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Tại sao cần có ngân hàng sữa mẹ?
Trẻ sơ sinh cần được chăm sóc tốt nhất để sống và phát triển khỏe mạnh, bao gồm một trong các loại
dược phẩm sẵn có tinh túy nhất của loài người: sữa mẹ. Sữa mẹ giúp tăng cường sức khỏe, khả năng
hấp thụ, tiêu hóa, thúc đẩy hệ miễn dịch, cùng nhiều lợi ích khác. Không một nguồn dinh dưỡng nào
có thể hỗ trợ sự sống ngay lập tức cũng như đem lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài như sữa mẹ.
Ngoài hỗ trợ phát triển và tăng trưởng lý tưởng cho
trẻ, tạp chí The Lancet ước tính rằng những thực
hành nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu trên thế giới có
thể ngăn ngừa hơn 820.000 ca tử vong ở trẻ em dưới
năm tuổi mỗi năm. *

Alive & Thrive là sáng kiến nhằm cứu sống, ngăn ngừa bệnh tật, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh
thông qua cải thiện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ và cho ăn bổ sung. Alive & Thrive do Bill & Melinda Gates Foundation,
chính phủ Canada và chính phủ Ireland tài trợ và được điều hành bởi FHI 360.
PATH là một tổ chức phi chính phủ quốc tế có mục đích cứu sống và nâng cao sức khỏe thông qua việc thúc đẩy sáng kiến
đổi mới dựa trên kiến thức kinh doanh, chuyên môn khoa học và y tế công cộng cùng với nhiệt huyết đem lại cơ hội bình đẳng về
y tế. Hoạt động của PATH đối với ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Việt Nam do Margaret A. Cargill Philanthropiestài trợ.

Tuy nhiên, không phải mọi bà mẹ đều có thể nuôi
con bằng sữa mẹ, do mắc bệnh hoặc đang dùng các
loại thuốc không phù hợp khi cho con bú. Bên cạnh
đó, nhóm trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương - như trẻ mồ
côi, trẻ thiếu cân, trẻ sinh non, hoặc trẻ bị bệnh nặng
- có thể không được tiếp cận sữa của mẹ đẻ. Đối với
các trường hợp này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
khuyến cáo nên cung cấp sữa mẹ hiến tặng để đảm
bảo trẻ sơ sinh có thể nhận được những lợi ích sống
còn từ sữa mẹ (xem Hình 1).

Hình 1: Bảng thứ tự sữa ưu tiên dành cho
trẻ mới sinh có nguy cơ cao của WHO
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Ngân hàng sữa mẹ thúc đẩy thể trạng tối ưu ở nhóm trẻ có nguy cơ cao khi người mẹ không thể cho
con sữa của mình. Sữa mẹ được các bà mẹ đang trong thời kỳ con bú tình nguyện hiến tăng sau khi họ
đã trải qua kiểm tra sàng lọc. Tiếp theo, sữa mẹ được xử lý, lưu trữ, và phân phối theo một quy trình
nghiêm ngặt nhằm đảm bảo cung cấp sữa hiến tặng an toàn, đạt chất lượng cao, và đáp ứng nhu cầu
của trẻ sơ sinh có nguy cơ bị suy dinh dưỡng hoặc nhiễm trùng.
Trước đây, vì Việt Nam chưa có ngân hàng sữa mẹ nên trẻ sơ sinh chưa có cơ hội tiếp cận được can
thiệp mang ý nghĩa cứu sinh này. Gia tăng nhận thức về ích lợi của sữa mẹ hiến tặng, thiết lập các
chính sách hỗ trợ, và tích hợp ngân hàng sữa mẹ vào hệ thống y tế, là những bước quan trọng nhằm
đảm bảo tiếp cận sữa mẹ hiến tặng an toàn cho nhóm trẻ có nhu cầu thực sự.
* Ở 75 quốc gia nơi 95% số ca tử vong xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi.

