
מוקדם של חסרים תזונתיים פוטנציאליים בתינוק זיהוי 

האםבאמצעות בדיקת חלב היונק 
. מיימילקמעבדות , ל משותפת"מנכ, ר רביד שכטר"ד

.מיימילקמעבדות , תזונאית ראשית, הומינרנורית 

, ההרכב התזונתי של חלב האם מאפשר אבחון מוקדם של חסרים תזונתיים ביונקניטור 

. ובריאות האםהיונקלטובת בריאות והתפתחות , כלי דיאגנוסטי לרפואה מונעתומהווה 

משמעויות קליניות ותת קליניות של חסרים תזונתיים בחלב , הנוטריינטים החשובים לניטור באם המניקהבסדנה הוצגו 

.לניטור חלב האםהאיבחונייםוהכלים , היונקאם על התפתחות ובריאות 
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Contact@mymilklab.com www.mymilk.co.il

Breastmilk Personal profiling -
Setting new standards in infant health

מיימילקמעבדות 

מרכז מומחה 

לבדיקות בחלב אם

בדיקות בחלב אם

mailto:Contact@mymilklab.com
http://www.mymilk.co.il/


OCS FUNDS For R&D

Dr. Ravid Shechter, PhD
Founder & Co-CEO

Ph.D. from the Weizmann institute of science. B.Sc-Biochemistry, from the 
Technion. Won the John. F. Kennedy prize for academic excellence and scientific 
accomplishments. Expertise: immunology, developmental neurobiology, s tem cells
Participant of the nutritional biomarker committee at the ministry of health

Dr. Sharon Haramati PhD
Founder & Co-CEO 

M.Sc. and Ph.D. from Weizmann institute of science. 
B.Sc. in the joint program for medicine and life sciences, Tel-Aviv University. 
Expertise: molecular neurobiology, miRNA, learning and memory.
Graduated a program in economics, business, finance and intellectual property.

Sharon and Ravid are of the founding team for a non profit organization aimed at establishing the Israeli Milk Bank

PARTNER
AML-CERTIFIED MEDICAL LABORATORY

Is rael's largest private full-service Clinical Laboratory  
international accreditation ISO 15189

MEDICAL LABORATORY FOCUSED ON HUMAN MILK DIAGNOSTIC SOLUTIONSW
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Mission:

Promote breastfeeding and infant nutrition by developing personalized actionable 
diagnostic tools, based on breastmilk



Infant nutrition & weight

Odom EC, Pediatrics, 2013

Inadequate milk supply

painful breasts

Latching trouble

57%

18%

20%

26%

Psychosocial factors 17%

60% OF MOTHERS STOP BREASTFEEDING EARLIER THAN DESIRED

BARRIERS TO BREASTFEEDING SUCCESS

Initiate BF

6m exclusive BF
Health authorities breastfeeding recommendation

19%

79%

CDC 2014 USA, OECD CO1.5 Europe

NON exclusive breastfeeding

HUMAN MILK is THE GOLD STANDARD IN INFANT NUTRITION.
HEALTH AUTHORITIES STRONGLY RECOMMENDS EXCLUSIVE BREASTFEEDING FOR FIRST 6m 
…..and continued breastfeeding for at least 12-24 months
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BREAST Milk  is A BIOLOGICAL FLUID

DIET HABITS GENETIC HEALTH

Milk composition IMPACT INFANT ’S HEALTH AND DEVELOPMENT 
in infancy and storage for childhood

effected by maternal health and conditions
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מיימילקקטלוג בדיקות 
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Professional login system

HOW IT WORKS?
נשלחתייעודיתחלבדגימתערכת,מיימילקבאתרמתבצעתההזמנה.מהביתיציאהללא,פשוטיםשלביםבארבענעשותהבדיקות

.באתרהאישיבחשבוןאונלייןמתקבלותאישיותוהמלצותבהסבריםהמלוותותוצאות,שליחעילמעבדהמוחזרתהחלבדגימת,ללקוחה

.בתחוםהמתמחיםהנקהיועצתאותזונאית,מיימילקמומחישלהתוצאותעלייעוץכוללותמיימילקתוצאות
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MILK SAMPLE:
Two samples, 4 hr interval, mid stream/full breast sample (15ml), mature milk
Using MyMilk sampling kit

MyMilk PROFILING:
Macronutrient, %FAT, Energy
Micronutrient: Vitamin B12, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 : Vitamin A
Caffeine

