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סקירה כללית
שיתוף בלתי פורמלי של חלב אם יכול להועיל לתינוקות ומשפחות ,יחד עם זאת ,הוא טומן
בחובו סיכונים פוטנציאליים  .שיתוף בלתי פורמלי של חלב אם יכול להיות באמצעות קהילה
או באמצעות האינטרנט .למרות שיש תנאים שונים באופן משמעותי מאישה אישה ,האחריות
על חלב אם מתורמת היא על התורמת וההורה/ים של התינוק המקבל את התרומה .לכן ,הם
חייבים לקחת בחשבון גם את היתרונות הידועים של חלב אם מתורמת וגם את הסיכונים
הבריאותיים והבטיחותיים האפשריים כתוצאה מחשיפה לתרופות וזיהומים המועברים דרך
חלב האם .שתי אסטרטגיות חשובות :האחת בדיקות סינון רפואיות של התורמת והשנייה
טיפול נכון בחלב אם במהלך שאיבה ואחסון .שתי האסטרטגיות הללו יכולות למקסם את
בטיחות שיתוף חלב אם באמצעות קהילה .שיתוף חלב אם באמצעות אינטרנט אינו מומלץ
בשום פנים ואופן .רופאים ואנשי מקצועות הבריאות אחרים יכולים לתת מידע ולעזור
לאימהות ולמשפחות במהלך קבלת החלטות בנושא תזונת התינוקות ולהעריך את הסיכונים
והיתרונות של קבלת חלב אם מתורמת.

מטרות

מנהל המזון והתרופות האמריקני ( ,)FDAאיגוד בנקי חלב אם של צפון אמריקה ()HMBANA
ואיגוד בנקי חלב אם האירופאי ) ,(EMBAדאגו להרתיע מפני שיתוף לא פורמלי של חלב אם
או ממליצים להתייעץ עם אנשי מקצועות הבריאות לפני שמחליטים להשתמש בחלב אם
מתורמת .בנייר עמדה זה ,האקדמיה לרפואת הנקה ( )ABMשהינו ארגון מומחי רפואת
הנקה עולמי ,מספק הנחיות מפורטות לאנשי מקצועות הבריאות על מנת שיוכלו להדריך
ללמד ולהנחות אימהות ומשפחות לגבי שיתוף חלב אם בלתי פורמלי.

רקע
הנקה בלעדית והזנה בלעדית של חלב אם ממלאים תפקיד חשוב בהישרדות הילד,
בבריאותו ובהתפתחותו המיטבית .1האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ) (AAPוארגוני
רפואה אחרים ברחבי העולם ממליצים על הנקה בלעדית בששת החודשים הראשונים,
לאחריה המשך הנקה בשילוב מזונות משלימים עד שנה ולאחר מכן המשך הנקה על פי רצון
האם והתינוק .האקדמיה האמריקנית של רופאי משפחה ) ,(AAFPארגון הבריאות העולמי
( ,)WHOרופא הראשי בארה"ב ,ו UNICEF-ממליצים כולם להמשיך להניק לפחות עד גיל
שנתיים . 2–5
על אף העלייה בדרישה ובשימוש בחלב אם מבנק חלב לתינוקות בסיכון גבוה המאושפזים
בבית החולים ,שיתוף לא פורמלי בחלב אם הופך להיות נפוץ יותר ויותר עם הרצון הגובר של
משפחות במאה ה 21-להזין את התינוקות שלהם בחלב אם . 6

ראיות והמלצות
התורמות הן נשים מיניקות שיש להן עודף חלב אם לאחר שסיימו להאכיל את התינוק שלהן ,נשים
שלא יכולות לתת לתינוק שלהן חלב אם בגלל מחלה של תינוק (כגון גלקטוזמיה) ,או שחוו אובדן
לידה .הנקה ממיינקת ,שהיא הנקה ישירה של ילד לא ביולוגי ,היא דרך אחרת של שיתוף
חלב אם בלתי פורמלי ונהוג עדיין בתרבויות שונות .בין אם זה קורה בין חברות או בתוך המשפחה,
נשים מניקות תינוקות של נשים אחרות על מנת לספק לתינוקות חלב אם .נשים מיניקות הן למעשה

