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Hướng dẫn tổ cHức buổi tư vấn
tại pHòng tư vấn mặt trời bé tHơ
Lưu ý cHo người sử dụng Hướng dẫn này
Bản hướng dẫn này nhằm giúp cán bộ tư vấn tại các phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ tổ chức, hướng
dẫn bà mẹ thảo luận và thực hành về Nuôi dưỡng trẻ nhỏ một cách dễ dàng, có hiệu quả. Bản
hướng dẫn này không phải là một giáo trình đào tạo, mà là các bước thực hiện cụ thể - LÀM GÌ,
LÀM NHƯ THẾ NÀO, SỬ DỤNG CÔNG CỤ GÌ - giúp cho cán bộ tư vấn có thể tổ chức một buổi tư
vấn tại phòng tư vấn của mình được bài bản và dễ dàng hơn.
bản Hướng dẫn này bao gồm:
l
l
l

8 chủ đề tư vấn nhóm về nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ
1 hướng dẫn tư vấn cá nhân về Nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ
1 hướng dẫn về “Hỗ trợ bà mẹ mới sinh cho con bú trong những ngày đầu sau sinh” tại cơ
sở y tế có phòng sinh.

các tài Liệu cần cHo tư vấn:
Để giúp các tư vấn viên làm tư vấn tốt, mỗi phòng tư vấn cần phải có đầy đủ các tài liệu truyền
thông, dụng cụ và phương tiện như danh mục dưới đây. Các tài liệu, dụng cụ này luôn được bảo
quản sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp, đúng chỗ tại phòng tư vấn để có thể tư vấn cho các bà mẹ bất
cứ khi nào bà mẹ đến.
1. tài liệu truyền thông:
l
l
l
l

l

1 Bộ tranh tư vấn
Tờ rơi “Nuôi con bằng sữa mẹ” và “Ăn bổ sung”
Sổ tay dinh dưỡng và sức khỏe (còn gọi là sổ Mẹ và Bé)
Bộ áp phích về bú sữa mẹ treo trên tường trong phòng tư vấn và trong phòng chờ sinh,
phòng sau sinh tại cơ sở y tế có sinh.
Tờ tranh “Các bước rửa tay thường qui” của Bộ y tế phát cho các cơ sở y tế.

2. danh mục các phim cổ động:
l
l
l
l
l

“Cho con bú mẹ ngay trong vòng 1 giờ đầu sau khi sinh”
“Phim khoa giáo về cơ chế tiết sữa mẹ và cách cho con bú”
“Cho con bú nhiều hơn”
“Trẻ không cần uống thêm nước”
“Cho con ăn dặm – ăn thức ăn nhiều sắt”

3. các tài liệu, dụng cụ khác:
l
l
l
l
l

4

Bộ dụng cụ thực hành vắt sữa
Bộ dụng cụ thực hành rửa tay
Bộ dụng cụ thực hành nấu bữa ăn mẫu
Biểu đồ tăng trưởng cỡ A3
Cân trẻ và thước đo chiều cao cho trẻ

cHuẩn bị cHo buổi tư vấn:
Để có thể tổ chức một buổi tư vấn tốt, thu hút được các bà mẹ và làm cho các bà mẹ thấy buổi tư
vấn rất hữu ích và tiếp tục đến xin tư vấn vào các buổi sau, các tư vấn viên cần chuẩn bị kỹ cho
buổi tư vấn như sau:
Chuẩn bị nội dung, tài liệu, dụng cụ, phương tiện cho buổi tư vấn từ ngày hôm trước:
Nắm chắc nội dung chủ đề tư vấn bằng cách:
- Đọc kỹ nội dung tư vấn cho chủ đề ngày hôm sau trong sách học viên.
- Đọc kỹ các nội dung của chủ đề cho buổi tư vấn ngày hôm sau ở trong các tranh tư vấn,
trong tờ rơi, trong sổ tay dinh dưỡng (còn gọi là sổ Mẹ và Bé), trong các áp phích.
l Chuẩn bị sẵn sàng mọi tài liệu, dụng cụ và phương tiện hỗ trợ cần thiết cho buổi tư vấn.
l Chuẩn bị phòng sạch sẽ, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng .… cho buổi tư vấn.
Chuẩn bị mời bà mẹ:
l

l

l

Cán bộ phòng tư vấn làm việc và lên kế hoạch với các cộng tác viên mời các bà mẹ trong
thôn mình đến phòng tư vấn theo kế hoạch hàng tuần, hàng tháng.
Nhắc các cộng tác viên đến mời các bà mẹ một lần nữa trước ngày tư vấn để các bà mẹ đến
đông đủ và đúng đối tượng cho buổi tư vấn.

LịcH tổ cHức các buổi tư vấn nHóm tại pHòng tư vấn mặt trời bé tHơ:
Lịch tư vấn nhóm nên cố định hai buổi một tuần: 1 buổi về nuôi con bằng sữa mẹ, 1 buổi về ăn
bổ sung. Các phòng tư vấn làm một bảng lịch các ngày tư vấn cụ thể treo cố định ở phòng tư
vấn để các bà mẹ biết. Cán bộ giám sát dựa trên lịch tư vấn để lên kế hoạch giám sát hỗ trợ hiệu
quả nhất.
Lịch tư vấn nhóm tại phòng tư vấn mặt trời bé thơ
các buổi thứ 3 hàng tuần
(Chủ đề về Nuôi con bằng sữa mẹ)

các buổi thứ 5 hàng tuần
(Chủ đề về Cho trẻ ăn bổ sung)

chủ đề
1

Sữa mẹ được tạo ra khi nào và
Tại sao cần cho trẻ bú mẹ ngay sau khi
sinh càng sớm càng tốt.

chủ đề
5

Thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu
cho trẻ ăn bổ sung.

chủ đề
2

Cách cho con bú thế nào là hiệu quả
nhất.

chủ đề
6

Thức ăn bổ sung nào là phù hợp cho
từng giai đoạn phát triển của trẻ từ 624 tháng tuổi.

chủ đề
3

Tại sao trẻ chỉ cần bú mẹ mà không cần
bất cứ một thứ nước uống hoặc thức
ăn nào khác trong sáu tháng đầu đời.

chủ đề
7

Làm thế nào để đảm bảo vệ sinh khi
chế biến, bảo quản thức ăn và cho trẻ
ăn.

chủ đề
4

Tôi nên làm gì để con tôi vẫn nhận đủ
sữa mẹ khi tôi không thể cho con bú
trực tiếp - Cách vắt sữa và bảo quản sữa
mẹ.

chủ đề
8

Làm thế nào để biết được con mình
đang phát triển tốt.

Ngoài các buổi tư vấn nhóm, phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ sẽ luôn luôn mở cửa và sẵn sàng
cung cấp tư vấn cá nhân bất cứ khi nào bà mẹ và gia đình cần
VÌ SỨC KHỎE VÀ DINH DƯỠNG CỦA MỌI TRẺ EM
DINH DƯỠNG HÔM NAY, SỨC KHỎE NGÀY MAI
5

cHỦ ĐỀ 1
sữa mẹ Được tạo ra KHi nào và
tại sao cần cHo trẻ bú mẹ ngay sau KHi sinH càng sớm càng tỐt
Đối tượng tư vấn nhóm:
- Phụ nữ mang thai từ 7-9 tháng 1-2 bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn (những
bà mẹ này sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bà mẹ trong nhóm về làm thế nào
cho con bú sớm và bú có hiệu quả trong 1-2 ngày đầu sau sinh)
- Số người tham gia thảo luận nhóm: từ 6-12 người
Kết quả mong đợi: sau buổi tư vấn các bà mẹ cam kết thực hiện được:
- Cho trẻ bú mẹ ngay trong vòng một giờ đầu sau khi sinh
- Không cho trẻ ăn bất cứ thức ăn nước uống nào trước khi trẻ bú bữa đầu tiên sau sinh
- Không cho trẻ bú sữa công thức dù chỉ một ít
chuẩn bị trước cho buổi tư vấn nhóm:
- Tranh tư vấn số: 03, 04, 06
- Tờ rơi “Nuôi con bằng sữa mẹ”
- Đĩa hình “Cho trẻ bú mẹ ngay trong vòng 1 giờ đầu sau khi sinh ”
- Tài liệu đọc trước : Bài 13, 14, trong sách học viên
thời gian tư vấn nhóm: 60 phút
các bước tiến hành buổi tư vấn nhóm
thời
gian

các bước
thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

5
phút

bước 1: Tạo bầu - Chào hỏi và đề nghị bà mẹ tự giới thiệu mình với
không khí thoải
cả nhóm.
mái và giới thiệu
- Điền thẻ bà mẹ (P2) trong khi các bà mẹ tự giới
chủ đề tư vấn
thiệu mình Giới thiệu chủ đề thảo luận: Sữa mẹ
được tạo ra khi nào và tại sao cần cho trẻ bú mẹ
ngay sau khi càng sớm càng tốt.