Results:
Value, % relative to average, color scale infographics based on population reference values

RISK POPULATION
Exclusive breastfeeding mothers that are
• Vegetarian, vegan, limiting animal food consumption
• Restricted calories / weight loss diet
• History of vitamin absorption problems
• Intestinal inflammation or surgery

PRE-TERM INFANTS OR INFANTS WITH BIRTH WEIGHT <2.5KG ARE RISK POPULATION FOR VITAMIN 
DEFICIENCIES

TREATMENT
According to WHO ,Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child, 2001, improving the 
mother’s diet or giving her supplements is the recommended treatment, rather than providing complementary 
food to the infant.

Results are accompanied with personal recommendations
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‘PRIORITY 1 NUTRIENTS’

THE MOST INTEREST IN PUBLIC HEALTH 

NUTRITION 

Their secretion into milk is rapidly and or substantially 

reduced by maternal depletion. 

Maternal supplementation with these nutrients can 

increase breast milk concentration and improve 

INFANT status

Vitamin B12 , Vitamin B6, Vitamin A , Vitamin B1, 

Vitamin B2, Choline, Vitamin D, Iodine, selenium

‘PRIORITY 2 NUTRIENTS’

nutrients whose level in the milk is NOT affected by 
maternal nutrition or physical status, but the level of the 

nutrient of this type in the mother’s body will deplete 
when her consumption is lower.

Administration of supplements improves the condition 
of the MOTHER rather than that of the infant.

folic acid, Calcium, Iron, Zinc
copper

American Society for Nutrition. Adv. Nutr. 3: 362–369, 2012

33-50% BELLOW RDA VITAMIN B12,B6,A

4-9% VEGETERIAN

1in10 LOW VITB6 LEVELS (SERUM)

1.5% B12 clinical DEFICIENCY
ELEVATED RISK: Fertility years

Consumption below recommendations Deficiency assessment
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לנשים מיניקותראשונהנוטריינטים בעדיפות 
ואשר עלולים להוביל לחסר  , גופהרכיבים תזונתיים שרמתם בחלב האם מושפעת מתזונת האם או מסטאטוס מאגרי 

בתינוק היונק

ויטמיןA- החיסוניתוהמערכת הראייהבמערכת , התמיינות תאים, בגדילהתפקיד

ויטמיןB1- שריריםתפקודי , העצביםתפקיד מרכזי במערכת , אנרגיהתפקיד מרכזי בהפקת

ויטמיןB2- שומר על אספקת ויטמינים נוספים ממשפחת ,בגוףאנרגיה ויצירתבתהליכים מטבוליים משתתףB

ויטמין-B6וחילוף חומרים של מאקרונוטריינטים  , בתהליכים עצבייםסיוע,המוחשלתקינהפעילות והתפתחות

ויטמיןB12-הנושאים  תפקיד ביצירת תאי דם אדומים , תפקיד מרכזי בהתפתחות תקינה של מערכת העצבים

חמצן לכל אברי גופו של התינוק

ויטמיןD- החיסוניתתפקיד בחיזוק המערכת , סידןמסייע בספיגת

 והזכרוןהמוחתפקיד מרכזי בהתפתחות –כולין

ועל התפתחות תקינה של חילוף החומרים בגוףהאחראים על , דרוש לייצור הורמונים של בלוטת התריס-יוד
(גבול צריכה עליון)המוח ומערכת העצבים 

בגוףחילוף החומרים נדרש לבלוטת התריס לתפקוד תקין של , (מערכת החיסונית)נוגד חמצון -סלניום

 נוגדי החמצון ויטמיןE וC לא נכנסו באופן רשמי לקבוצה אך יש עדויות להשפעת תזונת האם על הרמות שלהם

. בחלב

Allen, L. H. (2012). B vitamins in breast milk: relative importance of maternal status and intake, and effects on infant status and function. Advances in Nutrition: An International Review Journal, 3(3), 362-369.
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נוטריינטים בעדיפות שנייה לנשים מיניקות
במידה (. למעט במקרים של תת תזונה קיצונית)רמתם בחלב האם נשארת יציבה יחסית ואינה מושפעת מתזונת האם 

