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WHO recommends pasteurised donor human milk to be the first option when mother’s
milk is unavailable because it is the safest and most beneficial alternative. Since the outbreak
of COVID-19 the milk banks all over the world faced many challenges, so a group of milk bank
leaders created a group – Virtual Communication Network – which goal is to find safe solutions.
They are working to ensure that past mistakes, from outbreaks of other diseases are not repeated
and that credible information is spread. The Virtual Communication Network works towards
emphasizing the importance of human milk and skin-to-skin contact between mothers and
babies.
Lack of global agreement on safety guidelines created unprecedented local issues. Some milk
banks struggle to maintain a safe supply of human milk. The Virtual Communication Network
calls to world leaders to prioritize the high-impact areas of the problem during the pandemic.
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WHO rekomenduje użycie mleka od dawczyń jako najbezpieczniejszą i najbardziej
korzystną alternatywę, gdy nie można pozyskać mleka bezpośrednio od matki dziecka. W
związku z wybuchem pandemii COVID-19 banki mleka na całym świecie borykają się z
wieloma problemami. W odpowiedzi na pojawiające się przeszkody została utworzona Sieć
Komunikacji Wirtualnej pomiędzy lokalnymi i krajowymi liderami banków mleka. Głównym
celem działalności grupy jest szerzenie rzetelnych informacji oraz uniknięcie w przyszłości
błędów, które popełniono podczas wybuchu aktualnej epidemii. Eksperci podkreślają znaczenie
i wartość mleka kobiecego oraz kontaktu dziecka z matką.
Brak jednolitych, międzynarodowych wytycznych związanych z bezpieczeństwem karmienia
dzieci mlekiem kobiecym w czasie pandemii prowadzi do powstawania bezprecedensowych
sytuacji w niektórych krajach. Niektóre banki mleka napotykają trudności w zapewnianiu
dostępu do bezpiecznego mleka z banku. Wirtualna Grupa Eksperów nawołuje przywódców na

całym świecie, aby zwrócili szczególną uwagę na najbardziej problematyczne aspekty kwestii
dostępu do mleka kobiecego podczas pandemii.

