο κνπζνπικαληθέο ρψξεο, απνηειεί, 

φπσο ζεσξνχλ, πξφθιεζε, αθξηβψο ιφγσ ηεο παξάδνζεο ηεο ζπγγέλεηαο 

γάιαθηνο.  

                                                           
11 Ζ ιέμε HMBANA πξνέξρεηαη απφ ηνπο αξρηθνχο ραξαθηήξεο ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ Human Milk 

Bank Association of North America 
12

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

https://www.hmbana.org 

 

https://www.hmbana.org/
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ε θάπνηεο ρψξεο, απηή ε παξάδνζε επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηηο 

κεηέξεο κνπζνπικάλσλ, φζνλ αθνξά ζηε δσξεά γάιαθηνο ή ζηε ιήςε 

γάιαθηνο δφηε γηα ην πξφσξν λενγλφ, θαζψο φζνη έρνπλ ζειάζεη απφ ηελ 

ίδηα κεηέξα νλνκάδνληαη «νκνγάιαθηνη» -πξάγκα ην νπνίν απνηειεί έλα 

βαζκφ ζπγγέλεηαο γηα απηνχο. Ωζηφζν, ν κνπζνπικαληθφο λφκνο επηηξέπεη 

ηε ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ δσξεά, ππφ νξηζκέλεο, 

βέβαηα, ζπλζήθεο· γηα παξάδεηγκα, εάλ ην γάια πξνέξρεηαη απφ κία κφλν 

γλσζηή δσξήηξηα ή ζπγθεληξψλεηαη απφ ην γάια ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

δσξεηξηψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη κνπζνπικάλνη γνλείο πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ φηη νη ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα πξφσξα βξέθε, εάλ πιεξνχληαη απζηεξνί φξνη (Khalil, Buffin, 

Sanlaville, & Picaud, 2015) – δήηεκα ην νπνίν, ζαθψο ζέηεη εξσηήκαηα 

γχξσ απφ πηζαλή δηαθίλεζε ή θαη θνηλνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

δσξεηξηψλ, ε αλάιπζε, σζηφζν ηνπ νπνίνπ μεθεχγεη απφ ην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο παξαηεξείηαη αχμεζε ηφζν ησλ πξφσξσλ γελλήζεσλ, φζν θαη 

αχμεζε ζηα πνζνζηά επηβίσζεο ησλ πξφσξσλ λενγλψλ. Σν γεγνλφο απηφ 

πξνθάιεζε, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία έηε αχμεζε ηνπ παγθνζκίνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο ζηηο ΜΔΝΝ. Πνιπάξηζκεο 

κειέηεο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, ηνλίδνπλ πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη γηα ηα λενγλά θαη ηδηαίηεξα ηα πξφσξα λα ηξέθνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ κεηξηθφ γάια. Ωζηφζν, ζηελ Διιάδα δελ έρεη αλαπηπρζεί 

επαξθψο έλα δίθηπν ηξαπεδψλ νχηε έρεη πξνσζεζεί ε ηδέα ηεο δσξεάο 

κεηξηθνχ γάιαθηνο. Μία απφ ηηο αηηίεο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ είλαη ε 

έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηνλ ζειαζκφ.  

ηε ρψξα καο ηα πνζνζηά κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ρσξίο ππνθαηάζηαην 

κεηξηθνχ γάιαθηνο, θαηά ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή 

Μειέηε εθηίκεζεο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 
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ηνπ Μεηξηθνχ Θειαζκνχ ζηελ Διιάδα πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2018, είλαη 

23,53% (Ζιηνδξνκίηε, θαη ζπλ., 2018) Σν πνζνζηφ είλαη αξθεηά ρακειφ, 

ελψ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε έιιεηςε πνιηηηθψλ πνπ λα αθνξνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκφζηαο πγείαο. ε κία έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε δεκφζηα 

λνζνθνκεία θαη ηδησηηθέο θιηληθέο ζηελ Αζήλα, ε νπνία ζθνπφ είρε λα 

δείμεη πνηνο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα ειιεληθά λνζνθνκεία έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηα «Γέθα βήκαηα γηα ηνλ επηηπρή ζειαζκφ», ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη, ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, ε Διιάδα δελ έρεη δεκηνπξγήζεη 

αθφκα έλα θαηάιιειν ελεκεξσκέλν θαη ππνζηεξηθηηθφ ξπζκηζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ην ζειαζκφ (Daglas, Petoussi, Dionysiou, & 

Athanassakis, 2010). Αληίζηνηρα θαίλεηαη ππνιείπεηαη θαη ην θνηλσληθφ 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ (Βαξνπμή, 2016). 

Σξέρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηνπ ζειαζκνχ έρνπλ 

νδεγήζεη ζηε ζέζπηζε λφκσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, 

εκπνξία θαη δηαθίλεζε ππνθαηάζηαησλ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη ηελ 

εγγχεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ άδεηα κεηξφηεηαο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ζηα 

πνζνζηά επηθξάηεζεο ηνπ ζειαζκνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε φηη ηα παηδηά ζα 

έρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή αλάπηπμε θαη εμέιημε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε πνιηηηθή πξνψζεζεο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ ζειαζκνχ. Όπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία, 

ην 1972 κφλν ην 22% ζήιαζαλ ηα παηδηά ηνπο γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο 

(Eckhardt & Hendershot, 1984, pp. 410-415), ελψ ην 1975 ην πνζνζηφ απηφ 

έθηαζε ζην 34% θαη ην 1984 ζην 59,7%. (Martinez & Krieger, 1985, pp. 

1004-1008). Μία αλάινγε πξαθηηθή πξνψζεζεο ζα κπνξνχζε λα ιάβεη 

ρψξα θαη ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

γχξσ απφ ηε δσξεά κεηξηθνχ γάιαθηνο. 

ηελ Διιάδα, πξψην ην καηεπηήξην «Έιελα Βεληδέινπ» ίδξπζε 

ηξάπεδα γάιαθηνο ην 1947 (Κακπεξφπνπινο, 2009). Σν 1948 αγνξάζζεθε 

ην πξψην ειεθηξηθφ ςπγείν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Σξάπεδαο θαη μεθίλεζε, 
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επίζεκα, ε ζπιινγή δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

ίδξπζεο ηεο, ε Σξάπεδα Γάιαθηνο ηνπ Μαηεπηεξίνπ «Έιελα Βεληδέινπ», 

είρε πιήξε θαη άξηηα νξγάλσζε. Πέξαλ ησλ ρψξσλ άληιεζεο θαη 

παζηεξίσζεο ηνπ γάιαθηνο, δηέζεηε ζάιακν κε 4 θιίλεο, φπνπ κπνξνχζαλ 

κεηέξεο λα παξακέλνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ, άκεζα, ην γάια ηνπο ζηα 

λενγλά ηνπο ηα νπνία λνζειεχνληαλ ζηε ΜΔΝΝ.  

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1980, άλνημε ηηο πχιεο ηεο ζηελ Διιάδα ε 

δεχηεξε θαηά ζεηξά Σξάπεδα Μεηξηθνχ Γάιαθηνο ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ 

«Αγία νθία». Πξφθεηηαη, πην ζπγθεθξηκέλα, γηα έλα απφ ηα δχν 

κεγαιχηεξα παηδηαηξηθά Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο καο, ην νπνίν δέρεηαη 

λενγλά, βξέθε θαη παηδηά απφ φιε ηελ Διιάδα. ηελ ηξάπεδα κεηξηθνχ 

γάιαθηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ «Αγία νθία» ην γάια πξνέξρεηαη απφ κεηέξεο 

νη νπνίεο έρνπλ πξφσξα λενγλά ζηε ΜΔΝΝ, θαη φρη απφ δφηξηεο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ ηξάπεδα γάιαθηνο ηνπ Μαηεπηεξίνπ «Έιελα Βεληδέινπ» 

(Ληφζεο, Γξηηζάθνπ, Παζραιίδνπ, Σζίιηα, Παπαθίιε, & Σδάθε, 2015) . 

Σν 2018, μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηξάπεδαο 

κεηξηθνχ γάιαθηνο ζην Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο, ζηελ 

Παλεπηζηεκηαθή ΜΔΝΝ, κε αγνξά παζηεξησηή θαη ςπγείνπ· σζηφζν, πξνο 

ην παξφλ, βξίζθεηαη ππφ ζχζηαζε θαη δελ έρεη μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία. 

Σαπηφρξνλα, κε ηε λνκνζεζία Ν.4316/2014 - ΦΔΚ 270/Α/24-12-

2014, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, θαζψο 

θαη ηεο ηδεάο ηεο δσξεάο, ην άξζξν 3, ην νπνίν αθνξά ηελ πξναγσγή ηνπ 

κεηξηθνχ ζειαζκνχ αλαθέξεηαη μεθάζαξα: «ηα δεκόζηα Ννζνθνκεία, ζηα 

Ννζειεπηηθά Ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ηε κνξθή Ν.Π.Η.Γ. θαη ζηηο 

ηδηωηηθέο Κιηληθέο πνπ δηαζέηνπλ κνλάδα λενγλώλ, δεκηνπξγείηαη Σξάπεδα 

Γάιαθηνο. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο, κεηά από εηζήγεζε ηνπ 

Ηλζηηηνύηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνύ θαη γλωκνδόηεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα 

ην Μεηξηθό Θειαζκό, θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο, νη 



29 
 

δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο, ηα θξηηήξηα, νη δείθηεο θαη νη δηαδηθαζίεο 

αμηνιόγεζεο, θαζώο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ηεο Σξάπεδαο 

Γάιαθηνο. Αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ αλωηέξω είλαη ε 

Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγηεηλήο θαη ε Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Μνλάδωλ Τγείαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο»· σζηφζν ε δηάηαμε απηή, έσο ην 2020, παξακέλεη 

αλελεξγή. 

ηελ Διιάδα, επί ηνπ παξφληνο, ηα κφλα λενγλά πνπ κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ κεηξηθφ γάια απφ ηξάπεδα είλαη απηά πνπ βξίζθνληαη ζηηο ΜΔΝΝ 

ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο. Ωζηφζν αλ ππήξρε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ 

ηξαπεδψλ ζα κπνξνχζε θάζε λενγλφ πνπ βξηζθφηαλ ζε δπζρεξή ζέζε – θαη 

δελ κπνξνχζε λα ζηηηζηεί κε ην γάια ηεο κεηέξαο ηνπ – λα ιάβεη γάια απφ 

ηξάπεδα θαη ηδηαίηεξα ηα πην επάισηα λενγλά (πξφσξα-αζζελή). 

Ζ πξνψζεζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη ηεο δσξεάο απηνχ ζε 

δεκφζηεο ηξάπεδεο, απνηειεί κηα ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο πξνο ηα λενγλά-

βξέθε. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα λενγλά ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

έλα αζθαιέο «αγαζφ» ε Πνιηηεία νθείιεη λα ιεηηνπξγεί δεκφζηεο ηξάπεδεο 

βάζε ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνθφιισλ ηα νπνία αλαιχνληαη ζην ακέζσο 

επφκελν θεθάιαην. 
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3.3 ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ  
 

Ζ δσξεά κεηξηθνχ γάιαθηνο, αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ 

Ηαηξηθή βηβιηνγξαθία ην 1914, φηαλ νη γηαηξνί παξαηήξεζαλ πσο ηα 

άξξσζηα παηδηά αλαξξψλνπλ επθνιφηεξα αλ ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά, ή ελ 

κέξεη, κε κεηξηθφ γάια (Murlin & Hoobler, 1914). Με ηελ έλλνηα Γσξεά 

Μεηξηθνχ Γάιαθηνο, εηδηθφηεξα, λνείηαη ε παξνρή κεηξηθνχ γάιαθηνο ζε 

έλα λενγλφ απφ κηα γπλαίθα, ε νπνία δελ είλαη κεηέξα ηνπ, ρσξίο λα 

ππάξρεη, θπζηθά, νηθνλνκηθφ ή άιιν φθεινο ή θάπνηαο κνξθήο 

εμαλαγθαζκφο απφ ηελ ηξάπεδα. Όπσο είδακε, ινηπφλ, παξαπάλσ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή ε ζίηηζε ησλ λενγλψλ κε κεηξηθφ γάια, εηδηθά απηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε δπζρεξή ζέζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε δσξεά κεηξηθνχ γάιαθηνο 

μεθίλεζε αξρηθά γηα λα ππνζηεξηρζνχλ νη απμεκέλεο αλάγθεο λενγλψλ θαη 

βξεθψλ πνπ βξηζθφηαλ ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο είηε ιφγσ 

πξνσξφηεηαο είηε ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο. Οη κεηέξεο ησλ παηδηψλ 

απηψλ, εμαηηίαο ηνπ πξναλαθεξζέληνο απνρσξηζκνχ ησλ λενγλψλ ηνπο 

(λνζειεία ζε Μ.Δ.Ν.Ν.) θαη πξνθεηκέλνπ λα ηα ζηηίζνπλ κε κεηξηθφ γάια, 

έγηλαλ νη πξψηεο δσξήηξηεο κεηξηθνχ γάιαθηνο (Haiden & Ziegler, 2016).  

Οη ηξάπεδεο είλαη δεκφζηνη νξγαληζκνί πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ 

πξνψζεζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη ηεο έλλνηαο ηεο δσξεάο κεηξηθνχ 

γάιαθηνο. Δπίζεο, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ, θχξηα ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ 

είλαη λα ζπιιέγνπλ, λα ειέγρνπλ, λα απνζεθεχνπλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη 

δηαλέκνπλ ην κεηξηθφ γάια φηαλ ρξεηάδεηαη. Οη απζηεξέο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ πνηφηεηαο πνπ αθνινπζνχλ νη ηξάπεδεο γάιαθηνο εμαζθαιίδνπλ 

ηελ αζθάιεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ δσξεηξηψλ. Ωζηφζν, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο -παζηεξίσζε- ππάξρεη 

απψιεηα θάπνησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ.  
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Σν ζηνίρεκα πνπ έρνπλ λα πεηχρεη νη ηξάπεδεο είλαη λα πξνζθέξνπλ 

έλα αζθαιέο «αγαζφ» απαιιαγκέλν απφ κηθξνβηνινγηθφ θνξηίν (ηθαλφ γηα 

κεηάδνζε λνζεκάησλ), δηαηεξψληαο, παξάιιεια, φζν πην πνιιά απφ ηα 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ αθαηέξγαζηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο (Moro & 

Arslanoglu, 2012). Ωζηφζν, ιφγσ ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο 

ηεο ρξήζεο κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ πξφσξα λενγλά, νη δεκφζηεο ηξάπεδεο 

δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο. Έηζη 

έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη θαη ηξάπεδεο ζην ηδησηηθφ ηνκέα πνπ 

ιακβάλνπλ γάια απφ «δσξεά» έλαληη ακνηβήο νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ 

παξαθάησ. 

Οη δεκφζηεο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ θπξίσο ζηα πιαίζηα 

Ννζνθνκείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε Ννζνθνκεία φπνπ ιεηηνπξγνχλ 

Μ.Δ.Ν.Ν., κε ζθνπφ λα ζηηίζνπλ πξφσξα λενγλά ή λενγλά κε πξνβιήκαηα 

πγείαο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα λενγλά βξίζθνληαη ζηε Μ.Δ.Ν.Ν. θαη 

λνζειεχνληαη καθξηά απφ ηε κεηέξα ηνπο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζηηηζηνχλ 

κε κεηξηθφ γάια απφ απηήλ. Γηα λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα νη κεηέξεο 

(πνπ παξά ην γεγνλφο φηη ηα λενγλά ηνπο λνζειεχνληαη έρνπλ γάια) ην 

αληινχλ κε εηδηθά ζήιαζηξα θαη ην δσξίδνπλ ζηελ ηξάπεδα, απφ ηελ νπνία, 

κεηά απφ κηα εηδηθή επεμεξγαζία, κπνξεί λα δνζεί ζην λενγλφ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο ηξάπεδαο. Δπηπιένλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη κεηέξεο 

εμαηηίαο απηνχ ηνπ απνρσξηζκνχ ζηακαηνχλ λα έρνπλ κεηξηθφ γάια πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζηηίζνπλ ηα λενγλά ηνπο, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα 

ηειεπηαία πξέπεη λα ζηηηζηνχλ κε γάια απφ κηα δσξήηξηα.  

Σν γάια πνπ δίλεηαη ζηα λενγλά, ζηηο Μ.Δ.Ν.Ν., φπνπ ππάξρεη 

ηξάπεδα, δελ είλαη ην γάια ηεο κεηέξαο ηνπο (αθφκε θαη αλ ε κεηέξα ηνπο 

ην αληιήζεη θαη ην δσξίζεη), θαζψο ην γάια πνπ δσξίδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη επάξθεηα, ππφθεηηαη ζε επεμεξγαζία, 

κέξνο ηεο νπνίαο είλαη ε νκνηνγελνπνίεζε φισλ ησλ δεηγκάησλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ ηξάπεδα. Αθφκε ππάξρεη δπλαηφηεηα λα γίλεη δσξεά ζηελ 
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ηξάπεδα απφ κεηέξεο ηεο θνηλφηεηαο, ησλ νπνίσλ ηα βξέθε ηνπο έρνπλ 

ειηθία έσο 6 κελψλ, θαζψο, αξγφηεξα, φπσο είδακε παξαπάλσ, αιιάδεη ε 

ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο θαη δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηα λενγλά. Δπίζεο, 

δσξήηξηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη κεηέξεο, νη νπνίεο έρνπλ ράζεη ηα βξέθε 

ηνπο αιιά επηζπκνχλ λα δσξίζνπλ ην γάια ηνπο. 

Οπφηε ζε λνζνθνκεία φπνπ ππάξρεη ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο, νη 

κεηέξεο ή νη δσξήηξηεο θέξλνπλ ην γάια αληιεκέλν απφ ην ζπίηη ή ην 

αληινχλ εθεί θαη κεηά απφ ζρεηηθή επεμεξγαζία ηνπ, φπσο αλαιχεηαη 

παξαθάησ, ρνξεγείηαη ζηα λενγλά απφ ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο. Δλψ ζηα 

λνζνθνκεία, φπνπ δελ ππάξρεη ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα νη ίδηεο νη κεηέξεο λα θέξνπλ ην δηθφ ηνπο γάια αληιεκέλν θαη 

λα ην δψζνπλ νη ίδηεο ζηα παηδηά ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη γνλείο 

δελ θέξλνπλ πάληα ην δηθφ ηνπο γάια άιια θαη γάια πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

κέζσ άηππεο δσξεάο κε φηη ζπλέπεηεο κπνξεί, απηφ λα ζπλεπάγεηαη γηα ηα 

παηδηά ηνπο – δήηεκα ην νπνίν ζα αλαιπζεί ελδειερψο ζε επφκελν 

θεθάιαην. 

Οη δσξήηξηεο, φπσο είλαη θπζηθφ, δελ πιεξψλνληαη κε θαλέλαλ 

ηξφπν γηα ηε δσξεά ηνπο. Ζ Γσξεά Μεηξηθνχ Γάιαθηνο ζε κία ηξάπεδα, 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ δσξήηξηεο νη νπνίεο, νηθεηνζειψο, πξνζθέξνπλ γάια, 

απφ ην πεξίζζεπκα ηνπο, ρσξίο, πξνθαλψο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

παξακεινχλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ δηθνχ ηνπο βξέθνπο.  

Ζ ζπλεζέζηεξε πξαθηηθή είλαη ε ζπγθέληξσζε γάιαθηνο απφ πνιιέο 

δφηξηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ φπσο πξσηεΐλεο θαη ιίπε. Σν γάια, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ 

δσξεά, ζπρλά παζηεξηψλεηαη θαη θαηαςχρεηαη γηα δηάζηεκα έσο 1 έηνο. Ζ 

κέζνδνο ηεο παζηεξίσζεο πξνζθέξεη κία θαιή εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηεο 

κηθξνβηνινγηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο βηνινγηθήο πνηφηεηαο. Οη δσξήηξηεο, 

θπζηθά, εμεηάδνληαη σο πξνο ηε γεληθή πγεία ηνπο, ελψ ζε απηή ηελ εμέηαζε 
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πεξηιακβάλνληαη θαη έλα ηζηνξηθφ ζπλεζεηψλ πγείαο, φπσο ε ρξήζε αιθνφι 

ή λαξθσηηθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ (Haiden & Ziegler, 2016). 

Σα πξσηφθνιια ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο 

αθνξνχλ ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ησλ δσξεηξηψλ 

κεηξηθνχ γάιαθηνο, ην ίδην ην αλζξψπηλν κεηξηθφ γάια, ηνλ ηξφπν κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ζα δσξηζζεί κε αζθάιεηα, θαζψο θαη ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν 

ζα ρνξεγεζεί. Δπίζεο αθνξνχλ ζηα ζέκαηα ελήκεξεο ζπλαίλεζεο ηφζν ηεο 

δφηξηαο φζν θαη ηνπ ιήπηε (λενγλφ), θαζψο θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δσξεάο. Σν 

πξσηφθνιιν ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη ην ίδην ζε 

φιεο ηηο ηξάπεδεο, σζηφζν ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα 

(Human Milk Banking Association of North America, 2020) . 

Οη ππνςήθηεο δφηξηεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε νξνινγηθφ έιεγρν 

γηα κεηαδηδφκελα λνζήκαηα ελψ, αθνινχζσο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ 

έλα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην, ζε κία πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηνπο απφ ηε 

καία ηεο Σξάπεδαο Γάιαθηνο, ε νπνία αθνξά πξνζσπηθά δεδνκέλα 

επαίζζεηα θαη κε. πγθεθξηκέλα, γηα λα γίλεη, κηα γπλαίθα δσξήηξηα 

κεηξηθνχ γάιαθηνο πξέπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

1. Να έρεη θαιή πγεία, λα κελ ιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή 

(εθηφο απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα πνπ επηηξέπνληαη), λα κελ 

θαπλίδεη θαη λα κελ θάλεη ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

2. Να ζπλαηλέζεη ζηε δηελέξγεηα ελφο αηκαηνινγηθνχ ηεζη ην 

νπνίν αληρλεχεη ζπγθεθξηκέλα κεηαδνηηθά λνζήκαηα. 

3. Να έρεη αξθεηφ γάια ψζηε ην βξέθνο ηεο λα αλαπηχζζεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά (Bharadva, et al., 2014), 

ε φ,ηη αθνξά ζην κεηξηθφ γάια, ην ηειεπηαίν εμάγεηαη απφ ηελ ίδηα 

ηε γπλαίθα-δσξήηξηα κε ζήιαζηξν ρεηξνθίλεην ή ειεθηξηθφ, ελψ ζηε 
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ζπλέρεηα, ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθά απνζηεηξσκέλνπο πεξηέθηεο θαη 

κεηαθέξεηαη ζηελ ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο ζε ζπλζήθεο ςπρξήο 

απνζήθεπζεο. Οη δφηξηεο κεηέξεο ελεκεξψλνληαη, ιεπηνκεξψο, γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην γάια αληιείηαη θαη ζπιιέγεηαη. 

Δπίζεο ζπκπιεξψλνπλ έλα έληππν κε ην νπνίν δειψλνπλ ηελ 

επηζπκία ηνπο λα γίλνπλ δσξήηξηεο κε ειεχζεξε βνχιεζε (έληππν 

ζπλαίλεζεο)· ζπλαηλνχλ ζην φηη ην βηνινγηθφ πιηθφ ηνπο (κεηξηθφ γάια) ζα 

δνζεί γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ζξέςε λενγλψλ, θαη φηη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε εξεπλεηηθνχο ή άιινπο ζθνπνχο. πλαηλνχλ αθφκε φηη 

ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δσξεά ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζα απνζεθεχνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηξάπεδαο θαη δελ 

ζα δνζνχλ ζε ηξίηνπο.  

ε φιεο ηηο δσξήηξηεο ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη εμέηαζε 

αίκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη έιεγρν γηα ηνλ ηφ ηεο επίθηεηεο 

αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (HIV I θαη II), έιεγρν επαηίηηδαο Β θαη C 

θαζψο, επίζεο, θαη έιεγρν γηα ζχθηιε. Αλάινγα, θπζηθά, απφ ηε ρψξα ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ε ηξάπεδα, ιακβάλεηαη ππ’ φςε θαη ε επίπησζε λνζεκάησλ 

φπσο ε θπκαηίσζε. Δπίζεο, παξά ην γεγνλφο φηη ν κεγαινθπηηαξντφο 

(CMV) θαηαζηξέθεηαη κε ηελ παζηεξίσζε, ζηελ ηξάπεδα γάιαθηνο ηνπ 

καηεπηεξίνπ Έιελα Βεληδέινπ, σο επηπξφζζεηε δηθιείδα αζθαιείαο, 

απνξξίπηνληαη δείγκαηα ζεηηθά ζε απηφλ.  

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη δσξήηξηεο δε ιακβάλνπλ απνδεκίσζε, 

αιιά ζε νξηζκέλεο ρψξεο νη δσξήηξηεο ιακβάλνπλ κία κέηξηα ρξεκαηηθή 

απνδεκίσζε ε νπνία δελ απνηειεί θίλεηξν γηα ηε δσξεά αιιά σο επί ην 

πιείζηνλ δείγκα εθηίκεζεο. ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο 

ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ηε δσξεά κεηξηθνχ γάιαθηνο. 

ε γεληθέο γξακκέο, φιεο νη ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο αθνινπζνχλ 

ηηο ίδηεο, ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ην ρεηξηζκφ θαη ηελ απνζήθεπζε 
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ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ δσξεά (Human Milk 

Banking Association of North America, 2020). Οη δσξήηξηεο 

θαζνδεγνχληαη απφ ηελ ηξάπεδα ζρεηηθά κε ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο 

πγηεηλήο (θαζαξηζκφο ηνπ καζηνχ, πιχζηκν ρεξηψλ) θαη άληιεζεο γάιαθηνο 

γηα ηε κείσζε ηπρφλ επηκνιχλζεσλ. Ζ ηξάπεδα, επηπιένλ, παξέρεη 

θαηάιιεινπο πεξηέθηεο ζηηο δσξήηξηεο γηα ηελ άληιεζε ηνπ γάιαθηνο. ε 

θάζε πεξηέθηε, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο δσξήηξηαο, ε 

εκεξνκελία θαη ε ψξα πνπ έγηλε ε άληιεζε ηνπ γάιαθηνο. Σν γάια 

παξακέλεη ζε ςχμε έσο φηνπ παξαιεθζεί απφ ηελ ηξάπεδα κεηξηθνχ 

γάιαθηνο.  

ηε ζπλέρεηα, ην γάια απφ 3-5 δφηξηεο αλακεηγλχεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί κηα νκνηνγέλεηα ζηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, φπσο πξσηεΐλεο θαη 

ιίπε. Μεηά ηελ αλάκεημε, ην γάια ηνπνζεηείηαη ζε πεξηέθηεο ησλ 100ml. H 

παζηεξίσζε ηνπ γάιαθηνο ιακβάλεη ρψξα ζε πδαηφινπηξν ζηνπο 62.5 °C 

γηα 30 ιεπηά, ελψ αθνινπζείηαη απφ γξήγνξν πάγσκα. Σν επφκελν βήκα 

είλαη ε απνζήθεπζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ζηνπο –20°C. Ζ κέζνδνο απηή 

απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν επίηεπμεο κηθξνβηαθήο αζθάιεηαο, ρσξίο, 

σζηφζν, ηνλ θίλδπλν χπαξμεο κεγάιεο αιινίσζεο ησλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ γάιαθηνο ιφγσ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο (Moro & 

Arslanoglu, 2012). Σν γάια, κεηά ηε ζπιινγή ηνπ, ζα πξέπεη λα 

απνζεθεχεηαη ζηελ θαηάςπμε ζηνπο -18 έσο -20νC. ηελ ζεξκνθξαζία 

απηή, ην γάια κπνξεί λα δηαηεξεζεί κέρξη θαη 3 κήλεο. 

 Σν γάια ησλ δνηξηψλ κεηέξσλ ηεο θνηλφηεηαο κεηαθέξεηαη ζηελ 

Σξάπεδα Γάιαθηνο θαηεςπγκέλν, κέζα ζε εηδηθνχο πιαζηηθνχο πεξηέθηεο, 

νη νπνίνη δηαηεξνχλ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία κε παγνθχζηεο. Οη κεηέξεο 

ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα απνθεπρζεί ε επηκφιπλζε 

ηνπ γάιαθηνο, δηαηεξψληαο ηελ αληιία θαη ηηο άιιεο ζπζθεπέο 

απνζηεηξσκέλεο. ηε ζπλέρεηα ζην γάια, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

ηξάπεδα κηθξνβηνινγηθφο έιεγρνο, νκνγελνπνηείηαη θαη παζηεξηψλεηαη. Ζ 



36 
 

παζηεξίσζε, αμίδεη λα ηνληζηεί, απνηειεί κία κέζνδν απνηειεζκαηηθήο 

θαηαζηξνθήο παζνγφλσλ κηθξνβίσλ θαη ηψλ, πνπ, δπλεηηθά, ελδέρεηαη λα 

επηκνιχλνπλ ην κεηξηθφ γάια θαη, αθνινχζσο, λα κεηαδνζνχλ ζην λενγλφ. 

πγθεθξηκέλα, ε παζηεξίσζε θαηαζηξέθεη ηνλ ηφ ηεο επίθηεηεο 

αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (HIV1 θαη HIV2), ηoλ κεγαινθπηηαξντφ 

(CMV), ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο C θαη ηνλ ιεκθνηξφπν θπηηαξηθφ ηφ (T-

lymphoma virus). Δπηπξνζζέησο, κε ηελ παζηεξίσζε θαηαζηξέθνληαη 

κηθξφβηα φπσο ην κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο θαη ε σρξά ζπεηξνραίηε, 

θαζψο θαη άιια θνηλά παζνγφλα. Θα πξέπεη, φκσο, λα ηνληζζεί, φηη ε 

παζηεξίσζε κεηψλεη, άιινηε ζε κεγαιχηεξν θαη άιινηε ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ, θαη ζεκαληηθνχο αλνζνινγηθνχο θαη, ηαπηφρξνλα, ζξεπηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ πεξηέρεη ην θξέζθν κεηξηθφ γάια (Arnold, 2002). 

πλήζσο, νη ιήπηεο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη πξφσξα λενγλά 

ρακεινχ βάξνπο -θάησ απφ 1500kgr- ιφγσ ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ 

ινηκψμεσλ. Δπίζεο, ιήπηεο είλαη θαη λενγλά πνπ βξίζθνληαη ζηε ΜΔΝΝ θαη 

πάζρνπλ απφ γαζηξεληεξηθέο αλσκαιίεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 

γαζηξεληεξηθή επέκβαζε κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ην ζχλδξνκν ηνπ 

βξαρέσο έληεξνπ. Σα πξφσξα λενγλά κε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πγείαο 

ή φρη, απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε νκάδα ιεπηψλ γάιαθηνο δφηξηαο, αιιά 

είλαη θαη εθείλα πνπ απνθνκίδνπλ, θαηά πνιχ, ηα κεγαιχηεξα νθέιε απφ ηε 

ιήςε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο (Brown Belfort, 2018).  

Ωζηφζν ιήπηεο κεηξηθνχ γάιαθηνο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη 

κεγαιχηεξα βξέθε θαη παηδηά κε δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο 

ηξνθηθέο αιιεξγίεο, δηαηξνθηθέο δπζαλεμίεο, γαζηξνεηζνθαγηθή 

παιηλδξφκεζε ζέκαηα αλάπηπμεο, αλζεθηηθήο εληεξίηηδαο απφ ξνηατφ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ρεκεηνζεξαπείαο ζε πεξηπηψζεηο λενπιαζηψλ, θάλνληαο ρξήζε 

αγειαδηλνχ εμαλζξσπνπνηεκέλνπ γάιαθηνο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ αξθεηέο 

αλαθνξέο φηη ην κεηξηθφ γάια ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελήιηθεο κε εηδηθά 

πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο ζηε κεηακφζρεπζε ήπαηνο φπνπ ππάξρεη 
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αλεπάξθεηα ησλ IgA αληηζσκάησλ (Merhav, Wright, Mieles, & Van Thiel , 

1995) ή ζε πεξηπηψζεηο ελήιηθσλ αζζελψλ κε θαξθίλν (Rough, Sakamoto, 

Fee, & Hollenbeck, 2009). 
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3.4 Ζ ΑΣΤΠΖ «ΓΧΡΔΑ» ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΜΔ ΣΖ 

ΥΡΖΖ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ 
 

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ζρεηίδεηαη κε 

ην αλ ην κεηξηθφ γάια πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δσξεά είλαη αζθαιέο. Ζ 

αζθάιεηα ελ πξνθεηκέλσ, ζπλδέεηαη κε ηελ αλεζπρία γηα ηνλ θίλδπλν 

κεηάδνζεο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ κέζσ ηνπ γάιαθηνο. Ωζηφζν, 

αθνινπζψληαο ην παξαπάλσ, πξναλαθεξζέλ, πξσηφθνιιν δηαινγήο 

δσξεηξηψλ θαη ηεο παζηεξίσζεο ηνπ γάιαθηνο, ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα 

ζηηο δεκφζηεο ηξάπεδεο, ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο λνζεκάησλ γίλεηαη πάξα 

πνιχ κηθξή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα κεηάδνζε 

λνζεκάησλ απφ κεηξηθφ γάια πνπ δηαθηλείηαη κέζσ ηεο δεκφζηαο ηξάπεδαο 

κεηξηθνχ γάιαθηνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ωζηφζν, δελ ηζρχεη ην ίδην γηα 

ην κεηξηθφ γάια, ην νπνίν δηαθηλείηαη κέζσ ηεο άηππεο δσξεάο πνπ 

πξφθεηηαη λα αλαιπζεί ελ ζπλερεία.  

Λφγσ ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο ζε κεηξηθφ γάια απφ δσξεά θαη 

επεηδή ην γάια πνπ δηαθηλείηαη κέζσ δεκφζησλ ηξαπεδψλ δελ επαξθεί γηα 

λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο, πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη φηη νη γνλείο 

πξνβαίλνπλ ζηελ αλαδήηεζε κεηξηθνχ γάιαθηνο γηα πξφσξα βξέθε ή 

βξέθε κε πξνβιήκαηα πγείαο , κέζσ δηαδηθηχνπ ή ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο -απφ θίινπο, ηδησηηθνχο πξνκεζεπηέο ή κέζσ άιισλ ηξφπσλ 

άηππεο «δσξεάο». ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε επηινγή ηεο δφηξηαο, ν 

έιεγρνο πνηφηεηαο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο 

θαηά ηε κεηαθνξά δελ ππάξρνπλ. Οη πξαθηηθέο απηέο, φκσο, είλαη 

επηθίλδπλεο θαη δελ ζπζηήλνληαη (Human Milk Banking Association of 

North America, 2020). 

Οη ζειάδνπζεο κεηέξεο επίζεο , ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κεηξηθφ γάια 

ηνπο πεξηζζεχεη, έρνπλ ηελ επηινγή -εθηφο απφ λα ην δσξίζνπλ ζε κία 
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δεκφζηα ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο- λα ην κνηξαζηνχλ κε κηα νηθνγέλεηα, 

είηε απεπζείαο είηε κέζσ θάπνηνπ κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) θαη ν χιινγνο Γεληθψλ 

Ηαηξψλ ησλ ΖΠΑ, σζηφζν, έρνπλ εθδψζεη νδεγία ζρεηηθή κε ηε δσξεά 

κεηξηθνχ γάιαθηνο ζε ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο, ε νπνία αθνξά ζηελ 

πξφζβαζε ησλ πην επάισησλ λενγλψλ θαη βξεθψλ, ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο λενγλψλ (Perrin, Goodell, Fogleman, 

Pettus, Bodenheimer, & Palmquist, 2016), ζε κεηξηθφ γάια. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, νη εηδηθνί ηεο Ακεξηθάληθεο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο δειψλνπλ ηελ 

αληίζεζε ηνπο ζηελ δηαθίλεζε  αλζξψπηλνπ κε παζηεξησκέλνπ κεηξηθνχ 

γάιαθηνο (Bond, 2008). Ζ πξναλαθεξζείζα δήηεζε κεηξηθνχ γάιαθηνο, 

ινηπφλ, ε νπνία θαη καο ελδηαθέξεη ελ πξνθεηκέλσ, έρεη νδεγήζεη σζηφζν 

ζε κία ξαγδαία αχμεζε ηεο άηππεο «δσξεάο» κεηξηθνχ γάιαθηνο, είηε 

πξνζσπηθά είηε κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

Ζ άηππε «δσξεά» γάιαθηνο παξέρεη ζηνπο γνλείο ελαιιαθηηθή ιχζε 

φηαλ ην γάια ηεο κεηέξαο απαηηεί ζπκπιήξσζε ή δελ είλαη δηαζέζηκν. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή δελ έρνπλ αλαπηπρζεί δίθηπα δεκφζησλ ηξαπεδψλ ηθαλψλ 

λα θαιχςνπλ ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε δήηεζε κεηξηθνχ γάιαθηνο. Ζ 

αλάπηπμε, επνκέλσο, ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαίλεηαη πσο έρεη 

ζπκβάιεη θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ ρξήζεο 

γάιαθηνο ζε φιν ηνλ θφζκν (Geraghty, Heier, & Rasmussen, 1974). Ζ ελ 

ιφγσ, κάιηζηα, κνξθή «δσξεάο» κεηξηθνχ γάιαθηνο εκθαλίζηεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, σο αληηθείκελν έξεπλαο θαη 

πεξηζηαζηαθήο δηακάρεο.  

Σα θνηλσληθά δίθηπα άηππεο «δσξεάο» γάιαθηνο ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο είλαη ελεξγά, ελψ ρηιηάδεο άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζηελ άκεζε 

δηαθίλεζε αθαηέξγαζηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο. Απηέο νη δηαδηθηπαθέο 

θνηλφηεηεο πξνσζνχλ ηελ αιιειέγγπα άηππε «δσξεά» γάιαθηνο -κε 
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παζηεξησκέλνπ, κε ειεγκέλνπ- ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη κε ακνηβή -

εμππεξεηνχλ ζρεδφλ 50.000 κέιε ζε 50 ρψξεο (Martino & Spatz, 2014). Οη 

αλεπίζεκεο απηέο δηαθηλήζεηο κεηξηθνχ γάιαθηνο, δηεπξχλζεθαλ ζην 

δηαδίθηπν, ζπλδένληαο γπλαίθεο απφ φιν ηνλ θφζκν.  

Μηα ηέηνηα νκάδα, ε νπνία νλνκάδεηαη Eats on Feets, έρεη γίλεη ην 

κεγαιχηεξν θνηλσληθφ δίθηπν άηππεο «δσξεάο» γάιαθηνο ζηνλ θφζκν, κε 

πεξίπνπ 87 πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα ζε 18 ρψξεο. Κάζε ηκήκα ζπλδέεη 

εθαηνληάδεο κεηέξεο κέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook 

(Vogel, 2011). Σν κεγαιχηεξν, σζηφζν, θνηλσληθφ δίθηπν άηππεο «δσξεάο» 

κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη ην επνλνκαδφκελν «Human Milk 4 Human 

Babies», ην νπνίν έρεη 128 θφξνπκ ζην Facebook θαη ηζρπξίδεηαη φηη 

παξέρεη «έλα κέξνο όπνπ νη γπλαίθεο κπνξνύλ λα κνηξάδνληαη ην γάια κε 

έλαλ αζθαιή, εζηθό ηξόπν θαη όπνπ νη νηθνγέλεηεο κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ 

ελήκεξεο απνθάζεηο». Ζ εκθάληζε ηεο δηαδηθηπαθήο «δσξεάο» κεηξηθνχ 

γάιαθηνο έρεη ζπγθεληξψζεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο, ελψ, παξάιιεια, απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ 

αθηεξψλνληαη ζε απηή ηε κνξθή άηππεο «δσξεάο» (Gribble & Hausman, 

2012). 

ηελ Διιάδα, αληίζηνηρα, ππάξρεη κηα νκάδα ζην Facebook, ε 

επνλνκαδφκελε «Milk Sharing Greece» (ε νπνία αξηζκεί 3.100 κέιε -

24/05/20), κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί θάπνηνο λα «δσξίζεη» κεηξηθφ γάια, 

αθνχ πξψηα ην αληιήζεη κε ζήιαζηξν. Απηφ, απφ ηε κία πιεπξά, ζεκαίλεη 

φηη ππάξρεη έλα ζπλερφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη 

ηελ αληαιιαγή κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη, απφ ηελ άιιε, πσο, κέζα απφ απηέο 

ηηο ηζηνζειίδεο, ε δηαθίλεζε κεηξηθνχ γάιαθηνο, εγείξεη εξσηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ελδερφκελν δηαθηλδχλεπζεο ηεο δσήο ησλ λενγλψλ 

θαη ησλ βξεθψλ –δήηεκα ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην.  
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Αο κελ μερλάκε φηη ε θχιαμε, πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο ηξάπεδεο 

γάιαθηνο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο, γίλεηαη κε ηξφπν πνπ πξνζθέξεη 

έλα αζθαιέο αγαζφ ζε βξέθε θαη λενγλά, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα αλέιεγθηε δηαθίλεζε γάιαθηνο κέζσ δηαδηθηχνπ, ε νπνία, 

φπσο επηζεκαίλεηαη θαη παξαπάλσ, ειινρεχεη θηλδχλνπο. Παξ’ φινπο, 

φκσο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ, ππάξρεη κηα κεγάιε θαηεγνξία 

αηφκσλ πνπ ηνπο παξαβιέπεη θαη επηιέγεη λα δψζεη ή λα πάξεη κεηξηθφ 

γάια κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

Μηα εξεπλεηηθή εξγαζία ε νπνία δηεμήρζε ζηελ Απζηξαιία, ζηφρεπε 

ζηνλ εληνπηζκφ ηεο χπαξμεο θάπνηαο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

αηφκσλ πνπ δσξίδνπλ ην κεηξηθφ γάια ηνπο κέζσ ηξάπεδαο κεηξηθνχ 

γάιαθηνο, θαη κεηαμχ εθείλσλ πνπ επηιέγνπλ ην δηαδίθηπν γηα ηε «δσξεά». 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο επηιέρζεθαλ, απφ δχν κεγάιεο 

ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ άηππε «δσξεά» 

κεηξηθνχ γάιαθηνο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππήξμαλ 98 δφηξηεο θαη 41 

λενγλά-δέθηεο πνπ έιαβαλ γάια κέζσ απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ. Οη ιφγνη 

πνπ δήισζαλ φηη δελ απεπζχλζεθαλ ζε κία νξγαλσκέλε ηξάπεδα κεηξηθνχ 

γάιαθηνο ήηαλ: 

1. φηη δελ ππήξρε θάπνηα νξγαλσκέλε ηξάπεδα ζηελ πεξηνρή ηνπο ή φηη 

δελ κπνξνχζαλ λα πηζηνπνηεζνχλ σο δφηξηεο, 

2. επέιεμαλ λα κε γίλνπλ δσξήηξηεο ζε κηα νξγαλσκέλε ηξάπεδα 

γάιαθηνο γηαηί ζεψξεζαλ ηε δηαδηθαζία δχζθνιε, ή είραλ θάπνηα 

θηινζνθηθνχ πεξηερνκέλνπ αληίξξεζε ζην λα δσξίζνπλ ζε κία 

ηξάπεδα, ή ήηαλ θηινζνθηθά πην θνληά ζηελ άηππε «δσξεά» 

γάιαθηνο κέζσ δηαδηθηχνπ, ελψ, παξάιιεια, νη πην πνιιέο δφηξηεο 

ήζειαλ λα γλσξίδνπλ ζε πνην λενγλφ δφζεθε ην γάια θαη  
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3. δελ απεπζχλζεθαλ ζε κηα ηξάπεδα γηα λα πάξνπλ κεηξηθφ γάια γηαηί 

ζεψξεζαλ φηη δελ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο (Gribble & 

Hausman, 2012). 