תורמות חלב אם ואימהות צריכות לשקול בכובד ראש לבצע בדיקות סינון למיניקות התורמות חלב,
באותו אופן .על אנשי הבריאות לעזור לאימהות ומשפחות לקבל החלטות מושכלות מבוססות ידע
לגבי הסיכונים והיתרונות של שיתוף חלב אם בלתי פורמלי.
על הרופאים ואנשי מקצועות הבריאות אחרים לייעץ למי שאמור לקבל חלב אם מתורמת ,כדי לוודא
שעברה בדיקות סינון לאיתור מחלות ותרופות אשר אינן מהוות התווית נגד בהנקה .חשוב שתורמות
החלב עוברות סינון ולכן אנו מתריעים כנגד שימוש בחלב אם ממקור לא ידוע.
לתורמות לא תהיה מחלה רפואית המהווה התווית נגד הנקה .כמו כן ,אין להשתמש בתרופות כלשהן
או תרכובת צמחים שאסורה בהנקה .בדרך כלל ,תידרש בדיקה של ההיסטוריה הרפואית של
התורמת הכוללת ,במידת האפשר ,סקירה טרום לידתית לבדיקות סינון של מחלות זיהומיות ובדיקת
התנהלות ואורח חיים (טבלה .)1
בנוסף ,אנשי מקצועות הבריאות יכולים להציע לאימהות שמחפשות להפחית עוד יותר את הסיכון
לזיהומים ,לעשות זאת על ידי פסטור ביתי של חלב שנתרם לפני מתן החלב לתינוק (טבלה  .)2עם
זאת ,האם צריכה להיות מודעת לעובדה כי פסטור יכול להפחית משמעותית חלק מהרכיבים
המיטיבים של חלב האם . 7
שיתוף בלתי פורמלי של חלב אם נעשה שכיח יותר ויותר  .בין אם באמצעות קהילה ובין אם
באמצעות האינטרנט ,שיתוף חלב אם באופן זה יכול להיות בעייתי.
באמצעות קהילה :בכל הקשור לשיתוף בקהילה ,אתרים רבים מתארים את משימתם לספק
ערוץ קהילתי לשיתוף חלב אם בחינם.
באמצעות אינטרנט :מחקרים הראו כי חלב אם שנמכר דרך האינטרנט בדרך כלל בעייתי יותר
משיתוף חלב אם באינטרנט .ניתן לדלל את חלב האם עם חומרים אחרים או שהוא מגיע מופשר
לגמרי ,מקולקל ,ומזוהם בחיידקים שונים .מאז שחלב אם נמכר באינטרנט תמורת רווח ,יתכן
והתורמות אינן שומרות על שקיפות ביחס להיסטוריה הבריאותית שלהן ,התרופות שהן נוטלות ואורח
חייהן ,ובכך מגדילות את הסיכון לתינוק המקבל את אותו החלב . 8. 9
ללא קשר למקור ,אם משפחות אכן משתמשות בחלב אם מתורמת ,על אנשי מקצועות הבריאות
להנחות את התורמות והמקבלים בנוגע לטיפול וניהול נכון בחלב אם ואחסון החלב בצורה בטוחה.
הנחיות אפשר למצוא בפרוטוקול מספר  8של ה : ABM -אחסון חלב אם מידע לשימוש ביתי לתינוקות
שנולדו במועד. 10

בכל שיתוף בלתי פורמלי של חלב אם ,האחריות הינה על התורמת והמקבלים .בחירה מושכלת,
בדיקות סינון של תורמות ,טיפול בטוח ופסטור ביתי ,אם תרצו בכך ,הם המפתח.