Mục tiêu dự án:
Thành lập ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh Viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng để cung cấp cơ hội tiếp
cận sữa mẹ hiến tặng cho 3.000 – 4.000 trẻ sơ sinh nguy cơ cao mỗi năm
Tạo nền tảng để soạn thảo Hướng dẫn Quốc gia về ngân hàng sữa mẹ và thành lập mạng
lưới ngân hàng sữa mẹ trên toàn quốc
Lồng ghép hệ thống ngân hàng sữa mẹ vào chương trình khuyến khích nuôi con bằng sữa
mẹ, với mục tiêu gia tăng tiếp cận sữa mẹ cho tất cả trẻ sơ sinh
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Trẻ nhẹ cân được cho ăn sữa mẹ bằng ống thông tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng
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Thí điểm Ngân hàng sữa mẹ tại Đà Nẵng
Trong những năm qua, Sở Y Tế Đà Nẵng đã không ngừng cải thiện các thực hành nuôi con bằng sữa
mẹ và chăm sóc sơ sinh thiết yếu. Hiện tại, Sở đang hỗ trợ hoạt động của ngân hàng sữa mẹ đầu tiên
của Việt Nam, được thành lập năm 2017 tại Bệnh Viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Trong 15.000 ca sinh
hàng năm tại bệnh viện, có khoảng 3.000 – 4.000 trẻ sơ sinh có nguy cơ bị suy dinh dưỡng hoặc nhiễm
trùng. Nhóm trẻ này sẽ được hưởng những lợi ích vô cùng to lớn nếu được tiếp cận nguồn sữa mẹ hiến
tặng. Từ cuối năm 2015, Alive & Thrive và PATH đã bắt đầu hỗ trợ Bệnh Viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
nhằm thí điểm cơ sở mang tính đột phá này và đặt nền móng cho những cơ sở tương tự trên phạm vi cả nước.
Được Alive & Thrive và PATH hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cùng cam kết mạnh mẽ của Bệnh Viện Phụ
Sản - Nhi Đà Nẵng, ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Việt Nam đã được thành lập với trang bị thiết bị cao
cấp đat tiêu chuẩn quốc tế. Alive & Thrive và PATH cùng hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng quy trình và hướng
dẫn vận hành tiêu chuẩn để chỉ đạo hoạt động của ngân hàng sữa mẹ. Alive & Thrive và PATH cũng tạo
cơ hội để Bệnh Viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng học tập trao đổi kinh nghiệm từ các ngân hàng sữa mẹ ở
Scotland và Na Uy. Điều này đã giúp ngân hàng sữa mẹ tại Đà Nẵng thiết lập được các quy trình chặt
chẽ và xây dựng đội ngũ nhân viên có năng lực cao.

Việc tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện khiến cho ngân hàng sữa mẹ trở thành một bộ phận không
thể tách rời trong công tác chăm sóc sau sinh và sơ sinh tại Bệnh Viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Các nhân viên
được cử làm việc tại ngân hàng sữa mẹ đều được huấn luyện cách thức kiểm tra, thanh trùng, bảo quản, và
theo dõi sữa hiến tăng, nhằm đảm bảo sữa mẹ hiến tặng an toàn đối với trẻ có nguy cơ cao. Các y bác sĩ khoa
sơ sinh và sau sinh được tập huấn để khuyến khích các bà mẹ đang cho con bú hiến tặng sữa dư của họ cho
ngân hàng sữa mẹ, cũng như cách thức chỉ định liều lượng sữa mẹ hiến tặng cho trẻ sơ sinh có nguy cơ cao
mà bà mẹ không thể cho con bú trực tiếp. Tài liệu truyền thông được phân phát đến toàn bệnh viện để nâng
cao nhận thức về mục đích của ngân hàng sữa mẹ, khuyến khích các bà mẹ có tiềm năng trở thành người
hiến tặng sữa mẹ, và khuyến khích sử dụng sữa mẹ hiến
tặng ở những đối tượng có nhu cầu.
Alive & Thrive và PATH cũng đã hỗ trợ bệnh viện thiết
lập một hệ thống thu thập thông tin giúp theo dõi mọi
khâu của toàn bộ quy trình nhằm đảm bảo ngân hàng
sữa mẹ hoạt động hiệu quả. Dữ liệu giám sát cũng sẽ
cho biết liệu ngân hàng sữa mẹ có thu hút đủ số lượng
bà mẹ hiến tặng để đáp ứng nhu cầu về sữa mẹ hiến
tặng hay không – bởi đây là yếu tố then chốt cho thành
công của chương trình thí điểm này.