Οπφηε φπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο 

δσξίδνπλ γάια κέζσ δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ απφ ηε κία επεηδή ζεσξνχλ 

ηε δηαδηθαζία λα δσξίζνπλ ην κεηξηθφ γάια ζε κία δεκφζηα ηξάπεδα κία 

δχζθνιε δηαδηθαζία θαη απφ ηελ άιιε επεηδή ζεσξνχζαλ φηη δελ 

πιεξνχζαλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δσξεάο. Οπφηε ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

ελεκέξσζε σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο δσξεάο ζε κία δεκφζηα ηξάπεδα 

ψζηε λα ελζαξξχλνληαη νη κεηέξεο λα δσξίδνπλ ην γάια εθεί. Δπίζεο έλα 

άιιν ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα είλαη αλ πξαγκαηηθά 

ην γάια πνπ δηαθηλείηαη κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη πξαγκαηηθά αζθαιέο. 
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3.5 ΑΓΟΡΟΠΧΛΖΗΑ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΜΔΧ 

ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ EITE 

ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ 
 

Δθηφο απφ ηελ δσξεά κεηξηθνχ γάιαθηνο ζε δεκφζηα ηξάπεδα, θαη 

ηελ άηππε «δσξεά» κεηξηθνχ γάιαθηνο, κέζσ ηζηνζειίδσλ, θάπνηνη 

επηιέγνπλ ηελ αγνξνπσιεζία κεηξηθνχ γάιαθηνο, είηε απεπζείαο κέζσ 

ηζηνζειίδσλ, είηε αθφκα θαη απεπζπλφκελνη ζε ηδησηηθέο ηξάπεδεο. ε 

θάπνηεο ρψξεο φπσο είλαη θαη νη Ζ.Π.Α. ε ηαθηηθή ηεο πψιεζεο ηνπ 

κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζηηο θνηλφηεηεο ησλ κεηέξσλ 

θαζψο κπνξεί λα ηνπο απνθέξεη άκεζα θέξδνο. Τπάξρνπλ, κάιηζηα, πνιιέο 

ηδησηηθέο ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο. Ο ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδψλ απηψλ, νπζηαζηηθά, είλαη ην θέξδνο, ελψ, ζπλήζσο, 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ αγνξνπσιεζία σο «δσξεά» θαη απιά ελεκεξψλνπλ ηηο 

«δσξήηξηεο» φηη κπνξνχλ, ην πεξίζζεπκα ηνπ γάιαθηνο πνπ δηαζέηνπλ, λα 

ην πξνζθέξνπλ ζηελ ηξάπεδα, κε αληάιιαγκα ηελ παξνρή ελφο 

«ζπκβνιηθνχ» πνζνχ γηα ηνλ θφπν ηνπο θαη ην ρξφλν ηνπο θαη φρη φπσο 

αλαθέξνπλ νη ίδηεο γηα ην γάια ην νπνίν αγνξάδνπλ.  

Μηα ηδησηηθή ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη ε Prolacta 

Bioscience
13

, ε νπνία απνδεκηψλεη ηηο «δσξήηξηεο» κε 1 δνιάξην γηα ηε κία 

νπγγηά (28,5 gr) φπσο ε ίδηα αλαθέξεη γηα ην ρξφλν θαη ηνλ θφπν ηνπο θαη 

φρη γηα ην ίδην γάια πνπ αγνξάδεη. Με ην γάια πνπ ιακβάλεη απφ ηηο ελ 

ιφγσ «δσξήηξηεο», δεκηνπξγεί έλα πξντφλ ην νπνίν ηππνπνηεί θαη πνπιάεη 

ελδνλνζνθνκεηαθά, γηα ηα πξφσξα θαη ηα πςεινχ θηλδχλνπ λενγλά ζηε 

ΜΔΝΝ.  

   Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε πξναλαθεξζείζα ηξάπεδα είλαη ε 

εμήο: ε Prolacta Bioscience αλαθέξεη φηη δέρεηαη κεηξηθφ γάια γηα δσξεά -

                                                           
13

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε «δσξεά» 

κεηξηθνχ γάιαθηνο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

http://www.prolacta.com/find-a-milk-bank/ 

http://www.prolacta.com/find-a-milk-bank/
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κφλν απφ κεηέξεο πνπ έρνπλ ζειάζεη ηα βξέθε ηνπο ηθαλνπνηεηηθά θαη 

έρνπλ γάια πνπ ηνπο πεξηζζεχεη. Μφιηο ε δηαδηθαζία ζπιινγήο μεθηλήζεη, 

ηα βήκαηα γηα ηε «δσξεά» είλαη ηα εμήο:  

1. Αξρηθά ε «δσξήηξηα» ζπκπιεξψλεη έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ -

παξφκνην κε απηφ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα πξφζσπα πνπ δσξίδνπλ 

αίκα,  

2. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ελππφγξαθε ζπλαίλεζε, ηφζν απφ ηνλ 

παζνιφγν ηεο κεηέξαο, φζν θαη απφ ηνλ παηδίαηξν ηνπ παηδηνχ πνπ 

λα επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη ε κεηέξα έρεη γάια πνπ ηεο 

πεξηζζεχεη θαη κπνξεί λα ην δσξίζεη,  

3. Γίλεηαη κία εμέηαζε αίκαηνο απφ έλα αηκαηνινγηθφ εξγαζηήξην, κε 

ρξέσζε ηεο εηαηξείαο, ελψ, ηαπηφρξνλα, έλα επίρξηζκα ζάιηνπ 

αληιείηαη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα γελεηηθφ πξνθίι θαη λα 

αλαγλσξηζηεί φηη ην γάια πνπ δέρνληαη πξνέξρεηαη απφ ην ίδην, 

ειεγκέλν, άηνκν, 

4. Αθνχ ην άηνκν θάλεη φια ηα παξαπάλσ θαη πηζηνπνηεζεί σο 

θαηάιιειν, ηνπ ζηέιλνληαη ηα θαηάιιεια ζαθνπιάθηα θαη νδεγίεο 

γηα ηε ζπιινγή, θαηάςπμε θαη απνζηνιή ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο,  

5. Αθνχ ην γάια θηάζεη ζηελ εηαηξεία δπγίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνζεθεχεηαη ζε θαηαςχθηεο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή φπνπ ειέγρεηαη γηα κηθξνβηαθφ 

θνξηίν, παζηεξηψλεηαη θαη ηππνπνηείηαη ζε έλα πξντφλ, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη «εληζρπηηθφ κεηξηθνχ γάιαθηνο» θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ελδνλνζνθνκεηαθά γηα ηα πξφσξα θαη ηα λενγλά πςεινχ θηλδχλνπ
14

. 

Όιε απηή ε δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη θαη παξνπζηάδεηαη απφ ηελ 

εηαηξεία σο δσξεά. Πξφθεηηαη, φκσο, γηα κηα πξαγκαηηθή δσξεά, αθνχ ην 

κφλν θίλεηξν ηεο εηαηξείαο θαίλεηαη λα είλαη ην θέξδνο; Πνηα είλαη ηα 

                                                           
14 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

http://www.prolacta.com/ 

http://www.prolacta.com/
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θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο κεηέξεο λα δσξίζνπλ ην κεηξηθφ γάια; ε φιε απηή 

ηε δηαδηθαζία πξαγκαηηθά ηα δηθά ηνπο λενγλά δελ ρξεηάδνληαη ην γάια πνπ 

νη κεηέξεο δσξίδνπλ; Όια απηά απνηεινχλ εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα 

απαληεζνχλ παξαθάησ.  

Όζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ «πξντφληνο» θαίλεηαη 

φηη θαη ζηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο αθνινπζνχληαη απζηεξά πξσηφθνιια γηα λα 

παξάγεηαη έλα αζθαιέο «πξντφλ» θαζψο απνδέθηεο απηνχ είλαη πνιχ 

επάισηα λενγλά πνπ βξίζθνληαη ζηηο Μ.Δ.Ν.Ν. Οη ηξάπεδεο, ηδησηηθέο θαη 

δεκφζηεο, θάλνπλ ζπρλνχο ειέγρνπο θαη αθνινπζνχλ απζηεξά πξσηφθνιια 

ψζηε λα κελ ππάξμεη θακία ακθηβνιία φηη ην κεηξηθφ γάια πνπ ζα 

πξνθχςεη κεηά ηελ επεμεξγαζία ζα είλαη αζθαιέο γηα ηα λενγλά.  

Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη 

αγνξνπσιεζία κέζσ ηζηνζειίδσλ δηαδηθηχνπ, ε νπνία ζπληζηά κία έθθαλζε 

ηεο αγνξνπσιεζίαο πέξα απφ ηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο. Παξά ην γεγνλφο φηη 

θαη ηα δχν είδε αγνξνπσιεζίαο είλαη, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ ζε , 

εζηθά αζέκηηα, ην δεχηεξν σζηφζν –ε άηππε αγνξνπσιεζία κέζσ 

δηαδηθηχνπ- είλαη πεξηζζφηεξν επηζθαιέο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο 

θαη δηαθίλεζεο.  

ηελ πεξίπησζε αγνξνπσιεζίαο, πην ζπγθεθξηκέλα, κεηξηθνχ 

γάιαθηνο κέζσ νκάδσλ θαη ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν ην βαζηθφ θίλεηξν 

ηεο «δσξεάο» είλαη ην θαζαξφ θέξδνο. Μία ηζηνζειίδα πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ θνηλφηεηα ησλ κακάδσλ πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ ή θαη λα 

πνπιήζνπλ, ην γάια πνπ ηνπο πεξηζζεχεη, ή λα δνπιέςνπλ σο ηξνθνί ζε 

θάπνηεο νηθνγέλεηεο είλαη ε ηζηνζειίδα https://www.onlythebreast.com/. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα απεπζχλεηαη θαη ζε αγνξνπσιεζίεο κεηξηθνχ 

γάιαθηνο θαη έμσ απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο· ε αγνξνπσιεζία, 

κάιηζηα, κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ Αγγιία θαη ζε θάπνηεο άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο φπσο ε Οιιαλδία, ε Ηζπαλία θ.α.  

https://www.onlythebreast.com/
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Οπζηαζηηθά, θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί, θπξίσο, σο ηζηνζειίδα αγγειηψλ 

φπνπ φπνηα ζέιεη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη κεηξηθφ γάια κπνξεί λα ην 

θάλεη απεπζείαο· επηπιένλ, αλ θαλείο έρεη θάπνηεο εηδηθέο πξνηηκήζεηο, 

κπνξεί λα ην αλαθέξεη απεπζείαο, φπσο, ιφγνπ ράξηλ, αλ ελδηαθέξεηαη ε 

κεηέξα λα θάλεη θάπνηα εηδηθή δηαηξνθή, λα έρεη εμεηαζηεί γηα θάπνηα 

λνζήκαηα θ.ι.π. ηελ πεξίπησζε απηή, αληηιακβάλεηαη θαλείο, γίλεηαη 

αγνξνπσιεζία κεηξηθνχ γάιαθηνο ρσξίο θαλελφο είδνπο έιεγρν γηα 

κηθξνβηαθφ θνξηίν, λφζεπζε κε γάια αγειάδαο ή λνζήκαηα απφ ηα νπνία 

ελδέρεηαη λα πάζρεη ε κεηέξα
15

. 

ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε έγηλε κία πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ 

νη δηάθνξεο κνξθέο «δσξεάο» (εληφο θη εθηφο εηζαγσγηθψλ) εθείλεο πνπ 

δηεμάγεηαη ζε δεκφζηεο ηξάπεδεο, ηεο αιιειέγγπαο «δσξεάο» κέζσ 

δηαδηθηχνπ, ηεο αγνξνπσιεζίαο κέζσ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ, ε νπνία 

εκθαλίδεηαη σο ζπγθαιπκκέλε δσξεά θαη ηεο άηππεο αγνξαπσιεζίαο κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Ζ πξφζιεςε ηεο έλλνηαο ηεο δσξεάο, ινηπφλ, φπσο ζα 

αλαπηπρζεί ζε επφκελα θεθάιαηα, εγείξεη βηνεζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, 

θαζψο ζθνπφο ηεο ζα φθεηιε λα είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο βιάβεο.  

  

                                                           
15

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

    https://www.onlythebreast.com 

https://www.onlythebreast.com/
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4. ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΒΗΟΖΘΗΚΖ  
 

Έσο ηψξα παξνπζηάζηεθε πφζν ζεκαληηθή γηα ηελ πγεία ησλ λενγλψλ 

είλαη ε ζίηηζε κε κεηξηθφ γάια. Ηδηαίηεξα γηα ηα λενγλά εθείλα πνπ απφ 

θαθή ηχρε γελλήζεθαλ πξφσξα ή κε θάπνην πξφβιεκα πγείαο. ηε ζπλέρεηα 

αλαιχζεθαλ νη δηάθνξεο κνξθέο δσξεάο πνπ ππάξρνπλ. ην παξφλ 

θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη αξρέο ηεο βηνεζηθήο κέζσ ησλ νπνίσλ 

εμεηάδεηαη παξαθάησ ε δηαδηθαζία ηεο δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο σο εζηθή 

πξάμε. 

 

4.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ 
 

Σν πξφζσπν, ζην πιαίζην ηεο Καληηαλήο εζηθήο είλαη απηφλνκν θαη 

ειεχζεξν, εθφζνλ νη επηινγέο ηνπ δεζκεχνληαη απφ ηηο αξρέο εθείλεο πνπ 

κπνξνχλ λα είλαη έγθπξεο απφ ηε ζθνπηά φισλ, απφ αξρέο πνπ πεγάδνπλ 

απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα ζέβεηαη θαη λα πξνσζεί ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα, 

είηε ζην δηθφ ηνπ πξφζσπν, είηε ην πξφζσπν ησλ άιισλ (Tsinorema, 2016). 

Αληίζεηα δελ είλαη ειεχζεξν θαη απηφλνκν αλ απιψο επηιέγεη απηφ πνπ 

ηθαλνπνηεί ηα έλζηηθηα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη πξνσζεί ηηο εθάζηνηε 

αηζζεηεξηαθέο πξνδηαζέζεηο ηνπ (Παπαδάθε, 2017, ζ. 163). 

ηελ θαξδηά ηεο θαληηαλήο εζηθήο ζχιιεςεο βξίζθεηαη θαη ε 

απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο κφλν σο απινχ κέζνπ. 

χκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα «Πξάηηε έηζη ώζηε λα ρξεζηκνπνηείο ηελ 

αλζξώπηλε ηδηόηεηα ηόζν ζην πξόζωπν ζνπ όζν θαη ζην πξόζωπν θάζε 

άιινπ ωο απηνζθνπό, πνηέ κόλν ωο κέζν» (Καλη, 1984, ζ. 81), ε αλζξψπηλε 

ηδηφηεηα έρεη αμία ρσξίο πξνυπνζέζεηο, απφ κφλε ηεο, θαη δελ επηδέρεηαη 

ζπγθξίζεσλ. Απηή ε απφιπηε αμία ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο δελ κπνξεί ζε 

θακία πεξίπησζε λα κεησζεί ή λα κεηαβιεζεί, αιιά κέλεη πάληνηε 
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αλαιινίσηε. Μηα ηέηνηα αμία γηα ηνλ Καλη, νλνκάδεηαη ελδνγελήο αμία ή 

αμηνπξέπεηα (Παπαδάθε, 2017, ζ. 24). 

χκθσλα κε ηνλ Καλη «ν άλζξωπνο θαη γεληθά θάζε έιινγν νλ 

ππάξρεη ωο απηνζθνπόο, όρη απιά ωο κέζν γηα ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηεο ηάδε 

θαη ηεο δείλα ζέιεζεο, ν άλζξωπνο πξέπεη λα ζεωξείηαη πάληα ζπλάκα ζαλ 

ζθνπόο ζε όιεο ηηο πξάμεηο ηνπ, είηε απηέο ζηξέθνληαη πξνο ηνλ εαπηό ηνπ είηε 

πξνο άιια έιινγα όληα» θαη παξαθάησ «ηα πξόζωπα δελ είλαη απιώο 

ππνθεηκεληθνί ζθνπνί ηωλ νπνίωλ ε ύπαξμε ωο απνηέιεζκα ηωλ πξάμεωλ 

καο έρεη γηα καο κόλν κηα αμία, παξά είλαη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί, είλαη 

δειαδή όληα ηωλ νπνίωλ ε ύπαξμε είλαη απηνζθνπόο, θαη κάιηζηα ηέηνηνπ 

είδνπο, πνπ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από έλαλ άιιν ζθνπό θαη λα γίλεη 

έλα απιό κέζν, γηαηί ρωξίο απηόλ δελ ζα κπνξνύζε λα βξεζεί πνηέ ηίπνηα πνπ 

λα θαηέρεη απόιπηε αμία» (Καλη, 1984, ζ. 81).  
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4.2 Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ-ΔΝΖΜΔΡΖ ΤΝΑΗΝΔΖ 
 

Ζ απηνλνκία πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ελήκεξεο ζπλαίλεζεο είλαη 

ζεκειηψδεο αξρή ηεο βηνεζηθήο. Ζ ελήκεξε ζπλαίλεζε, θαη’ επέθηαζε, 

απνηειεί ζεκειηψδε αξρή πνπ ηζρχεη ζε θάζε επέκβαζε ζην αλζξψπηλν 

ζψκα, κεηνπζηψλεη ηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηνπο εξεπλεηέο, πεξηνξίδνληαο ηελ 

παηεξλαιηζηηθή κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηνπ αζζελνχο, ε νπνία αγλνεί ηε 

βνχιεζε ηνπ πξνζψπνπ. Απηφ πνπ πξνζηαηεχεηαη δελ είλαη απιψο ε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αθεξαηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, αιιά ε ίδηα ε βνχιεζε 

ηνπ, ην δηθαίσκα ηνπ λα απηνπξνζδηνξίδεηαη, λα δξα απηφλνκα θαη λα 

απνθαζίδεη ειεχζεξα γηα ηελ πγεία ηνπ θαη ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο 

θαζνξηζκνχ ηνπ βίνπ ηνπ. Μεηαμχ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο έγθπξεο 

ζπλαίλεζεο (Σζηλφξεκα & Λνχεο, 2013, ζζ. 205-206),
 
είλαη ε πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε ηνπ πξνζψπνπ γηα θάζε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη εηδηθά ησλ 

επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δλήκεξε ζπλαίλεζε δελ κπνξεί λα δνζεί απφ ηα παηδηά, ή ηνπιάρηζηνλ 

ηα κηθξφηεξα εμ’ απηψλ, δελ κπνξεί λα δνζεί απφ αζζελείο πνπ έρνπλ 

ζνβαξέο δηαηαξαρέο (έζησ θαη παξνδηθέο), δελ κπνξεί λα δνζεί απφ φζνπο 

έρνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο, δελ κπνξεί λα δνζεί 

απφ παξάθξνλεο θαη δελ κπνξεί λα δνζεί απφ ηξαπκαηίεο ή αλαίζζεηνπο 

αζζελείο (Σζηλφξεκα & Λνχεο, 2013). Ζ αξρή ηεο απηνλνκίαο 

θαηνρπξψλεηαη ξεηψο ζε πνιπάξηζκα έγθπξα έγγξαθα - κε δεζκεπηηθά απφ 

άπνςε δηθαίνπ, δεζκεπηηθά, σζηφζν, απφ άπνςε εζηθήο - φπσο ε χκβαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηε 

Βηνταηξηθή (άξζξν 5) (Series, 1997)
16

. 

                                                           
16 Όπσο νξίδεηαη ζηε πλζήθε 164/1999 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο: «Ζ παξέκβαζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν εθόζνλ ν ελδηαθεξόκελνο δώζεη ειεύζεξα ηελ ελήκεξε 

ζπλαίλεζε ηνπ». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επηζθεπζεί ηνλ αθφινπζν 
ζχλδεζκν: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/164.htm. 
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4.3 Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

ηηο ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο, εθηφο απφ 

ην κεηξηθφ γάια πνπ απνζεθεχεηαη, ηαπηφρξνλα απνζεθεχνληαη εθεί θαη ην 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δσξεά (δσξεά 

θαη ρξήζε). Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ππάξμεη πξφθιεζε βιάβεο ζηα ππνθείκελα απηψλ. Οη θαλφλεο απηνί 

ππάξρνπλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο δεδνκέλσλ ρσξίο 

ζπλαίλεζε. Δπνκέλσο γηα ηελ πξφζβαζε θαη ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ησλ ππνθείκελσλ απηψλ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο ιφγσ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνθφιισλ πνπ είδακε παξαπάλσ λα εθαξκφδνληαη απφ 

ηηο δηάθνξεο ηξάπεδεο πξνθχπηνπλ δεδνκέλα επαίζζεηα θαη κε ηφζν ησλ 

δσξεηξηψλ φζν θαη ησλ λενγλψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Οπφηε ζα 

πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν σο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηεο δσξεάο 

(δσξήηξηα, λενγλφ) φηη ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεχνληαη γηα ην 

ζθνπφ ηεο δσξεάο θαη κφλν, φπσο επίζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη 

δελ κπνξνχλ λα δηαβηβαζηνχλ ζε ηξίηνπο γηα άιινπο ζθνπνχο π.ρ. 

εξεπλεηηθνχο.  

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηεο δφηξηαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο δσξεάο είλαη νλνκαηεπψλπκν, ειηθία, θαηνηθία, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαζψο θαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, φπσο 

θαηάζηαζε πγείαο, ε ρξήζε νπζηψλ, νη ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο ηεο θαζψο 

θαη εμεηάζεηο γηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ηφο H.I.V.  