שכן נוטריינטים אלו נלקחים ממאגרי גופה, היא זו שנפגעת, ולאם יש חסר תזונתי

משתתף בתהליכים מטבוליים רבים בגוף –פולאט

תומך בגדילה והתפתחות תקינה, קשור להמוגלובין הנושא חמצן לכל תאי הגוף-ברזל

תפקודי שרירים והעברה עצבית , תפקיד בחיזוק העצם–סידן

תפקיד בחיזוק המערכת החיסונית–אבץ

מטבוליים בגוףובתהליכים תפקיד בהתפתחות מערכת העצבים –נחושת

.למעט במקרים של תת תזונה קיצונית, האם בלבדחסר ברכיבים אלו ישפיע על , כאמור
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B Vitamins in Breast Milk: Relative 
Importance of Maternal Status and Intake, 
and Effects on Infant Status and Function

..."maternal deficiency of some 
micronutrients, conveniently classified as 
Group I micronutrients during lactation, can 
result in low concentrations in breast milk 
and subsequent infant deficiency preventable 
by improving maternal status."

Allen, L. H. (2012). B vitamins in breast milk: relative importance of maternal status and intake, and effects on 
infant status and function. Advances in Nutrition: An International Review Journal, 3(3), 362-369.



SEVERE OUTCOME OF VITAMIN DEFICIENCY IN BREASTFED 

INFANT

DEVELOPMENTAL AND GROWTH OUTCOMES

In subclinical levels
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CLINICAL SUB-CLINICAL ADEQUATE               
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CLINICAL 

SYMPTOMS*
Grow th& 

Development

INCREASED 

RISK 
Slow er Growth& 

Development

TOXICITY

*Clinical 
symptoms 
appear at the 
2nd half of 
infant life 

PREVENTATIVE 

MEDICINE

• For Optimal development

• For Vitamin storage for childhood
• Identification of Population at risk

Human milk is accepted as a bio indicator by WHO for vitamin A and Thiamine
(WHO, Indicators for assessing vitamin A deficiency and their application in monitoring and evaluating intervention programs, 1998)
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INDIVIDUALIZED Targeted fortification (TFO) in preterm infants
in very-low-birth-weight infants

HM VARIABILITY (PROTEIN & ENERGY) IS HIGH 
standard fortification resulting under- or overnutrition
individual fortification reduce the variability in nutritional intakes, allowing the maintenance of 
protein intake and the protein:energy ratio
(Am J Clin Nutr 2013;98(suppl):529S–35S)

CLINICAL BENEFIT:
Weekly weight gain (205.5 g vs 155 g) 
daily growth rates (15.7 g/kg/day; vs 12.3 g/kg/day) 
in infants receiving target fortification VS standardized fortification
(J Transl Med. 2016 Jul 1;14(1):195)

HOW OFTEN SHOULD MILK ANALYSIS BE DONE?
Daily BM analysis - increases neonatal intensive care unit workload by 10–15 min/patient/day.
measurements led to mean macronutrient intake within a range of ±5% of targeted levels 
(Nutrients. 2015 Apr 1;7(4):2297-310. J Pediatr. 2013 Oct;163(4):1001-7 )
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25835073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23769498


WHO, Butte, nutrient adequacy of exclusive breastfeeding for the term infant during the first six months of life, 2002
WHO, Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child, 2001
WHO, Indicators for assessing vitamin A deficiency and their application in monitoring and evaluating intervention programs, 1998

Vitamin deficiencies are generally rare in exclusive breastfed infants,

But when the mothers diets are deficient, their infants may have low intakes of 

certain vitamin (such as vitamin A, riboflavin, vitamin B6, vitamin B12).

IN THESE SITUATIONS, IMPROVING THE MOTHER’S DIET OR GIVING 
HER SUPPLEMENTS IS THE RECOMMENDED TREATMENT, RATHER 

THAN PROVIDING COMPLEMENTARY FOOD TO THE INFANT

Human milk is accepted as a bio indicator by WHO for vitamin A and thiamine *For 
population assessment and individual status
 Milk collection instructions
 combination with other biomarkers or symptoms
 Setting reference cutoffs
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% Fat is critically effected by NUMBERS of BREAST-FEEDINGS per day 
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1in10 to 1in3 women show moderate deficiency 
(depending on the nutrient)

MyMilk DATABASE

MICRONUTRIENTS
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:סוגים עיקריים2–חסרים תזונתיים 

בסימפטומים  רמות מתחת לסף הנורמה של רכיב תזונתי מלווים –חסר קליני
.קליניים
תינוקות שניזונו מחלב אם של נשים טבעוניות עם רמות נמוכות של  –דוגמה 