25
phút

bước 2: Tìm hiểu
thực hành và xác
định vấn đề của
các bà mẹ

- Hỏi bà mẹ (đã từng sinh con) :
l

“Theo chị thì sữa mẹ được tạo ra từ khi nào?“

l

“Sau đẻ bao lâu thì chị cho con bú bữa đầu tiên?”

l

Trước khi cho con bú bữa đầu tiên chị có cho con
ăn, uống gì không (nước cam thảo, mật ong,
nước trắng, sữa bột).

- Khuyến khích các bà mẹ nói kinh nghiệm của mình
về: sau đẻ họ đã cho bé uỐng gÌ, KHi nào, và tại
sao lại làm như vậy?
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công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

thời
gian
20
phút

các bước
thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

bước 3 : Cung - Dùng tranh tư vấn 03, giải thích tại sao trẻ cần bú Tranh tư vấn 03
cấp thông tin
mẹ ngay sau khi sinh trong vòng một giờ đầu, kể
cả khi bà mẹ phải mổ đẻ.
- Dùng tranh tư vấn 04 giải thích sữa non quí giá Tranh tư vấn 04
như thế nào với trẻ và nói tác hại của cho trẻ bú
sữa ngoài.
- Sử dụng tranh tư vấn 06 giải thích sữa mẹ được tạo
ra như thế nào và trẻ cần bao nhiêu sữa trong
ngày đầu sau.

Tranh tư vấn 06

- Giải thích thêm về kích thước dạ dày của trẻ.
Khẳng định lượng sữa mẹ luôn đáp ứng đủ nhu
cầu của trẻ trong những ngày đầu sau sinh.
- tóm tắt lại “các thông điệp cần nhớ”:
l

Bà mẹ luôn luôn có đủ sữa cho con mình bú
trong những ngày đầu sau khi sinh.

l

Cho trẻ bú càng sớm thì sữa về càng nhanh và
mẹ sẽ tiết ra nhiều sữa hơn.

l

Không vắt bỏ sữa non trước khi cho con bú mẹ.

l

Không cho trẻ uống bất cứ nước uống nào
trước khi trẻ bú bữa đầu tiên sau sinh (vì bất kỳ
đồ uống nào đều có hại cho bé).

l

Không cho trẻ bú sữa ngoài dù chỉ một ít (vì sẽ
làm mẹ chậm xuống sữa và nguy hại cho bé).

- mời lần lượt từng bà mẹ (mỗi bà mẹ một thông
điệp) nói lại những thông điệp cần nhớ và giải
thích tại sao.

10
phút

bước 4: Kết thúc - Hỏi xem bà mẹ còn câu hỏi gì nữa không.
và cam kết thực
- Mời từng bà mẹ lần lượt nói xem mình đã học
hiện
được gì trong buổi tư vấn hôm nay và có thể áp
dụng được gì cho con mình.
- Chiếu đĩa hình “Cho trẻ bú mẹ ngay trong vòng 1 Đĩa hình: “Cho trẻ
giờ đầu sau khi sinh ”, nhắc các bà mẹ cam kết thực bú ngay trong vòng
hiện như trong đĩa hình.
1 giờ đầu sau khi
- Phát cho bà mẹ tờ rơi “Nuôi con bằng sữa mẹ”, dặn sinh ”
các bà mẹ về nhà đọc kỹ nếu có gì không hiểu,
buổi sau đến sẽ đưa ra để được giải đáp.
- Nhắc bà mẹ đọc trang 12 trong sổ tay Mẹ và Bé.
- Dặn bà mẹ: Nếu có khó khăn gì đến ngay PTV Mặt
Trời Bé Thơ để được giúp đỡ kịp thời.
- Cám ơn bà mẹ và hẹn buổi tư vấn lần tiếp , nhắc
bà mẹ mang theo sổ Mẹ và Bé khi đi họp.

7

cHỦ ĐỀ 2
cácH cHo con bú tHế nào Là Hiệu quả nHất
Đối tượng tư vấn nhóm:
- Phụ nữ mang thai từ 7-9 tháng trong xã
- Bà mẹ có con 2-3 tháng đang nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn (2-3 bà). Những bà mẹ
này sẽ trình diễn cho con bú đúng cách (thực hành mẫu) để bà mẹ mang thai dễ hình
dung và làm theo
- Số người tham gia thảo luận nhóm : 6-12 người
Kết quả mong đợi: sau buổi tư vấn các bà mẹ cam kết thực hiện được:
- Biết cách giúp trẻ ngậm bắt vú tốt và bế đỡ trẻ đúng cách mỗi khi cho trẻ bú
- Hiểu tầm quan trọng của “sữa đầu” và “sữa cuối” – Cam kết thực hiện cho trẻ bú hết
từng bên vú
- Hiểu được tại sao trẻ bú càng nhiều thì sữa mẹ tiết ra càng nhiều hơn
chuẩn bị trước cho buổi tư vấn nhóm:
- Tranh tư vấn số: 07, 07b, 08
- Phim khoa giáo “Cơ chế tiết sữa mẹ và cách cho con bú”
- Đĩa hình “Cho con bú mẹ nhiều hơn”
- Tài liệu cần đọc trước : Bài 18, 19 trong sách học viên
thời gian tư vấn nhóm: 60 phút
các bước tiến hành buổi tư vấn nhóm
thời
gian

8

các bước
thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

5
phút

bước 1: Tạo bầu - Chào hỏi và đề nghị bà mẹ tự giới thiệu mình với
không khí thoải
cả nhóm.
mái và giới thiệu
- Điền thẻ bà mẹ (P2) trong khi bà mẹ tự giới thiệu.
chủ đề tư vấn
- Giới thiệu chủ đề thảo luận: Cách cho con bú thế
nào là hiệu quả nhất.

25
phút

bước 2: Tìm hiểu
thực hành và xác
định vấn đề của
các bà mẹ

- Hỏi bà mẹ xem có bao giờ bà mẹ nghĩ là cần phải
học cách cho con bú hay không, TẠI SAO? khuyến
khích các bà mẹ trả lời.
- Cho bà mẹ xem tranh 07 b “Ngậm bắt vú đúng và
sai” yêu cầu bà mẹ nhận xét những điểm khác
nhau giữa tranh đúng và tranh sai.

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

Tranh tư vấn 7b

thời
gian
20
phút

các bước
thực hiện
bước 3 :
Cung cấp
thông tin

Hướng dẫn thực hiện

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

- Dùng tranh tư vấn 07 giải thích về cách giúp trẻ
ngậm bắt vú và bế đỡ trẻ đúng cách khi cho trẻ bú.

Tranh tư vấn 07

- Dùng tranh tư vấn 08 giải thích về “sữa đầu”, “sữa
cuối”, và tại sao cần cho trẻ bú hết từng bên vú.

Tranh tư vấn 08

- Chiếu Phim khoa giáo “Cơ chế tiết sữa mẹ và cách
cho con bú”.
- Dành thời gian cho các bà mẹ trao đổi về nội dung
của băng (Bà mẹ nhìn thấy gì trong băng? Sữa mẹ
được tạo ra như thế nào? Cách đưa vú vào miệng
trẻ như thế nào? Cách bế đỡ trẻ thế nào?…).