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ λενγλνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ 
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ηξάπεδα είλαη νλνκαηεπψλπκν, θαηνηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαζψο 

θαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, φπσο θαηάζηαζε πγείαο. 

Ζ ζπιινγή ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ δεδνκέλσλ, σζηφζν, ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κίαο «ηξάπεδαο» κε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ δηαζέζηκε θαη γηα άιινπο ζθνπνχο 

πνπ δε ζα ζρεηίδνληαλ κε ηε δσξεά (δεπηεξνγελήο επεμεξγαζία απφ ηξίηνπο, 

γηα άιιε ρξήζε, π.ρ. αζθαιηζηηθνχο θνξείο). Μπνξεί, φκσο, λα δνζεί 

ελήκεξε ζπλαίλεζε γηα ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πέξα απφ ηε δσξεά κεηξηθνχ 

γάιαθηνο; 

Θα πξέπεη, γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, λα είλαη μεθάζαξή ε ελήκεξε 

ζπλαίλεζε πνπ δίλεηαη απφ ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο δσξεάο. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο θάπνηνπ είδνπο «εμαπάηεζεο» 

ζθφπηκεο ή κε γηα ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ, ε ζπλαίλεζε δε κπνξεί λα είλαη 

έγθπξε (Tsinorema, 2016). 
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4.4 Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΧΦΔΛΔΗΑ-ΜΖ ΒΛΑΒΖ 
 

Οη αξρέο ηεο σθέιεηαο θαη ηεο κε βιάβεο εκπεξηθιείνπλ ηελ εζηθή 

ππνρξέσζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ πηζαλνχ νθέινπο θαη ειαρηζηνπνίεζεο 

ηεο πηζαλήο δεκηάο. Ζ αξρή ηεο σθέιεηαο είλαη κηα ζεκαληηθή αξρή ζηε 

βηνεζηθή. Αθνξά ζηελ ππνρξέσζε ηνπ θνξέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα 

βνεζήζεη έλαλ αζζελή λα πξνιάβεη, λα απνκαθξχλεη ή λα ειαρηζηνπνηήζεη 

ηε βιάβε πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη θαη λα εληζρχζεη ην θαιφ ελφο αηφκνπ 

(Tsinorema, 2016). ηελ πεξίπησζε ηεο δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο, ε 

σθέιεηα πξνθχπηεη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ θνξέα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, λα πξνιάβεη, λα απνκαθξχλεη ή λα ειαρηζηνπνηήζεη πηζαλνχο 

θηλδχλνπο θαη λα βειηηψζεη ηελ πγεία ηνπ λενγλνχ. Ωζηφζν, ε επίηεπμε ηνπ 

βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ αζζελνχο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 

φηη νη εθπξφζσπνη ηνπ θνξέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζπκπεξηθέξνληαη κε 

έλαλ παηεξλαιηζηηθφ ηξφπν θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ, πξάγκα ην νπνίν 

κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ αζζελή λα αζθήζεη ηελ απηνλνκία ηνπ. (O'Neill, 

2011, ζ. 34) 

Ζ αξρή ηεο «κε βιάβεο», αλαθέξεηαη ζηελ απφξξηςε ελεξγεηψλ 

(Tsinorema, 2016) νη νπνίεο ζα πξνμελνχζαλ, ζθφπηκα, βιάβε ζηα 

ππνθείκελα ηεο ζπδήηεζεο, ηα επάισηα λενγλά θαη ηηο δσξήηξηεο. Ζ βιάβε 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζηα λενγλά, είλαη ε βιάβε ζηελ πγείαο ηνπο απφ 

ηελ αδπλακία ηεο Πνιηηείαο λα ηνπο παξέρεη αζθαιέο κεηξηθφ γάια κέζσ 

Γεκφζησλ Σξαπεδψλ Μεηξηθνχ Γάιαθηνο. Δπηπιένλ βιάβε πθίζηαληαη ηα 

λενγλά φηαλ επηιέγνπλ, ιφγσ κε επάξθεηαο απφ ηξάπεδεο, (νη γνλείο ηνπο) 

λα ιάβνπλ κεηξηθφ γάια κέζα απφ δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο ην νπνίν είλαη 

ακθίβνιν σο πξνο ηελ αζθάιεηα ηνπ. Δπίζεο ε βιάβε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη ζηηο δσξήηξηεο, είλαη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ λενγλνχ ηνπο απφ 

έιιεηςε κεηξηθνχ γάιαθηνο φηαλ ε δσξεά γίλεηαη ζηα πιαίζηα 
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εμαλαγθαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ θάπνηα ρξήκαηα γηα λα 

επηβηψζνπλ.  
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4.5 Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 
 

Ζ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο εμεηάδεη ζέκαηα αθξηβνδηθίαο, γηα λα 

δηαζθαιίζεη φηη φια ηα άηνκα αληηκεησπίδνληαη δίθαηα θαη έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα αγαζά (Tsinorema, 2016). χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο, έλα 

πξφζσπν, ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα ιάβεη κία ζεξαπεία, ζα πξέπεη λα ηελ 

ιακβάλεη αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε ή ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Σα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαλνκή 

ησλ πφξσλ ζηελ πγεία θαη ηηο αληζφηεηεο ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

πξνζψπσλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, απνηεινχλ ζέκαηα δηαλεκεηηθήο 

δηθαηνζχλεο (Παπαδνπνχινπ, 2015). 

Ζ πγεία ζχκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ. είλαη ε πιήξεο ζσκαηηθή, ςπρηθή 

θαη θνηλσληθή επεμία θαη φρη απιά ε έιιεηςε θάπνηαο λφζνπ ή αλαπεξίαο. 

(WHO, 1946) Οπφηε, ε πγεία απνηειεί ηε βάζε φισλ ησλ ππφινηπσλ 

αγαζψλ θαη ηελ πξνυπφζεζε απφιαπζήο ηνπο, εθφζνλ αθνξά ζηε θπζηθή 

ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ. Ζ ίζε πξφζβαζε ζηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, φκσο, αλαζηέιιεηαη ιφγσ ηεο άληζεο θαηαλνκήο ηνπ ρξήκαηνο, 

απφ ην νπνίν εμαξηάηαη πνιιέο θνξέο ε ελ ιφγσ πξφζβαζε.  

Απφ ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην ελ ιφγσ αγαζφ, 

δειαδή ε ίζε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πεξίζαιςεο δελ πξέπεη λα δηαλέκεηαη 

ηπραία, δειαδή ε δηαλνκή ηνπ δελ πξέπεη, ζχκθσλα κε ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ 

έγηλε παξαπάλσ, λα επαθίεηαη ζηε θχζε ή θαη ζηελ αγνξά, αιιά λα 

απνηειεί παξνρή ηεο πνιηηηθήο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πνιηηείαο. 

(Παπαδνπνχινπ, 2015). 

Ζ κέξηκλα απηή ζα κπνξνχζε λα ηθαλνπνηεζεί κε ηελ αξρή «ίζα 

κεξίδηα ζε φινπο». Ζ θαιχηεξε δπλαηή εθδνρή γηα κηα θνηλφηεηα, ζα ήηαλ 

λα εμαζθαιίζεη ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε φια ηα κέιε ηεο θαη, κάιηζηα, κε 

ίζνπο φξνπο θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Γεδνκέλνπ, σζηφζν, φηη νη πφξνη 

είλαη πάληνηε πεξηνξηζκέλνη, ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ 
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βαζκφ θαζίζηαηαη θαζνξηζηηθφ. Σέηνηεο επηινγέο δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

πνιηηηθέο επηινγέο θαη λα πξνθχπηνπλ κέζα απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Οη απνθάζεηο απηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, αθελφο, ην επίπεδν ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη, αθεηέξνπ, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ηηο αλάγθεο 

θαη ηελ θνηλσληθή ζεκαζία ησλ αλαγθψλ απηψλ. Σέηνηεο απνθάζεηο 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην κηαο δεδνκέλεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπάξρνπζεο αληζφηεηεο. Παξφηη ε αθξηβνδηθία ζεκαίλεη 

«ίζα κεξίδηα ζε φινπο», ην γεγνλφο φηη νη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη, ζέηεη 

ην δίιεκκα αλάκεζα ζηε δηαζθάιηζε ελφο ειάρηζηνπ επίπεδνπ ηαηξηθήο 

θξνληίδαο ζε φινπο θαη ζηε ζεηηθή δηάθξηζε ππέξ ησλ κεηνλεθηνχλησλ 

(Παπαδνπνχινπ, 2015). 
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4.6 Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ-ΑΓΑΘΟΔΡΓΗΑ 
 

χκθσλα κε ηνλ Καλη ππάξρεη έλα αηειέο θαζήθνλ αιιειεγγχεο 

απέλαληη ζηα έιινγα φληα. Γηαηί, φκσο, ππάξρεη έλα ηέηνην θαζήθνλ; Έλαο 

άλζξσπνο ν νπνίνο δελ ηεξεί ην θαζήθνλ πξνζθνξάο βνήζεηαο ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο εγσηζηήο, αιιά, απφ ηελ 

άιιε, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε ελ ζπλερεία, θαλέλαο δε κπνξεί λα 

εμαλαγθάζεη θαλέλαλ λα είλαη αιιειέγγπνο – δηφηη ηφηε παχνπκε λα 

θάλνπκε ιφγν γηα αιιειεγγχε, ζην κέηξν πνπ δεκηνπξγείηαη αληίθαζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έρνπκε θαζήθνλ λα βνεζάκε απηνχο πνπ ρξεηάδνληαη ηε 

βνήζεηα καο, εθφζνλ, βέβαηα, είκαζηε ζε ζέζε λα ην θάλνπκε. 

Σν θαζήθνλ απηφ απνξξέεη απφ ηελ θαηεγνξηθή πξνζηαγή, 

θαηεγνξηνπνηείηαη απφ ηνλ Καλη σο έλα αηειέο ή επξχ θαζήθνλ πξνο ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη επηηξέπεηαη λα 

απνθαζίζνπκε ζε πνην βαζκφ ή πνηα πεξίπησζε ζα βνεζήζνπκε θάπνηνλ 

άιιν, αθξηβψο επεηδή είλαη αδχλαην λα παξάζρνπκε ηε βνήζεηά καο ζε 

φινπο. ηα Θεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ηωλ Ζζώλ ν Καλη, ππνζηεξίδεη φηη, 

ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηεο αλζξσπφηεηαο (Καλη, 1984, ζ. 81) 

νθείινπκε λα ζεβφκαζηε ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα, ηα έιινγα φληα, είηε ζην 

δηθφ καο πξφζσπν, είηε ζην πξφζσπν νπνηνπδήπνηε άιινπ θαη λα ηελ 

ρξεζηκνπνηνχκε σο απηνζθνπφ, αθξηβψο επεηδή είλαη πξφζσπα, θάηη ην 

νπνίν δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο απιφ κέζν επηηέιεζεο ησλ ζθνπψλ 

καο. Όηαλ, επνκέλσο, θάπνηνο πξνζθέξεη βνήζεηα ζε θάπνηνλ πνπ ηε 

ρξεηάδεηαη, ζέβεηαη θαη πξνσζεί ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα ηνπ αηφκνπ απηνχ 

(Παπαδάθε, 2017, ζ. 133).  

Ο Καλη, ζπλεπψο, εμεγεί γηαηί ν γλψκνλαο ηεο κε πξνζθνξάο 

βνήζεηαο δελ κπνξεί λα θαζνιηθεπηεί κε ζπλέπεηα. Έλα πξφζσπν δελ 

κπνξεί λα επηδηψθεη ζηελ χπαξμε ελφο θφζκνπ ζηνλ νπνίν θαλείο δελ 

βνεζάεη ηνπο άιινπο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα, δηφηη ε επηδίσμε ηεο 
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θαζνιίθεπζεο ηνπ γλψκνλα κε πξνζθνξάο αιιειεγγχεο ζα ζήκαηλε φηη 

θαλείο δελ ζα ήηαλ αιιειέγγπνο κε θαλέλαλ, πξάγκα ην νπνίν ζα ήηαλ, 

εθηφο απφ αληηθαηηθφ, θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ είδνπο 

(Καλη, 1984, ζ. 74). Δπνκέλσο, ππφ απηφ ην πξίζκα, ε πξάμε ηεο δσξεάο 

κεηξηθνχ γάιαθηνο ζπληζηά κία πξάμε, ε νπνία, φηαλ ιακβάλεη ρψξα, 

απνθνκκέλε απφ θάζε κνξθή εμαλαγθαζκνχ (O'Neill, 2011, ζ. 124), 

ζπληζηά κία πξάμε πνπ ζα επηζπκνχζακε λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο.  

Γε κέλεη ηίπνηα άιιν πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη ζηε ζέιεζε 

σο αμίσκα παξά κφλν ε ζπκθσλία ησλ πξάμεσλ κε έλα θαζνιηθφ εζηθφ 

λφκν: «νθείισ λα ελεξγψ πάληα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξψ λα ζέισ 

λα γίλεη ν ππνθεηκεληθφο κνπ γλψκνλαο έλαο θαζνιηθφο λφκνο» .  
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5. ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΑΝΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 
 

ην παξφλ θεθάιαην αλαιχνληαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

θαη εηδηθφηεξα ηε Γεκφζηα Τγεία. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα 

εμεηαζηεί ε ππνρξέσζε ηεο Πνιηηεία γηα ηελ δηαηήξεζε θαη πξνάζπηζε ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λενγλψλ. Δπίζεο ζα παξνπζηαζζνχλ νη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο  σο έλα ζέκα ζεκαληηθφ γηα ηε Γεκφζηα Τγεία, 

θαζψο πνιιέο θνξέο άηνκα απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν, θνηλσληθέο νκάδεο 

θαη ρψξεο απνιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα πγείαο (Arcaya, Arcaya, & 

Subramanian, 2015).ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηίζεηαη ζέκα  ίζεο 

επθαηξίαο πξνζβαζηκφηεηαο, ησλ αηφκσλ (λενγλψλ) ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

παξνρή πγείαο (ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο). πγθεθξηκέλα ζα γίλεη 

αλαθνξά ζηελ πξνψζεζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο δσξεάο (δσξεά θαη ιήςε) κέζσ νξγαλσκέλσλ δεκφζησλ 

ηξαπεδψλ κε φξνπο αθξηβνδηθίαο, σο κία δξάζε γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο (Arnold, 2002, pp. 19-20). 

Όπσο ξεηά νξίδεηαη ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Τγείαο
17

, σο πγεία « νξίδεηαη ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθή, ςπρηθήο 

θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη απιά ε έιιεηςε θάπνηαο λφζνπ ή αλαπεξίαο. 

Οπφηε, απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηεο πγείαο ζπλεπάγεηαη φηη εκπεξηέρεη 

θνηλσληθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο ε ςπρηθή θαη θνηλσληθή 

επεμία απνηειεί ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ. Δπηπιένλ, ε πγεία 

απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

απηνλνκίαο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Γηα ην ιφγν απηφ, 

θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε πξνζηαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ (Tsinorema, 

2016).  

                                                           
17 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

    http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1
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Ζ δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, αλαγλσξίδεηαη σο ζεκειηψδεο 

αλζξψπηλν θαη εζηθφ δηθαίσκα. Γελ απνηειεί κφλν δήηεκα θαιψλ 

ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο, αιιά θαη δήηεκα ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο, ηεο νιηζηηθήο θαη 

δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ αλζξψπσλ, ηεο 

αιιαγήο ηνπ «θέληξνπ βάξνπο» ησλ πζηεκάησλ Τγείαο πξνο ηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, ηελ πξφιεςε, ηελ θνηλνηηθή θξνληίδα θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνζδηνξηζηψλ ηεο λφζνπ
18

. 

χκθσλα κε ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ
19

, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέιε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα 

απνιακβάλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν πγείαο θαη λα επσθειείηαη απφ 

ηηο ππεξεζίεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο, ελψ επίζεο επηδηψθνπλ λα δηαζθαιίζνπλ 

ην φηη θαλέλα παηδί δελ ζα ζηεξείηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο.  

Σν Διιεληθφ χληαγκα θαηνρπξψλεη ηελ πγεία φρη κφλν 

αληηθεηκεληθά σο αγαζφ, αιιά θαη ππνθεηκεληθά, σο δηθαίσκα θνηλσληθφ 

θαη αηνκηθφ. ην άξζξν 21 παξ.3 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο αλαθέξεηαη ε 

πγεία σο θνηλωληθό δηθαίωκα θαζψο νξίδεη φηη «ην Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ 

πγεία ησλ πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

λεφηεηαο, ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ άπνξσλ» 

επίζεο ζην άξζξν 5 παξ. 5 νξίδεη φηη «θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο γελεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο» αλαθέξεηαη ε 

πγεία σο αηνκηθό δηθαίωκα.  

                                                           
18 Τπνπξγείν Τγείαο Δζληθφ πκβνχιην Γεκφζηαο Τγείαο Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηε Γεκφζηα 

Τγεία 2019 -2020 Μάηνο 2019 
19 Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, έγθεηηαη θαη ζηε κείσζε ηεο 

λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο κέζσ ηεο έκθαζεο ζηελ πξφζβαζε ζηε ζηνηρεηψδε 

πεξίζαιςε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ παξαθάησ 

ζχλδεζκν:  

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf83a2 

 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf83a2
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Ζ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε απφ νπνηαδήπνηε πξνζβνιή ηεο πγείαο ηνπ 

δελ επηηπγράλεηαη κφλν κε ηελ παξνρή θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, αιιά ζε έλα πξψην ζηάδην απφ ηελ 

πξφιεςε, δειαδή ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία ηνπ 

θαηαζηάζεσλ πνπ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ (Μάληδαξε, 2006, ζζ. 

7-9). Έθθξαζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ πγεία απνηεινχλ νη λφκνη 

πξνάζπηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο αλαιχνληαη 

παξαθάησ.   

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ γηα ηε Γεκφζηα Τγεία ηνλ νπνίν έδσζε ν 

(Winslow, 1925) «Γεκφζηα Τγεία είλαη ε επηζηήκε θαη ε ηέρλε λα 

πξνιακβάλεηαη ε λφζνο, λα επηκεθχλεηαη ε δσή, λα πξνάγεηαη ε θπζηθή 

πγεία θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, κέζα απφ ηελ νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ 

έιεγρν ησλ ινηκσδψλ λφζσλ, ηελ εθπαίδεπζε θάζε αηφκνπ ζηελ αηνκηθή 

πγηεηλή, ηελ νξγάλσζε ησλ ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο 

γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε θαη πξνιεπηηθή ζεξαπεία ησλ λφζσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε κηαο «θνηλσληθήο κεραλήο» πνπ λα εμαζθαιίδεη ζε θάζε άηνκν 

έλα επίπεδν δσήο ηθαλφ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ». Οπφηε ν 

παξαπάλσ νξηζκφο αλαγλσξίδεη φηη ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζε 

θάζε άηνκν έλα επίπεδν δσήο ηθαλφ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Ν.3370/2005 - ΦΔΚ 176/Α/11-7-2005 , σο Γεκφζηα 

Τγεία νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνιηηείαο 

θαη ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη 

απνβιέπνπλ ζηελ πξφιεςε λνζεκάησλ, ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή 

ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Δπίζεο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία αλαθέξεη ν ελ ιφγν 

λφκνο απνηεινχλ ζέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο. Αθφκε αλαθέξεηαη φηη η 
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Γεκφζηα Τγεία, κάιηζηα, απνηειεί επέλδπζε γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο .  

Δπηπιένλ κε ην λφκν ππ’ αξηζκφ  4675/2020-ΦΔΚ 54/Α/11-3-2020 ε 

Πνιηηεία έρεη ηελ ππνρξέσζε αλάιεςεο δξάζεσλ πξσηνγελνχο, 

δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο πξφιεςεο. Ζ πξσηνγελήο πξφιεςε 

πεξηιακβάλεη ηηο παξεκβάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε 

ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο λνζεκάησλ, αλαπεξηψλ ή βιαβψλ θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηελ εκθάληζε απηψλ. Μέζα ζηηο παξεκβάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ λφκν αθνξνχλ θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ 

θαθή δηαηξνθή. 

χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα ηξαηεγηθή γηα ηε Γηαηξνθή ηνπ 

Βξέθνπο θαη ηνπ Μηθξνχ Παηδηνχ (2003), ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Τγείαο θαη ε UNICEF ζπληζηνχλ ηνλ απνθιεηζηηθφ κεηξηθφ ζειαζκφ γηα 

ηνπο έμη πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ βξέθνπο. Ζ ζχζηαζε απηή ηζρχεη ηφζν 

γηα ηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ· ε 

δηαηχπσζή ηεο έρεη σο εμήο: «Σα βξέθε πξέπεη λα ζειάδνπλ απνθιεηζηηθά 

γηα ηνπο 6 πξώηνπο κήλεο ηεο δωήο ηνπο, γηα λα έρνπλ ηελ ηδαληθή αύμεζε, 

αλάπηπμε θαη πγεία. Μεηά ηελ πεξίνδν απηή, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ 

νη απμαλόκελεο δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο, ηα βξέθε πξέπεη λα ζηηίδνληαη κε 

αζθαιή θαη επαξθή ζπκπιεξωκαηηθή ηξνθή, ελώ παξάιιεια ζπλερίδνπλ ηνλ 

κεηξηθό ζειαζκό έωο ηα δύν ρξόληα ηεο δωήο ή θαη πεξηζζόηεξν» (WHO; 

UNICEF;, 2003). 