מסקנות
אנשי מקצועות בריאות מושכלים בנושא ,יכולים לעזור לאימהות ולמשפחות לקבל החלטות לגבי
תזונת התינוק ABM .מכירה בכך ששיתוף חלב אם באופן בלתי פורמלי נעשה נפוץ יותר ויותר עם
יתרונות בריאותיים פוטנציאליים לתינוק בריא שנולד במועד .,אך ה  ABMמעודד הקפדה על אותן
הנחיות על מנת להפחית את הסיכון ולאפשר שיתוף חלב אם בטוח עד כמה שניתן .על ידי ביצוע
המלצות אלה ( )1בדיקות סינון רפואיות של התורמת ( )2ניהול וטיפול בחלב אם באופן בטוחABM ,
מספקת הנחיות מעשיות לאנשי מקצועות הבריאות בנושא שיתוף בלתי פורמלי של חלב אם שיעזור
לאימהות ומשפחות לקבל החלטות מושכלות.
שיתוף חלב אם באמצעות אינטרנט ,ובמיוחד רכישת חלב אם באינטרנט ,מאוד לא מומלץ מכמה
סיבות ( )1התורמות אינן ידועות ו  /או לא ניתן לבצע בדיקות סינון רפואיות ( )2לעתים קרובות החלב
אם אינו מתאים לשימוש עם הגעתו.

טבלה  .1הנחיות לבדיקת סינון רפואית של תורמת חלב אם פוטנציאלית
 .1תהליך סינון באמצעות ראיון פנים אל פנים או שיחה טלפונית בין אם לאם .אימהות תורמות
צריכות ִלהיֹות:
• בבריאות טובה
• נטילת תרופות או תכשירים צמחיים רק במידה והן מותרות בזמן הנקה .על מנת
לקבוע באם תרופה מותרת בהנקה מומלץ להיעזר באתר של  11LactMedו''תרופות
12
וחלב אם '' מאת ד"ר תומס הייל
 .2יש לבחון את בדיקות הסקר הטרום לידתיות למחלות זיהומיות של האם התורמת ובמידה
שיש גם את הבדיקות התקופתיות .האם התורמת צריכה להיות שלילית למחלות הבאות:
• HIV
• נגיף הפטיטיס B
• ( HTLV-1באזורי שכיחות גבוהה(
 .3אורח חיים .אישה אינה מתאימה לתרום חלב אם אם היא
• משתמשת בסמים לא חוקיים או במריחואנה
• מעשנת או משתמשת במוצרי טבק ,כולל מסטיק ניקוטין ,מדבקת ניקוטין ,סיגריות
אלקטרוניות
• צורכת מעל  44מ"ל של אלכוהול  /משקאות חריפים 355 ,מ"ל בירה 148 ,מ"ל של יין,
או  296מ"ל מקררי יין (משקה יין ומיץ פירות עם אחוז אלכוהול נמוך יותר מיין) מדי
יום

•

נמצאת בסיכון ל HIV -או שהיה לה בן  /בת זוג מינית במהלך  12החודשים
האחרונים הנמצא בסיכון לHIV-

טבלה  .2הנחיות לפיסטור ביתי של תרומת חלב אם בשיטת הבזקי חום
ניתן לטפל בתרומת חלב אם ע"י חימום (פיסטור) לצורך סילוק חיידקים ווירוסים בעלי פוטנציאל
מזיק. 13
.1

.2
.3

.4
.5
.6

יש להכניס את החלב שרוצים לעקר בצנצנת זכוכית (לא פלסטיק) עמידה בחום כמות
החלב צריכה להיות  50-150מ"ל  .אם יש לך יותר חלב אם ,את/ה יכול/ה לחלק אותו לשתי
צנצנות.
יש להניח את צנצנת החלב אם בתבנית קטנה של מים ולוודא שהמים נמצאים כשתי
אצבעות מעל מפלס החלב האם כך שכל החלב יתחמם היטב.
מחממים את המים על אש חמה מאוד או על הכיריים בחום הגבוה ביותר עד שהם מגיעים
לרתיחה מתגלגלת (כשבמים יש בועות גדולות) הישאר/י בקרבת מקום ,התהליך מהיר
ולוקח רק מספר דקות מועט .השארת המים לרתיחה ארוכה מדי עלולה לפגוע בחלק
מהחומרים המזינים בחלב.
מיד לאחר רתיחת המים ,יש להוציא את צנצנת החלב מהמים הרותחים ,להניח את הצנצנת
במיכל מים צוננים ,או להשאיר בחוץ לקירור עד שיגיעו לטמפרטורת החדר.
בזמן קירור ואחסון יש להגן על החלב על ידי הנחת מכסה נקי או צלחת קטנה עליו.
ניתן להאכיל בבטחה את התינוק תוך  6שעות מרגע שהחלב הגיע לטמפרטורת החדר
או לקרר או להקפיא את החלב האם.
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