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Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc tại Việt Nam

Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng 
sữa mẹ Xuất sắc...

Tư vấn và hỗ trợ bà mẹ cho con 
bú sớm trong vòng 90 phút 
ngay sau sinh bằng cách thực 
hiện đúng và đủ các bước chăm 
sóc sơ sinh thiết yếu sớm cho 
sinh thường và sinh mổ

Tư vấn và hỗ trợ bà mẹ nuôi 
con hoàn toàn bằng sữa mẹ 
trước khi xuất viện

Không quảng cáo các sản phẩm 
thay thế sữa mẹ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bản đồ này không phản ánh quan điểm của các đối tác về lãnh thổ 
pháp lý của bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào hoặc bất kỳ sự phân định biên giới nào.
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tỉnh/thành phố

bệnh viện tham gia

Số liệu được cập nhật đến tháng 6 năm 2021. Danh sách bệnh viện tham gia 
sáng kiến được cập nhật trên website của Bộ Y tế: https://mch.moh.gov.vn/  



Giới thiệu danh hiệu

Khung pháp lý

Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc là gì?

Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc là danh hiệu được trao cho những bệnh viện thực hiện 
tốt tư vấn và hỗ trợ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ trong bệnh viện, tạo điều kiện cho mẹ và bé được da 
kề da, bú sớm và bú mẹ hoàn toàn trong thời gian ở viện. Đây sẽ là các cơ sở kiểu mẫu về thúc đẩy thực 
hành nuôi con bằng sữa mẹ ở Việt Nam, được gắn biển công nhận, được vinh danh trên phương tiện truyền 
thông để sản phụ và gia đình có thông tin lựa chọn nơi sinh.
Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc tiếp tục thúc đẩy khuyến nghị của WHO và UNICEF về 
việc lồng ghép sáng kiến Bệnh viện bạn hữu trẻ em vào hệ thống y tế nhằm đảm bảo các cơ sở y tế thực 
hiện “Mười bước để nuôi con bằng sữa mẹ thành công”. 

Cơ quan nào công nhận danh hiệu Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc ?

Bộ Y tế tổ chức đánh giá và ban hành quyết định công nhận danh hiệu cho các bệnh viện tuyến trung ương 
và các bệnh viện tư nhân trực thuộc quản lý. Sở Y tế tổ chức đánh giá và ban hành quyết định công nhận 
danh hiệu cho các bệnh viện trực thuộc còn lại. Thành phần của đoàn đánh giá có các chuyên gia độc lập 
về chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và kết quả công nhận có tích hợp thông tin từ đánh giá của sản phụ xuất 
viện qua điện thoại di động.

Công nhận và duy trì danh hiệu như thế nào?

Bệnh viện đạt các tiêu chí đề ra sẽ được nhận quyết định công nhận danh hiệu và gắn biển công nhận. 
Danh hiệu này sẽ bị rút lại nếu bệnh viện không đạt kết quả tốt trong những lần giám sát tiếp theo, bao 
gồm: đánh giá lại hằng năm của bệnh viện, đánh giá sau năm năm của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh (CDC) và khảo sát sản phụ qua điện thoại hằng quý thông qua tổng đài độc lập.
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Căn cứ xây dựng tiêu chí công nhận Bệnh viện 
Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc?

Quyết định số 3451/QĐ-BYT ngày 6/8/2019 phê duyệt Tiêu 
chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện Thực hành 
nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc.

Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh 
dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/2016 của Bộ Y tế 
quy định một số biện pháp thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ 
tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Quyết định số 6858 (2016) của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí 
chất lượng bệnh viện Việt Nam và đưa vào thực hiện Mười 
bước để nuôi con bằng sữa mẹ thành công theo Tiêu chí 1.3

Quyết định số 4673/QĐ-BYT ngày 10/11/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu hướng dẫn chuyên môn 
chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ.