Αληηθείκελν ηεο Γεκφζηαο Τγεία απνηεινχλ επίζεο, νη δξάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία ζχκθσλα 

κε ην Ν.3370/2005 - ΦΔΚ 176/Α/11-7-2005.Δπίζεο ζην λφκν 4675/2020 

ΦΔΚ 54/Α/11-3-2020  αλαθέξεη, φηη αλάκεζα ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη δξάζεηο δεκφζηαο πγείαο ππέξ ησλ πνιηηψλ είλαη 

ε άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ αληζνηήησλ σο πξνο 
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θνηλσληθννηθνλνκηθνχο πξνζδηνξηζηέο ηεο πγείαο (ε θηψρεηα, ε αλεξγία, ην 

γήξαο θαη ε αλαπεξία, θχιν θαη εζληθφηεηα). 

Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν γελληέηαη, κεγαιψλεη εθπαηδεχεηαη, 

εξγάδεηαη θαη δεη θάζε άηνκν. Ζ θηψρηα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε απεηιή γηα 

ηελ πγεία. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη ζνβαξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πγεία, φρη κφλν απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία αιιά θαη 

κεηαμχ ησλ κειψλ θάζε θνηλσλίαο, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζε 

απηήλ. Πξέπεη ζεκεησζεί φηη, παξφιν πνπ ε πγεία ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ βειηηψλεηαη ν ξπζκφο 

βειηίσζεο δελ είλαη ν ίδηνο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο. Σν ράζκα 

αλάκεζα ζηνπο πινχζηνπο θαη ηνπο θησρνχο ζπλερίδεη απμάλεη. Γελ είλαη 

ηπραίν πνπ ν ΠΟΤ έρεη ζέζεη ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηελ επίηεπμε 

ηζνλνκίαο θαη δηθαηνζχλεο ζηελ πγεία (Σνχληαο, 2000, ζζ. 125-139). 

Σα άηνµα πνπ αλήθνπλ ζε ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο 

(ραµειφ εηζφδεµα, ραµειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, θ.ά.), φπσο επίζεο θαη ζε 

απνθιεηζκέλεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά 

λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε µε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Οη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ πγεία νξίδνληαη σο δηαθνξέο ζηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο κεηαμχ αλζξψπσλ απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

ηάμεηο. Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα ιφγνπ ράξε, ζηηο ρακειφηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο είλαη 2-3 θνξέο πςειφηεξε απφ φηη ζηηο 

πςειφηεξεο (αξξήο , Υξπζάθεο, & νχιεο, 2002).  

Οη αληζφηεηεο ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ, εγείξνπλ εζηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη ε πγεία ησλ παηδηψλ 

εμαξηάηαη απφ απνθάζεηο θαη πξάμεηο άιισλ θαζψο θαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ θαη ζηα νπνία ηα παηδηά δελ 
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έρνπλ έιεγρν. ην βαζκφ ινηπφλ πνπ ε πγεία ησλ παηδηψλ  εμαξηάηαη απφ 

ελέξγεηεο άιισλ πνπ γίλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ε επζχλε ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηεο πνιηηείαο αιιά θαη ε εζηθή ππνρξέσζε ηνπο είλαη επαπμεκέλεο ( 

Waisel, 2013). Απνηειεί  ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο απνηειεί ε ηζφηεηα 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο πνιίηεο ηεο,θαη αθφκε πεξηζζφηεξν 

ζηα παηδηά. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζχκβαζε ηνπ Οβηέδν
20

, ε νπνία έρεη 

επηθπξσζεί απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο κε ην λφµν 2619/1998 (ΦΔΚ Α'132), 

άξζξν 3 «..ηα  ζπκβαιφκελα Κξάηε ππνρξεφλνληαη  λα παξέρνπλ ηζφηεηα 

πξνζβάζεσλ ζηελ θαηάιιειεο πνηφηεηαο πεξίζαιςε εληφο ηεο επηθξάηεηάο 

ηνπο». Δπίζεο κε ην λφκν 1397/1987 άξζξν 1  «νη ππεξεζίεο πγείαο 

παξέρνληαη ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε». 

 Ωζηφζν ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο ηζφηεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο ζα 

ήηαλ ε θαιχηεξε αληηζηνίρηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηα επίπεδα 

αλάγθεο, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα νδεγήζεη ζε κεγάιεο δηαθνξέο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ, κε ζηφρν λα επλνεζνχλ 

νη πεξηζζφηεξν κεηνλεθηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ έρνπλ θαη ηηο 

κεγαιχηεξεο αλάγθεο (Whitehead & Dahlgren, 2006). 

Απφ ηνπο παξαπάλσ λφκνπο πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα 

πξνζηαηεχεη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ απφ παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ηε 

βιάςνπλ. Δπίζεο πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ 

πγεία ηηο νπνίεο ε Πνιηηεία πξνζπαζεί λα ακβιχλεη. Έλαο παξάγνληαο πνπ 

κπνξεί λα βιάςεη ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λενγλψλ φπσο αλαιχζεθε 

                                                           
20

 Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the 

Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine . 

Article 3 – Equitable access to health care Parties, taking into account health needs and available 

resources, shall take appropriate measures with a view to providing, within their jurisdiction, 

equitable access to health care of appropriate quality. 
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παξαπάλσ απνηειεί ε κε ζίηηζε κε κεηξηθφ γάια. Δπίζεο δεκηνπξγείηαη κία 

θνηλσληθή αληζφηεηα εληφο ηεο ίδηαο επηθξάηεηαο, κεηαμχ ησλ πξφσξσλ 

λενγλψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε κία ππεξεζία (Γεκφζηα Σξάπεδα Μεηξηθνχ 

Γάιαθηνο) γηα λα ιάβνπλ ην κεηξηθφ γάια, θαη ζε απηά πνπ δελ έρνπλ απηή 

ηε δπλαηφηεηα, κε άγλσζηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγείαο ηνπο.   

Οπφηε ε Πνιηηεία έρεη ηελ ππνρξέσζε απφ ηελ κία λα πξνζηαηέςεη 

ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λενγλψλ ηεο θαη απφ ηελ άιιε λα ακβιχλεη 

κία θνηλσληθή αληζφηεηα πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα 

ζπκβεί θάηη ηέηνην είλαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο δεκφζηνπ δηθηχνπ 

ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο.  Ζ δεκηνπξγία ηξαπεδψλ δσξεάο κεηξηθνχ 

γάιαθηνο, θαη’ επέθηαζε, ζα έιεγε θαλείο, απνηειεί κία ζεκαληηθή 

επέλδπζε ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο 

ρψξαο.     

Ωζηφζν, παξά ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη ηελ επέλδπζε ζηηο 

Σξάπεδεο Γσξεάο Μεηξηθνχ Γάιαθηνο παγθφζκηα, ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ 

ππάξμεη έσο ηψξα πνιηηηθέο πγείαο νη νπνίεο ζα βνεζνχζαλ ηηο Σξάπεδεο λα 

αλαπηχμνπλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

πξνψζεζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, φζν θαη γηα ηελ πξφζβαζε θάζε 

λενγλνχ ζε κεηξηθφ γάια.   
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6. ΒΗΟΖΘΗΚΟΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ  
 

6.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΝΖΜΔΡΖ ΤΝΑΗΝΔΖ ΣΖ 

ΓΧΡΔΑ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ  
 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ε ελήκεξε ζπλαίλεζε 

ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ είλαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δσξεάο. ην πιαίζην απηφ ηίζεηαη ην 

εξψηεκα  εάλ είλαη εζηθή πξάμε ε κε ρνξήγεζε κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ 

ηξάπεδα ιφγσ αληίξξεζεο ησλ γνλέσλ γηα ζξεζθεπηηθνχο ή άιινπο ιφγνπο. 

Καη’ επέθηαζε, έρνπλ ην δηθαίσκα νη γνλείο λα πάξνπλ απνθάζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, θαη αθφκε πεξηζζφηεξν, ην πξνζδφθηκν 

επηβίσζεο ησλ παηδηψλ ηνπο; 

Σα πξφζσπα, θη ελ πξνθεηκέλσ, ηα λενγλά-βξέθε έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα επηιέμνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία -ππφ ηελ πξνυπφζεζε, βέβαηα, φηη 

αλαγλσξίζνπκε ηε ζίηηζε κε κεηξηθφ γάια σο ζεξαπεία. Ωζηφζν, επεηδή 

απηή ε θαηεγνξία πξνζψπσλ αλήθεη ζηηο νκάδεο εθείλεο ηνπ πιεζπζκνχ, νη 

νπνίεο δε δχλαληαη λα απνθαζίζνπλ ηα ίδηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ζην κέηξν 

πνπ δελ δηαζέηνπλ αθφκε πιήξσο ηελ ηθαλφηεηα απηνλνκίαο, απνηειεί 

κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ησλ γνλέσλ ηνπο ε εθαξκνγή ηεο «αξρήο ηνπ 

βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο» (Froh & Spatz, 2014) ζε φηη αθνξά ζηελ πγεία 

ηνπο.  

Ζ αξρή ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

πεξηγξάθεηαη σο ε θαηεπζπληήξηα νδεγία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη νξίδεηαη σο ε πξνψζεζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ νθέινπο ζηα άηνκα (Bailey, 2001). Ωζηφζν νη απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη «δηα αληηπξνζψπνπ» πξννξίδνληαη λα παξέρνπλ ζηα βξέθε 

έλα κέιινλ, θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αλαιάβνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο επζχλεο απνθάζεσλ. 
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Πνιιέο θνξέο φκσο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο γνλείο 

γηα ην επάισην λενγλφ σο άηνκν, είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη λα κελ βαζίδνληαη ζηελ άζθεζε ηεο γνληθήο 

εμνπζίαο, αιιά ζην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο νηθνγέλεηαο ζπγθξνχνληαη κε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ 

αζζελνχο (Froh & Spatz, 2014). 

Αλαιχνληαο ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεη θαλείο πσο, γηα λα ππάξρεη 

ελήκεξε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ γηα ηε ζίηηζε 

ησλ λενγλψλ θαη ησλ βξεθψλ ηνπο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ θαη ηηο 

θαηάιιειεο  πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελππάξρνπλ απφ ηε 

ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο είηε κέζσ ησλ δεκφζησλ ηξαπεδψλ, είηε  κέζσ 

άηππεο αληαιιαγήο ή αγνξνπσιεζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνπο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ έιινγα ηελ απηνλνκία ηνπο, θαζψο ζα κπνξνχλ 

λα δνπλ ην εχξνο ησλ επηινγψλ πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηε ζίηηζε ησλ 

λενγλψλ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ. 

Πνην είλαη ην θαηάιιειν κνληέιν ελεκέξσζεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

αζζελή απφ ην ζεξάπνληα ηαηξφ ψζηε λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηε ζεξαπεία 

αζθψληαο έιινγα ηελ απηνλνκία ηνπ; Καη’ επέθηαζε, κε πνην ηξφπν 

ζπκβάινπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ κία 

ζεξαπεία πνπ εμππεξεηεί ην βέιηηζην θαιφ ηνπ αζζελή; Ζ ζρέζε 

επαγγεικαηία πγείαο- αζζελή ζε πνην κνληέιν βαζίδεηαη;  

χκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηαηξηθήο δενληνινγίαο
21

, κε ην άξζξν 12, ν 

ηαηξφο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο 

πξάμεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελή. Ωζηφζν νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο έγθπξεο ζπλαίλεζεο ηνπ αζζελή είλαη νη αθφινπζεο: α) 

Να παξέρεηαη κεηά απφ πιήξε, ζαθή θαη θαηαλνεηή ελεκέξσζε θαη β) ν 

                                                           
21

 Νφκνο 3418/2005-ΦΔΚ 287 
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αζζελήο λα έρεη ηθαλφηεηα γηα ζπλαίλεζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ αλήιηθνπ 

αζζελή, ε ζπλαίλεζε δίδεηαη απφ απηνχο πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα ή 

επηκέιεηά ηνπ . 

Σα δχν βαζηθά πξφηππα πνπ ζπλαληάκε ζηε ζρέζε επαγγεικαηία 

πγείαο - αζζελή είλαη ην παηεξλαιηζηηθφ θαη ην πιεξνθνξηαθφ. Σν 

παηεξλαιηζηηθφ πξφηππν θπξηάξρεζε ζηε δηαρξνληθή πνξεία θαη εμέιημε ηεο 

ηαηξηθήο. χκθσλα µε ην πξφηππν απηφ, ηνπ «εμνπζηαζηή» γηαηξνχ, ν 

ηειεπηαίνο είλαη εθείλνο πνπ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αξξψζηνπ, αθνχ είλαη θαη ν κνλαδηθφο πνπ γλσξίδεη ηη είλαη θαιφ θαη ηη 

θαθφ γη' απηφλ. Απηφ ην πξφηππν θπξηάξρεζε ζηε δηαρξνληθή πνξεία θαη 

εμέιημε ηεο ηαηξηθήο, έσο φηνπ νη θνηλσληθέο εμειίμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ 

νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε λέσλ πξνηχπσλ ελεκέξσζεο ζηε ζρέζε γηαηξνχ-

αζζελνχο φπσο ην πιεξνθνξηαθφ (Παπακηραήι, 2010). Σν πιεξνθνξηθφ 

κνληέιν είλαη έλα κνληέιν φπνπ ν επαγγεικαηίαο πγείαο ελεκεξψλεη ηνλ 

αζζελή, κε φζν ην δπλαηφλ ηξφπν ακεξφιεπην, ψζηε λα ιάβεη 

εμαηνκηθεπκέλεο απνθάζεηο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο γάιαθηνο απφ δσξεά ζα πξέπεη ν 

επαγγεικαηίαο πγείαο λα είλαη ελεκεξσκέλνο θαη εθπαηδεπκέλνο ζηα 

ζέκαηα δσξεάο θαη ιήςεο, νδεγνχκελνο πάληα κε βάζε ην βέιηηζην 

ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο. Ζ ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη κία επηινγή πνπ 

δίλεηαη ζηα πξφσξα λενγλά ζηα πιαίζηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείαο θαη 

αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια πξάγκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

πξφσξσλ λενγλψλ πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

απνθάζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πάληα κε ζεβαζκφ ζηηο επηζπκίεο ηεο 

νηθνγέλεηαο αθνχ ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα αζθήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Arnold, 2006). 



68 
 

Οη απνθάζεηο πνπ θαινχληαη, ελ νιίγνηο, λα πάξνπλ ζα πξέπεη λα 

είλαη απαιιαγκέλεο απφ θάζε είδνπο παηεξλαιηζκφ. Απφ ηελ άιιε, ν 

επαγγεικαηίαο πγείαο, νθείιεη λα παξάζρεη πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ 

αζζελή γηα λα ιάβεη ηελ θαηάιιειε απφθαζε ψζηε λα αζθήζεη ηελ 

απηνλνκία ηνπ (Arreen, 1987).  

Όηαλ ππάξρεη θάπνην ελδερφκελν εμαπάηεζεο ή εμαλαγθαζκνχ ε 

ζπλαίλεζε πνπ δίλεηαη δελ είλαη έγθπξε. Έλα παξάδεηγκα κε έγθπξεο 

ζπλαίλεζεο απνηειεί θαη ε ζπλαίλεζε γηα ηε ρνξήγεζε ππνθαηάζηαηνπ 

κεηξηθνχ γάιαθηνο ζηα Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο. ε κηα πξνζπάζεηα 

πξνψζεζεο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο δσξεάο 

κεηξηθνχ γάιαθηνο θηλείηαη θαη  είλαη ν  ΦΔΚ 21-6-2017
22

. Ο νπνίνο πάξα 

ην γεγνλφο φηη εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο ελήκεξεο ζπλαίλεζεο ζηε ρνξήγεζε 

ππνθαηάζηαηνπ κεηξηθνχ  γάιαθηνο δελ αλαθέξεη ηίπνηα γηα κεηξηθφ γάια 

απφ ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο νχηε γηα ηελ έλλνηα ηεο δσξεάο κεηξηθνχ 

γάιαθηνο. Οπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή απνθξχπηνληαη πιεξνθνξίεο 

πξνθεηκέλνπ νη γνλείο λα ιάβνπλ απνθάζεηο. Οπφηε θαηά πφζνλ απηή ε 

ζπλαίλεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ελήκεξε ζπλαίλεζε;   

Φπζηθά, φπσο αληηιακβάλεηαη θαλείο, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ιεηηνπξγήζεη κηα ηξάπεδα δσξεάο ζσζηά, αλ δελ αθνινπζήζεη ηα 

πξσηφθνιια ελήκεξεο ζπλαίλεζεο, ηφζν ηνπ ιήπηε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ 

φζν θαη ηνπ δφηε. Κάζε δξάζε εμαλαγθάδεη ή εμαπαηαηά ηα πξφζσπα 

ζηέθεηαη εκπφδην ζηελ ειεχζεξε ελήκεξε ζπλαίλεζε (O'Neill, 2011, ζ. 

124). Ζ δφηξηα κεηξηθνχ γάιαθηνο ζα πξέπεη λα δίλεη ην ζπγθεθξηκέλν 

βηνινγηθφ πιηθφ, ρσξίο λα ππάξρεη θαλελφο είδνπο εμαλαγθαζκφο ή 

ζπλαιιαγήο (νηθνλνκηθήο ή άιιεο) θαη λα ππάξρεη ελήκεξε ζπλαίλεζε γηα 

                                                           
22

 ΦΔΚ 21-6-2017 αξ.θπι.2127 νπνίνο αλαθέξεη άξζξν 1 φηη  «ε ρνξήγεζε ππνθαηάζηαηνπ κεηξηθνχ 

γάιαθηνο ζηα λενγλά εληφο ησλ Γεκφζησλ, Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζνθνκείσλ, Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ ηεο 

ρψξαο θαη ινηπψλ Ννζνθνκείσλ πνπ επηδηψθνπλ δεκφζην ή θαη θνηλσθειή ζθνπφ, επηηξέπεηαη γηα 

απνδεθηνχο ηαηξηθνχο ιφγνπο ή θαηφπηλ έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηεο κεηέξαο» θαη άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ «Ζ ζπλαίλεζε ζχκθσλα κε ην λφκν δίλεηαη αθνχ ε κεηέξα έρεη ελεκεξσζεί γηα ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ». 
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ηε ρξήζε ηνπ -ε νπνία ζα είλαη ε ζξέςε επάισησλ λενγλψλ- θαη φρη γηα 

εξεπλεηηθνχο ή άιινπο ιφγνπο.  

Οπφηε είλαη δηθαίσκα ηνπ πξφσξνπ λενγλνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, 

ε πξνζβαζηκφηεηα  ζηε βέιηηζηε πξαθηηθή πνπ απνδεδεηγκέλα κεηψλεη ηε 

λνζεξφηεηα θαη ηε ζλεζηκφηεηα ηνπ, θαζψο θαη  πηζαλέο επηπινθέο ζηελ 

πγεία πνπ πξνθαιεί ε πξνσξφηεηα. Κάζε άιιε πξαθηηθή γηα ηε ρξήζε 

κεηξηθνχ γάιαθηνο, απφ άηππε αληαιιαγή ή αγνξνπσιεζία, δε ζπληζηάηαη 

γηαηί δελ πξνζθέξεη ην βέιηηζην φθεινο ζην πξφσξν λενγλφ. 
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6.2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΘΔΜΗΣΖ ΒΛΑΒΖ ΜΔΧ ΣΖ 

ΑΣΤΠΖ ΓΧΡΔΑ 
 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί ε 

δσξεά λα πξνθαιέζεη βιάβε. Οη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκβεί 

θάηη ηέηνην, αλαιχνληαη παξαθάησ. Δπίζεο αλαιχνληαη ηξφπνη εμαζθάιηζεο 

ηνπ αληηζέηνπ, δειαδή ηξφπνη, κέζσ ησλ νπνίσλ ε δσξεά ζα πξνθαιέζεη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή σθέιεηα ζηα εκπιεθφκελα πξφζσπα. Ζ ρξήζε κεηξηθνχ 

γάιαθηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθίλεζε  κέζσ δηαδηθηχνπ, δελ ζπζηήλεηαη 

απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Παξφια απηά, έρνπλ δηθαίσκα νη γνλείο λα 

ρνξεγήζνπλ έλα ηέηνην «πξντφλ» παξά ηηο ζπζηάζεηο ησλ εηδηθψλ; ηελ 

πεξίπησζε ηνπ λενγλνχ, ε ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη ηθαλή λα 

πξνμελήζεη βιάβε φηαλ απηφ γίλεηαη απφ άηππε αληαιιαγή, ε νπνία 

παξαβαίλεη ηνπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο αζθαιείαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο, θαη αθνξά ζηε ζχγθξηζε κεηαμχ ελφο πιήζνπο 

δεηγκάησλ (101) κεηξηθνχ γάιαθηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ άγλσζηεο δφηξηεο 

κέζσ δηαδηθηχνπ, θαη δεηγκάησλ (20) πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα 

ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο, έδεημε φηη ην γάια ηνπ νπνίνπ ε πξνκήζεηα 

έγηλε κέζσ δηαδηθηχνπ παξνπζίαζε πςειή ζπλνιηθή βαθηεξηαθή αλάπηπμε 

θαη ζπρλή κφιπλζε κε παζνγφλα βαθηήξηα, αληαλαθιψληαο ηηο θαθέο 

πξαθηηθέο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο ή κεηαθνξάο (Keim, et al., 2013, pp. 

1227-1235). 

ε άιιε έξεπλα, επίζεο, ε νπνία δηεμήρζε ζην Οράην ηεο Ακεξηθήο 

θαη ζθνπφ είρε λα εμεηάζεη αλ ην κεηξηθφ γάια πνπ δηαθεκίδεηαη γηα 

πψιεζε ζην δηαδίθηπν, σο κεηξηθφ γάια γηα θαηαλάισζε, έδεημε φηη -ζε 

θάπνηα δείγκαηα- ππήξρε αγειαδηλφ γάια. ηα 102 δείγκαηα κεηξηθνχ 

γάιαθηνο πνπ ιήθζεθαλ αλψλπκα απφ ην δηαδίθηπν, θαη ζηα 10 ζηα νπνία 

έγηλε έιεγρνο DNA, θάλεθε φηη ππάξρεη αγειαδηλφ DNA ζε ηέηνην, 
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κάιηζηα, βαζκφ πνπ δηθαηνινγνχζε ηελ πξφζκεημε κε θάπνην αγειαδηλφ 

πξντφλ. Δθηφο απφ ηελ άηππε δσξεά θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη θάπνηα 

αληαιαθηηθή αμία ζην κεηξηθφ γάια ππάξρεη θαη ε άηππε αγνξνπσιεζία 

κέζσ δηαδηθηχνπ. ηελ πεξίπησζε ινηπφλ,ηεο άηππεο αγνξνπσιεζίαο κέζσ 

δηαδηθηχνπ, νη αγνξαζηέο δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο πνπ αγνξάδνπλ, ελδέρεηαη ζην φλνκα ηνπ θέξδνπο ην κεηξηθφ 

γάια λα λνζεπηεί κε γάια αγειάδαο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, φηαλ 

ππεηζέξρεηαη ζηε «δσξεά» ν παξάγνληαο ηνπ θέξδνπο απμάλεη ηνπο 

θηλδχλνπο γηα ην ηειηθφ παξερφκελν «πξντφλ» (Keim, et al., 2015, pp. 1157-

1162). 

Γελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε ε άηππε αγνξνπσιεζία κεηξηθνχ 

γάιαθηνο λα αθεζεί λα ξπζκηζηεί ειεπζέξα απφ ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο θαη 

ηεο δήηεζεο. Οη επηινγέο ηεο αγνξάο δελ είλαη πάληα ηφζν ειεχζεξεο φζν 

θαίλνληαη κε απνηέιεζα νξηζκέλα αγαζά λα επηειίδνληαη θαη θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο λα δηαθζείξνληαη αλ αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη γηα ρξήκαηα 

(αληέι, 2016) 

Ζ απμεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζειαζκνχ, ηεο 

ρξήζεο κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

ππνθαηάζηαηα απηνχ (εμαλζξσπνπνηεκέλν αγειαδηλφ γάια ζε ζθφλε), 

φπσο επίζεο θαη ε εκθάληζε ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

ζπλέβαιαλ ζηελ άλνδν ηεο αιιειέγγπαο άηππεο αληαιιαγήο γάιαθηνο. Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία σζηφζν απνηειεί κία επηζθαιή πξαθηηθή ή νπνία 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη αζέκηηεο κνξθήο βιάβεο.  

Ζ αιιειέγγπα, αιιά άηππε αληαιιαγή γάιαθηνο, πξέπεη λα 

ηνληζηεί, δηαθέξεη απφ ηελ πψιεζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο -δήηεκα ην 

νπνίν ζα αλαιχζεθε παξαπάλσ - ηφζν σο πξνο ηα θίλεηξα φζν θαη σο πξνο 

ην πηζαλφ επίπεδν θηλδχλνπ. Σν κεηξηθφ γάια φηαλ παξέρεηαη απφ δσξήηξηα 

ζε δεκφζηα ηξάπεδα, φπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη, είλαη αζθαιέο. Έλα απφ ηα 
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βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ρξήζεο κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ άηππε 

δηάζεζε, επνκέλσο, είλαη φηη ην γάια πνπ δηαηίζεηαη δελ έρεη παζηεξησζεί 

θαη απηφ ελέρεη θηλδχλνπο κφιπλζεο. Δπίζεο ζηελ άηππε αληαιιαγή δελ 

αθνινπζνχληαη απζηεξά πξσηφθνιια ζηελ επηινγή ηεο δσξήηξηαο θαη έηζη 

είλαη πην πηζαλή κηα κεηάδνζε λνζήκαηνο. Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγείηαη 

ακθηβνιία γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ, θαζψο ε δσξήηξηα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 

νπζηψλ ή θαξκάθσλ πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ην λενγλφ.  

Ζ βέιηηζηε ιχζε είλαη ε ρνξήγεζε κεηξηθνχ γάιαθηνο κέζσ 

νξγαλσκέλσλ δεκφζησλ ηξαπεδψλ. Οη θνηλφηεηεο πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ 

απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ψζηε λα πξνσζεζεί ν κεηξηθφο ζειαζκφο 

θαη λα απμεζεί ε δσξεά πξνο ηηο ηξάπεδεο.  

Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζίηηζε ησλ λενγλψλ θαη βξεθψλ 

βαζίδεηαη ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ θίλδπλσλ θαη ησλ σθειεηψλ πνπ 

νξίδνληαη απφ θάζε νηθνγέλεηα. Βξηζθφκαζηε ζήκεξα αληηκέησπνη κε ηελ 

πξφθιεζε λα δηαζθαιίζνπκε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ε 

πξνζθνξά απηή, πνπ βαζίδεηαη θαζαξά ζε αιιειέγγπα θίλεηξα, λα είλαη θαη 

αζθαιήο γηα ην λενγλφ θαη ην βξέθνο πνπ ιακβάλεη απηφ ην γάια. Δίλαη 

δήηεκα πνπ αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ε 

αληαιιαγή κεηξηθνχ γάιαθηνο λα κε γίλεηαη άηππα, αιιά λα πξφθεηηαη γηα 

κία ελεκεξσκέλε επηινγή πνπ ζα δίλεηαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη κε φιεο εθείλεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηελ θαζηζηνχλ αζθαιή.  

Απφ ηα παξαπάλσ, βέβαηα, κπνξεί λα εμάγεη θαλείο ην ζπκπέξαζκα 

φηη, αλ ε Πνιηηεία επηζπκεί αζθαιέο γάια γηα φια ηα βξέθε, ζα πξέπεη λα 

εζηηάζεη ηελ πξνζπάζεηα ζηε δεκηνπξγίαο δεκφζησλ ηξαπεδψλ κεηξηθνχ 

γάιαθηνο. Σν κεηξηθφ γάια πξέπεη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ινγηθή, λα 

ζεσξείηαη αλζξψπηλνο ηζηφο, φπσο ην αλζξψπηλν αίκα, θαη ε δηάζεζε ηνπ 
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νθείιεη λα γίλεηαη κφλν ππφ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε (St-Onge, Chaudhry, 

& Koren, 2015). 
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6.3 ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΧΡΔΑ 

ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ 
 

ε απηφ ην ππνθεθάιαην  ηεο εξγαζίαο αλαιχνληαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ δσξεά 

θαη θπξίσο απφ δεκφζηεο ηξάπεδεο. Σν κεηξηθφ γάια απνηειεί έλαλ 

«αγαζφ» πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πγεία ησλ λενγλψλ θαη ρξνληθά 

πεξηνξηζκέλν, θαζψο γηα λα γίλεη ε δσξεά, κηα γπλαίθα ζα πξέπεη λα είλαη 

κεηέξα θαη λα έρεη έλα βξέθνο έσο ηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ. Με πνην ηξφπν 

γίλεηαη ε επηινγή  ησλ λενγλψλ πνπ ζα έρνπλ  πξφζβαζε ζε απηφ; Ο 

παξάγνληαο γεσγξαθηθή πεξηνρή, άξαγε, ζα πξέπεη λα απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ ηξάπεδα; Πφζν 

αθξηβνδίθαηα κνηξάδνληαη νη πφξνη κέζα ζε έλα ζχζηεκα πγείαο; Πνηνη 

είλαη απηνί πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηνχο ηνπο πφξνπο θαη κε πνηα 

θξηηήξηα επηιέγνληαη;  

Πνηεο είλαη, ινηπφλ, νη νκάδεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξψηα 

πξφζβαζε ζε απηφ ην αγαζφ; Θα πξέπεη λα είλαη ηα πξφσξα λενγλά; Σα 

ηειεπηαία, θάλεθε φηη, απφ ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ, απνθνκίδνπλ ηε κεγαιχηεξε σθέιεηα απφ ηε ρξήζε ηνπ θαη ηε 

κεγαιχηεξε βιάβε απφ ηε κε ρξήζε ηνπ. Δπίζεο ππάξρεη θαη ε κεγαιχηεξε 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηελ πγεία θαζψο ε λνζειεία ελφο λενγλνχ ζηε 

Μ.Δ.Ν.Ν. έρεη πνιχ κεγάιν θφζηνο θαη είλαη ζεκαληηθή θάζε πξαθηηθή πνπ 

κεηψλεη κε αζθάιεηα ηηο κέξεο λνζειείαο γηα θάζε λενγλφ. Οπφηε ε ίζε 

πξφζβαζε ζε έλα ηέηνην αγαζφ απφ άπνςε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζε κία 

θνηλσλία είλαη πνιχ ζεκαληηθή εάλ πξφθεηηαη λα θάλνπκε ιφγν γηα κία 

αθξηβνδίθαηε επέλδπζε ζηελ αξρή ηεο δσήο. 

Δπί ηνπ παξφληνο ζηελ Διιάδα, πξφζβαζε ζην πξναλαθεξζέλ αγαζφ 

έρνπλ κφλν φζα λενγλά βξίζθνληαη ζε Μ.Δ.Ν.Ν., ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί 

ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη, άξα, κπνξνχλ κε αζθάιεηα λα θάλνπλ 



75 
 

ρξήζε απηνχ. Απηφ φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ κπνξεί λα ζπκβεί κφλν γηα 

θάπνηα λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο θαζψο κφλν απηά έρνπλ πξφζβαζε ζηε 

κνλαδηθή δεκφζηα ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 

Διιάδα. Γίλεηαη αληηιεπηφ ζην ζεκείν απηφ φηη ππάξρεη κία δηάθξηζε σο 

πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ θαηνηθεί θάπνηνο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

πξφζβαζε ζε έλα ηέηνην αγαζφ. ηελ ππφινηπε ινηπφλ Διιάδα πνπ δελ 

ιεηηνπξγεί ηξάπεδα επαθίεηαη ζηνπο γνλείο αλ επηζπκνχλ λα ζηηίζνπλ ην 

λενγλφ ηνπο κε κεηξηθφ γάια, δειαδή λα ην θάλνπλ νη ίδηνη κε γάια πνπ 

έρνπλ αληιήζεη.  

Γηα ην ιφγν απηφ, νη γνλείο, αλαγθάδνληαη λα βξνπλ άιινπο, 

ελδερνκέλσο κε αζθαιείο θαη δπλεηηθά επηθίλδπλνπο ηξφπνπο παξνρήο 

απηνχ ηνπ αγαζνχ ζηα λενγλά-βξέθε ηνπο πξφθεηηαη, πην ζπγθεθξηκέλα, γηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο άηππεο αληαιιαγήο κεηξηθνχ γάιαθηνο. Σν κεηξηθφ 

γάια, απηφ, πνπ θέξλνπλ νη γνλείο δελ ειέγρεηαη απφ ηηο Μ.Δ.Ν.Ν., ζηηο 

νπνίεο δε ιεηηνπξγεί ηξάπεδα, αλ, δειαδή, πξφθεηηαη γηα γάια ηεο κεηέξαο 

ηνπ λενγλνχ ή αλ πξφθεηηαη γηα γάια άγλσζηεο πξνέιεπζεο.  

Δίλαη, φκσο, δηθαίσκα θάζε επάισηνπ λενγλνχ λα ιάβεη ηε θξνληίδα 

θαη ηε ζεξαπεία εθείλε πνπ ζα πξνάγεη ηελ πγεία ηνπ φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 

Π.Ο.Τ θαη ζα κεηψζεη ηηο επηπινθέο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

πνπ πξνθαιεί ε πξνσξφηεηα ή ε λφζνο. Σα λενγλά έρνπλ δηθαίσκα ζε έλα 

αλνηρηφ κέιινλ, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Joel Feinberg. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

νη επηινγέο ησλ γνλέσλ ζα πξέπεη λα πξναζπίζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ 

ηνπο «λα δηαηεξεζνύλ αλνηθηέο νη κειινληηθέο ηνπ επηινγέο, κέρξη λα γίλεη 

έλαο πιήξωο δηακνξθωκέλνο άλζξωπνο, πνπ απνθαζίδεη κόλνο θαη έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα δηαιέμεη αλάκεζα ζε πεξηζζόηεξεο επηινγέο ελήιηθαο» 

(Feinberg, 1992, p. 77).  

πλεπψο, ε ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ δεκφζηα ηξάπεδα, ζηα 

λενγλά θαη ηα βξέθε, εμππεξεηεί ηελ αξρή ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο θαη 
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πξναζπίδεη ην δηθαίσκα κηαο δσήο κε ιηγφηεξεο κεηνλεμίεο -εηδηθά γηα 

εθείλα πνπ απφ θαθή ηχρε βξέζεθαλ λα γελλεζνχλ πξφσξα ή λα μεθηλήζνπλ 

ηε δσή ηνπο κε θάπνην πξφβιεκα πγείαο. Οη απνθάζεηο απηέο θαίλεηαη φηη 

επεξεάδνπλ ην πξφζσπν φπσο επίζεο θαη ηε δεκφζηα πγεία ελ γέλεη. Έλα 

επηηπρεκέλν δίθηπν δεκφζησλ ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο, απνηειεί ην 

κνληέιν ηεο Βξαδηιίαο ην νπνίν αλαπηχζζεηαη παξαθάησ ζην νπνίν έρνπλ 

πξφζβαζε ζε κεηξηθφ γάια θαη άιιεο θαηεγνξίεο λενγλψλ θαη φρη κφλν ηα 

λενγλά πνπ βξίζθνληαη ζε ΜΔΝΝ. 

Σν επηηπρεκέλν κνληέιν ηεο Βξαδηιίαο –ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, απνηειεί ην πιένλ επηηπρεκέλν 

κνληέιν παγθνζκίσο- ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

δηθηχνπ Σξαπεδψλ Γσξεάο Μεηξηθνχ Γάιαθηνο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηελ Διιάδα. Σν 

Βξαδηιηάληθν κνληέιν, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ηε ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη ζε λενγλά ηα 

νπνία δελ βξίζθνληαη ζε κνλάδεο εληαηηθήο λνζειείαο (ΜΔΝΝ). Σν 2015, 

κάιηζηα, πάλσ απφ 170.000 λενγλά έιαβαλ κεηξηθφ γάια απφ δσξεά, ελψ 

πάλσ απφ 2 εθαηνκκχξηα γπλαίθεο έιαβαλ ππνζηήξημε θαηά ηε γαινπρία 

απφ ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο ζηε Βξαδηιία
23

.  

Έλαο νηθνλνκηθά απνδνηηθφο ηξφπνο γηα ηα λνζνθνκεία θαη ηηο 

θπβεξλήζεηο είλαη λα παξέρνπλ, κέζσ ησλ ηξαπεδψλ δσξεάο, ην πςειφηεξν 

επίπεδν θξνληίδαο ζηα λενγλά, φηαλ ην γάια ηεο κεηέξαο δελ είλαη 

δηαζέζηκν, ζηηίδνληαο ηα κε κεηξηθφ γάια απφ δσξεά. Απνηέιεζκα απηνχ 

ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηεο νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο ηεο Βξαδηιίαο ζην 

ζέκα ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε εμνηθνλφκεζε 540 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

ΖΠΑ εηεζίσο γηα ην ζχζηεκα πγείαο. Οη θπβεξλήζεηο θαη νη πγεηνλνκηθέο 

αξρέο, κπνξνχλ, αληηιακβάλεηαη θαλείο, λα έρνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή 

                                                           
23 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl = home. 
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ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο δηαηξνθήο, επάισησλ βξεθψλ, ππνζηεξίδνληαο έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θξνληίδαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο (Arnold, 2002). 
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6.4 Ζ ΑΓΟΡΟΠΧΛΖΗΑ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΒΗΟΖΘΗΚΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ 

PROLACTA BIOSCIENCE 
 

Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ ζα πξέπεη λα απαληεζεί ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, έγθεηηαη ζην αλ είλαη εζηθά επηηξεπηή ε αγνξά θαη ε 

πψιεζε κεηξηθνχ γάιαθηνο. Σν κεηξηθφ γάια, φπσο, άιισζηε, 

αλαθέξζεθε, ζπληζηά κέξνο ζεξαπείαο ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε λενγλά 

ηα νπνία, ιφγσ πξνσξφηεηαο ή λφζνπ ζα έρνπλ ην βέιηηζην φθεινο γηα ηελ 

πγεία ηνπο αλ ην ιάβνπλ. Ωζηφζν, δε ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη, πξσηίζησο, 

ην κεηξηθφ γάια απνηειεί έλαλ αλζξψπηλν ηζηφ, παξφκνην κε εθείλνλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ αίκαηνο. Δίλαη, ινηπφλ, εζηθά επηηξεπηή ε αγνξά θαη ε πψιεζε 

ελφο αλζξψπηλνπ ηζηνχ; Μπνξεί έλαο αλζξψπηλνο ηζηφο λα κεηαηξαπεί ζε 

εκπφξεπκα; Σν εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ην αλ θάηη ηέηνην είλαη εζηθά 

επηηξεπηφ. 

Τπάξρεη κία δηάρπηε αλεζπρία φηη νδεχνπκε πξνο κηα θνηλσλία ζηελ 

νπνία ηα πάληα είλαη επηδερφκελα πψιεζεο. Όηαλ, φκσο, θξίλνπκε φηη 

νξηζκέλα αγαζά επηηξέπεηαη λα αγνξάδνληαη ή λα πσινχληαη, 

απνθαζίδνπκε, εκκέζσο ηνπιάρηζηνλ, φηη νξζψο ηα αληηκεησπίδνπκε σο 

εκπνξεχκαηα, σο εξγαιεία κε ζθνπφ ην θέξδνο. Γελ κπνξνχλ λα 

αμηνινγνχληαη, φκσο, φια ηα αγαζά κε απηφ ηνλ ηξφπν. Σν πην πξνθαλέο 

παξάδεηγκα είλαη ηα αλζξψπηλα φληα. Ζ δνπιεία, ιφγνπ ράξηλ, ήηαλ 

απερζήο επεηδή αληηκεηψπηδε ηα αλζξψπηλα φληα σο εκπνξεχκαηα πνπ 

κπνξνχζαλ λα αγνξάδνληαη θαη λα πσινχληαη ελ είδεη δεκνπξαζίαο. Μηα 

ηέηνηα κεηαρείξηζε δελ απνδίδεη ζηα αλζξψπηλα φληα ηελ αμία πνπ ηνπο 

αξκφδεη. Σα αληηκεησπίδεη σο εξγαιεία κε ζθνπφ ην θέξδνο θαη σο 

αληηθείκελα πξνο ρξήζε, φρη σο αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ε αμηνπξέπεηα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή (αληέι, 2016, ζζ. 17 - 19) . 

Δπίζεο, ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ είκαζηε ηδηνθηήηεο ηνπ εαπηνχ καο. Ζ 

έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ εαπηνχ απνηειεί κία δπλεηηθά παξεμεγήζηκε 
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έλλνηα, ζην κέηξν πνπ θάπνηνο ελδέρεηαη λα ηελ εθιάβεη σο ελέρνπζα 

θάπνηνπ είδνπο αληαιιαθηηθήο αμίαο. Με απηήλ ηελ έλλνηα, αλ ππνζέζνπκε 

φηη είκαζηε ηδηνθηήηεο ησλ ζσκάησλ θαη ησλ δσψλ καο, απηφ ζα κπνξνχζε, 

ππφ ηελ πξνεγεζείζα πξννπηηθή, λα ζπλεπάγεηαη φηη έρνπκε θαη ην 

δηθαίσκα λα απνθαζίδνπκε εκείο νη ίδηνη αθφκε θαη γηα ην αλ ζα 

πνπιήζνπκε κέξε ηνπ ζψκαηνο καο (αληέι, 2013, ζζ. 87-92). Ωζηφζν, 

απηφ ζα ήηαλ εζηθά επηιήςηκν, εθφζνλ κηα άπνςε ζαλ θη απηή δεκηνπξγεί 

αληίθαζε εληφο ηεο βνχιεζεο ηνπ πξνζψπνπ, θαζψο αμηψλεη θάηη εληειψο 

αληίζεην απφ εθείλν πνπ ζέηεη σο αίηεκα ε θαηεγνξηθή πξνζηαγή, έηζη φπσο 

αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Καη’ αληηζηνηρία ην κεηξηθφ γάια, φπσο είδακε παξαπάλσ, ζπληζηά 

έλαλ αλζξψπηλν ηζηφ αλάινγν κε ην αίκα. Ζ αμία ηνπ αλζξψπηλνπ ηζηνχ, 

σζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφο απνηειεί κέξνο θαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ, δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί κε ρξήκα 

αιιά νχηε κπνξεί λα πσιεζεί.  

Γηα ηελ θαληηαλή ζχιιεςε ππάξρνπλ έιινγνη πεξηνξηζκνί ζε απηφ 

πνπ επηηξέπεηαη λα θάλεη ην άηνκν ζην ζψκα ηνπ θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο άιινπο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. χκθσλα 

κε ηνλ Καλη ν άλζξσπνο δελ απνηειεί απιψο ηδηνθηεζία ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη 

δελ κπνξεί λα θάλεη φηη ζέιεη κε ην ζψκα ηνπ. Γηφηη, εθφζνλ ην ζψκα 

ππάγεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, απνηειεί ζε ζπλδπαζκφ κε απηφλ, ην πξφζσπν 

(Kant, 1997, pp. 384-385) . 

Ζ αγνξνπσιεζία κέξνπο ηνπ εαπηνχ δελ επηηξέπεηαη, δηφηη, κε απηφ 

ηνλ ηξφπν, ν πσιεηήο κεηαηξέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε αληηθείκελν πξνο 

πψιεζε, δειαδή ζε έλα απιφ κέζν. Κάηη ηέηνην, ζχκθσλα κε ηελ θαληηαλή 

ζεσξία, δελ κπνξεί λα ζπκβεί θαζψο ηα πξφζσπα είλαη απηνζθνπνί, κε 

αμηνπξέπεηα θαη δελ κπνξνχλ πνηέ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα γηα πεηχρεη 
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ν άλζξσπνο θάπνηνπο ζθνπνχο θαη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, λα 

θεξδίζεη ρξήκαηα. 