, טונוס שרירים נמוך, הראו האטה או הפסקת גדילה והתפתחות-B12ויטמין 

חולשה ועוד, אנמיה

אך ללא  , סימפטומים קלינייםללארמות מתחת לסף הנורמה –חסר תת קליני
.  אספקה נדרשת של הויטמין

( ויטמין שנספג בשומן ונאגר בכבד)בחלב האם Aחסר תת קליני של ויטמין : דוגמה

הרמות מספקות את התצרוכת היומית הנדרשת לתינוק אך אינן מספיקות ליצירת -
.  מאגרים בכבד הנדרשים לגדילה בתקופה שלאחר היניקה

אך הסימפטומים  , חסרים מתפתחים במחצית הראשונה של חייו של התינוק, בנוסף
12Bלדוגמה -(חודשים9כ לקראת "בדר)הקליניים מופיעים רק במחצית השנייה לחיים 
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הטיפול המומלץ

דרך מזונות עשירים או  )הטיפול המומלץ במידה ואותר חסר הינו תיסוף תזונת האם בנוטריאנט , בכל מקרה

תוך  , במקרים מסויימים יתכן ויהיה צורך בתיסוף ישיר של התינוק היונק בויטמין המסויים(. תוספי תזונה

במידה ורופא  . לרב אין ממצאים בחלב מצביעים על הצורך במעבר למקור מזון חלופי. שמירה על ההנקה

.  יש לבצע זאת בצורה שתשמר את ההנקה לאורך זמן, המליץ על תיסוף נקודתי

אם יש ממצא קיצוני מומלץ להפנות להמשך בירור רפואי



CASE STUDY
BREASTMILK TESTING A 
POWERFULL TOOL IN 
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF 
LACTATION RELATED 
COMPLICATIONS
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תיאור מקרה  

הסיבה לבדיקת הרכב החלב על ידי האם
ורציתי לוודא שלא מדובר בחסר כי לתינוקי יש חשד לחסר, שחלב האם שלי לא מזין מספיק עבור התינוק שלידאגה •

בחלב האם

האמא–מקרה תאור
28: גיל האם•

חודשים8(: בזמן הבדיקה)גיל התינוק •

רגילה ובמועד, לידה ראשונה, הריון תקין•

סכרת הריונית: ההריוןבעיות רפואיות אצל האם במהלך •

דכאון אחרי לידה, בעיה בבלוטת התריס: בעיות רפואיות אצל האם לאחר הלידה•

יוטירקס: נוטלת תרופות•

3אומגה , חומצה פולית, ברזל:ההריוןתוספי תזונה במהלך •

אינה נוטלת תוספי תזונה במהלך ההנקה•

התינוק–מקרה תאור

oג"ק3.4?        משקל התינוק בלידה

oג"ק7.3/חודשים8משקל  /גיל? שקילה אחרונה

o5אחוזון

oלהשלמותקיבל הנחיית רופא , תקינהלא :עליה במשקל התינוק

o לעתים רחוקות?ל"תמהאם התינוק מקבל

o1-2ביוםפעמים 8מעל כמות הנקות , יניקות תקינות, מל120כמויות  חלב שאוב -, הנקה תקינה, ליווי יועצת הנקה
הנקות לילה
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בחשבון האישי, תזונתי כחלק מהתהליךלאיבחוןשאלון אישי שהלקוחה ממלאת 
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משתתף בתהליכים מטבוליים  B2ויטמין 

שומר על אספקת , ויצירת אנרגיה בגוף
 Bויטמינים נוספים ממשפחת 

חסר עלול לגרום לפגיעה במטבוליזם של 
בדגש על  Bויטמינים אחרים מקבוצת 

 B6ויטמין 

חשוב בהתפתחות התינוק כולל סיוע  B6ויטמין 

פחמימות  , בחילוף החומרים של חלבונים
.ושומנים

לגרום אצל תינוקות  יכול  B6בויטמיןחסר 
לעיכוב בגדילה

ולדיכאון  התריסעלול לגרום לתפקוד ירוד של בלוטת  Bמקבוצת בויטמיניםמחסור 

תזונתי בחלב אםהאיבחוןתוצאות 
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Heiskanen, K., Shmes, M. A., Salmenperä, L., & Perheentupa, J. Low Vitamin B6 Status Associated with Slow Growth in Healthy Breast-Fed Infants. Pediatric Research (1995) 38, 740–746

“Thus, in healthy breastfed infants, according to our results, low vitamin B6 status is associated with reversibly reduced gain in length”.

