
HƯỚNG DẪN VẬN ĐỘNG BÀ MẸ 
HIẾN TẶNG SỮA

Kết quả mong đợi
• Bà mẹ đồng ý sàng lọc bởi ngân hàng sữa mẹ để trở thành người hiến sữa

Chuẩn bị
• Video clip về ngân hàng sữa mẹ (https://www.youtube.com/watch?v=vcFu6RKJdbg)

	

• Trang thiết bị để chiếu video clip
• Tờ rơi của ngân hàng sữa mẹ: Mỗi bà mẹ tham dự có một tờ
  

 

• Thẻ vinh danh bà mẹ
• Mẫu ghi chép BM1

Thời gian: 40 phút

Thời 
gian 

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

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

• Chào hỏi bà mẹ và đề nghị bà mẹ tự giới 
thiệu. Hỏi thăm/ nói một câu về tình 
trạng của họ. 

• Giải thích rằng hôm nay bạn sẽ nói về 
ngân hàng sữa mẹ.

• Hỏi:
- Chị đã có kinh nghiệm gì về nuôi con 

bằng sữa mẹ? 



Thời 
gian 

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

5

5

•	 Tờ rơi về ngân hàng 
sữa mẹ

•	 Video clip về ngân 
hàng sữa mẹ

Bước 2:   
Giới thiệu về 
ngân hàng  
sữa mẹ

Bước 3:   
Cung cấp  
thông tin về chất 
lượng và tính 
an toàn của sữa 
hiến tặng

- Với người khác thì sao?
- Nguồn cung sữa của chị thế nào?

• Có phản hồi tích cực cho các bà mẹ.

• Hỏi: 
- Chị đã từng nghe nói về ngân hàng 

sữa mẹ chưa?
- Ngân hàng sữa mẹ làm gì?

• Sử dụng tời rơi về ngân hàng sữa mẹ  
để giải thích ngắn gọn về ngân hàng 
sữa mẹ:
- Mang lại một cách thức an toàn để 

chia sẻ nguồn sữa mẹ dư thừa tới 
những trẻ sơ sinh không được nuôi 
bằng sữa mẹ.

- Thu nhận sữa mẹ hiến tặng và sau đó 
xử lý và sàng lọc, lưu trữ sữa để đảm 
bảo an toàn.

• Giải thích vì sao sữa mẹ hiến tặng lại 
quan trọng.
- Theo khuyến nghị của WHO và Bộ 

Y tế, sữa mẹ hiến tặng thanh trùng 
là lựa chọn tốt nhất cho những trẻ 
không có sữa mẹ ruột.

- Tạo cơ hội cho mọi đứa trẻ phát triển 
theo đúng tiềm năng đầy đủ của 
chúng.

- Sữa mẹ hiến tặng trong bệnh viện 
được ưu tiên cho những trẻ sinh non, 
nhẹ cân và những trẻ sơ sinh bị bệnh 
lý nặng mà không có sữa mẹ ruột. 

• Giải thích rằng Ngân hàng sữa mẹ tuân 
thủ các thủ tục nghiêm ngặt để đảm 
bảo rằng tất cả sữa mẹ hiến tặng đều an 
toàn cho trẻ sơ sinh có nguy cơ cao 

• Chiếu video clip.
• Chia sẻ với các bà mẹ: Qui trình nghiêm 

ngặt để bảo đảm tính an toàn của sữa 
mẹ hiến tặng rất đắt. Đó là lý do tại sao 
ngưới hiến tặng là tự nguyện và không 
được trả phí, nhưng người nhận phải trả 
một mức phí tối thiểu cho việc sử dụng 
sữa hiến tặng. Phí này chủ yếu để trang 



Thời 
gian 

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

5

5

Bước 4:  
Cung cấp  
thông tin về 
người hiến tặng

Bước 5:  
Nhắc lại với  
các bà mẹ về 
cách để tăng 
lượng sữa

• Giải thích rằng ngân hàng sữa mẹ sẽ 
dựa vào nguồn sữa của các các bà mẹ 
trong bệnh viện sau khi cho con bú để 
có thêm sữa.

• Mô tả quy trình sàng lọc cho những bà 
mẹ muốn tình nguyện hiến sữa.

• Giải thích ngắn gọn rằng trong thời gian 
các bà mẹ được giáo dục để trở thành 
người hiến tặng, các bà mẹ sẽ học: 
- Cách vắt và trữ sữa an toàn cho con 

của họ cũng như để hiến tặng.
- Các thức để ngăn ngừa và giải quyết 

những khó khăn khi nuôi con bằng 
sữa mẹ.

• Giải thích các nguy cơ của việc chia sẻ 
sữa tự do/ không qua sàng lọc:
- Bệnh tật
- Thuốc lá, rượu và một số loại thuốc 

có thể gây hại cho bé.
- Không đảm bảo vệ sinh

• Giải thích tại sao việc chia sẻ sữa tự do/ 
không qua sàng lọc không được khuyến 
khích ở bệnh viện.

• Sữa từ ngân hàng sữa mẹ an toàn hơn 
chia sẻ sữa tự do, ngay cả khi bà mẹ biết 
ai là người cho sữa. Ngân hàng sữa mẹ 
kiểm tra từng mẻ sữa để đảm bảo rằng 
sữa không bị nhiễm khuẩn và sẽ không 
làm cho đứa trẻ bị bệnh.  

• Điều quan trọng nhất là bà mẹ vắt và 
cho con bú để đảm bảo có đủ sữa cho 
con của mình.

• Hỏi: Trước khi nhập viện, chị đã học cách 
để thiết lập và gia tăng nguồn sữa như 
thế nào? Có ai có thể chia sẻ những cách 
để làm tăng nguồn sữa? 

• Nhấn mạnh rằng nhiều phụ nữ nhận 
thấy rằng họ có thể vắt sữa nhiều hơn 

trải cho những chi phí liên quan đến 
sàng lọc và xử lý sữa nhằm đảm bảo tính 
an toàn. Bệnh viện không thu lợi nhuận 
gì từ ngân hàng sữa mẹ.



Thời 
gian 

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

10

5

Bước 6:  
Giải đáp  
thắc mắc

Bước 7:  
Cam kết

mức cần thiết cho con của mình bằng 
cách vắt sữa thừa ở mỗi bên ngực sau 
khi hoàn thành cử bú của trẻ. Hoặc vắt 
thêm 1-2 lần mỗi ngày.

• Hỏi:  Chị có muốn sàng lọc để trở thành 
người hiến tặng sữa mẹ?

• Nếu bà mẹ chưa sẵn sàng để trở thành 
người hiến tặng, hãy khuyến khích họ 
suy nghĩ thêm và báo lại với nhân viên 
ngân hàng sữa mẹ khi họ quyết định 
hiến tặng. 

• Xếp lịch phỏng vấn sàng lọc với cán bộ 
của Ngân hàng sữa mẹ cho bất kỳ bà 
mẹ nào muốn hiến tặng sữa.

• Ghi lại danh sách tất cả các bà mẹ vào 
biểu mẫu theo dõi/báo cáo của ngân 
hàng sữa mẹ (BM1)

• Phát tờ rơi ngân hàng sữa mẹ cho  
bà mẹ.

• Hỏi: Chị còn câu hỏi nào nữa không?

•	 Biểu mẫu BM1
•	 Bút/ bút chì
•	 Tờ rơi về NHSM