Οπφηε, ζην πιαίζην ηεο θαληηαλήο ζεσξίαο, ε αγνξνπσιεζία 

κεηξηθνχ γάιαθηνο δελ κπνξεί λα γίλεη ζε θακία πεξίπησζε επηηξεπηή, 

θαζψο ν άλζξσπνο κεηαηξέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κέζν κε ζθνπφ ην θέξδνο. 

Σν άηνκν πνπιά ηνλ εαπηφ ηνπ ζα λα ήηαλ πξάγκα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

αληηθεηκελνπνηείηαη.  

Θα κπνξνχζε θαλείο λα παξαιιειίζεη ηελ αγνξαπσιεζία κεηξηθνχ 

γάιαθηνο κε ηελ αγνξνπσιεζία νξγάλσλ. Απηφο πνπ πνπιά ην λεθξφ ηνπ, 

βέβαηα, ρξεζηκνπνηεί ηνλ εαπηφ σο απιφ κέζν, αιιά κε απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνάγεη ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα ηνπ ιήπηε, φκσο εδψ ν ζθνπφο ηνπ πσιεηή 

είλαη ην ρξεκαηηθφ θέξδνο. Ζ ζπζία ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

πξνο ράξηλ ηνπ θέξδνπο δελ ζα κπνξνχζε, θαηά ηνλ Καλη, λα ζεσξεζεί 

εζηθά επηηξεπηή αθφκε θαη αλ ην απνηέιεζκα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο ηνπ ιήπηε (Παπαδάθε, 2017, ζζ. 117-120). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πψιεζε ελφο αλζξψπηλνπ ηζηνχ ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηνπ Kant δελ είλαη εζηθά επηηξεπηή, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ φιεο νη 

πξνυπνζέζεηο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ δεκφζηεο κε θεξδνζθνπηθέο 

ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο φπνπ ζα πξνσζείηαη ν κεηξηθφ ζειαζκφο θαη ε 

δσξεά. Ωζηφζν ζα πξέπεη δηαζθαιίδνληαη φια ηα πξσηφθνιια ψζηε ε 

δσξεά λα γίλεηαη κε αζθάιεηα γηα ην πξφσξν λενγλφ θαη γηα ηε δσξήηξηα. 

Όηαλ ην θέξδνο είλαη θίλεηξν ε ζεκαζία ηεο δσξεάο αιιάδεη θαζψο 

πξφθεηηαη γηα ζπγθαιπκκέλε αγνξνπσιεζία. Γηα παξάδεηγκα, νη εκπνξηθέο 

εηαηξείεο επεμεξγαζίαο κεηξηθνχ γάιαθηνο ζηξαηνινγνχλ κεηέξεο απφ 

ρακειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα γηα λα αγνξάζνπλ ην πνιχηηκν 

κεηξηθφ γάια απνζηεξψληαο ην απφ ηα δηθά ηνπο βξέθε, πξάμε κε εζηθά 

επηηξεπηή. ηηο ΖΠΑ, νη ελ ιφγσ εηαηξείεο ξπζκίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 

Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο ηνπο (δελ 
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ππάξρεη βαθηεξηαθή, ηνγελήο ή άιιε κφιπλζε), αιιά ε εζηθή ηεο εκπνξίαο 

ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο γηα θεξδνζθνπία έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο 

αλεζπρίεο ζε κηα πνηθηιία νξγαληζκψλ (Miracle, Szucs, Torke, & Helft, 

2011). Σαπηφρξνλα άιιεο κεηέξεο πσινχλ ζην δηαδίθηπν ην κεηξηθφ γάια 

ρσξίο θαλελφο είδνπο πγεηνλνκηθφ έιεγρν παξέρνληαο έλα κε αζθαιέο 

πξντφλ ζην ρξήζηε. 

Οπφηε ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ παξερφκελνπ 

γάιαθηνο πνπ δίλεηαη ζηα λενγλά θαη ηα βξέθε ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην 

θίλεηξν. Όηαλ ην θίλεηξν είλαη κφλν ην θέξδνο φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηεο άηππεο αγνξνπσιεζίαο, ηφηε, ππάξρεη 

κεγαιχηεξνο θίλδπλνο λα κεησζεί ε αζθάιεηα ηνπ παξερφκελνπ πξντφληνο. 

Δλ αληηζέζεη, φηαλ ην θίλεηξν είλαη ε αιιειέγγπα πξνζθνξά ζην 

ζπλάλζξσπν είλαη πην πηζαλφ ην παξερφκελν πξντφλ λα είλαη πην αζθαιέο.  

ηε ζεσξία ηνπ Καλη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην θίλεηξν κηαο πξάμεο 

γηα λα ζεσξεζεί ή φρη εζηθή θαη φρη ηφζν ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο. Ζ 

εζηθή αμία κηαο πξάμεο πνπ γίλεηαη απφ θαζήθνλ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία 

ηνπ Καλη δελ έγθεηηαη ζην ζθνπφ ν νπνίνο επηδηψθεηαη κε απηή ηελ πξάμε 

αιιά ζην γλψκνλα, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πξάμε απνθαζίδεηαη, ε εζηθή 

αμία δελ εμαξηάηαη ζπλεπψο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πξάμεο, παξά κφλν απφ ην αμίσκα ηεο ζέιεζεο, άζρεηα κε φια φζα 

επηηπγράλνληαη ή είλαη επηζπκεηά. Οπφηε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε 

πξάμε ηεο δσξεάο ζεσξείηαη εζηθή φηαλ γίλεηαη απφ θαζήθνλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαζήθνλ ζεσξείηαη ε αλαγθαηφηεηα κηαο πξάμεο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ζεβαζκφ πξνο ηνλ εζηθφ λφκν (Kant, 1997, ζ. 43).Όηαλ 

ην θίλεηξν ζηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε ζεσξείηαη ην νηθνλνκηθφ θέξδνο ή ν 

νίθηνο πξνο ην ζπλάλζξσπν ε πξάμε απηήο ηεο δσξεάο δελ είλαη εζηθή. Γηα 

λα ζεσξεζεί κία πξάμε εζηθή πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ θάζε θίλεηξν 

ή λα ηειείηαη απφ θαζήθνλ. (Παπαδάθε, 2017, ζ. 134) 
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Με ηελ έλλνηα Γσξεά Μεηξηθνχ Γάιαθηνο, εηδηθφηεξα, λνείηαη ε 

παξνρή κεηξηθνχ γάιαθηνο ζε έλα λενγλφ απφ κηα γπλαίθα, ε νπνία δελ 

είλαη κεηέξα ηνπ, ρσξίο λα ππάξρεη, θπζηθά, νηθνλνκηθφ ή άιιν φθεινο ή 

θάπνηαο κνξθήο εμαλαγθαζκφο. Παξφιν πνπ ε δσξεά κεηξηθνχ γάιαθηνο 

είλαη κία πξάμε πνπ έρεη θπξίσο επγελή θίλεηξα, σζηφζν πνιιέο θνξέο δελ 

θηλείηαη πάληα, φπσο είδακε παξαπάλσ, ζην πιαίζην ηεο αιιειεγγχεο θαη 

ππεηζέξρνληαη θαη άιινη παξάγνληεο (π.ρ. θέξδνο), νη νπνίνη ελδέρεηαη λα 

αιινηψζνπλ ην ραξαθηήξα ηεο.  

Ζ Prolacta Bioscience γηα παξάδεηγκα, εηαηξεία πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, πινπνίεζε ζηηο ΖΠΑ έλα πξφγξακκα ζην νπνίν, κε ην 

πξφζρεκα ηεο δσξεάο, ζηξαηνινγνχζε γπλαίθεο απφ ρακειφηεξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα• αγφξαδε ην γάια ηνπο θαη αθνχ ην 

ηππνπνηνχζε, ην πνπινχζε πξνο ρξήζε ζε πξφσξα λενγλά ηα νπνία 

βξηζθφηαλ ζηηο Μ.Δ.Ν.Ν. θαη νη κεηέξεο ησλ νπνίσλ κπνξνχζαλ λα 

αγνξάζνπλ (Harrison, 2019).  

Οη ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο απηήο ήηαλ φηη ζηεξνχζαλ απφ ηα δηθά ηνπο 

παηδηά ην κεηξηθφ γάια θαζψο ήηαλ ν κνλαδηθφο ηξφπνο πνπ είραλ γηα 

επηβίσζε, θαη ην έδηλαλ ζε «πξνλνκηνχρα» πνπ κπνξνχζαλ λα ην 

αγνξάζνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν έδηλαλ, απφ ηε κία πιεπξά, ηελ επθαηξία ζε 

κία εηαηξεία λα θεξδνζθνπήζεη ζε βάξνο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε 

δεκηνπξγνχζαλ κία θνηλσληθή δηάθξηζε κεηαμχ απηψλ πνπ ζηηίδνληαλ κε ην 

κεηξηθφ γάια κε ηα παξαπάλσ νθέιε πνπ αλαιχζακε γηα ηελ πγεία θαη ζε 

απηά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ ην αγαζφ. 

Πφζν εζηθή θαη ζπλεπήο κε ηηο αξρέο ηεο βηνεζηθήο ζα 

ραξαθηεξηδφηαλ απηνχ ηνπ είδνπο ε δσξεά; Μία ζπγθαιπκκέλε 

αγνξνπσιεζία, ε νπνία φκσο ραξαθηεξηδφηαλ σο δσξεά, ζην κέηξν πνπ ηα 

ρξήκαηα δελ δηλφηαλ γηα ηελ αγνξά ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο αιιά γηα ην 

ρξφλν πνπ δηέζεηε ε θάζε δσξήηξηα. Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχζε ε ζπγθεθξηκέλε θακπάληα, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηφζν 

ηνπο γνλείο φζν θαη ηελ πνιηηεία, γηα ηελ σθέιεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

φηη δηαηεξεί ηνλ πιεζπζκφ –λενγλψλ, -βξεθψλ θαη κεηέξσλ- πγηή.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξναλαθεξζείζα θακπάληα, δηαθήξπηηε φηη 

κέζσ ηεο παξνρήο νηθνλνκηθήο απνιαβήο, ε γαινπρία ησλ κεηέξσλ ζα 

δηαηεξνχληαλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξάιιεια, αθελφο ζα 

ελίζρπαλ ηελ πγεία ηνπ δηθνχ ηνπο λενγλνχ θαη, αθεηέξνπ ζα δηαηεξνχζαλ 

ηε δηθή ηνπο πγεία, αθξηβψο επεηδή ζα απείραλ απφ κε πγηεηλέο ζπλήζεηεο 

(θάπληζκα, αιθνφι, ρξήζε νπζηψλ), ζην κέηξν πνπ ε «δσξεά» έπξεπε λα 

πιεξνί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Απηφ βέβαηα δελ ήηαλ ην δεηνχκελν γηα 

ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία, αιιά ην θέξδνο. 

Ο πιεζπζκφο ησλ κεηέξσλ είρε απμεκέλε πεξίνδν γαινπρίαο φρη γηα 

ηα δηθά ηνπο βξέθε, αιιά γηα εθείλα πνπ είραλ ηελ νηθνλνκηθή άλεζε λα 

αγνξάζνπλ ην κεηξηθφ γάια, ην νπνίν νη ίδηεο ζηεξνχζαλ απφ ηα δηθά ηνπο 

παηδηά. Οη πξαθηηθέο απηέο ζπκίδνπλ πξαθηηθέο ησλ ηξνθψλ ζηελ 

αξραηφηεηα πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ νη νπνίεο πξνθεηκέλνπ λα 

θεξδίζνπλ ηα πξνο ην δελ άθελαλ ηα δηθά ηνπο παηδηά λα ππνζηηίδνληαη-

ηαΐδνληαο ηα κε θάηη ππνδεέζηεξν –γηα λα πνπιήζνπλ ην πνιχηηκν κεηξηθφ 

γάια. Οπφηε ηα παηδηά απηά, απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπο, πθίζηαληαη 

κία δηάθξηζε θαζψο ράλνπλ ηελ επθαηξία λα μεθηλήζνπλ ηε δσή ηνπο φπσο 

θάλεθε κέζα απφ επηζηεκνληθέο, ζηελ παξνχζα εξγαζία, έξεπλεο κε φηη 

είλαη θαιχηεξν γηα ηελ πγεία ηνπο. 
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6.5 Ζ ΓΧΡΔΑ ΜΖΣΡΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ-ΑΓΑΘΟΔΡΓΗΑ 
 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε αλαθνξά ζηελ χπαξμε δεκφζησλ 

ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο, νη νπνίεο, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, 

νθείινπλ λα βαζίδνληαη ζην εζηθφ θαζήθνλ ηεο αιιειεγγχεο. Σν θαζήθνλ 

απηφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εθθξάδεηαη κε ηε δσξεά 

κεηξηθνχ γάιαθηνο. 

Οη ηξφπνη, βέβαηα, κε ηνπο νπνίνπο ε θνηλσλία νξγαλψλεη θαη 

ζπγθξνηεί ηνπο θνηλσληθνχο ηεο ζεζκνχο θαη -θπξίσο- ηα ζπζηήκαηα πγείαο 

θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, κπνξεί λα ελζαξξχλνπλ ή λα απνζαξξχλνπλ ηηο 

πξάμεηο αιιειεγγχεο. Δπηπιένλ, πηζαλφλ λα επλνήζνπλ ηελ ελζσκάησζε ή 

ηελ απνμέλσζε, ελψ κπνξεί επίζεο λα επηηξέςνπλ ηε δηάδνζε ηεο «ηδέαο 

ηεο πξνζθνξάο», δειαδή ηεο πξάμεο ηεο αγαζνεξγίαο απέλαληη ζε 

αγλψζηνπο. Κάπνηα ζηηγκή, φκσο, νη θνηλσλίεο πνπ δηέπνληαη απφ ηνπο 

λφκνπο ηεο αγνξάο ελδέρεηαη λα γίλνπλ ηφζν ερζξηθέο ψζηε λα θηάζνπλ λα 

ακθηζβεηήζνπλ αθφκα θαη ην θαζήθνλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ πξνζθνξά 

(αληέι, 2016, ζ. 165). 

ε φηη αθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο, ππφ 

απηφ ην πξίζκα, ζα έιεγε θαλείο φηη είλαη θαζήθνλ καο λα πξνβαίλνπκε ζηε 

δσξεά, απφ ηε ζηηγκή πνπ αθελφο δελ ην ρξεηαδφκαζηε θαη αθεηέξνπ δελ 

πξνμελνχκε βιάβε ζην δηθφ καο βξέθνο, ζην κέηξν πνπ, κε απηφ ηνλ ηξφπν, 

πξνσζνχκε θαη δηαθπιάηηνπκε ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα ελφο άιινπ αηφκνπ.  

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηθή πξνζηαγή ν Καλη αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Πξάηηε ζύκθωλα κόλν κε έλα ηέηνην γλώκνλα, κέζω ηνπ νπνίνπ κπνξείο 

ζπλάκα λα ζέιεηο, απηό ν λόκνο λα γίλεη θαζνιηθόο λόκνο» (Καλη, 1984, ζ. 

71). Δηδηθφηεξα, ιακβάλνληαο θαλείο ππφςε ηνπ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη, έρνληαο σο βάζε ηνπ ηελ πξναλαθεξζείζα 

δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, ζα κπνξνχζε ηζρπξηζηεί θαλείο φηη 
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δχλαηαη λα πξνσζεζεί θαη λα έρεη θαζνιηθή ηζρχ ε δσξεά κεηξηθνχ 

γάιαθηνο, σο έλα αηειέο θαζήθνλ αιιειεγγχεο απέλαληη ζηνπο άιινπο. Αλ 

σζηφζν, «έλαο […] πινύζηνο, ελώ βιέπεη όηη κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

άιινπο, πνπ παιεύνπλ ελάληηα ζηελ αλέρεηα, θάζεηαη θαη ζθέπηεηαη: θαη ηη κε 

αθνξά; Αο είλαη ν θαζέλαο επηπρηζκέλνο κε όζα ηνπ έδωζε ν ζεόο ή κε όζα ν 

ίδηνο κπνξεί λα θηηάμεη» (Καλη, 1984, ζ. 74), αλ έλαο ηέηνηνο γλψκνλαο 

γηλφηαλ θαζνιηθφο λφκνο, απφ ηε κία πιεπξά θαλέλαο δε ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε θαλέλαλ σο έλα απιφ κέζν, σζηφζν, δε ζα επηηεινχζε ην 

θαζήθνλ ηνπ ηεο πξνψζεζεο ηεο επεκεξίαο θαη ησλ ζθνπψλ ησλ άιισλ. 

Όκσο, νη άλζξσπνη, σο επάισηα φληα, ρξεηάδνληαη ηελ αξσγή ησλ άιισλ, -

πφζν κάιινλ ζηελ πεξίπησζε ησλ λενγλψλ ηα νπνία δελ κπνξνχλ απφ κφλα 

ηνπο λα ππεξαζπίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Απηή ε πξάμε δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο, πξνθχπηεη, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απφ ηελ αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο ηεο αιιειεγγχεο. 

Δπηπιένλ απνηειεί, απφ ηαηξηθή άπνςε, κηα πξάμε πνπ ζα κπνξνχζε, φπσο 

δηαπηζηψζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, λα βνεζήζεη πνιιά λενγλά, 

απμάλνληαο, κάιηζηα, ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ηνπο, κεηψλνληαο 

παξάιιεια ηελ πηζαλφηεηα κηαο δσήο κε αλαπεξία. Οπφηε, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο, ην πξφζσπν ζα ήηαλ εζηθά απνξξηπηέν λα 

δηαηππψζεη ηνλ εμήο γλψκνλα: «Γελ ζα δωξίζω κεηξηθό γάια γηα λα ζώζω ή 

λα βειηηώζω ηε δωή ελόο λενγλνύ αθόκε θαη αλ απηό δελ απνηειεί απεηιή γηα 

ηε δωή ή ηελ πγεία ηε δηθή κνπ ή ηνπ λενγλνύ κνπ».  

χκθσλα, ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, δελ ζα κπνξνχζε, επηπιένλ, λα 

ηζρχζεη έλαο θαζνιηθφο λφκνο, ν νπνίνο ζα ππνρξέσλε ηα πξφζσπα λα είλαη 

αιιειέγγπα κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε δσξεά 

κεηξηθνχ γάιαθηνο έλαο γλψκνλαο ζαλ θη απηφλ ζα αληέθαζθε κε 

θαζήθνληα πξνο ηνπο άιινπο ζχκθσλα κε ηνλ Καλη, ελψ, ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ, ππφ απηή ηελ έλλνηα, ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο κφλν σο 

κέζα, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηά ηνπο, φηη 
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δειαδή πξέπεη πάληα λα ζεσξνχληαη σο απηνζθνπνί, σο φληα πνπ κπνξνχλ 

λα απνηεινχλ ηαπηφρξνλα ην ζθνπφ απηήο ηεο πξάμεο, (Παπαδάθε, 2017, ζ. 

82) σο απηφλνκα πξφζσπα. Οπφηε ππνρξέσζε επεξγεζίαο, δηα 

εμαλαγθαζκνχ, ζηνπο ζπλαλζξψπνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη. 

Μηα, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, κνξθή ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

εμαλαγθαζκνχ, ζα έιεγε θαλείο, απνηέιεζε ν λφκνο 3984/2011 πνπ εηζήγε -

ζχκθσλα κε ηνλ Δ.Ο.Μ.
24

-ζηελ Διιάδα ην ζχζηεκα ηεο εηθαδφκελεο 

ζπλαίλεζεο (opt-out system
25

). Ζ ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ, αξρηθά, 

θαζηέξσλε ηε «ζθιεξή» εθδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

κε ππνβνιή αξλεηηθήο δήισζεο ζα είρε απνθαζηζηηθή ζεκαζία, 

θαζηζηψληαο ηελ αθαίξεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ ζαλφληνο δπλαηή ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε ζπκθσλία ησλ νηθείσλ ηνπ. πγθεθξηκέλα, θαηά ην άξζξν 9 

παξ.2 ε αθαίξεζε νξγάλσλ απφ ηνλ ζαλφληα ζα δηελεξγείην εθφζνλ, φζν 

δνχζε δελ είρε εθθξάζεη εγγξάθσο ηελ αληίζεζή ηνπ.  

Ζ δηάηαμε απηή πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε θαη θξηηηθή ηεο 

Δθθιεζίαο, κέξνπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ λνκηθνχ θφζκνπ. Ζ 

αληίδξαζε απηή ήηαλ ελ κέξεη αλακελφκελε θαη δηθαηνινγεκέλε. Καη ηνχην, 

δηφηη ε κε εθπαηδεπκέλε θαη εμνηθεησκέλε -κε ην δήηεκα ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ- ειιεληθή θνηλσλία δελ ήηαλ πηζαλφηαηα πξνεηνηκαζκέλε γηα κία 

ηφζν ξηδηθή κεηάβαζε απφ έλα «opt-in
26

» ζχζηεκα ζε έλα «ζθιεξφ» (hard) 

«opt-out» ζχζηεκα.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Παλαγηψηνπ, ελππήξρε ν 

θίλδπλνο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ν πιεζπζκφο λα πξνβεί ζηελ ππνβνιή 

καδηθψλ αξλεηηθψλ δειψζεσλ, γεγνλφο πνπ ζα θαζηζηνχζε ην βαζηθφ 

ζηφρν ηνπ λφκνπ (αχμεζε δηαζέζηκσλ νξγάλσλ) αλεθπιήξσην. Απνηέιεζκα 

                                                           
24 Δ.Ο.Μ: Δζληθφο Οξγαληζκφο Μεηακνζρεχζεσλ 
25 opt-out system:έλα ζχζηεκα ζην νπνίν δελ ζχζηεκα ην νπνίν λα απαηηείηαη λα δνζεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζπλαίλεζε  
26 opt-in system: ζχζηεκα ην νπνίν λα απαηηείηαη λα δνζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζπλαίλεζε  
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ησλ αληηδξάζεσλ ήηαλ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ κε ην λ. 4075/ΦΔΚ 

89/11.4.2012 (αξ.55 παξ.4) κε ηελ πξνζζήθε ηεο θξάζεο «θαηόπηλ 

ζπλαίλεζεο ηεο νηθνγελείαο», ε νπνία νπζηαζηηθά κεηέηξεςε ην ζχζηεκα, ζε 

ζχζηεκα «ήπηαο» εηθαδφκελεο ζπλαίλεζεο (“soft” opt-out) φπνπ, λαη κελ 

ηζρχεη ε εηθαδφκελε ζπλαίλεζε, αιιά ζε θακία πεξίπησζε ε αθαίξεζε ησλ 

νξγάλσλ δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δφηε 

(Παλαγηψηνπ, 2014).  

