Trao tặng 20 triệu đồng cho bệnh viện vận hành ngân hàng sữa mẹ vệ tinh
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(QNO) - Sáng nay 25.5, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (BVĐK), Viện Kiểm sát nhân
dân Quảng Nam tổ chức chương trình thiện nguyện trao tặng 20 triệu đồng hỗ trợ ngân
hàng sữa mẹ (NHSM) cho Khoa Phụ sản của bệnh viện.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, thông qua hoạt động hỗ trợ từ Công ty TVN Team tại
TP.Hồ Chí Minh và Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, chương trình nhằm giúp NHSM vệ
tinh của BVĐK tỉnh có thêm kinh phí để duy trì nguồn sữa mẹ thường xuyên, kịp thời hỗ trợ cho
các sản phụ khi cần thiết.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng kinh phí vận hành ngân hàng sữa mẹ cho Khoa Phụ sản BVĐK Quảng Nam. Ảnh: X.H
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Tại thời điểm này, đây là NHSM vệ tinh đầu tiên trong cả nước được thành lập nhằm mục đích
lưu trữ, cung cấp nguồn sữa mẹ chất lượng, thanh trùng đạt chuẩn cho các sản phụ sinh non,
gặp các bệnh lý về tuyến sữa.

Từ những dòng sữa mẹ thanh trùng của ngân hàng sữa mẹ vệ tinh, các em bé chào đời tại
BVĐK tỉnh đều được dùng sữa mẹ từ những ngày đầu tiên. Ảnh: X.H

Dù đi vào hoạt động gần 2 năm, song NHSM vệ tinh của Khoa Phụ sản đã cung cấp nguồn sữa
mẹ thanh trùng cho gần 1.500 trẻ sơ sinh, giúp các sản phụ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ,
qua đó góp phần tăng hệ miễn dịch tự nhiên cho trẻ, giảm nguy cơ bệnh tật và giúp các bé sinh
non, nhẹ cận phát triển khoẻ mạnh.
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Được biết, hiện nay ngoài nguồn sữa mẹ thanh trùng được cung cấp từ Bệnh viện Phụ sản - Nhi
Đà Nẵng, NHSM vệ tinh của BVĐK tỉnh cũng đang kêu gọi sự hỗ trợ, quyên góp tặng sữa mẹ.
Sữa mẹ hiến tặng sẽ được BVĐK tỉnh giám sát chặt chẽ thông qua quy trình theo tiêu chuẩn
quốc tế và được tiệt trùng, bảo quản theo tiêu chuẩn...

Nguồn: X.H - https://baoquangnam.vn/y-te/trao-tang-20-trieu-dong-cho-benh-vien-van-hanh-ng
an-hang-sua-me-ve-tinh-127533.html

3/3

