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לאפשר

לתינוקות שאין להם אפ -

ליהנות

מהיתרונות של חלב מסוג

האחרונות.
זה כפי שהוכחו במחקרים בשנים
תינוקות רבים לא יכולים לקבל חלב אם מסיבות שונות.
כך למשל במקרה שהאם סובלת מבעיות בריאותיות שונות

או

כאשר היא

נוטלת

שעלולות לסכן את התי -

תרופות

נוק .הבעיה עולה גם במקרים של מיעוט חלב או
בלידה

מפונדקאית .לחלב אם יש

יתרונות רבים .בין היתר

תזונה מחלב אם עד לגיל שישה חודשים
סונית

משופרת,

ומרכיבים

כשמדובר

תזונתיים

כוללת הגנה חי -

שמתאימים

לגדילה

והתפתחות טובה יותר.
על פי הצעת החוק ,יוקם בנק חלב אם בישראל שיפעל
בפיקוח של משרד הבריאות .תפקידו של הבנק יהיה להקים
מערך גיוס ובידוק של תורמות חלב אם ,ולבצע תהליכים של
עיבוד ובקרה של אותו חלב שייתרם .בישראל לא קיים בנק
חלב אם מוסדר ,על אף שמשרד הבריאות דן בנושא כבר כמ -
עט עשור .ביוני  2016הגדירו במשרד הבריאות תקנים לגבי
הקמת בנק חלב אם בבתי חולים .נכון להיום ,מתקיים שיתוף
חלב אם דרך פורומים
מפוקח ואינו נבדק

ורשתות

חברתיות ,כאשר החלב אינו

בקטריאלית.

"הצורך בבנק חלב אם ידוע כבר

שנים והצעת החוק

מהווה פריצת דרך גדולה" ,אומרת ח״כ

לוי-אבקסיס" .הנקה

היא בחירה חופשית של כל אמא ,אך

לצערנו יש אמהות

שרוצות להניק ואינן

יכולות ,או

תינוקות ,בעיקר פגים,

שמתקשים לצרוך תחליפי חלב  -אך אין אם
שתוכל להניקם".
מעמותת לה״ב למען הפגים נמסר כי
"משרה

הבריאות

הכיר

הקמת בנק חלב אם

בחשיבות של
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מסיבות

בלתי מובנות ,טרם נמצא פתרון למ -
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נגנון שיעביר את הכסף לטובת הקמת
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הבנק ,ובינתיים הפגים ממשיכים
להיות חשופים לתחלואה ול -
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סיכונים מיותרים".
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לוי־אבקסיס