Phim khoa giáo “Cơ
chế tiết sữa mẹ và
cách cho con bú”

- Mời 1 bà mẹ (đang NCBSM) trình diễn cho con bú
và giải thích thêm cách cho trẻ ngậm bắt vú cũng
như tư thế bế đỡ của bà mẹ và tư thế của con.
- Mời các bà mẹ đang mang thai quan sát, đưa ra
nhận xét hoặc câu hỏi nếu chưa rõ.
- tóm tắt “các thông điệp cần nhớ” :
l

Ngậm bắt vú đúng cách và bế đỡ trẻ đúng cách
mỗi khi cho trẻ bú sẽ giúp trẻ bú hiệu quả hơn
(nêu các dấu hiệu cho bú đúng cách).

l

Trẻ ngậm bắt vú đúng và cho trẻ bú hết từng
bên sẽ giúp trẻ bú được cả “Sữa đầu” và “Sữa
cuối” như vậy mới đảm bảo trẻ nhận đủ dinh
dưỡng để phát triển tốt.

l

Càng cho trẻ bú nhiều, mẹ càng tiết nhiều sữa.

- mời lần lượt từng bà mẹ (mỗi bà mẹ một thông
điệp) nói lại những thông điệp cần nhớ và giải
thích tại sao:
10
phút

bước 4:
Kết thúc và cam
kết thực hiện

- Hỏi xem bà mẹ còn câu hỏi gì nữa không.
- Mời lần lượt từng bà mẹ nói xem mình đã học
được gì trong buổi tư vấn hôm nay và có thể áp
dụng được gì cho con mình.
- Chiếu đĩa hình “Cho con bú mẹ nhiều hơn”. Nhắc Đĩa hình “Cho con
các bà mẹ thực hiện giống như trong đĩa hình.
bú nhiều hơn”
- Nhắc nhở bà mẹ đang mang thai đọc kỹ tờ rơi
“Nuôi con bằng sữa mẹ” và mạnh dạn đưa ra câu
hỏi nếu có gì chưa rõ .
- Nhắc bà mẹ đọc trang 16 trong sổ tay Mẹ và Bé.
- Dặn bà mẹ: Nếu có khó khăn gì đến ngay PTV Mặt
Trời Bé Thơ để được giúp đỡ kịp thời.
- Cám ơn bà mẹ và hẹn buổi họp lần sau, nhắc bà
mẹ mang theo sổ Mẹ và Bé khi đi họp.
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cHỦ ĐỀ 3
tại sao trẻ cHỉ cần bú mẹ mà KHông cần bất cứ một tHứ nước uỐng
Hoặc tHức ăn nào KHác trong sáu tHáng Đầu Đời
Đối tượng tư vấn nhóm:
- Bà mẹ có con từ 0-6 tháng
- Số người tham gia thảo luận nhóm: 6-12 người
Kết quả mong đợi: sau buổi tư vấn các bà mẹ sẽ:
- Tự tin là mình có đủ sữa để cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời
- Tin rằng trong 6 tháng đầu trẻ chỉ cần bú mẹ, không cần uống thêm nước trắng kể cả để
tráng miệng
- Tin rằng trong sáu tháng đầu, trẻ chỉ bú mẹ, không cần ăn thêm sữa bột hay thức ăn bổ
sung
chuẩn bị trước cho buổi tư vấn nhóm:
- Tranh tư vấn số: 09, 10, 13
- 3 tranh áp phích về bú mẹ treo trên tường của phòng tư vấn
- Phim cổ động “Trẻ không cần uống thêm nước”
- Tài liệu cần đọc trước: Bài 14, 15 trong sách học viên
thời gian thực hiện: 60 phút
các bước tiến hành buổi tư vấn nhóm

thời
gian

các bước
thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

5
phút

bước 1: Tạo bầu - Chào hỏi và đề nghị các bà mẹ tự giới thiệu mình
không khí thoải
với cả nhóm.
mái và giới thiệu
- Điền thẻ bà mẹ (P2) trong khi bà mẹ tự giới thiệu.
chủ đề tư vấn
- Giới thiệu chủ đề thảo luận: Tại sao trẻ chỉ cần bú
mẹ mà không cần bất cứ một thứ nước uống, thức
ăn nào khác trong sáu tháng đầu đời.

25
phút

bước 2: Tìm hiểu
thực hành và xác
định vấn đề của
các bà mẹ

- Hỏi bà mẹ: “Trong nhóm mình, ngoài bú mẹ:
l

Những ai đã cho con uống thêm nước trắng?

l

Những ai đã cho con uống thêm nước hoa quả ?

l

Những ai đã cho con ăn sữa bột hoặc ăn thức ăn
khác? ”

- Khuyến khích và gợi ý cho các bà mẹ trao đổi, thảo
luận tập trung vào: KHi nào và tại sao lại làm
như vậy ?
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công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

Tranh tư vấn 7b

thời
gian
25
phút

các bước
thực hiện
bước 3 :
Cung cấp
thông tin

Hướng dẫn thực hiện

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

- Dùng tranh tư vấn 13 để giải thích tại sao với trẻ Tranh tư vấn 13
từ 0- 6 tháng chỉ cần sữa mẹ là đủ mà không cần
thêm bất cứ thứ nước uống, thức ăn nào khác kể
cả nước trắng và mọi trẻ đều cần được bú mẹ tới
24 tháng.
- Sử dụng tranh tư vấn 09 để giới thiệu về định Tranh tư vấn 09
nghĩa Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn.
- Sử dụng tranh tư vấn 10 – so sánh sữa mẹ và sữa bột Tranh tư vấn 10
để giải thích thêm tại sao sữa mẹ tốt hơn sữa bột.
- Mời lần lượt 3 bà mẹ lên giải thích 3 bức tranh áp
phích treo trên tường để ôn lại những thông tin
vừa thảo luận.
- Nói với bà mẹ: Nếu họ phải đi làm sớm khó thực
hiện nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6
tháng đầu thì hãy đến PTV để được dạy cách vắt
sữa và cho con ăn khi mẹ vắng nhà.
- tóm tắt “các thông điệp cần nhớ”:
l

Sữa mẹ đáp ứng đầy đủ nhu cầu về dinh dưỡng
cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ
trong 6 tháng đầu đời.

l

Không cần cho trẻ uống nước tráng miệng sau
mỗi lần bú vì sữa mẹ đã làm sạch miệng bé rồi.

l

Không sợ trẻ khát nước vì sữa mẹ đã có đủ nước rồi.

l

Không cần cho trẻ ăn thức ăn khác trong 6
tháng đầu vì sữa mẹ đã có đầy đủ các chất cần
thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

- mời lần lượt từng bà mẹ (mỗi bà mẹ một thông
điệp) nói lại những thông điệp cần nhớ và giải
thích tại sao.
10
phút

bước 4:
Kết thúc và cam
kết thực hiện

- Hỏi xem bà mẹ còn câu hỏi gì nữa không.
- Mời các bà mẹ lần lượt nói xem mình đã học được
gì trong buổi họp hôm nay và có thể áp dụng
được gì cho con mình.
- Chiếu đĩa hình “Trẻ không cần uống thêm nước”.
Nhắc các bà mẹ thực hiện chỉ cho con bú mẹ không nước, không sữa bột, không nước hoa quả,
không ăn thêm- trong vòng 6 tháng đầu.

Đĩa hình “ Trẻ không
cần uống thêm
nước ”

- Nhắc bà mẹ đọc trang 17 trong sổ tay Mẹ và Bé.
- Dặn bà mẹ: Nếu có khó khăn gì đến ngay PTV Mặt
trời Bé thơ để được giúp đỡ kịp thời.
- Cám ơn bà mẹ và hẹn buổi tư vấn lần sau, nhắc bà
mẹ mang theo sổ Mẹ và Bé khi đi họp.
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cHỦ ĐỀ 4
tôi nên Làm gÌ Để con tôi vẫn nHận Được ĐỦ sữa mẹ KHi tôi KHông tHể
cHo con bú trực tiếp. cácH vắt và bảo quản sữa mẹ
Đối tượng tư vấn nhóm:
- Bà mẹ có con từ 0-24 tháng
- Số người tham gia thảo luận nhóm: 6-12 người
Kết quả mong đợi: sau buổi tư vấn các bà mẹ sẽ:
- Xác định rõ khi nào cần phải vắt sữa
- Biết cách vắt sữa, bảo quản sữa mẹ và sử dụng sữa mẹ đã bảo quản cho trẻ ăn
chuẩn bị trước cho buổi tư vấn nhóm:
- Tranh tư vấn: số 10, 11a, 11, 13
- Dụng cụ vắt sữa: Cốc miệng rộng, khăn bông, xà phòng, nước sạch và nước nóng
- Tài liệu đọc trước: Bài 20 trong sách học viên
thời gian thực hiện: 60 phút
các bước tiến hành buổi tư vấn nhóm
thời
gian

các bước
thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

5
phút

bước 1: Tạo bầu - Chào hỏi và đề nghị các bà mẹ tự giới thiệu mình
không khí thân
với cả nhóm.
mật, thoải mái và
- Điền thẻ bà mẹ (P2) trong khi bà mẹ tự giới thiệu.
giới thiệu chủ đề
- Giới thiệu chủ đề thảo luận: Tôi nên làm gì để
tư vấn
con tôi vẫn được nhận đủ sữa mẹ khi tôi không
thể cho con bú trực tiếp - Cách vắt và bảo quản
sữa mẹ.

20
phút

bước 2: Tìm hiểu - Hỏi bà mẹ:
thực hành và xác
l
“Trong nhóm mình đã có ai đã từng vắt sữa
định vấn đề của
và tại sao phải vắt sữa cho con bú?
các bà mẹ
l
Các mẹ bảo quản sữa vắt ra như thế nào để
đảm bảo chất lượng sữa ?”

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

Tranh tư vấn 7b

- Khuyến khích và gợi ý cho các bà mẹ trao đổi xem
KHi nào cần vắt sữa, tại sao cần phải vắt sữa,
và bảo quản sữa vắt ra nHư tHế nào?
30
phút

bước 3 :
Cung cấp
thông tin
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- Dùng tranh tư vấn 13 để giải thích đối với trẻ từ 0- Tranh tư vấn 13
6 tháng thì chỉ cần bú mẹ là đủ.
- Khuyến khích bà mẹ thảo luận vì điều kiện mẹ
không thể ở nhà để cho con bú hoàn toàn đến
tháng thứ 6 – bà mẹ phải làm gì?
- Dùng tranh tư vấn 10 để giải thích tại sao không Tranh tư vấn 10
nên dùng sữa bột thay thế sữa mẹ khi mẹ vắng nhà.

thời
gian

các bước
thực hiện

Hướng dẫn thực hiện
- Sử dụng các tranh tư vấn 11a “Cấu tạo vú” để giải
thích vắt sữa như thế nào cho hiệu quả.
- Dùng tranh tư vấn 11 để giới thiệu bảo quản sữa mẹ
và cách cho con ăn sữa mẹ đã vắt ra như thế nào:
l Bảo quản sữa mẹ: Trữ trong bình nhỏ (vừa đủ
cho một bữa bú) đậy kín.
l Sữa mẹ có thể giữ được trong 3-5 giờ ở nhiệt
độ phòng, 3 ngày ở ngăn mát tủ lạnh và tới 6
tháng trong ngăn đá tủ lạnh. Khi cho trẻ uống
chỉ làm ấm bằng cách ngâm trong nước nóng
chứ không đun hoặc cho vào lò vi sóng.
- Giải thích thêm tại sao không nên cho trẻ bú bình
mà nên cho trẻ ăn sữa mẹ bằng thìa:
l Vú giả và bình dễ bị nhiễm khuẩn vì khó tiệt trùng.
l Trẻ có thể chán bú mẹ vì bú vú giả dễ hơn.
l Bú vú giả ảnh hưởng không tốt đến sự phát
triển hàm, mặt của trẻ.
thực hành vắt sữa:
- Phát các dụng cụ cho bà mẹ.
- Làm mẫu vắt sữa bằng tay cho một bà mẹ, vừa làm
vừa nói theo các bước hướng dẫn trong bảng
“Cách vắt sữa bằng tay” trong bài 20 sách học viên.
- Mời các bà mẹ khác cùng quan sát cách làm.

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước
Tranh tư vấn 11a:
“Cấu tạo vú”
Tranh tư vấn 11

Dụng cụ vắt sữa:
Khăn ấm , nước
sạch , xà phòng và
ca miệng rộng để
hứng sữa (đủ cho
mỗi người 1 bộ)

- Đề nghị mà mẹ rửa tay, lau vú, đắp khăn ấm lên vú
(khoảng 5 phút) sau đó bà mẹ tự vắt sữa của mình
vào caQuan sát các bà mẹ làm và giúp họ vắt sữa
thành công.
- tóm tắt “các thông điệp cần nhớ”:
l

Cần vắt sữa bất cứ khi nào mẹ thấy căng sữa mà:
ü Mẹ không thể cho con bú trực tiếp được.
ü Con đã bú no rồi mà vú mẹ vẫn căng sữa.

l

Cho trẻ uống sữa bằng thìa, không cho trẻ bú bình

- mời lần lượt từng bà mẹ (mỗi bà mẹ một thông
điệp) nói lại những thông điệp cần nhớ và giải
thích tại sao:
5
phút

bước 4: Kết thúc
buổi tư vấn và
cam kết thực hiện

- Hỏi xem bà mẹ còn câu hỏi gì nữa không
- Mời các bà mẹ lần lượt nói xem mình đã học được
gì trong buổi tư vấn và có thể áp dụng được gì cho
con mình.
- Nhắc bà mẹ đọc trang 20 trong sổ tay Mẹ và Bé.
- Dặn bà mẹ: Nếu có khó khăn gì đến ngay PTV Mặt
Trời Bé Thơ để được giúp đỡ kịp thời.
- Cám ơn bà mẹ và hẹn buổi họp lần sau, nhắc bà
mẹ mang theo sổ Mẹ và Bé khi đi họp.
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cHỦ ĐỀ 5
tHời Điểm tHícH Hợp nHất Để bắt Đầu cHo trẻ ăn bổ sung
Đối tượng tư vấn nhóm:
- Bà mẹ có con từ 5-6 tháng
- Số tham gia thảo luận nhóm : 6-12 người
Kết quả mong đợi: sau buổi tư vấn các bà mẹ có thể:
- Bà mẹ biết khi nào nên bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung
- Bà mẹ được chuẩn bị kiến thức về nguyên tắc cho trẻ ăn bổ sung và biết cách chuẩn bị
một bữa ăn bổ sung đầu tiên khi trẻ tròn6 tháng tuổi (180 ngày)
chuẩn bị cho buổi tư vấn:
- Tranh tư vấn số: 13, 14, 17
- Dụng cụ nấu ăn và thực phẩm cần thiết
- Đọc lại bài 23 trong Sách học viên
thời gian thực hiện: 60 phút
các bước tiến hành buổi tư vấn nhóm
thời
gian

các bước
thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

5
phút

bước 1: Tạo bầu - Chào hỏi và đề nghị các bà mẹ tự giới thiệu mình
không khí thân
với cả nhóm.
mật, thoải mái và
- Điền thẻ bà mẹ (P2) khi bà mẹ tự giới thiệu.
giới thiệu chủ đề
- Giới thiệu chủ đề thảo luận: Thời điểm thích hợp
tư vấn
nhất để bắt đầu cho trẻ ăn bố sung.

25
phút

bước 2: Tìm hiểu - Hỏi bà mẹ: Theo các mẹ, khi nào thì nên bắt đầu
thực hành hiện
cho trẻ ăn bổ sung (ăn dặm)?
tại và phân tích
- Khuyến khích và gợi ý cho các bà mẹ thảo luận kỹ,
các vấn đề còn
sâu về các nội dung sau:
tồn tại của bà mẹ
l tại sao nên bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung tại
thời điểm đó ?

25
phút

bước 3 :
Cung cấp
thông tin

l

nên cho trẻ ăn gÌ?

l

nấu thức ăn cho trẻ nHư tHế nào?

- Dùng tranh tư vấn 13 để hướng dẫn thảo luận và
giải thích tại sao cần bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung
khi trẻ tròn 6 tháng tuổi và vẫn tiếp tục cHo trẻ
bú mẹ cHo Đến KHi trẻ 2 tuổi.

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

Tranh tư vấn 13

- Dùng tranh tư vấn 14 để giải thích các nguyên tắc khi Tranh tư vấn 14
bắt đầu cho ăn bổ sung, giới thiệu các loại thức ăn và
lượng thức ăn bổ sung hợp lý cho trẻ từ 6-8 tháng.
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thời
gian

các bước
thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

- Dùng tranh tư vấn 17 để giới thiệu qui trình nấu Tranh tư vấn 17
một bữa ăn bổ sung cho trẻ.
- Thực hành : nấu một bữa ăn đầu tiên khi trẻ Dụng cụ nấu ăn và
tròn 6 tháng tuổi:
thực phẩm cần
- Vừa thao tác vừa giải thích theo đúng qui trình thiết
nấu ăn vừa giới thiệu.
- Lưu ý: đây là thời điểm bắt đầu tập cho trẻ ăn
bổ sung nên chỉ nấu ½ bát bột loãng với đủ 4
nhóm thực phẩm. Giai đoạn tập ăn lỏng kéo dài
không quá 2 tuần.
- Mời bà mẹ nếm thử và nhận xét
- Mời 1-2 bà mẹ lên thực hành nấu như vừa
hướng dẫn.
- tóm tắt “các thông điệp cần nhớ”:
l Thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu cho trẻ ăn bổ
sung là khi trẻ tròn 6 tháng tuổi (180 ngày)
l Vẫn tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến khi trẻ được 24
tháng tuổi hoặc lâu hơn.
l Các nguyên tắc bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung:
ü Sữa mẹ vẫn là thức ăn chính đến khi trẻ được
12 tháng.
ü Bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung với số lượng thức
ăn ít và tăng dần theo độ tuổi, Cho trẻ ăn bổ
sung từ lỏng đến đặc.
ü Bảo đảm đa dạng 4 nhóm thực phẩm trong
mỗi bữa ăn đặc biệt là nhóm thức ăn giàu sắt
và thức ăn động vật.
ü Tiếp tục cho trẻ bú mẹ
- mời lần lượt từng bà mẹ (mỗi bà mẹ một thông
điệp) nói lại những thông điệp cần nhớ và giải
thích tại sao.
5
phút

bước 4: Kết thúc - Hỏi xem bà mẹ còn câu hỏi gì nữa không
buổi tư vấn và
- Mời các bà mẹ lần lượt nói xem mình đã học được
cam kết thực hiện
gì trong buổi họp hôm nay và cam kết chỉ bắt đầu
cho trẻ ăn bổ sung khi trẻ tròn 6 tháng và tiếp tục
cho trẻ bú mẹ trong thời gian ăn dặm.
- Phát tờ rơi “Cho trẻ ăn bổ sung”, đề nghị các bà
mẹ nghiên cứu kĩ để chuẩn bị thật tốt cho trẻ khi
bắt đầu ăn dặm.
- Nhắc bà mẹ đọc trang 21 trong sổ tay Mẹ và Bé
- Dặn bà mẹ: Nếu có khó khăn gì đến ngay PTV Mặt
Trời Bé Thơ để được giúp đỡ kịp thời.
- Cám ơn bà mẹ và hẹn buổi họp lần sau, nhắc bà
mẹ mang theo sổ Mẹ và Bé khi đi họp.
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cHỦ ĐỀ 6
tHức ăn bổ sung nào Là pHù Hợp cHo từng giai Đoạn pHát triển cỦa trẻ
từ 6-24 tHáng tuổi
Đối tượng tư vấn nhóm:
- Bà mẹ có con từ 6 tháng (180 ngày) đến 24 tháng tuổi (mỗi buổi tư vấn chỉ mời 1 nhóm
đối tượng: 6-8 tháng, hoặc 9-11 tháng, hoặc 12-23 tháng)
- Số tham gia thảo luận nhóm : 6-12 người
Kết quả mong đợi: sau buổi tư vấn các bà mẹ có thể:
- Biết cách chuẩn bị một bữa ăn đáp ứng với nhu cầu và phù hợp với độ tuổi của trẻ
chuẩn bị cho buổi tư vấn:
- Tranh tư vấn: 14, 15, 16 (chọn tranh phù hợp với nhóm bà mẹ dự buổi tư vấn ) và tranh
tư vấn 17
- Dụng cụ và nguyên liệu thực phẩm cần thiết trình diễn nấu ăn
- Đọc trước: Bài 24 sách dành cho học viên
thời gian thực hiện: 60 phút
các bước tiến hành buổi tư vấn nhóm

thời
gian

các bước
thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

5
phút

bước 1: Tạo bầu - Chào hỏi và đề nghị các bà mẹ tự giới thiệu bản
không khí thân
thân.
mật, thoải mái và
- Điền thông tin vào phiếu P2 khi bà mẹ giới thiệu
giới thiệu chủ đề
- Giới thiệu chủ đề thảo luận : Thức ăn bổ sung nào
tư vấn
là phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của trẻ
từ khi trẻ tròn 6 tháng (180 ngày đến) -24 tháng
tuổi.

25
phút

bước 2: Tìm hiểu - Hỏi bà mẹ: “Hàng ngày các mẹ chuẩn bị thức ăn
thực hành hiện
cho con mình như thế nào? ”
tại và xác định
- Khuyến khích và gợi ý cho các bà mẹ thảo luận kỹ,
vấn đề còn tồn tại
thảo luận sâu về các nội dung sau:
của bà mẹ
l Hay dùng tHực pHẩm gÌ ?

16

l

Cách nấu nHư tHế nào ?

l

Một bữa cho trẻ ăn bao nHiêu?

l

Một ngày mấy bữa

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

thời
gian
25
phút

các bước
thực hiện
bước 3 :
Cung cấp
thông tin

Hướng dẫn thực hiện

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

- Dùng tranh tư vấn 14 để hướng dẫn cách chế biến Tranh tư vấn 14
một bữa ăn cho trẻ từ 6 -8 tháng.
Hoặc

Tranh tư vấn 15

- Dùng tranh tư vấn 15 để hướng dẫn cách chế biến
một bữa ăn cho trẻ từ 9 -11 tháng.
Hoặc
- Dùng tranh tư vấn 16 để hướng dẫn cách chế biến Tranh tư vấn 16
một bữa ăn cho trẻ từ 12-24 tháng.
- Dùng tranh 17 giải thích qui trình nấu một bữa ăn Tranh tư vấn 17
cho trẻ.
- Tư vấn viên trình diễn nấu một bữa ăn cho trẻ Dụng cụ và nguyên
(nguyên liệu và cách nấu phù hợp với lứa tuổi con liệu trình diễn thức
của nhóm bà mẹ được mời ) vừa làm vừa giải thích ăn
như các bước trong qui trình nấu bữa ăn cho trẻ .
- Mời các bà mẹ nếm thức ăn rồi nhận xét.
- Mời 1-2 bà mẹ thực hành nấu ăn, các bà mẹ khác
quan sát, nhận xét.
- Lưu ý: Cần cho trẻ ăn thêm các bữa ăn phụ (sữa
chua, chuối, đu đủ) vào giữa hai bữa ăn chính .
- tóm tắt các thông điệp cần nhớ:
Tất cả trẻ nhỏ đều cần được:
l Ăn đủ số bữa trong một ngày phù hợp theo độ tuổi
l
Ăn đủ số lượng thức ăn trong một bữa phù
hợp theo độ tuổi.
l Ăn đa dạng thực phẩm trong mỗi bữa ăn, đặc
biệt thức ăn động vật và thức ăn giầu sắt.
l
Ăn thêm các bữa ăn phụ (chuối, đu đủ, sữa
chua, ...) giữa các hai bữa chính.
l Bú mẹ đến khi trẻ được 24 tháng hoặc lâu hơn
- mời lần lượt từng bà mẹ (mỗi bà mẹ một thông
điệp) nói lại những thông điệp cần nhớ và giải
thích tại sao:
5
phút

bước 4:
- Hỏi xem bà mẹ còn câu hỏi gì nữa không
Kết thúc buổi tư
- Mời các bà mẹ lần lượt nói xem mình đã học được
vấn và cam kết
gì trong buổi họp hôm nay và cam kết thực hiện
thực hiện
nấu và cho trẻ ăn như những gì vừa học được .
- Nhắc bà mẹ đọc lại tờ rơi “Cho trẻ ăn bổ sung” và
trang 24, 26 trong sổ tay Mẹ và Bé.
- Dặn bà mẹ: Nếu có khó khăn gì đến ngay PTV Mặt
Trời Bé Thơ để được giúp đỡ kịp thời.
- Cám ơn bà mẹ và hẹn buổi họp lần sau , nhắc bà
mẹ mang theo sổ Mẹ và Bé khi đi họp.
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cHỦ ĐỀ 7
Làm tHế nào Đảm bảo vệ sinH KHi cHế biến, bảo quản tHức ăn và cHo trẻ ăn
Đối tượng tư vấn nhóm:
- Bà mẹ có con từ 6 tháng đến - 24 tháng
- Số tham gia thảo luận nhóm : 6-12 người
Kết quả mong đợi: sau buổi tư vấn các bà mẹ có thể:
- Rửa tay đúng cách vào những thời điểm thích hợp nhất
- Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khi chế biến thực phẩm và khi cho trẻ ăn
chuẩn bị cho buổi tư vấn:
- Tranh tư vấn 19
- Tờ rơi “Cho trẻ ăn bổ sung”
- Tranh “Các bước rửa tay thường qui”
- Xà phòng(xà bông), nước và khăn lau tay
- Đọc trước: Bài 27, sách dành cho học viên
thời gian thực hiện: 60 phút
các bước tiến hành buổi tư vấn nhóm

thời
gian

các bước
thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

5
phút

bước 1: Tạo bầu - Chào hỏi và đề nghị các bà mẹ tự giới thiệu mình
không khí thân
với nhóm.
mật, thoải mái và
- Điền thông tin vào thẻ bà mẹ (mẫu P2) khi bà mẹ
giới thiệu chủ đề
tự giới thiệu.
tư vấn
- Giới thiệu chủ đề thảo luận: Làm thế nào để đảm
bảo vệ sinh khi chế biến, bảo quản thức ăn và cho
trẻ ăn.

20
phút

bước 2: Tìm hiểu - Hỏi các bà mẹ:
thực hành và xác
l Theo các chị cần lưu ý gì để đảm bảo vệ sinh
định vấn đề còn
khi chế biến thức ăn và khi cho trẻ ăn ?
tồn tại của bà mẹ
l Thường chuẩn bị nấu ăn cho con mình như thế
nào?
- Khai thác thêm tập trung vào: Tại sao làm như
vậy? Có cần phải rửa tay với xà phòng hay
không? Vệ sinh khi nấu nướng thế nào? và bảo
quản thức ăn sau khi nấu chín ra sao?
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công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

thời
gian
30
phút

các bước
thực hiện
bước 3 :
Cung cấp
thông tin

Hướng dẫn thực hiện

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

- Dùng tờ rơi “Cho trẻ ăn bổ sung” để giới thiệu Tờ rơi “Cho trẻ ăn bổ
những lưu ý về vệ sinh an toàn trong khi chế biến sung”
và bảo quản thức ăn cho trẻ.
- Sử dụng tranh tư vấn 19 để nhấn mạnh điểm quan Tranh tư vấn 19
trọng nhằm đảm bảo vệ sinh trong khi chế biến
thực phẩm và khi cho trẻ ăn là “ Bàn tay
sạch”Dùng tranh “Các bước rửa tay thường qui ” Tranh “Các bước rửa
tay thường qui”
của Bộ Y tế giải thích các bước rửa tay.
- Đề nghị các bà mẹ thực hành rửa tay giống trong
tờ rơi “Cho trẻ ăn bổ sung”.
- Cán bộ tư vấn quan sát các mẹ rửa tay và điều
chỉnh nếu có gì chưa đúng.
- tóm tắt “các thông điệp chính”:
l

mẹ rửa tay với xà phòng:
ü Trước khi chế biến thức ăn;
ü Trước khi cho trẻ ăn;
ü Sau khi đi vệ sinh;
ü Sau khi thay tã/bỉm cho trẻ

l

phải rửa tay và mặt cho trẻ:
ü Trước khi ăn
ü Sau khi trẻ chơi đất, cát và
ü Sau khi trẻ đi vệ sinh

l

Thường xuyên rửa sạch đồ chơi của trẻ bằng xà
phòng.

l

Thực hiện “4 Sạch” khi chế biến thức ăn.

Dụng cụ: xà phòng,
nước sạch, khăn lau
tay

- mời lần lượt từng bà mẹ nói lại những thông điệp
cần nhớ và giải thích tại sao (mỗi bà mẹ một thông
điệp).

10
phút

bước 4:
- Hỏi xem bà mẹ còn câu hỏi gì nữa không
Kết thúc buổi tư
- Mời các bà mẹ lần lượt nói xem mình đã học được
vấn và cam kết
gì trong buổi họp hôm nay và cam kết sẽ , thực
thực hiện
hiện“4 Sạch“ khi chế biến thức ăn, rửa tay mình
và tay trẻ như vừa được học.
- Nhắc bà mẹ đọc trang 28 và 29 trong sổ tay Mẹ
và Bé.
- Dặn bà mẹ: Nếu có khó khăn gì, đến ngay PTV Mặt
Trời Bé Thơ để được giúp đỡ kịp thời.
- Cám ơn bà mẹ và hẹn buổi họp lần sau, nhắc bà
mẹ mang theo sổ Mẹ và Bé khi đi họp.
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cHỦ ĐỀ 8
Làm tHế nào Để biết Được con mÌnH Đang pHát triển tỐt
Đối tượng tư vấn nhóm:
- Bà mẹ có con từ 0- 24 tháng
- Số tham gia thảo luận nhóm: 6-12 người
Kết quả mong đợi: sau buổi tư vấn các bà mẹ có thể:
- Nhìn vào đường biểu diễn trong biểu đồ tăng trưởng của con trong sổ tay Mẹ và Bé hiểu
được tình trạng dinh dưỡng và sự phát triển của con mình
- Phát hiện sớm các dấu hiệu nguy cơ suy dinh dưỡng (hoặc béo phì) của con, đến ngay
phòng tư vấn MTBT để được tư vấn kịp thời
chuẩn bị cho buổi tư vấn:
- Biểu đồ tăng trưởng cỡ A3 để chấm kênh cho trẻ
- Sổ tay Mẹ và Bé
- Cân và thước đo chiều cao cho trẻ
- Tranh tư vấn 07b “Trẻ thấp còi, người trưởng thành thấp còi”
- Đọc trước: Bài 29 sách dành cho học viên
thời gian thực hiện: 60 phút
các bước tiến hành buổi tư vấn nhóm

thời
gian

các bước
thực hiện

Hướng dẫn thực hiện

5
phút

bước 1: Tạo bầu - Chào hỏi và đề nghị các bà mẹ tự giới thiệu mình
không khí thân
với cả nhóm.
mật, thoải mái và
- Điền thông tin trong thẻ bà mẹ (phiếu P2) khi bà
giới thiệu chủ đề
mẹ giới thiệu mình.
tư vấn
- Giới thiệu chủ đề thảo luận Làm thế nào để biết
được con mình đang phát triển tốt.

10
phút

bước 2: Tìm hiểu - Hỏi các bà mẹ: “Các chị thường làm gì để biết con
thực hành hiện
mình mạnh khỏe và phát triển tốt ?”
tại của bà mẹ để
- Cho bà mẹ xem Biểu đồ tăng trưởng và hỏi xem
phân tích các vấn
bà mẹ có biết mầu xanh (vàng, hồng) có ý nghĩa
đề còn tồn tại
gì? các đường biểu diễn trong biểu đồ có ý nghĩa
gì?.
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công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

Biểu đồ tăng
trưởng cỡ to

thời
gian
30
phút

các bước
thực hiện
bước 3 :
Cung cấp
thông tin

Hướng dẫn thực hiện

công cụ hỗ trợ và
tài liệu đọc trước

- Sử dụng Biểu đồ tăng trưởng( đã điền đầy đủ Biểu
đồ
thông tin ) để giải thích cách đọc biểu đồ như thế trưởng cỡ to
nào.

tăng

- Mời 1 bà mẹ bế con lên, tư vấn viên cân, đo trẻ và Cân,Thước đo chiều
chấm kết quả biểu đồ. Vừa làm vừa giải thích tình cao
trạng dinh dưỡng của em bé.
- Mời các bà mẹ mở biểu đồ theo dõi tăng trưởng Sổ tay mẹ và bé
của con mình trong sổ tay Mẹ và bé. Tự nhận xét
xem tình trạng dinh dưỡng của con mình thế nào.
- Giúp giải thích thêm cho những bà mẹ còn chưa
hiểu cách đọc biểu đồ.
- Dùng tranh tư vấn 07b “Trẻ thấp còi, người trưởng Tranh tư vấn 07b
thành thấp còi” giải thích tầm quan trọng của việc
trẻ khỏe mạnh trong giai đoạn 3 năm đầu đời để
có thể trở thành người trưởng thành khỏe mạnh,
phát triển toàn diện trong tương lai, và tầm quan
trọng của việc đầu tư cho 1000 ngày đầu tiên (9
tháng 10 ngày mang thai và 24 tháng đầu đời ) của
trẻ .
- tóm tắt “các thông điệp chính”:
l

Đến phòng tư vấn theo đúng hẹn để cán bộ y
tế cân trẻ và chấm biểu đồ tăng trưởng.

l

Theo dõi sự phát triển của trẻ bằng cách xem
Biểu đồ tăng trưởng trong sổ tay Mẹ và bé, nếu
thấy con mình có nguy cơ suy dinh dưỡng thì
đến PTV Mặt Trời Bé Thơ để được tư vấn ngay.

l

Nếu trẻ đã bị thấp còi khi trẻ được hai tuổi thì
sẽ rất khó hồi phục trở lại dù được chăm sóc rất
tốt trong những giai đoạn phát triển n sau này
của trẻ.

- mời lần lượt từng bà mẹ nói lại những thông điệp
cần nhớ và giải thích tại sao (mỗi bà mẹ một thông
điệp).
10
phút

bước 4:
- Hỏi xem bà mẹ còn câu hỏi gì nữa không.
Kết thúc buổi tư
- Mời các bà mẹ lần lượt nói xem mình đã học được
vấn và cam kết
gì trong buổi họp hôm nay và cam kết sẽ mang trẻ
thực hiện
theo đến phòng tư vấn theo lịch ghi trong sổ.
- Nhắc bà mẹ đọc trang 30, 31, 32 và 33 trong sổ tay
Mẹ và Bé.
- Dặn bà mẹ: Nếu có khó khăn gì đến ngay PTV Mặt
Trời Bé Thơ để được giúp đỡ kịp thời.
Cám ơn bà mẹ và hẹn buổi họp lần sau , nhắc bà
mẹ mang theo sổ Mẹ và Bé khi đi họp.
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Hỗ trợ bà mẹ cHo con bú mẹ ngay trong ngày Đầu sau KHi sinH tại cơ sở y tế

Đối tượng hỗ trợ:
Bà mẹ mới sinh tại phòng sinh hoặc phòng hậu sản tại các khoa sản bệnh viện tỉnh/huyện,
hoặc trạm y tế xã
Kết quả mong đợi: sau khi được hỗ trợ, các bà mẹ mới sinh sẽ:
l

l
l
l

l
l

l

Cho con bú ngay trong vòng 1 giờ đầu sau khi sinh
Biết cách đỡ, bế và giúp con ngậm bắt vú đúng cách ngay từ bữa bú đầu tiên
Không cho trẻ uống bất cứ thứ nước uống gì (mật ong, nước chanh v.v...) trước khi trẻ bú
bữa bú đầu tiên
Không cho trẻ bú sữa ngoài trong những ngày đầu tiên sau sinh
Được chuẩn bị về tư tưởng, kiến thức để có thể thực hành cho con bú mẹ hoàn toàn trong
6 tháng đầu
Các thành viên trong gia đình hiểu biết và hỗ trợ bà mẹ cho con bú mẹ - KHông mật ong/
nước cHanH, KHông nước trắng, KHông sữa ngoài

tài liệu cần:
Tranh tư vấn 06, 07b
l 3 áp phích về Nuôi con bằng sữa mẹ treo trên tường của phòng
các bước hỗ trợ bà mẹ: (giúp bà mẹ cho con bú ngay sau sinh sẽ thực hiện tốt hơn ở những cơ sở
y tế đã được học về phương pháp da kề da / cho con bú mẹ ngay sau sinh và được Sở y tế chỉ đạo )
l Đến giúp bà mẹ cho con bú ngay trong vòng 1 giờ sau khi sinh
l Hỏi thăm bà mẹ về các dấu hiệu đau bụng, ra máu, sức khỏe, động viên bà mẹ ăn để chóng
hồi phục. Hỏi bà mẹ đã cho bé bú chưa…
l Nói với bà mẹ là mình sẽ hỗ trợ bà mẹ cho con bú ngay bây giờ vì trẻ cần được bú sớm để
giúp mẹ xuống sữa nhanh hơn
l Giúp bà mẹ cho con bú
- Để bà mẹ tự cho con bú và quan sát cách mẹ đỡ, bế bé và cách mẹ giúp bé ngậm bắt vú
- Giúp bà mẹ ngồi hoặc nằm một cách thoải mái nhất (gối đầu, tựa lưng, có gối đỡ chân
v.v...)
- Giúp bà mẹ đỡ, bế bé ở tư thế thải mái nhất, có thể để bé nằm ở tư thế Kangaroo trên
bụng mẹ nếu mẹ muốn nằm ngửa Giúp bà mẹ hỗ trợ bé ngậm bắt vú đúng cách và theo
dõi bé mút sữa mẹ.
- Vừa giúp mẹ vừa giải thích tại sao phải làm như vậy
- Giúp bà mẹ biết các dấu hiệu trẻ đang bú tốt: Miệng bé ngậm sâu vào quầng đen của
vú, cằm tỳ vào vú mẹ, mút mạnh, nhịp mút chậm.
- Kiểm tra để chắc chắn là bà mẹ đang cho con ngậm bắt vú đúng cách và trẻ đang bú tốt
- Dặn bà mẹ không cho trẻ uống bất cứ thứ nước gì (mật ong, nước chanh, sữa ngoài)
trước khi cho trẻ bú mẹ bữa đầu tiên
(Trong lúc hỗ trợ bà mẹ cho con bú chỉ tập trung vào cách làm và giải thích tại sao phải làm như vậy
để đạt được mục đích là mẹ cho con bú đúng cách. Không giải thích tác dụng của sữa non, hoặc giải
thích các nội dung khác )
l
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sau khi bà mẹ đã cho con bú được rồi mới tiếp tục giải thích cho bà mẹ và người nhà:
l

l

l

l

l

Dùng tranh tư vấn 07 giải thích cho bà mẹ và người nhà về cách ngậm bắt vú đúng cách để
giúp trẻ bú hiệu quả nếu cần. Dùng tranh tư vấn 06 giải thích cho mẹ và người nhà về dạ
dày của trẻ rất nhỏ nên không cần ăn thêm sữa ngoài và tác hại của sữa ngoài đối với trẻ
Giải thích tác dụng của sữa non cho sự phát triển của trẻ và tốt cho mẹ để mẹ tiếp tục cho
trẻ bú mẹ liên tục ngay trong ngày đầu sau sinh
Khuyến khích bà mẹ cho trẻ bú liên tục để kích thích sữa tiết nhiều hơn và sữa chóng về
hơn. Nếu trẻ ngủ nhiều, đánh thức trẻ dậy để cho bú (2 giờ một lần trong ngày đầu, 3 giờ
một lần trong những ngày sau)
Nhắc bà mẹ và gia đình, theo dõi phân su và nước tiểu của trẻ hàng ngày, nếu trẻ đi phân
su 2-3 lần/ngày, và đi tiểu 6-8 lần/ngày là trẻ đang nhận đủ sữa mẹ, bà mẹ không cần phải
lo lắng gì về mẹ không đủ sữa trong những ngày đầu mặc dù chưa thấy vú căng sữa.
Nhắc bà mẹ và gia đình, đặc biệt các ông bố đọc các áp phích treo trên tường và hỗ trợ các
bà mẹ làm theo các thông điệp trong áp phích
Nhắc bà mẹ và gia đình gọi nhân viên y tế bất cứ khi nào cần giúp đỡ

Lưu ý:
l

l

l

l
l

Kiên nhẫn khi giúp bà mẹ, thông cảm với bà mẹ còn đang rất mệt, đau đớn, (đặc biệt với
các bà mẹ bị cắt tầng sinh môn hoặc mổ đẻ) vú chưa căng sữa và bé chưa biết cách bú nên
sẽ rất khó khăn cho con bú trong ngày đầu tiên sau sinh
Không giải thích trong khi đang giúp bà mẹ cho con bú; nên tập trung vào làm hơn là nói
vì bà mẹ không thể tập trung nghe trong lúc đang tập trung vào việc cho con bú
Chỉ giải thích và đưa thông tin sau khi bà mẹ đã cho con bú được rồi, cả mẹ và con đã bình
tĩnh lại và thoải mái nghe tư vấn viên nói
Đến thăm hỏi, động viên và giúp bà mẹ cho con bú vài lần trong ngày
Để bà nội, bà ngoại, bố, cô dì của bé ở cùng bà mẹ khi hướng dẫn bà mẹ cho con bú để mọi
người cùng hiểu và cùng hỗ trợ bà mẹ cho con bú
- Nhắc nhở bà nội, bà ngoại, bố, cô, dì:
- Đọc các thông điệp về nuôi con bằng sữa mẹ trong áp phích treo trên tường
- Cam kết không mang sữa ngoài vào viện và không cho trẻ ăn sữa ngoài
- Kiên trì hỗ trợ và động viên mẹ cho con bú mẹ
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Hướng dẫn qui trÌnH tHực Hiện tư vấn cá nHân vỀ nuôi dưỡng trẻ nHỏ tại
pHòng tư vấn mặt trời bé tHơ
Đối tượng tư vấn:
Bất kỳ bà mẹ, ông bố, hoặc người chăm sóc trẻ nào đến phòng tư vấn xin tư vấn về nuôi
dưỡng trẻ nhỏ
Kết quả mong đợi sau buổi tư vấn:
l

Tư vấn viên xác định được vấn đề, nhu cầu của bà mẹ, xác định được nguyên nhân sâu xa
của những vấn đề này
l Bà mẹ, người đến xin tư vấn hiểu được nguyên nhân sâu xa và các yếu tố ảnh hưởng đến
các vấn đề dinh dưỡng của con mình
l Bà mẹ, người đến xin tư vấn lên được kế hoạch cụ thể để giài quyết vấn đề dinh dưỡng của
con mình: CẦN PHẢI LÀM GÌ, LÀM NHƯ THẾ NÀO, CẦN AI GIÚP ĐỠ
l Bà mẹ biết cách sử dụng sổ tay Mẹ và Bé như một cẩm nang hướng dẫn mọi vấn đề liên
quan đến chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi tăng trưởng của con mình trong suốt 2 năm đầu
đời của bé
qui trình một buổi tư vấn cá nhân tại phòng tư vấn mặt trời bé thơ
l

1. chào đón bà mẹ đến phòng tư vấn, điền phiếu p2

2. cân và đo chiều cao cho trẻ

3. chấm kênh cho trẻ vào biểu đồ tăng trưởng của trẻ trong sổ mẹ và bé

4. Lắng nghe bà mẹ kể/nói về tình hình sức khỏe của con minh, vấn đề mà bà mẹ
quan tâm hay lo lắng

nếu trẻ khỏe mạnh
l

Giải thích cho bà mẹ biết trẻ đang khỏe mạnh và
chúc mừng bà mẹ đã chăm con tốt

l

Nhắc nhở bà mẹ cần chỉnh sửa nếu có gì chưa tốt
hoặc có thể làm tốt hơn

l
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Kiểm tra phiếu P2 và sổ Mẹ và Bé xem còn có vấn
đề gì cần giải quyết từ lần tư vấn trước để thảo
luận với bà mẹ.

nếu trẻ bị suy dinh dưỡng
l

Giải thích cho bà mẹ biết trẻ đang bị suy dinh
dưỡng (sử dụng biểu đồ tăng trưởng của trẻ
trong sổ tay Mẹ và Bé)

l

Xem phiếu P2 và sổ Mẹ và Bé xem có vấn đề gì
cần giải quyết từ lần tư vấn trước

l

Nói bà mẹ mô tả việc ăn uống, bú mẹ, đi tiểu, đi

l

Hỏi bà mẹ xem bà mẹ cần giúp gì, hoặc có vấn
đề gì cần hỏi thêm trong lần tư vấn này

l

Sử dụng tranh tư vấn phù hợp, cùng với bà mẹ,
phân tích các vấn đề và tìm giải pháp cho các vấn
đề, các mối quan tâm của bà mẹ lần này

l

Ghi những thực hành mới (nếu có) bà mẹ đã cam
kết sẽ làm vào sổ Mẹ và Bé, phiếu P2 để theo dõi
trong lần tư vấn tiếp theo

l

Nhắc bà mẹ về các sự kiện sắp tới, ví dụ như:
ngày tiêm chủng, ngày uống vitamin A v.v…

l

Xếp lịch đến phòng tư vấn lần tới cho bà mẹ,
đánh dấu vào sổ Mẹ và Bé, vào phiếu mời,

l

Dặn bà mẹ nếu có gì khẩn cấp cần giúp đỡ thì gọi
điện hoặc đến phòng tư vấn bất cứ khi nào. Nhớ
mang theo phiếu mời và sổ Mẹ và Bé đến phòng
tư vấn trong lần tư vấn tiếp theo.

ngoài và giấc ngủ, sự linh hoạt của trẻ, (ví dụ: ăn
thức ăn gì, ăn bao nhiêu bữa/ngày, số lượng thức
ăn một bữa, thức ăn được nấu như thế nào, bú
mẹ ra sao, vv..); để xác định nguyên nhân suy
dinh dưỡng của trẻ.
l

Vừa lắng nghe vừa phân tích và đặt câu hỏi gợi
mở để xác định được nguyên nhân sâu xa của
các vấn đề/băn khoăn của bà mẹ về tình trạng
dinh dưỡng của trẻ. Sử dụng tranh tư vấn phù
hợp để giải thích và khuyến khích bà mẹ áp dụng
các thực hành mới và cùng với bà mẹ tìm giải
pháp tốt nhất để cải thiện tình trạng dinh dưỡng
của trẻ.

l

Ghi những thực hành mới bà mẹ đã cam kết sẽ
làm vào sổ Mẹ và Bé và phiếu P2 để theo dõi
trong lần tư vấn tiếp theo.

l

Nhắc bà mẹ thử thực hành mới ngay khi về nhà
và tự mình theo dõi xem các thực hành này kết
quả hay không. Yêu cầu bà mẹ ghi lại những theo
dõi này vào sổ để nói lại cho tư vấn viên biết
trong lần tư vấn tiếp theo.

l

Nhắc bà mẹ theo dõi tình trạng của trẻ ví dụ như
tình trạng bú mẹ, thèm ăn, giấc ngủ v.v... để báo
lại cho tư vấn viên biết trong lần tư vấn tiếp theo

l

Xếp lịch đến phòng tư vấn lần tới cho bà mẹ,
đánh dấu vào sổ Mẹ và Bé, vào phiếu mời, và dặn
bà mẹ nhớ mang theo phiếu mời và sổ Mẹ và Bé
đến phòng tư vấn trong lần tư vấn tiếp theo.
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