Trẻ sơ sinh hưởng lợi từ
ngân hàng sữa mẹ

Sinh non
Nhẹ cân
Con của bà mẹ nhiễm HIV
Suy dinh dưỡng nặng
Mồ côi

Bên cạnh việc giúp cho 3.000 – 4.000 trẻ sơ sinh có nguy cơ cao được tiếp cận sữa mẹ hiến tặng mỗi năm,
kinh nghiệm của ngân hàng sữa mẹ tại Đà Nẵng sẽ chứng minh tính khả thi của mô hình này. Đây là bước
khởi đầu để phát triển Hướng dẫn quốc gia về ngân hàng sữa mẹ và thành lập mạng lưới ngân hàng sữa mẹ
trên khắp toàn quốc, đem lại tiềm năng cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh, đảm bảo trẻ tăng trưởng và phát
triển khỏe mạnh.
Tháng Tư, 2017
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Thí điểm Ngân hàng sữa mẹ tại Đà Nẵng
Trong những năm qua, Sở Y Tế Đà Nẵng đã không ngừng cải thiện các thực hành nuôi con bằng sữa
mẹ và chăm sóc sơ sinh thiết yếu. Hiện tại, Sở đang hỗ trợ hoạt động của ngân hàng sữa mẹ đầu tiên
của Việt Nam, được thành lập năm 2017 tại Bệnh Viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Trong 15.000 ca sinh
hàng năm tại bệnh viện, có khoảng 3.000 – 4.000 trẻ sơ sinh có nguy cơ bị suy dinh dưỡng hoặc nhiễm
trùng. Nhóm trẻ này sẽ được hưởng những lợi ích vô cùng to lớn nếu được tiếp cận nguồn sữa mẹ hiến
tặng. Từ cuối năm 2015, Alive & Thrive và PATH đã bắt đầu hỗ trợ Bệnh Viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
nhằm thí điểm cơ sở mang tính đột phá này và đặt nền móng cho những cơ sở tương tự trên phạm vi cả nước.
Được Alive & Thrive và PATH hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cùng cam kết mạnh mẽ của Bệnh Viện Phụ
Sản - Nhi Đà Nẵng, ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Việt Nam đã được thành lập với trang bị thiết bị cao
cấp đat tiêu chuẩn quốc tế. Alive & Thrive và PATH cùng hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng quy trình và hướng
dẫn vận hành tiêu chuẩn để chỉ đạo hoạt động của ngân hàng sữa mẹ. Alive & Thrive và PATH cũng tạo
cơ hội để Bệnh Viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng học tập trao đổi kinh nghiệm từ các ngân hàng sữa mẹ ở
Scotland và Na Uy. Điều này đã giúp ngân hàng sữa mẹ tại Đà Nẵng thiết lập được các quy trình chặt
chẽ và xây dựng đội ngũ nhân viên có năng lực cao.
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Bên cạnh việc giúp cho 3.000 – 4.000 trẻ sơ sinh có nguy cơ cao được tiếp cận sữa mẹ hiến tặng mỗi năm,
kinh nghiệm của ngân hàng sữa mẹ tại Đà Nẵng sẽ chứng minh tính khả thi của mô hình này. Đây là bước
khởi đầu để phát triển Hướng dẫn quốc gia về ngân hàng sữa mẹ và thành lập mạng lưới ngân hàng sữa mẹ
trên khắp toàn quốc, đem lại tiềm năng cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh, đảm bảo trẻ tăng trưởng và phát
triển khỏe mạnh.
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Tại sao cần có ngân hàng sữa mẹ?
Trẻ sơ sinh cần được chăm sóc tốt nhất để sống và phát triển khỏe mạnh, bao gồm một trong các loại
dược phẩm sẵn có tinh túy nhất của loài người: sữa mẹ. Sữa mẹ giúp tăng cường sức khỏe, khả năng
hấp thụ, tiêu hóa, thúc đẩy hệ miễn dịch, cùng nhiều lợi ích khác. Không một nguồn dinh dưỡng nào
có thể hỗ trợ sự sống ngay lập tức cũng như đem lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài như sữa mẹ.
Ngoài hỗ trợ phát triển và tăng trưởng lý tưởng cho
trẻ, tạp chí The Lancet ước tính rằng những thực
hành nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu trên thế giới có
thể ngăn ngừa hơn 820.000 ca tử vong ở trẻ em dưới
năm tuổi mỗi năm. *

