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 יועצת הנקה יקרה

 אנו פונות אלייך כדי להציג את מיימילק.

 .בחלב אםואנליזות ופיתוח מיימילק הינו מרכז מצויינות למחקר 

אמהות עם היסטורית וממכון ויצמן  PhDרביד שכטר, מייסדות מיימילק והמנכליות המשותפות, דר שרון הרמתי ודר אנו, 

  לתת כלים בידי האם המניקה. ובמטרהמצורך אישי הנקה ענפה, הקמנו את מיימילק 

פתענו לגלות את ריבוי המידע הקיים בספרות המקצועית שאינו מובא לידיעת הנשים המניקות, או לשימושן. מיימילק ואנו ה

הוקם כדי לגשר על הפער שנוצר בין האקדמיה לפרקטיקה בתחום חלב האם במטרה להנגיש לאמהות כלים מבוססי מדע 

אנו מאמינות כי מידע כזה יכול להוביל לחיים בריאים יותר ולעידוד  לאיבחון מוקדם ומדוייק של סיבוכים קשורים להנקה.

 הנקה.

. צוות AMLכל השיטות מפותחות ע"י צוות פיתוח מומחה באנליזה של חלב אם והבדיקות מבוצעות במעבדה הרפואית 

 . במעבדות רפואיות הנהוגים הגבוהים סטנדרטיםהים מבוססי מידע ולפי מיימילק פועל ממחויבות לאמינות, ופועל באמצע

אמצעי מקדם בריאות במאה הנוכחית. מיימילק שואפת להנגיש זאת לנשים דיאגנוסטיקה אישית ורפואה מניעתית היא 

אנו התינוק. מניקות. הגיע העת להבין שהנקה היא לא רק דרך חיים אלא נושא בריאותי, בעל השלכות על בריאות האם ו

לאתר סיבוכים קשורים בהנקה כגון עיכוב כניסת חלב בימים  במטרה לאיבחון אישי פועלות כדי לתת כלים דיאגנוסטים

לעלות סיכויי הנקה בלעדית איבחון נכון, טיפול מוקדם ויעיל, ועל ידי כך איתור הפתוגן בדלקות שד, כדי לאפשר ו הראשונים

וה בסיס וההמלם.  בנוסף, מתוך ההבנה שחלב אם הוא המזון החשוב ביותר בעולם, כמומלץ ע"י אירגוני בריאות בעו

ובמידת  ,באופן אישי תחת כלים המאפשרים לאם לנטר, מיימילק מפבריאותיותהינו בעל השלכות התפתחותי לתינוק ו

 בו. חיוניים רכיבי תזונה ,לשפרהצורך 

חלב האם יעצים את ביטחון הנשים ביכולות ההזנה תכונות כי קבלת מידע ושליטה על ההנקה ו ובטוחות אנו מאמינות

הכיל פי  ,ינו שחלב האם האישי שלנו, בהנקה מעל גיל שנהאנו יכולות לספר מהחוויה האישית שלנו שגיל הטבעיות שלהן.

. ידע הוא מעבר לשנתיים להניקולהמשיך  אותנו להמשיך הרק עודדעובדה שמחלב בוגר  B12ויטמין את רמות יותר ו 10

 כח.

. לכן ולא החלשתן הנשים המניקות העצמת דרךהרתיע. חשוב לנו לעשות זאת אנו מבינות את הדאגה שמידע עלול ל

אנו מאמינות שהצעדה שכזו לשינוי, בשל כך עם תמיכה מובהקת בהנקה.  מיימילק משקיעה מאמצים להנגיש את המידע

צברי יועצת הנקה מוסמכת, -ברנסבורגבצמוד עם דר שרון  אנו פועלותביד עם יועצות הנקה. לשם כך עשות יד יצריכה לה

ואנו מזמינות את כולכן  ליועצות הנקה הקמנו פורום מקצועי פתוחבנוסף  .שיתופי פעולה עם יועצות הנקהומעודדות 

 .(MyMilk laboratories professionals on Facebook) לדון, ולהשפיעללמוד, להצטרף, 

עם רקע  צועמקאנשי כולל צוות מיימילק היא האצת המחקר ופיתוח בחלב אם. במיימילק אחת המטרות העיקריות שלנו 

ע"י בניית מאגר ייחודי מיימילק שואפת ליצור הבנה אם. חלב מחקר ופיתוח בשואף ליצור שינוי בתחום אקדמאי רחב ה

והעמקת הידע על מצבים פתולוגים ומצבים  ,הרכב חלב האםו באם ובתינוק והרגלים הקשרים בין מצבים עמוקה של

אנו מזמינות אותך, בריאות האם והתינוק. השלכות על  חשובות עם. ככל שהמאגר יהיה רחב יתכן ויתגלו תגליות נורמליים

 . www.mymilk.co.il/researchplatform פלטפורמת המחקר ופיתוח בחלב אם. למידע נוסףהצטרף ליועצת הנקה, ל

אנו מקוות שנוכל ביחד ליצור שינוי שימקם את תחום רפואת ההנקה כראוי לו בקדמת המדע, עם אמצעים דיאגנוסטים 

 לרפואה אישית, לטובת האם והתינוק.

 בברכה

    שרון הרמתי 

 רביד שכטר

 משותפות של מיימילקמייסדות ומנכליות 
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