ην ζπγθεθξηκέλν λφκν, πηζηεπφηαλ, νπζηαζηηθά, φηη ε εηθαδφκελε 

ζπλαίλεζε ζα ζπληζηνχζε έλαλ σξαηνπνηεκέλν φξν πεξηγξαθήο ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ ζε έλα ζχζηεκα, ζην νπνίν ηα φξγαλα, ελ ηε απνπζία 

θαηαγεγξακκέλεο δηαθσλίαο, αληηκεησπίδνληαη σο δεκφζην αγαζφ (Jackson, 

2013). Έλα ηέηνην ζχζηεκα, ινηπφλ, αλ θαη ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ νξγάλσλ, ζηελ πξάμε ζα 

πξνθαινχζε ηελ απαμίσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαζήθνληνο πξνο δσξεά νξγάλσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξνθαινχζε ηε δπζπηζηία ηεο θνηλσλίαο, αθφκα θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα φξγαλα ζα αθαηξνχληαλ λφκηκα, παξά ηελ 

έληνλε δηαθσλία ηεο νηθνγέλεηαο, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί εθηεηακέλε 

αξλεηηθή δεκνζηφηεηα.  

Τπφ απηή ηελ άπνςε, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί ε 

ζπλέπεηα ησλ ππνδειψζεσλ ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζαλφληνο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ πξνζψπνπ 

(Κατάθα-Γθκπάληη, Φνπληεδάθε, θνχξηεο, & Υαηδεθψζηαο, 2012). Σν 

παξαπάλσ πξφβιεκα ζα κπνξνχζε, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα επηιπζεί κέζσ 

ηεο αμηνπνίεζεο ηεο εξκελείαο ηεο ελήκεξεο ζπλαίλεζεο, ππφ θαληηαλνχο 

φξνπο, δηα ηεο αλάγλσζεο ηεο O’Neill (O'Neill, 2011, ζ. 123), κέζσ 

πξνεγνχκελεο, έγθαηξεο θαη πιήξνπο ελεκέξσζεο ησλ πξνζψπσλ. 

Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα, απνδεηθλχεη φηη ε αληίδξαζε ηεο θνηλσλίαο 

κπνξεί λα θαηαζηήζεη αλελεξγφ έλα λφκν πνπ θαίλεηαη φηη πξνζβάιιεη ηελ 
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αλζξψπηλε ηδηφηεηα, θαζψο επηβάιεη ηε δσξεά νξγάλσλ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο 

επηβνιή δε ζα κπνξνχζε, θπζηθά, λα είλαη εζηθά απνδεθηή νχηε ζηελ 

πεξίπησζε δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο. Σν επηρείξεκα πνπ δηαπλέεη, 

άιισζηε, ηελ παξνχζα εξγαζίαο δελ έγθεηηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο δηα λφκνπ 

επηβεβιεκέλεο δσξεάο αλζξσπίλνπ ηζηνχ, φπσο είλαη ην κεηξηθφ γάια. 

Αληίζεηα απνβιέπεη ζηελ θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ πξνζψπσλ, 

κέζσ ηεο νπνίαο ε δσξεά γάιαθηνο ζα βαζίδεηαη ζην αηειέο θαζήθνλ ηεο 

αιιειεγγχεο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε έλλνηα ηεο δσξεάο έρεη θίλεηξν έλα 

ηέηνην γλψκνλα θαη ζεσξείηαη εζηθά απνδεθηή (Καλη, 1984, ζζ. 44-45). 

Οπφηε, ε δσξεά κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη κία πξάμε ε νπνία κπνξεί λα γίλεη 

θαζνιηθφο λφκνο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ γεληθνχ θαινχ. Ωζηφζν, παξφιν 

πνπ ε δσξεά κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη κία πξάμε αιιειέγγπα πνπ ζέβεηαη 

ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα ηεο δσξήηξηαο θαη ηνπ ιήπηε ππνθξχπηεη θηλδχλνπο 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ιήπηε πνπ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ κε ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

Ζ δσξεά κεηξηθνχ γάιαθηνο είλαη κηα πξάμε αιιειεγγχεο πνπ 

νθείινπκε λα εληζρχζνπκε ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, νχησο ψζηε ε δηαηξνθή 

ησλ βξεθψλ λα βαζίδεηαη ζην κεηξηθφ γάια, ηεο κεηέξαο ή θαη κηαο 

δφηξηαο, εθφζνλ ε ελίζρπζε θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

λενγλψλ-βξεθψλ είλαη ην δεηνχκελν. Ωζηφζν ε πξνψζεζε ηνπ θαζήθνληνο 

ηεο αιιειεγγχεο γηα δσξεά, δελ πξέπεη λα δηελεξγείηαη έμσ απφ ην ζχζηεκα 

πγείαο θαη κέζα απφ ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζε κία επηζθαιή έθθξαζε ηνπ θαζήθνληνο ηεο αιιειεγγχεο, ή -

ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε- ζην θέξδνο, αιιά εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

κε ηελ παξάιιειε ζηήξημε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη «ππνρξέσζε» δσξεάο πξνο ην 

ζπλάλζξσπν καο φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη 
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επίζεο ε ίδηα ε δσξεά αλ πξνθαιεί κεγαιχηεξε σθέιεηα θαη κηθξφηεξε 

βιάβε. Οπφηε γηα λα ππάξμεη ε κηθξφηεξε δπλαηή βιάβε, ε δσξεά ζα 

πξέπεη λα γίλεη κε φξνπο πνπ ζέβνληαη ηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ ε νπνία 

κπνξεί λα εθθξαζηεί εληφο ηνπ ηαηξηθνχ πιαηζίνπ κφλν δηα κέζνπ ηεο 

ελήκεξεο ζπλαίλεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ (λενγλφ- δσξήηξηα 

κεηξηθνχ γάιαθηνο) (O'Neill, 2011, ζ. 55).  
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 
 

Δίλαη δηθαίσκα θάζε γπλαίθαο λα απνθαζίζεη αλ ζα ζειάζεη ή φρη ην 

λενγλφ ηεο. Όκσο θαη θάζε λενγλφ έρεη δηθαίσκα γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

αξρή ζηε δσή ηνπ αιιά θαη ζε έλα αλνηρηφ κέιινλ. Δίλαη πέξα απφ θάζε 

ακθηβνιία,επηζηεκνληθά απνδεθηφ φηη ην κεηξηθφ γάια απνηειεί ηελ 

θαιχηεξε δηαηξνθή γηα ηελ έλαξμε ηεο δσήο ηνπ λενγλνχ θαη ηνπ βξέθνπο. 

Ωζηφζν, πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο, αιιά φρη 

απνθιεηζηηθά κε ηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο ππνθαηάζηαησλ κεηξηθνχ 

γάιαθηνο ζπλέβαιιαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζειαζκνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ζηε κείσζε ηεο δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο. Σα θέξδε ηεο βηνκεραλίαο 

ππνθαηάζηαηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο παγθνζκίσο, απφ 2 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ην 1987, εθηηλάρζεθαλ ζε 44 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2014 ελψ 

αλακέλνληαλ λα απμεζνχλ ζε 70 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2019 (Rollins, 

et al., 2016).  

Δθ παξαιιήινπ, φπσο θάλεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, απνηειεί 

ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο ε πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. εκαληηθφ 

ξφιν, εηδηθφηεξα, ζηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ησλ πξφσξσλ λενγλψλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, δηαδξακαηίδεη ε ίδξπζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο, θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο 

ηδέαο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη ηεο δσξεάο. Δίλαη, γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο, επηηαθηηθή ε αλάγθε λα δηαηεζνχλ πφξνη ζηε δεκηνπξγία Γεκφζησλ 

Σξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο, ζηελ εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην ζθνπφ απηφ.  

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο, επηπξνζζέησο, νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ 

ηνλ πιεζπζκφ ησλ κεηέξσλ, γηα ηηο νξζέο πξαθηηθέο γηα ηε δσξεά θαη ιήςε 

κεηξηθνχ γάιαθηνο, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ κπνξεί λα 

ζπκβεί. Γηα λα ζπκβεί απηφ, φκσο, ζα πξέπεη θάζε δνκή πγείαο 

(λνζνθνκεία) -θαη εηδηθά ζε απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο εληαηηθήο 
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λνζειείαο λενγλψλ- λα έρεη νξγαλψζεη κία ηξάπεδα κεηξηθνχ γάιαθηνο 

ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο δσξεάο ηνπ. Καζνξηζηηθφ 

ξφιν δηεπθφιπλζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο, ζα δηαδξακάηηδε ε 

ήδε ζεζπηζκέλε πνιηηηθή πνπ αθνξά ζηελ δεκηνπξγία θηιηθψλ γηα ηα βξέθε 

λνζνθνκείσλ –πξάγκα ην νπνίν ηζρχεη, φπσο δηαπηζηψζακε, θαη ζε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. 

Ζ Πνιηηεία έρεη ππνρξέσζε, σο εθ ηνχησλ, λα ηδξχεη θαη λα 

ιεηηνπξγεί δεκφζηεο ηξάπεδεο κεηξηθνχ γάιαθηνο, γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

δηαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λενγλψλ ηεο. Θα 

πξέπεη σζηφζν λα δηαζθαιηζηεί φηη ηφζν ε δσξεά φζν θαη ε ρνξήγεζε 

κεηξηθνχ γάιαθηνο ζα δηελεξγείηαη κε ζεβαζκφ ζηελ απηνλνκία ηνπ 

πξνζψπνπ θαη κε ηελ ελήκεξε ζπλαίλεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ λενγλνχ.  

Σν κεηξηθφ γάια πνπ ρνξεγείηαη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη αζθαιέο 

«αγαζφ» θαη λα κελ ζπληζηά «πξντφλ» άηππεο αληαιιαγήο θαη 

αγνξνπσιεζίαο κε ακθίβνιε πξνέιεπζε. Θα πξέπεη, γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο, λα ηεξνχληαη φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, κέζσ ελφο δηθηχνπ 

δεκφζησλ ηξαπεδψλ, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη αξρέο ηεο σθέιεηαο θαη ηεο 

κε βιάβεο γηα ηα λενγλά, ηα βξέθε θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, αλαθνξηθά κε 

ηε ρνξήγεζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο. Οη έλλνηεο φπσο ε θξνληίδα κε 

επίθεληξν ηνλ αζζελή, ε ηεθκεξησκέλε ιήςε απνθάζεσλ, ε απφ θνηλνχ 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ε κείσζε ηεο βιάβεο πξνζθέξνπλ επηπιένλ 

θαζνδήγεζε ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο γηα ηε δηαηξνθή ησλ 

παηδηψλ
27

. 

 

                                                           
27 χκθσλα κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο Καλαδηθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξείαο (CPS), νη αμίεο, νη 

πξνηηκήζεηο, νη πεπνηζήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ηεο νηθνγέλεηαο, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη δελ πξέπεη λα αγλννχληαη φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

παηδηνχ, Canadian Medical Association (2004). CMA Code of Ethics. Retrieved from: 

www.cma.ca/Assets/assets-library/document/en/about-us/PD04-06-e.pdf. 
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Μέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δσξεάο είλαη, επίζεο, φηη νη δσξήηξηεο 

ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκεο λα αθνινπζήζνπλ φιεο ηηο νδεγίεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ην ζεβαζκφ ζην πξφζσπν, ψζηε αθελφο λα κεδελίζνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα κεηάδνζεο θάπνηνπ λνζήκαηνο ζην επάισην λενγλφ θαη 

αθεηέξνπ ην κεηξηθφ γάια πνπ δσξίδνπλ λα κελ είλαη «πξντφλ» θαλελφο 

είδνπο εμαλαγθαζκνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο 

κέζσ δεκφζησλ ηξαπεδψλ ζα κεηψζεη ην ελδερφκελν πξφθιεζεο αζέκηηεο 

βιάβεο πνπ πηζαλφο λα πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο άηππεο 

αληαιιαγήο (κέζσ δηαδηθηχνπ).  

Μία άιιε δξάζε δεκφζηαο πγείαο πνπ ζθνπφ έρεη ηελ πξνψζεζε ηνπ 

κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ηε ρξήζε κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη ηε κείσζε ηεο 

βξεθηθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο είλαη ε ππνπξγηθή Απφθαζε 

Αξηζκ. Γ1β/Γ.Π.νηθ. 43457/2019 ΦΔΚ 2365/Β/18-6-2019 πνπ αθνξά ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ «Φηιηθψλ πξνο ηα Βξέθε 

Ννζνθνκείσλ». Μηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σζερία αλαθέξεη 

φηη ηα Ννζνθνκεία πνπ είραλ ιάβεη ηελ πηζηνπνίεζε «Φηιηθά πξνο ηα 

Βξέθε Ννζνθνκεία» ήηαλ πην πηζαλφ λα ρνξεγήζνπλ κεηξηθφ γάια ζηε 

κνλάδα εληαηηθήο λνζειείαο λενγλψλ απφ απηά πνπ δελ είραλ απηή ηελ 

πηζηνπνίεζε (Mydlilova, Sipek, & Vignerova, 2009, ζζ. 73-78). Οπφηε 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη φια ηα λνζνθνκεία λα πηζηνπνηεζνχλ 

«Φηιηθά πξνο ηα βξέθε» θαζψο κέζσ ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζία εληζρχεηαη 

ν κεηξηθφο ζειαζκφο, εθπαηδεχνληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο νπφηε θαη’ 

επέθηαζε πξνσζείηαη ε έλλνηα ηεο δσξεάο κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη ηεο 

ρξήζεο κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ ηξάπεδα. 

ην ειιεληθφ ζχληαγκα φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πξναζπίδεηαη 

ην θνηλσληθφ δηθαίσκα ζηελ πγεία, ην νπνίν ζπλίζηαηαη επί ηεο αξρήο ζηελ 

ππνρξέσζε, εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο, ιήςεο φισλ ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ 
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γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο, πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά
28

. Ζ δεκηνπξγία 

θαη ππνζηήξημε ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο, ινηπφλ, έγθεηηαη ζηελ 

ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα πξναζπίζεη ηελ πγεία ηνπ πξφσξνπ ή 

επάισηνπ λενγλνχ, βνεζψληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ απφθηεζε 

πξφζβαζεο ζε κία πξαθηηθή ζίηηζε κε κεηξηθφ γάια, ην νπνίν ζα ηνπ 

παξάζρεη ην βέιηηζην φθεινο ζηελ πγεία ηνπ, ηφζν πξνιεπηηθά (πξφιεςε 

ηεο λφζνπ) φζν θαη θαηαζηαιηηθά (ζεξαπεία λφζνπ π.ρ. λεθξσηηθή 

εληεξνθνιίηηδα, πεξηνξίδεη ηε βαξχηεηα ηεο λφζνπ). 

Δίλαη, σο εθ ηνχησλ, δηθαίσκα θάζε λενγλνχ θαη ππνρξέσζε ηεο 

Πνιηηείαο ε πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ. Ζ θαιχηεξε αξρή γηα έλα λενγλφ 

είλαη ε ζίηηζε κε κεηξηθφ γάια, φπσο θάλεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 

-κε ην κνληέιν ηξαπεδψλ ηεο Βξαδηιίαο- ηφζν γηα ηα επάισηα λενγλά πνπ 

βξίζθνληαη ζε ΜΔΝΝ, φζν θαη γηα θάζε λενγλφ, ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ 

κνληέινπ. Έλα κνληέιν δεκφζησλ ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο, ζχκθσλα 

κε ην νπνίν θάζε λενγλφ-βξέθνο, είηε απηφ είλαη πγηέο, είηε πάζρεη απφ 

θάπνην λφζεκα, θη απφ θαθή ηχρε δελ έρεη πξφζβαζε ζην γάια ηεο κεηέξαο 

ηνπ, ζα δχλαηαη λα ηνπ παξαζρεζεί απηή ε δπλαηφηεηα κέζσ γάιαθηνο 

δσξήηξηαο.  

Οπφηε, φπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην πξνθχπηεη κία 

ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο -ε νπνία απνξξέεη απφ ην δηθαίσκα ηνπ εθάζηνηε 

πξνζψπνπ γηα ίζε πξφζβαζε ζην δεκφζην αγαζφ ηεο Τγείαο- απέλαληη ζην 

επάισην λενγλφ θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη 

ππνζηήξημε ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο, σο κία επέλδπζε ζηελ Γεκφζηα 

Τγεία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο.  

                                                           
28 Άξζξν 5 παξ. 5 θαη άξζξν 21 παξ.3 ηνπ χληαγκαηνο ηεο Διιάδνο φπσο αλαζεσξήζεθε κε ην 

ςήθηζκα ηεο 6εο Απξηιίνπ 2001  
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Ο θάζε άλζξσπνο έρεη ην δηθαίσκα λα απνιακβάλεη ην πςειφηεξν 

εθηθηφ επίπεδν πγείαο ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη
29

, ζπλεπψο, είλαη 

ζεκαληηθφ γηα κηα θνηλσλία λα νξγαλψλεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηελ 

πγεία δίθαηα, έηζη ψζηε ε πξφζβαζε ζε απηνχο λα είλαη αλνηθηή ζε φινπο 

(Tsinorema, 2016). Ζ παξνπζία ζαθψλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ ζηελ πγεία, 

αιιά θαη πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ απηήο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

εζηθά απνδεθηέο αμίεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο (Daniels, Kennedy, 

& Kawachi, 2000).  

Αλαιχνληαο ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ζηε δεκφζηα πγεία -πεξηζζφηεξν 

κε ηελ έλλνηα ηεο αθξηβνδηθίαο- θαη επεηδή ην κεηξηθφ γάια πνπ πξνθχπηεη 

απφ δσξεά, είλαη έλαο «πφξνο» πνιχηηκνο θαη πεξηνξηζκέλνο, ζα πξέπεη λα 

ρνξεγείηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο γηα ην λνζνχλ ή 

πγηέο λενγλφ-βξέθνο, δειαδή, ηνπ βέιηηζηνπ νθέινπο ζηα πην επάισηα 

λενγλά, ζηα νπνία ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο, ζα πξέπεη λα έρνπλ, ηνπιάρηζηνλ, φια ηα επάισηα λενγλά 

πξφζβαζε ζε απηφλ ηνλ ηφζν ζεκαληηθφ θαη ζπάλην πφξν. Πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβεί απηφ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ δσξεηξηψλ γηα ηε δσξεά , ε νπνία, φπσο είδακε, ζα 

πξέπεη λα ζπκβεί εληφο ησλ πξψησλ 6 κελψλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ εθάζηνηε 

βξέθνπο. 

Δπεηδή, ηέινο, νη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηελ πγεία είλαη πεξηνξηζκέλνη, 

είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ αληαπνδνηηθά νθέιε γηα ην ίδην ην δίθηπν ησλ 

δεκνζίσλ ηξαπεδψλ. Ζ πεξίπησζε ησλ ηξαπεδψλ δσξεάο κεηξηθνχ 

γάιαθηνο, πην ζπγθεθξηκέλα, θαζψο θαη ε ζίηηζε, ηνπιάρηζηνλ φισλ ησλ 

λενγλψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Μ.Δ.Ν.Ν., κε κεηξηθφ γάια, ζπληζηά κία 

παξέκβαζε ζε επίπεδν Γεκφζηαο Τγείαο, ε νπνία ζηελ Βξαδηιία -ρψξα 

ζηελ νπνία παξαηεξεί θαλείο πιήξε αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο- 

                                                           
29

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

http://whqlibdoc.who.int/hist/official_records/ constitution.pdf. 

http://whqlibdoc.who.int/hist/official_records/%20constitution.pdf
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απνθέξεη 540 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ εηεζίσο απφ ηε κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο, ηεο λνζεξφηεηαο θαη ησλ εκεξψλ παξακνλήο ζηε ΜΔΝΝ. 

ην κέηξν πνπ κία αλάινγε παξέκβαζε ιάβεη ρψξα ζηελ Διιάδα, ην 

πξναλαθεξζέλ «αληαπνδνηηθφ φθεινο», νπζηαζηηθά, ζα κπνξνχζε λα 

επηζηξέςεη ζην ίδην ην δίθηπν ησλ δεκνζίσλ ηξαπεδψλ, κε ζηφρν ηελ 

επέθηαζε θη αλάπηπμή ηνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ελφο δεκφζηνπ δηθηχνπ ηξαπεδψλ κεηξηθνχ γάιαθηνο 

απνηειεί κία έθθαλζε ηεο δηαθχιαμεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, θαζψο δηα 

κέζνπ  κίαο ηέηνηαο ππεξεζίαο δηαθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα ησλ λενγλψλ γηα 

πνηνηηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα πγείαο. Ωζηφζν ν απψηεξνο ζηφρνο 

ηεο ηζφηεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο ζα ήηαλ ε θαιχηεξε αληηζηνίρηζε ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηα επίπεδα αλάγθεο. Οπφηε  ε πξφζβαζε ζα πξέπεη 

λα παξέρεηαη κε φξνπο αθξηβνδηθίαο αιιά θαη κε γλψκνλα φηη ηα λενγλά 

πνπ βξίζθνληαη ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε αλάγθε.  
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