Alive & Thrive là sáng kiến nhằm cứu sống, ngăn ngừa bệnh tật, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh
thông qua cải thiện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ và cho ăn bổ sung. Alive & Thrive do Bill & Melinda Gates Foundation,
chính phủ Canada và chính phủ Ireland tài trợ và được điều hành bởi FHI 360.
PATH là một tổ chức phi chính phủ quốc tế có mục đích cứu sống và nâng cao sức khỏe thông qua việc thúc đẩy sáng kiến
đổi mới dựa trên kiến thức kinh doanh, chuyên môn khoa học và y tế công cộng cùng với nhiệt huyết đem lại cơ hội bình đẳng về
y tế. Hoạt động của PATH đối với ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Việt Nam do Margaret A. Cargill Philanthropiestài trợ.

Tuy nhiên, không phải mọi bà mẹ đều có thể nuôi
con bằng sữa mẹ, do mắc bệnh hoặc đang dùng các
loại thuốc không phù hợp khi cho con bú. Bên cạnh
đó, nhóm trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương - như trẻ mồ
côi, trẻ thiếu cân, trẻ sinh non, hoặc trẻ bị bệnh nặng
- có thể không được tiếp cận sữa của mẹ đẻ. Đối với
các trường hợp này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
khuyến cáo nên cung cấp sữa mẹ hiến tặng để đảm
bảo trẻ sơ sinh có thể nhận được những lợi ích sống
còn từ sữa mẹ (xem Hình 1).

Hình 1: Bảng thứ tự sữa ưu tiên dành cho
trẻ mới sinh có nguy cơ cao của WHO
1

Sữa mẹ đẻ

2

Sữa mẹ hiến tặng
từ ngân hàng sữa mẹ

3

Sữa công thức

Ngân hàng sữa mẹ thúc đẩy thể trạng tối ưu ở nhóm trẻ có nguy cơ cao khi người mẹ không thể cho
con sữa của mình. Sữa mẹ được các bà mẹ đang trong thời kỳ con bú tình nguyện hiến tăng sau khi họ
đã trải qua kiểm tra sàng lọc. Tiếp theo, sữa mẹ được xử lý, lưu trữ, và phân phối theo một quy trình
nghiêm ngặt nhằm đảm bảo cung cấp sữa hiến tặng an toàn, đạt chất lượng cao, và đáp ứng nhu cầu
của trẻ sơ sinh có nguy cơ bị suy dinh dưỡng hoặc nhiễm trùng.
Trước đây, vì Việt Nam chưa có ngân hàng sữa mẹ nên trẻ sơ sinh chưa có cơ hội tiếp cận được can
thiệp mang ý nghĩa cứu sinh này. Gia tăng nhận thức về ích lợi của sữa mẹ hiến tặng, thiết lập các
chính sách hỗ trợ, và tích hợp ngân hàng sữa mẹ vào hệ thống y tế, là những bước quan trọng nhằm
đảm bảo tiếp cận sữa mẹ hiến tặng an toàn cho nhóm trẻ có nhu cầu thực sự.
* Ở 75 quốc gia nơi 95% số ca tử vong xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi.