Chang, S. J. Adequacy of Maternal Pyridoxine Supplementation during Pregnancy in Relation to the Vitamin B6 Status and Growth of Neonates at Birth. Journal of Nutritional Science and Vitaminology . 
Vol 5(1999) No.4 P 449-458

Hvas AM, Juul S, Bech P et al (2004) Vitamin B6 level is associated with symptoms of depression. Psychother Psychosom 73(6):340–343

Williams, A. L., Cotter, A., Sabina, A., Girard, C., Goodman, J., & Katz, D. L. The role for vitamin B-6 as treatment for depression: a systematic review. Family Practice (October 2005) 22 (5): 532-537.

“examination of papers addressing depression in premenopausal women only, reveals a consistent message about the value of usin g vitamin B-6 supplementation.” 

•



מיימילקערכת דגימת החלב 
ייעודית לאיסוף ושימור  מיימילקיש לדגום את החלב בערכת 

ובהתאם להנחיות  , דגימת החלב לאנליזת מעבדה

המסופקות בערכה

לסרטון הדגמת הערכה

:לבדיקה תזונתיתדגשים לדגימת החלב 

ויש לשמור על תפריט מייצג בשבוע שלפני הבדיקה  , שעות לפני ביצוע הבדיקה12אין לצרוך תוספי תזונה כ •
ובמיוחד ביום הבדיקה

(מבחנות בכל דיגום3. )שעות לפחות בין הדגימות6-4שעות במרווח של 24יש לדגום חלב פעמיים בתוך •

ל חלב אם בשאיבה מלאה או דגימת זרם אמצעי לכוסית האיסוף המסופקת בערכה  "מ20-15בכל דגימה •
(ניתן גם לספק דגימה בסחיטה ידנית)

מחקרים הראו שדגימה של זרם חלב אמצעי מייצגת את תכולת הנקה מלאה ולכן ניתן לחלופין  : זרם אמצעי•
דקות לאחר רפלקס שחרור החלב2-3לספק דגימת חלב מזרם אמצעי כ 

המבחנות בחלב השאוב על ידי החזקת המבחנה עם הפקק כלפי מטה תוך כדי הפעלת לחץ 3יש למלא את •
(מכילות ואקום וחומרים ייעודים)אין לפתוח את המבחנות בשום שלב . למספר שניות

.  חשוב להקפיד על היגיינה של כלי האיסוף ושטיפת ידיים יסודית, במהלך כל תהליך איסוף הדגימה•

ההחזרהלקופסאתיש להכניס את המבחנות •

'משחות וכד, יש להימנע משימוש בקרמים•
:חשוב

לשלוח את דגימת החלב למעבדה תוך מספר שעות מסיום הדגימה השנייה
לשלוח את הדגימה בכלים שסופקו בקיט בלבד  .

לשמור את דגימות החלב במקרר עד לשליחתן למעבדה
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https://www.youtube.com/watch?v=joIBPzOYU3k


ממשק אונליין ללקוחה
מספר מזהה במעבדה הרפואית-הכנסת ברקוד הערכה•

הנחיות לדיגום•

הזמנת שליח בלחיצת כפתור•

תוצאות והסברים•

ממשק הרשאה לצפייה לאיש מקצוע•

על הממצאים אונלייןמיימילקהתייעצות עם מומחה •
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לת צבעיםאסק
בטווח הנורמה=ירוק

ערך נמוך או חסר תת קליני= צהוב
ערך חסר קליני או בהתאמה לממוצע באוכלוסייה עם חסרים קליניים= ורוד

 %
אחוז התוצאה מרמה ממוצעת של אימהות מיניקות לתינוקות בריאים

התוצאות מלוות בסקאלות נוחות להבנת הממצאים
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כוללות  התוצאות 

הסברים והמלצות
, על הנוטריאנט ותפקידומידע כללי 

סמי אישיות על  והמלצות תזונתיות 

בסיס אלגוריתם המתייחס לתוצאות  

בדיקת החלב ושאלון אישי על הרגלי 

.תזונת האם

במקרה שאותר חוסר התוצאות מלוות 
לנשים מניקות RDAבהמלצות 

יתכן ויידרשו . עשיריםוטבלת מזונות 

המלצות מותאמות אישית לשיפור 

.הסטאטוס התזונתי

הבדיקה כוללת התייעצות עם מומחה מיימילק לגבי  *

מיימילקאונליין דרך המערכת או בקליניקת . הממצאים

.בגבעתיים
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מקצועעם אנשי מיימילקממשק 
:למערכת מיימילק לאנשי מקצועLoginאנשי מקצוע יכולים לצפות בדפי תוצאות של לקוחותיהם באמצעות 

.אנשי המקצועלבמערכת  mymilk.co.ilלפתיחת חשבון לאנשי מקצוע יש להירשם באתר1.

מעמוד הסטטוס או בדף תוצאות  , באמצעות לחצן בעת הזמנת הבדיקה)על הלקוחה לתת הרשאה לצפייה לאיש המקצוע 2.
(החשבון

לראות את השאלון האישי  , לאנשי מקצוע מאפשר לאיש המקצוע לצפות בתוצאות הלקוחהמיימילקניהול התיק בחשבון 3.
על הממצאיםמיימילקולהתייעץ עם מומחה  מטעם , שהלקוחה דיווחה

אנשי מקצוע מקבלים התראה במייל לגבי עדכונים בתוצאות הבדיקות של לקוחותיהם4.

חוות דעת מקצועית על ממלאים אשר דיאטנים . הלקוחות דרך המערכתמקצועי על ד"חוואנשי מקצוע מוזמנים למלא 5.
.תגמול סמלי על כל פניהמקבלים לקוחות שהופנו לביצוע הבדיקה 

,  בידוקי חלב חוזרים ללקוחות שאותר בהם חסרלבצע , מאפשרת לדיאטניות שבממשק רוטיני עם המעבדהמיימילק6.
.  המומלץיעילות הטיפול ושיפור לאיבחון

.contact@mymilklab.comלפנות ליכולים , ולעבוד בממשק רציף זהמיימילקלמומחי להצטרף דיאטנים המעוניינים 
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mailto:contact@mymilklab.com


מקצועיד"חוומילוי 

התייעצות עם 
מיימילקמומחה 

צפייה בתוצאות הלקוחה

אונליין-לאנשי מקצועמיימילקמערכת 
למידע נוסף והרשמה לאנשי מקצוע

www.mymilk.co.il/mymilkpro
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תזונתי עי אנשי מקצועד"חוו
אונלייןלוגאין-לאנשי מקצועמיימילקנעשה דרך אנשי מערכת ד"חוומילוי 

שאלות אמריקאיות ודיגיטאלי, הינו קצרד"החוו

.  מקצועי על לקוחות שהופנו לבדיקה  תזונתית מקבלים תשלום סמלי על כל פניהד"חוואנשי מקצוע אשר ממלאים 

contact@mymilklab.comלמידע 
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:  נשים מיניקות שעלולות להיות בחסר תזונתי או לפתח חסר שכזה
צמחוניות או נשים שנמנעות או מפחיתות בצריכת מוצרים מן החי /טבעוניות•

מזונות עם גלוטן ואינן משלימות  , נשים שמצמצמות קבוצות מזון או מזונות מסוימים כמו מוצרי חלב•
. את תזונתן ממקור בעל ערכים תזונתיים זהים

נשים שמנסות לרדת במשקל או מדלגות על ארוחות ולא צורכות מספיק קלוריות•

נשים שלא אוכלות בצורה מגוונת•

נשים בהריון שמיניקות•

קרוהןנשים הסובלות ממחלת : לדוגמה-נשים עם בעיות ספיגה במערכת העיכול•

בדמה יהיה  הויטמיןוישנם מצבים כי סטטוס , של האםהעכשויהאם מושפע מהמצב התזונתי הרכב חלב *
.תקין בעוד שהרמה בחלב האם נפגמת

בנוסף

יונקים שבסיכון לחסר תזונתיתינוקות 
פגים•

(גם אם נולדו במועד)ג "ק2.5תינוקות שנולדו במשקל הנמוך מ •

האטה בגדילה•

האטה בהתפתחות•

ועיכולחשד לבעיות ספיגה •
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:  הדגשים

(במחצית השנייה400~ קלוריות במחצית הראשונה 500~ תוספת קלוריות)החלב ייצורדרישה אנרגטית גבוהה יותר עבור האם המיניקה למטרת  ייצור •
עוברים לחלב עבור צרכי התינוק  , פיזיולוגיים של האם/שבנוסף לספק את צרכיה הביולוגיים( מיקרונוטריינטים)דרישה גבוהה יותר של ויטמינים ומינרלים •

( .או תוספי תזונה/מזון מגוון ו, מסופקים על ידי התוספת הקלורית)
וחסרים מהם לתינוקות שניזונים מהנקה מלאה עלולים לעכב גדילה –ישנם רכיבי תזונה ספציפיים שלהם תפקידים חיוניים בהתפתחות וגדילת התינוק •

.  והתפתחות תקינים
,  נוגדנים–כמוביואקטיבייםישנם רכיבים , בנוסף לרכיבי התזונה שבו הנספגים ביעילות!חלב אם הינו המזון המועדף לתינוקות בכל מצב–הבהרה •

!!והרשימה ארוכה מאדפרוביוטיקה, עיכולאינזימי



:להרכב תזונתי כוללתמיימילקבדיקת 
אשר הוגדרו בעדיפות ראשונה לנשים מניקות ואשר רמתם בחלב בויטמיניםהבדיקה מתמקדת 

.  בחסר בחלב ובתינוק היונקלהמצאהאם מושפע מתזונת האם והסטטוס בגופה ואשר עלולים 

B12ויטמין

B6ויטמין

B1ויטמין

B2ויטמין

Aויטמין

:בנוסף הבדיקה כוללת

קלוריערך 

אחוז שומן

רמת קפאין

ותינוק בהנקה בלעדית לפי דרישה  , אחוז השומן והערך הקלורי אינם מושפעים מתזונת האם*

מהנקות  המנעות, ריווח, לסידור הנקותנסיון, אולם. ייםטהאנרגמווסת את כמות היניקות לצרכיו 

,  מדד השומן. שילוב מוצצים וניהול הנקה לא תקין אחר עלולים לפגוע בתהליך ויסות זה, לילה

ויכול לעזור לאיש  , יכול להסביר את השונות בתבנית ההנקה, בשילוב עם מידע המדווח מהאם

.  וטיפוללאיבחוןהמקצוע 

בלבדB12לויטמיןניתן לבצע בדיקה *

מדד החשוב בהזנת פגים, (חלבון ואנרגיה, כולל שומן)ניתן לבצע בדיקות אבות המזון *
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:להזמנה אונליין ומידע נוסף

פרופיל תזונתי מלא

http://www.mymilk.co.il/nutrition

בלבדB12לויטמיןבדיקה 

http://www.mymilk.co.il/b12

http://www.mymilk.co.il/nutrition
http://www.mymilk.co.il/b12


:להרשמה למערכת אנשי מקצוע
http://www.mymilk.co.il/mymilkpro

:לאנשי מקצועמיימילקמידע על בדיקות 

http://www.mymilk.co.il/professional

:עלון מידע לתזונאיות

http://www.mymilk.co.il/docs/mymilk_for_dietitians.pdf

שאלות נפוצות

http://www.mymilk.co.il/FAQ_nutrition

:עלון מידע כללי

http://www.mymilk.co.il/docs/MyMilkCataloglefleat.pdf

בגבעתיים, בשיתוף עם המרכז הרפואי דניאלי, מיימילקקליניקת 
http://www.mymilk.co.il/BFC

:ספרות מקצועית 

http://www.mymilk.co.il/Nutritionalliterature
http://www.mymilk.co.il/vitb12literature

:להזמנה אונליין ומידע נוסף-בדיקת תזונתית מלאה

http://www.mymilk.co.il/nutrition

:נוסףלהזמנה אונליין ומידע -בלבדB12לויטמיןבדיקה 

http://www.mymilk.co.il/b12

ללא עלות-לאנשי מקצועB12ערכת ויטמין להרשמה לקבלת *

http://www.mymilk.co.il/mymilkpro
http://www.mymilk.co.il/professional
http://www.mymilk.co.il/docs/mymilk_for_dietitians.pdf
http://www.mymilk.co.il/FAQ_nutrition
http://www.mymilk.co.il/docs/MyMilkCataloglefleat.pdf
http://www.mymilk.co.il/BFC
http://www.mymilk.co.il/Nutritionalliterature
http://www.mymilk.co.il/vitb12literature
http://www.mymilk.co.il/nutrition
http://www.mymilk.co.il/b12
http://eepurl.com/bHWhVT

