
Bạ� đã �ẵ� �àn� �iế� tặn� �ữ� c�ư�?
Người mẹ muốn hiến tặng sữa cần liên hệ với nhân 
viên Ngân Hàng Sữa Mẹ để được hẹn phỏng vấn sàng 
lọc và tiến hành xét nghiệm máu nếu cần. Nhân viên 
Ngân Hàng Sữa Mẹ sẽ sắp xếp một buổi gặp để trao 
đổi về việc hiến tặng sữa với những người đạt yêu cầu. 
Người mẹ có thể hiến tặng sữa ngay sau cuộc trao đổi 
này. 

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu, các nhân 
viên của Ngân Hàng Sữa Mẹ sẽ cung cấp những thông 
tin cần thiết liên quan tới việc hiến tặng sữa, bao gồm: 

     Cách vệ sinh trước khi vắt sữa
     Cách vắt và bảo quản sữa mẹ an toàn
     Cách xử lý các tình huống khó khi cho con bú
     Các trường hợp cần trao đổi với nhân viên
     Ngân Hàng Sữa Mẹ.

Trong sáu tháng đầu đời, chỉ có sữa mẹ là thức ăn 
hoàn hảo nhất cho trẻ. Tuy vậy, nhiều trẻ sơ sinh kém 
may mắn không được nuôi bằng sữa mẹ, khiến trẻ dễ 
bị bệnh và không được phát triển tối ưu, đặc biệt là trẻ 
sinh non, nhẹ cân và trẻ mắc các bệnh lý nặng khác.  

Ngân Hàng Sữa Mẹ được thành lập nhằm cung cấp 
sữa mẹ cho nhóm trẻ không nhận được đủ sữa từ mẹ 
đẻ của mình. Sự chung tay từ các bà mẹ hiến sữa và 
cộng đồng là những yếu tố quyết định cho sự thành 
công của Ngân Hàng Sữa Mẹ.
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Việc sàng lọc và tuyển chọn sữa mẹ hiến tặng tuân 
theo một quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo 
nguồn sữa mẹ an toàn tuyệt đối cho nhóm trẻ có nguy 
cơ cao.

Để có thể hiến tặng sữa, người mẹ cần: 

Là người khỏe mạnh
Không nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C và giang mai
Không dùng các thuốc chống chỉ định trong thời gian 
cho con bú
Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn thường xuyên
Không có bằng chứng tiếp xúc với bất cứ nguồn lây/ 
ô nhiễm (hóa chất/khói thuốc…)
Tình nguyện hiến tặng sữa mẹ
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