Quyết định số 6743/QĐ-BYT ngày 15/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu hướng dẫn chuyên môn 
chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ 
lấy thai.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-3451-qd-ubnd-2018-du-toan-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-mua-sam-tai-san-lao-cai-401926.aspx?v=d

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-100-2014-ND-CP-kinh-doanh-su-dung-san-pham-dinh-duong-cho-tre-nho-binh-bu-va-vu-ngam-nhan-tao-256755.aspx

http://medinet.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-382016tt-byt-ngay-31102016-cua-bo-y-te-quy-dinh-mot-so-bien-phap-thuc-c1052-892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-6858-QD-BYT-Bo-tieu-chi-chat-luong-benh-vien-Viet-Nam-2016-331011.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-4673-QD-BYT-2014-tai-lieu-huong-dan-chuyen-mon-Cham-soc-thiet-yeu-ba-me-tre-so-sinh-trong-va-ngay-sau-de-258447.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-6734-QD-BYT-tai-lieu-huong-dan-chuyen-mon-cham-soc-thiet-yeu-ba-me-tre-so-sinh-2016-330090.aspx

http://mattroibetho.vn/vi/tin-noi-bat.nd13/10-buoc-nuoi-con-bang-sua-me-thanh-cong.i1682.bic
http://mattroibetho.vn/vi/tin-noi-bat.nd13/10-buoc-nuoi-con-bang-sua-me-thanh-cong.i1682.bic



Đánh giá công nhận danh hiệu

Một số điểm nổi bật của danh hiệu Bệnh viện Thực 
hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc

Quy trình công nhận danh hiệu:

Đánh giá 360°, hướng tới khách hàng: Đối với các 
sản phụ đang lựa chọn nơi sinh con, danh hiệu 
Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất 
sắc là một thước đo quan trọng thể hiện chất lượng 
chăm sóc tuyệt vời của bệnh viện. Điều này giúp 
tạo động lực cho các bệnh viện cải thiện và nâng 
cao chất lượng dịch vụ, từ đó hình thành một chu 
trình cải tiến chất lượng liên tục.

Sử dụng khảo sát thời gian thực qua điện thoại 
di động: Khảo sát thời gian thực qua điện thoại di 
động hỗ trợ giám sát việc tuân thủ các tiêu chí của 
bệnh viện và nhanh chóng điều chỉnh việc công 
nhận danh hiệu nếu cần thiết. Hệ thống này còn 
giúp xác thực số liệu báo cáo của các bệnh viện về 
chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và cho bú sớm.

Mở rộng xuống tuyến quận/huyện: Việc công 
nhận không chỉ giới hạn trong các bệnh viện 
sản-nhi nhằm tạo ra sự cạnh tranh tích cực giữa các 
bệnh viện trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bà 
mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, đồng thời giúp giảm tải 
cho các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.







 

Tiêu chí đánh giá

Bệnh viện đạt danh hiệu Bệnh viện Thực 
hành nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc nếu 
đáp ứng các tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Bệnh viện đạt tối thiểu

Mức 4 của tiêu chí E1.3 về Nuôi con 
bằng sữa mẹ thuộc Bộ Tiêu chí Chất 
lượng Bệnh viện Việt Nam (theo Quyết 
định số 6858/QĐ-BYT ngày 
18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Tiêu chí 2. Bệnh viện đạt các mức yêu 
cầu của các bảng kiểm về Chăm sóc 
thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và 
ngay sau đẻ và Nuôi con bằng sữa mẹ.

Tiêu chí 3. Bệnh viện đạt mức yêu cầu 
của khảo sát bà mẹ sau sinh qua điện 
thoại

Sau khi công nhận Danh hiệu:
Danh hiệu này được tiếp tục đánh giá và duy trì như 
thế nào?

Duy trì đánh giá nội bộ hàng 
năm của bệnh viện

Tiếp tục khảo sát sản phụ 
qua điện thoại hàng quý

Tái đánh giá toàn diện 
sau năm năm
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1 Bệnh viện đạt Mức 4 của Tiêu chí E1.3 về nuôi 
con bằng sữa mẹ

5 Công nhận danh hiệu cho bệnh viện đạt tiêu 
chí đánh giá và duy trì phàn hồi tốt của sản phụ

3 BYT/SYT/CDC thành lập đoàn đánh giá và nhân 
sự thực hiện khảo sát sản phụ qua điện thoại 

6
Bệnh viện đạt danh hiệu tự đánh giá nội bộ 
hàng năm
BYT/SYT/CDC đánh giá lại sau năm năm 

2
Bệnh viện gửi để xuất tham gia đến Bộ Y tế 
(BYT) hoặc Sở Y tế (SYT)/Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật tỉnh (CDC)

4 Thực hiện đánh giá tại bệnh viện và khảo sát 
sản phụ hàng ngày



Công cụ đánh giá công nhận

8 Bảng kiểm cho Tiêu chí 2:

Số bảng kiểm Tên bảng kiểm Notes

Bảng kiểm 1 Phỏng vấn phụ nữ có thai ≥ 7 tháng

Bảng kiểm 2

Bảng kiểm 3

Bảng kiểm 4  

Bảng kiểm 5

Bảng kiểm 6

Bảng kiểm 7

Bảng kiểm 8

Kết luận: “Đạt” nếu cả tám bảng kiểm bắt buộc đều “Đạt”.

