
“Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ Xuất sắc” 

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.

Bệnh viện Thực hành Nuôi con 
bằng sữa mẹ Xuất sắc…

Hỗ trợ bà mẹ sinh thường và 
sinh mổ cho con bú trong 
vòng 90 phút đầu sau sinh 
bằng cách thực hiện chăm 
sóc sơ sinh thiết yếu sớm

Đảm bảo cho con bú hoàn 
toàn bằng sữa mẹ trước khi 
xuất viện  

Không quảng cáo các sản 
phẩm thay thế sữa mẹ  

9 tỉnh/thành phố

bệnh viện29
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Giới thiệu danh hiệu 

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 tuân thủ 
quy định về 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, sau quá trình giám sát liên tục, khách quan bởi cơ 
quan chuyên môn, và sản phụ/người nhà. 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.    

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 sáu bệnh viện chuyên khoa phụ 
sản/sản-nhi đại diện các vùng/miền: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ninh, Bệnh viện 
Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.  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 gắn biển công nhận danh hiệu, được vinh danh trên truyền thông và 

tôn vinh bởi cộng đồng nuôi con bằng sữa mẹ. 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 và khảo sát sản phụ qua điện thoại hằng quý thông qua tổng đài độc lập.  

Khung pháp lý

Căn cứ xây dựng tiêu chí 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 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.

Công văn số 975/BYT-BMTE về việc Triển khai đề 
án “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ 
xuất sắc”.

 

GIACOMO PIROZZI / ALIVE & THRIVE



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”  

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 (hoặc 1 năm trước thời điểm đánh 
giá) 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 bảng kiểm 
về Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ 
sinh trong và ngay sau đẻ/sau mổ lấy 
thai và Nuôi con bằng sữa mẹ.   

 Tiêu chí 3. Bệnh viện đạt quá trình 
khảo sát sự hài lòng của sản phụ/gia 
đình qua điện thoại di động/cố định.  

Quy trình công nhận danh hiệu:

1 Bệnh viện đạt mức 4 theo Tiêu chí E1.3 về 
nuôi con bằng sữa mẹ

2 Bệnh viện gửi đề xuất đến Sở Y tế hoặc Bộ Y tế

3 Bộ Y tế/Sở Y tế thành lập nhóm chuyên gia 
đánh giá

4 Nhóm đánh giá khảo sát sản phụ xuất viện 
qua điện thoại 

5 Bệnh viện cần đạt 8/11 Bảng kiểm và 11 câu 
hỏi khảo sát 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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Công cụ đánh giá công nhận

11 Bảng kiểm cho Tiêu chí 2:

# Bảng kiểm Tên Bảng kiểm Ghi chú

Bảng kiểm 1 Phỏng vấn phụ nữ có thai từ 5 tháng “Đạt” nếu được từ 7 trở lên trên tổng 8 điểm

Bảng kiểm 2a Quan sát chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 
trong và ngay sau đẻ (trẻ thở được)

“Đạt” nếu được từ 76 trở lên trên tổng 80 điểm

Bảng kiểm 2b Quan sát chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 
trong và ngay sau đẻ (trẻ không thở được)

Để tham khảo và bình luận

Bảng kiểm 3a Quan sát chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 
trong mổ lấy thai (trẻ thở được)

“Đạt” nếu được từ 42 trở lên trên tổng 44 điểm

Bảng kiểm 3b Quan sát chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 
trong mổ lấy thai (trẻ không thở được)

Để tham khảo và bình luận

Bảng kiểm 4a Phỏng vấn bà mẹ sau sinh có trẻ đủ tháng Đạt các tiêu chuẩn đã chỉ định

Bảng kiểm 4b Phỏng vấn bà mẹ sau sinh có trẻ non tháng/nhẹ cân Tham khảo và góp ý

Bảng kiểm 5a Quan sát/phỏng vấn bà mẹ về thực hành nuôi con 
bằng sữa mẹ

“Đạt” nếu được từ 34 trở lên trên tổng 42 điểm

Bảng kiểm 5b Quan sát nhân viên tư vấn về thực hành nuôi con 
bằng sữa mẹ 

“Đạt” nếu được từ 34 trở lên trên tổng 42 điểm

Bảng kiểm 6 Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện về nuôi con bằng sữa mẹ Đạt các tiêu chí đề ra

Bảng kiểm 7 Môi trường hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ Đạt các tiêu chí đề ra

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

11 câu hỏi khảo sát cho Tiêu chí 3:

Câu hỏi Tiêu chí

1. Cháu nhỏ nhất của chị được mấy tháng rồi? Được sử dụng để có thông tin chung và xác minh chéo

2. Hiện nay cháu có được bú sữa mẹ không? Được sử dụng để có thông tin chung và xác minh chéo

3. Chị sinh thường hay sinh mổ? Được sử dụng để có thông tin chung và xác minh chéo

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

“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 

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

 “Đạt” nếu tỷ lệ sản phụ trả lời “Trên 01 tiếng” từ 80% trở lên đối 
với sinh thường và từ 50% trở lên đối với sinh mổ

6. Bao lâu sau khi sinh thì cháu được nằm cùng chị?  “Đạt” nếu tỷ lệ sản phụ sinh thường phản hồi “Dưới 01 tiếng” 
từ 95% trở lên

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

 “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

8. 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 “Không” từ 90% trở lên đối với 
sinh thường và sinh mổ

9. 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 “Có” từ 80% trở lên đối với sinh 
thường và sinh mổ

10. Các bác sỹ, điều dưỡng ở viện có tư vấn dùng sữa 
ngoài 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)

11. Chị có thấy trong viện có các hình thức quảng 
cáo, tiếp thị sữa công thức không?

 “Đạt” nếu 100% sản phụ trả lời là “Không” 

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


