
HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC BÀ MẸ 
HIẾN TẶNG SỮA

Kết quả mong đợi
• Các bà mẹ sẽ biết làm thế nào để duy trì nguồn sữa và hiến tặng sữa dư thừa.
• Các bà mẹ sẽ hiểu làm thế nào để giải quyết một số khó khăn khi nuôi con bằng sữa mẹ.
• Các bà mẹ sẽ biết nơi nào có thể tìm kiếm việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ.
• Các bà mẹ sẽ biết cách vắt và bảo quản sữa mẹ an toàn cho con của họ cũng như cho việc hiến tặng và 

làm sạch máy hút sữa đúng cách.

Chuẩn bị
• Tài liệu hướng dẫn cách giải quyết các vấn đề khi nuôi con bằng sữa mẹ
• Video clip về cách vắt sữa và bảo quản sữa: https://www.youtube.com/

watch?v=SKNDd9Ouc6A
• Video clip về cách sử dụng máy bơm tay Freemie (chỉ dùng nếu bà mẹ quan tâm 

đến việc sử dụng nó)
• Thiết bị trình chiếu video clip (màn hình TV, máy tính, v.v..)
• Thông tin về những tình huống mà bà mẹ cần thông báo cho cán bộ y tế - một bản cho mỗi người mẹ
• Thẻ vinh danh bà mẹ đã có thông tin (mỗi bà mẹ một thẻ)
• Giấy đồng thuận
• Máy hút sữa
• Nồi hấp mini

Thời gian: 60 phút

Thời 
gian 

(Phút)
Các bước Hướng dẫn Tài liệu/ công cụ

5

5

Bước 1: Tạo bầu 
không khí thân 
thiện và giới thiệu 
chủ đề

• Giấy đồng thuận

• Thẻ vinh danh bà 
mẹ đã có thông 
tin

Bước 2: Ôn nhanh 
lại các thực hành 
nuôi con bằng sữa 
mẹ tối ưu và cách 
duy trì và tăng 
nguồn  
sữa mẹ 

• Chào bà mẹ và yêu cầu họ tự giới thiệu và nói 
một điều về tình huống của họ.

• Giải thích rằng hôm nay bạn sẽ nói về việc nuôi 
con bằng sữa mẹ, cách vắt sữa, cách mà các bà 
mẹ giúp đỡ những đứa trẻ khác bằng việc hiến 
tặng sữa mẹ dư thừa vào ngân hàng sữa mẹ.

• Cho các bà mẹ ký tên vào phiếu đồng thuận và 
tặng thẻ vinh danh cho bà mẹ. Giải thích ý nghĩa 
của thẻ vinh danh bằng những thông tin trên 
thẻ. Lưu ý bà mẹ luôn cất giữ thẻ. 

• Hỏi các câu hỏi: 
- Những thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu 

theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới  và 
bộ Y tế là gì? (Trả lời: Cho trẻ bú sớm ngay sau 
sinh, trong vòng giờ đầu; Cho trẻ bú sữa mẹ 
hoàn toàn trong 6 tháng đầu, không cần cho 
trẻ uống thêm nước, chất lỏng khác hoặc ăn 
thêm thức ăn; Tiếp tục cho trẻ bú ít nhất đến 
24 tháng tuổi).

- Chị đã từng vắt sữa và cho bé dùng sữa như  
thế nào?

- Chị có thể làm tăng nguồn sữa bằng cách nào? 
(Trả lời: cho con bú thường xuyên hơn, vắt sữa 
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Bước 3:  
Cung cấp thông 
tin về cách giải 
quyết những khó 
khăn thường gặp 
khi nuôi con bằng 
sữa mẹ

Bước 4:  
Thảo luận về vệ 
sinh tay và ngực 
trước khi vắt sữa

• Tài liệu về cách 
giải quyết các 
khó khăn khi 
nuôi con bằng 
sữa mẹ.

• Giải thích rằng vệ sinh tốt là điều rất quan trọng 
khi vắt sữa cho con hoặc để hiến tặng.

• Hỏi: Tại sao đảm bảo vệ sinh tốt trước khi vắt sữa 
là điều rất quan trọng?

• Nếu bà mẹ không đề cập, hãy giải thích rằng vi 
trùng từ bàn tay có thể được chuyển sang sữa 
khi vắt nếu không rửa tay đúng cách.

• Hỏi: Chị có thể làm gì để đảm bảo rằng chị đang 
vắt sữa hợp vệ sinh?

• Đi qua các bước rửa tay. Cho các bà mẹ thực hành 
(không có xà phòng hoặc nước) cùng với bạn.

• Giải thích rằng bà mẹ chỉ cần rửa vú bằng nước 
sạch khi nuôi con bằng sữa mẹ. Lưu ý: Xà phòng, 
rượu cồn, và kem dưỡng có thể gây khô và nứt 
núm vú và làm trẻ từ chối bú mẹ.

giữa các bữa bú, có niềm tin và giữ tinh thần 
thoải mái).

- Nếu chưa được đề cập đến trong thảo luận 
trên, nhắc các bà mẹ rằng lượng sữa tiết ra 
phụ thuộc vào lượng sữa tiêu hao - có thể 
là do trẻ bú hay do vắt sữa. Nếu cho con bú 
và vắt sữa thường xuyên, sữa sẽ được tiết ra 
nhiều hơn.

• Hỏi các câu hỏi: 
- Chị đã từng gặp những khó khăn gì khi vắt sữa 

và khi nuôi con bằng sữa mẹ?
- Chị và các bà mẹ khác đã làm gì để giải quyết 

những khó khăn đó?
• Giải thích rằng hầu hết các khó khăn đều xuất 

phát từ việc cho con bú không đúng cách và/
hoặc vắt sữa không đúng. Để ngăn ngừa tất cả 
các khó khăn thường gặp, điều quan trọng là 
phải đảm bảo tư thế và cách ngậm bắt vú đúng 
cách cũng như vắt sữa đúng cách.

• Thảo luận cách ngăn ngừa hoặc giải quyết thông 
qua một hoặc hai vấn đề phổ biến mà các bà mẹ 
đề cập.

• Giải thích rằng nếu họ gặp khó khăn hoặc muốn 
hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ hoặc vắt sữa, các tư 
vấn viên của ngân hàng sữa mẹ luôn sẵn sàng 
hỗ trợ.

• Giải thích từ khi mang thai cho đến khi đứa trẻ 
24 tháng tuổi là cơ hội vàng cho sự phát triển 
lành mạnh nên sau khi xuất viện, các bà mẹ có 
thể liên hệ với hệ thống phòng tư vấn Mặt Trời 
Bé Thơ tại các trạm Y tế cấp tỉnh, quận/huyện 
hoặc xã/phường để được tư vấn thêm trong việc 
cho con bú và ăn bổ sung.
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15 •	 Video clip về vắt 
và trữ sữa

•	 Một bình sữa đã 
tiệt khuẩn

•	 Mẫu nhãn
•	 Máy hút sữa
•	 Nồi hấp mini

Bước 5: Cung cấp 
thông tin về vắt 
trữ sữa và làm 
sách máy hút sữa

• Chiếu videp clip về vắt và trữ sữa: https://www.
youtube.com/watch?v=SKNDd9Ouc6A

• Lưu ý: Tại bệnh viện, sữa mẹ được lưu trữ trong 
tủ lạnh với nhiệt độ cao hơn 4 độ C thì chỉ có thể 
cất giữ trong 24 giờ.

• Giải thích rằng mỗi người mẹ có thể chọn vắt 
sữa bằng tay hoặc dùng máy hút sữa. WHO và 
Bộ Y tế khuyến nghi nên vắt sữa bằng tay. Vắt 
sữa bằng tay tốt hơn vì có được sữa béo hơn, 
nguy cơ nhiễm bẩn thấp hơn, tuy nhiên đó là 
một kỹ thuật cần học và không phải tất cả các 
bà mẹ đều thích vắt sữa bằng tay.

• Tốt nhất là vắt sữa bằng tay sau khi sử dụng máy 
hút để tăng nguồn cung cấp sữa.

• Giới thiệu máy hút sữa có tại ngân hàng sữa mẹ 
và giải thích cách sử dụng máy hút này.  Cần 
hướng dẫn cách điều chỉnh phù hợp về tốc độ 
và sức hút vì nếu không phù hợp về kỹ thuật thì 
có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp sữa.

• Hướng dẫn bà mẹ rửa và khử trùng thiết bị vắt 
sữa trong nồi hấp mini (trong bệnh viện) hoặc 
đun sôi ở nhà nếu không có nồi hấp. Nhấn mạnh 
việc cho nước vào nồi hấp trước khi sử dụng và 
làm khô sau khi rửa.

• Nói cho các bà mẹ nơi họ có thể tìm thấy nồi 
hấp mini: Phòng pha sữa (tầng 2), trong phòng 
Kangaroo 1 (tầng 3), phòng tư vấn Ngân hàng 
sữa mẹ tầng 2, phòng Kangaroo 4 tầng 2. Chỉ 
dẫn cụ thể.

• Lưu ý: Ở bệnh viện, van silicon và dây từ bơm 
tay Freemie chỉ nên rửa bằng nước ấm, xà 
bông, sau đó rửa lại bằng nước sạch (nước đun 
sôi) chứ không tiệt trùng trong nồi hấp. Nếu 
bất kỳ bà mẹ nào muốn sử dụng máy bơm tay  
Freemie, chiếu cho họ xem đoạn phim Freemie.

• Nói cho các bà mẹ biết nơi để tìm các chai trữ 
sữa hiến tặng đã khử trùng và quy định nơi họ 
có thể tìm thấy chúng trong bệnh viện. Hướng 
dẫn các bà mẹ điền thông tin vào nhãn.

• Giải thích rằng chỉ nên chứa tối đa 75% dung 
tích bình vì sữa sẽ đầy lên khi đông lạnh.

• Giải thích nơi mà các bà mẹ có thể cất giữ sữa 
đã vắt (cả sữa để hiến tặng và sữa cho con của 
họ) bao gồm cách tìm một vị trí riêng của họ 
trong tủ lạnh. Giải thích sữa phải được cất sâu 
bên trong tủ lạnh để giữ nhiệt độ ổn định.

• Giải thích rằng cách dễ nhất để hiến tặng sữa 
mẹ và duy trì nguồn sữa dồi dào là vắt sữa dư 
thừa trong bầu vú của họ sau khi cho con mình 
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bú. Có thể mất vài ngày, nhưng điều này sẽ làm 
tăng nguồn cung sữa của họ.

• Hỏi: Có ai có thắc mắc về cách vắt hoặc trữ sữa 
hay cách làm sạch máy hút sữa?

• Hỏi: Chị có câu hỏi nào nữa không?

• Giải thích với bà mẹ thêm lần nữa: Hiến tặng sữa 
thừa là hành động cao cả, hoàn toàn tự nguyện 
(không bị ép buộc) và hoàn toàn không ảnh 
hưởng sức khỏe của cả mẹ và bé.

• Hỏi: Chị cảm thấy thế nào về việc hiến tặng sữa? 
Chị có cảm thấy tự tin để cam kết?

• Nhấn mạnh tầm quan trọng để việc vắt sữa trở 
thành thói quen. 

• Hỏi: Khi nào thì chị định vắt sữa cho ngân hàng 
sữa mẹ?

• Cung cấp địa chỉ fanpage cho bà mẹ:

  www.facebook.com/nganhangsuameDanang/

• Giải thích cho các bà mẹ: Vì sữa mẹ thanh trùng 
quý hiếm sẽ dành tặng cho những trẻ dễ bị tổn 
thương nhất nên tất cả người hiến tặng sữa 
phải được sàng lọc để đảm bảo rằng sữa của họ 
an toàn cho trẻ khác. Điều này không xác định 
được liệu bà mẹ có thể nuôi con bằng chính sữa 
của mình hay không (đôi khi sữa an toàn cho 
con ruột của bà mẹ nhưng lại không đảm bảo 
các tiêu chuẩn khắt khe để hiến tặng cho ngân 
hàng sữa mẹ).

• Đôi khi tình trạng của bà mẹ sẽ thay đổi và 
những câu trả lời mà bà mẹ đưa ra trong bài 
kiểm tra sàng lọc cũng có thể thay đổi. Nếu có 
bất kỳ thay đổi nào bên dưới, cần phải thông 
báo ngay cho nhân viên Ngân Hàng Sữa Mẹ:
- Tình trạng sức khỏe của bà mẹ thay đổi
- Bà mẹ sử dụng loại thuốc mới hoặc khác với 

loại thuốc bạn sử dụng vào thời gian phỏng 
vấn sàng lọc, bao gồm thuốc đông y, thực 
phẩm chức năng, v.v..

- Bà mẹ bị sốt hoặc ho
- Bà mẹ bị viêm, nóng, phù nề, đỏ hoặc đau vú 

hay quanh vùng ngực
- Bà mẹ không muốn tiếp tục hiến tặng sữa dư 

thừa nữa.

• Phát tờ cung cấp các thông tin về cách tình 
huống cần thảo luận với nhân viên ngân hàng 
sữa mẹ.

Bước 6: Cung cấp 
thông tin về cách 
tình huống cần 
thảo luận với nhân 
viên ngân hàng 
sữa mẹ.

Bước 7: Giải đáp 
thắc mắc

Bước 8:  
Khẳng định/  
cam kết