Câu hỏi khảo sát bà mẹ cho Tiêu chí 3:

Câu hỏi Tiêu chí

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kết luận: “Đạt” nếu tất cả các tiêu chí trên đều “Đạt”.

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 4/5 phụ nữ mang thai 
có tổng điểm ≥ 7/9 điểm

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 3/3 ca sinh thường có 
tổng điểm ≥ 72/80 điểm

Quan sát chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 
đẻ thường (trẻ thở được)

Quan sát chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 
mổ lấy thai (trẻ thở được)

Phỏng vấn bà mẹ sau sinh đủ tháng

Quan sát bà mẹ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ

Quan sát cán bộ y tế thực hành tư vấn về nuôi con 
bằng sữa mẹ

“Đạt” nếu tỷ lệ sản phụ trả lời “Có” từ 80% trở lên đối 
với sinh thường và từ 50% trở lên đối với sinh mổ

Cháu có được đặt nằm da kề da trên ngực/bụng chị 
ngay sau khi sinh không?

“Đạt” nếu tỷ lệ sản phụ sinh thường phản hồi “Dưới 90 
phút” từ 95% trở lên

Bao lâu sau khi sinh thì cháu được nằm cùng chị?

“Đạt” nếu tỷ lệ sản phụ trả lời “Có” từ 80% trở lên đối 
với sinh thường và từ 50% trở lên đối với sinh mổ

Cháu có được bú sữa mẹ trong vòng 90 phút sau khi 
sinh không?

“Đạt” nếu tỷ lệ sản phụ trả lời “Không” từ 90% trở lên 
đối với sinh thường và sinh mổ

Trong thời gian sau sinh ở bệnh viện, chị có cho cháu 
uống nước hay ăn thêm sữa công thức không?

“Đạt” nếu tỷ lệ sản phụ trả lời “Có” từ 80% trở lên đối 
với sinh thường và sinh mổ

Khi ở bệnh viện, chị có được các bác sỹ hay điều dưỡng 
hướng dẫn cách cho con bú không?

“Đạt” nếu tỷ lệ sản phụ trả lời “Không” là 100% đối với 
sinh thường và sinh mổ (Loại trừ các trường hợp được 
bác sỹ kê đơn)

Các bác sỹ, điều dưỡng ở viện có tư vấn dùng sữa 
công thức không?

“Đạt” nếu 100% sản phụ trả lời là “Không”Chị có thấy trong viện có các hình thức quảng cáo, tiếp 
thị sữa công thức, bình bú, vú ngậm nhân tạo không?

“Đạt” nếu tỷ lệ sản phụ trả lời “Trên 90 phút” từ 80% 
trở lên đối với sinh thường và từ 50% trở lên đối với 
sinh mổ

Cháu được đặt nằm da kề da trên ngực/bụng chị 
trong bao lâu?

Câu hỏi nhân khẩu học:
• Trẻ sinh thường hay sinh mổ?
• Trẻ sinh đủ tháng hay non tháng (trước 37 tuần thai)?
• Giới tính và dân tộc của trẻ là gì?
• Bà mẹ có người đồng hành khi sinh hay không?

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 2/2 ca sinh mổ có tổng 
điểm ≥ 40/44 điểm

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 8/10 bà mẹ có tổng 
điểm ≥ 15/18 điểm

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 4/5 bà mẹ có tổng 
điểm ≥ 23/28 điểm

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 4/5 cán bộ y tế có tổng 
điểm ≥ 26/28 điểm

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu đạt tất cả các tiêu chí

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu đạt tất cả các nội dung 
trong bảng kiểm

Tiêu chí bệnh viện về nuôi con bằng sữa mẹ

Môi trường hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ


