
Slide Thoát1Design by Trinh Hong Son

ĐẦU TƯ CHO DINH DƯỠNG
Vì các mục tiêu phát triển
KINH TẾ XÃ HỘI

ĐẦU TƯ CHO DINH DƯỠNG
Vì các mục tiêu phát triển
KINH TẾ XÃ HỘI

Thoát khỏi bài giảng

Đến Slide tiếp theo

Về Slide trước

Về mục lục nội dung bài giảng

Đến Slide cuối cùng

Về Slide đầu tiên

Slide counter

Chỉ dẫn các biểu tượng trên thanh công cụ

Thoát

Slide #

CÁC CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH, VẬN ĐỘNGCÁC CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH, VẬN ĐỘNG



Slide Thoát2Design by Trinh Hong Son

◊ Suy dinh dưỡng

◊ Nuôi con bằng Sữa mẹ
◊ Thiếu vitamin A

◊ Thiếu máu do thiếu sắt

◊ Thiếu i-ốt
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Trung quèc Th¸i lan Phi-lip-pin ViÖt nam

SDD thÓ thiÕu c©n ë trÎ em < 5 tuæi - n¨m 2000 (%)

% Tỷ lệ SDD trẻ em dưới
5 tuổi của Việt Nam 
năm 2000 là 33,8%, 
cao hơn cả Philippines 
và Thailand!

Tỷ lệ SDD 2009
-Thể nhẹ cân: 18,9%
-Thể thấp còi: 31,9%



Slide Thoát5Design by Trinh Hong Son

TTỷỷ llệệ Suy dinh dư Suy dinh dưỡỡng (SDD) ng (SDD) ởở nư nướớc c 
ta vta vẫẫn còn n còn ởở mmứức cao trong khu vc cao trong khu vựựcc

• Cứ 5 trẻ dưới 5 
tuổi thì có 1 trẻ bị
thithiếếu cân.u cân.

• Cứ 3 trẻ dưới 5 
tuổi thì có 1 trẻ bị
ththấấp còi.p còi.

Cả nước có khoảng 2.5 triệu trẻ em bị suy dinh 
dưỡng, hàng nghìn trẻ em tử vong do những 
nguyên nhân có liên quan đến suy dinh dưỡng.

Năm 2007, ở Việt nam:
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SDD lSDD lààm m ảảnh hưnh hưởởng xng xấấu đu đếến sn sứức c 
khkhỏỏe, ke, kììm hãm sm hãm sựự phpháát trit triểển KTn KT--XHXH

• SDD ở trẻ em làm cho tầm vóc khi 
trưởng thành bị hạn chế

• SDD làm tăng nguy cơ tử vong ở
trẻ lên 2,5 - 8,4 lần. 

• Mỗi năm có khoảng 7.000 trẻ em 
bị tử vong có liên quan đến SDD. 
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• SDD thể thấp còi gây giảm năng 
suất lao động khi đến tuổi trưởng 
thành.

• Mỗi 1% tỷ lệ SDD thể thấp còi còn 
tồn tại, có thể gây thiệt hại khoảng 
hơn 20 triệu USD mỗi năm.
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PhPhụụ nnữữ mangmang thaithai, , nnếếuu khôngkhông
đưđượợcc chămchăm ssóócc dinhdinh dưdưỡỡngng ttốốtt, , 
ccóó nguynguy cơcơ sinhsinh rara trtrẻẻ nhnhẹẹ câncân

((câncân nnặặngng sơsơ sinhsinh <2.500gr)<2.500gr)
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CCáácc nguynguy cơcơ đđốốii vvớớii trtrẻẻ
ccóó câncân nnặặngng sơsơ sinhsinh ththấấpp

(tr(trẻẻ ccóó cân ncân nặặng sơ sinh ng sơ sinh <2.500gam)<2.500gam)

Nguy cơ ở thời kỳ sơ sinh:
• Tăng tỷ lệ chết sơ sinh lên 7.8%
• Tăng nguy cơ bị bệnh và thời gian nằm viện.
Nguy cơ khi trưởng thành:
• Nguy cơ bị các bệnh mạn tính (thừa cân/béo

phì, cao huyết áp, tiểu đường…) tăng 8.7%.
• Giảm 7.5% năng suất lao động khi đến tuổi

trưởng thành
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ThiThiệệtt hhạạii vvềề kinhkinh ttếế do do câncân nnặặngng sơsơ
sinhsinh ththấấpp -- ưướớcc ttíínhnh chocho nămnăm 20102010

- Tử vong trẻ:                      4.4 triệu US$
- Chăm sóc trẻ bệnh:            6.9 triệu US$
- Giảm năng suất lao động:    26.0 triệu US$
- Bệnh mạn tính:                  2.6 triệu US$
- Ảnh hưởng thế hệ (trẻ nữ):    1.6 triệu US$

Tổng số:                    41.5 triệu US$

(tương đương với 788,5 tỷ VN đồng) !
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ĐĐầầu tư cho dinh dưu tư cho dinh dưỡỡngng
ccóó hihiệệu quu quảả rrấất caot cao

• Đầu tư cho phòng chống SDD có thể
mang lại hiệu suất là 3.2 lần

• Nếu tăng mức đầu tư lên 5 lần so với hiện
nay thì hiệu suất đầu tư tăng lên là 13 lần

Chi phí
Đầu tư Lợi ích
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HiHiệệuu ququảả đđầầuu tưtư chocho ccáácc
hohoạạtt đđộộngng can can thithiệệpp dinhdinh dưdưỡỡngng
(chi phí/lợi ích, hay còn gọi là hiệu suất đầu tư)

13 lầnKết hợp cả 3 can thiệp trên*:

23 lầnPhòng chống thiếu máu do thiếu sắt:

3.2 lầnPhòng chống suy dinh dưỡng:

4.3 lầnPhòng chống các rối loạn do thiếu i-ốt:

HiHiệệuu susuấấtt
đđầầuu tưtưChươngChương trtrììnhnh can can thithiệệpp dinhdinh dưdưỡỡngng
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Đầu tư cho phòng chống suy dinh dưỡng hôm
nay để có một thế hệ chủ nhân tương lai xứng

đáng với tầm vóc phát triển của đất nước

Đầu tư cho phòng chống suy dinh dưỡng hôm
nay để có một thế hệ chủ nhân tương lai xứng

đáng với tầm vóc phát triển của đất nước
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1. Ưu tiên đầu tư ngân sách cho các hoạt
động phòng chống SDD trẻ em.

2. Ban hành các văn bản chính sách có lợi
nhất cho công tác phòng chống SDD.

3. Các cơ quan truyền thông đại chúng chủ
động tham gia, tăng thời lượng tuyên
truyền về phòng chống SDD.
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◊ Suy dinh dưỡng

◊ Nuôi con bằng Sữa mẹ
◊ Thiếu vitamin A

◊ Thiếu máu do thiếu sắt

◊ Thiếu i-ốt
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Cho trẻ bú mẹ sớm sau đẻ, nuôi trẻ hoàn
toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự sống

còn và phát triển toàn diện của trẻ nhỏ

Cho trẻ bú mẹ sớm sau đẻ, nuôi trẻ hoàn
toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự sống

còn và phát triển toàn diện của trẻ nhỏ
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• Nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) là cách tự
nhiên, là chuẩn mực cao nhất về nuôi dưỡng 
trẻ nhỏ.

• NCBSM là giải pháp quan trọng cho sức khỏe 
cộng đồng, có thể làm giảm 13% số trẻ tử vong
dưới 5 tuổi.

• Cho trẻ bú mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu sau
sinh làm giảm 22% các trường hợp tử vong sơ
sinh.

• NCBSM mang đến lợi ích lâu dài về sức khỏe, 
giúp khi trưởng thành ít bị các bệnh mạn tính
(thừa cân/béo phì, cao huyết áp, tiểu đường…).
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NuôiNuôi con con bbằằngng ssữữaa mmẹẹ
mangmang llạạii llợợii ííchch to to llớớnn vvềề kinhkinh ttếế

• Tổng giá trị kinh tế của sữa mẹ trong toàn quốc
ước tính hàng năm vào khoảng 549 triệu USD. 
Gần một nửa số đó bị lãng phí do trẻ không
được bú mẹ!

• Số trẻ không được bú mẹ dễ bị mắc các bệnh
nhiễm trùng, làm tăng chi phí y tế khoảng hơn
10 triệu USD mỗi năm. 
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ThThựực hc hàành NCBSMnh NCBSM
vvẫẫn còn nhin còn nhiềều hu hạạn chn chếế

• Cứ 4 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ không được bú
sữa mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh!

• Cứ 10 trẻ thì có tới 9 trẻ không được nuôi
hoàn toàn bằng sữa mẹ đến 6 tháng đầu!

• Cho trẻ ăn bổ sung sớm trước 6 tháng tuổi là
một thực hành dinh dưỡng không đúng, nhưng
còn rất phổ biến.

• Cho trẻ dưới 6 tháng tuổi ăn sữa ngoài (bú bình, 
bú chai bằng các loại sữa hộp, sữa bột…) là thực
hành sai, nhưng đang có xu hướng gia tăng.
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CCáác yc yếếu tu tốố ccảản trn trởở ththựực hc hàành nh 
nuôinuôi con con bbằằngng ssữữaa mmẹẹ

1. Thiếu một cơ quan điều phối chung và cơ chế điều
phối.

2. Công tác giám sát thực thi luật còn yếu. Văn bản
pháp luật hỗ trợ NCBSM còn chưa đủ mạnh.

3. Hoạt động quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm thay
thế sữa mẹ còn phổ biến.

4. Khó khăn về kinh phí, hạn chế về kỹ năng lập kế
hoạch và triển khai.

5. Chưa có mô hình thực sự hiệu quả, bền vững để
tăng cường NCBSM ở cộng đồng.
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CCáácc cơcơ hhộộii thuthuậậnn llợợii
• Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-

2010 đã để ra mục tiêu cụ thể về cải thiện kiến thức
và thực hành về nuôi con bằng sữa mẹ.

• Chính sách về nuôi con bằng sữa mẹ và Kế hoạch
Hành động về Nuôi dưỡng trẻ nhỏ đã được ban 
hành, trong đó NCBSM được đặc biệt chú trọng.

• Bộ Y tế ban hành các hướng dẫn khuyến nghị cho
trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và
khuyến khích cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu
ngay sau sinh

• Sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cả về
nguồn lực và tư vấn kỹ thuật.
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1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện cơ
chế phối hợp giữa các bên liên quan trong chương trình
NCBSM.

2. Đầu tư nguồn lực để nâng cao kiến thức, kỹ năng thực
hành & niềm tin về NCBSM cho mạng lưới cán bộ y tế và
cho cả cộng đồng.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy
định của chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản
phẩm thay thế sữa mẹ cũng như thúc đẩy việc thực hiện
các quy định này.

4. Xây dựng các mô hình bền vững và hiệu quả về thực hiện
NCBSM và nuôi dưỡng trẻ nhỏ hợp lý ở cộng đồng.
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◊ Suy dinh dưỡng

◊ Nuôi con bằng Sữa mẹ
◊ Thiếu vitamin A

◊ Thiếu máu do thiếu sắt

◊ Thiếu i-ốt
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Thiếu vitamin A
đe dọa đến sự sống còn, sự phát triển
của trẻ nhỏ và có thể làm mù vĩnh viễn

đôi mắt trẻ thơ!

Mắt em bé này đã bị khô, loét giác mạc
do thiếu Vitamin A, Em có thể bị mù suốt đời !
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Hiện nay, cả nước có tới 
29% trẻ em dưới 5 tuổi và
53% bà mẹ đang nuôi con 
bú bị thiếu vitamin A.
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Thiếu vitamin A ảnh hưởng xấu đến 
sự phát triển, tăng trưởng của trẻ
nhỏ. Làm giảm sức đề kháng với
bệnh tật và đặc biệt là ảnh hưởng
đến khả năng nhìn của mắt. 
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• Thiếu vitamin A làm tăng tỷ lệ tử
vong ở trẻ nhỏ lên 23%.

• Hàng năm, cả nước có khoảng 
1.500 trẻ chết do các nguyên 
nhân liên quan tới thiếu vitamin A. 
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Đầu tư cho các hoạt động
phòng chống thiếu vitamin A 

sẽ góp phần giảm tỷ lệ tử
vong, thúc đẩy sự tăng

trưởng và giữ gìn đôi mắt
trong sáng cho trẻ em!
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Lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện UNICEF 
trong lễ phát động ngày vi chất dinh dưỡng 2007
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ChChúúngng tata ccầầnn phphảảii llààmm ggìì??

• Mọi trẻ em sinh ra cần được nuôi hoàn toàn
bằng SỮA MẸ trong 6 tháng đầu.

• Mọi trẻ trong độ tuổi 6-60 tháng cần được
uống viên nang Vitamin A liều cao 2 lần/năm, 
nhưng do thiếu kinh phí nên hiện nay chúng
ta chỉ có thể ưu tiên cho trẻ 6-36 tháng tuổi.

• Chúng ta cần tuyên truyền cho các bà mẹ và
người chăm sóc trẻ biết cách sử dụng các
thực phẩm giàu vitamin A cho trẻ trong bữa
ăn hàng ngày.
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• Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bà mẹ được
Nuôi con bằng sữa mẹ. Đảm bảo mọi bà mẹ
đều được uống vitamin A ngay sau đẻ.

• Đảm bảo kinh phí để mọi trẻ em từ 6 tháng
đến 60 tháng tuổi được uống viên nang vitamin
A liều cao 2 lần trong 1 năm.

• Các cơ quan truyền thông đại chúng chủ động
tham gia, tăng cường tuyên truyền để bà mẹ
và người chăm sóc trẻ hiểu và biết cách chủ
động phòng chống thiếu vitamin A.
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◊ Suy dinh dưỡng

◊ Nuôi con bằng Sữa mẹ
◊ Thiếu vitamin A

◊ Thiếu máu do thiếu sắt

◊ Thiếu i-ốt
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Trẻ em <5 tuổi PN không có thai PN có thai

Thiếu máu do thiếu sắt*

*VDD, 2001

Thiếu máu do thiếu sắt là vấn đề sức khỏe 
cộng đồng nghiêm trọng ở Việt nam
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ThiThiếếuu mmááuu gâygây ảảnhnh hưhưởởngng ggìì
đđếếnn ssứứcc khkhỏỏee ccủủaa nhânnhân dândân vvàà

ssựự phpháátt tritriểểnn KTXH KTXH ccủủaa nưnướớcc tata??
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•• TTỷỷ llệệ chchếết sơ sinh tăng lên t sơ sinh tăng lên 20%.20%.
•• GiGiảảm chm chỉỉ ssốố thông minh thông minh ởở trtrẻẻ nhnhỏỏ vvàà

llààm gim giảảm 2m 2.5% .5% năng sunăng suấất lao đt lao độộng khi ng khi 
đđếến tun tuổổi trưi trưởởng thng thàành.nh.

•• Trên 6% bTrên 6% bịị gigiảảm khm khảả năng nh năng nhậận thn thứức c 
đđếến sun suốốt đt đờời.i.

•• ThiThiếếu mu mááu u ởở trtrẻẻ em gây thiem gây thiệệt ht hạại trên i trên 
740 tri740 triệệu USD mu USD mỗỗi nămi năm

Khi trẻ em bị thiếu máu:
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• Phụ nữ có thai bị thiếu máu sẽ tăng 
nguy cơ đẻ non, đẻ trẻ nhẹ cân; dễ mắc 
các tai biến sản khoa và con đẻ ra có 
nguy cơ cao bị thiếu máu.

• Thiếu máu ở người lớn gây thiệt hại trên 
115 triệu USD mỗi năm

Ở người trưởng thành:
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ĐưĐượợc gc gìì nnếếu thiu thiếếu mu mááu do thiu do thiếếu su sắắt t 
đưđượợc gic giảải quyi quyếết vt vàào năm o năm 2010?2010?

• Cứu được 1.300 trường hợp tử vong ở bà
mẹ.

• Cứu được 30.000 trường hợp trẻ em chết 
sơ sinh hoặc chết do những nguyên nhân có 
liên quan đến người mẹ bị thiếu máu.

• Năng suất lao động hàng năm tăng thêm 64 
triệu USD (nam giới) & 24 triệu USD (nữ giới). 

• Chỉ cần giảm đi một nửa số trẻ bị thiếu
máu do thiếu sắt, hàng năm nước ta sẽ giảm
thiệt hại được gần 182 triệu USD.
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ĐĐầầu tư cho phòng chu tư cho phòng chốống thing thiếếu mu mááu do u do 
thithiếếu su sắắt mang lt mang lạại hii hiệệu quu quảả kinh tkinh tếế rrấất cao.t cao.

HiHiệệu suu suấất đt đầầu tư đu tư đạạt  trên 23 lt  trên 23 lầầnn
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1. Ưu tiên đầu tư ngân sách để mọi bà mẹ có thai và
phụ nữ tuổi sinh đẻ được uống bổ sung viên sắt-
acid folic, phụ nữ tiền thai và trẻ em dưới 5 tuổi 
được tảy giun định kỳ (theo hướng dẫn).

2. Khuyến khích sản xuất và sử dụng các thực phẩm có 
tăng cường, bổ sung vi chất như: bột dinh dưỡng, 
nước mắm có bổ sung sắt.

3. Tăng thời lượng tuyên truyền phổ biến kiến thức về
thiếu máu do thiếu sắt trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng.
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◊ Suy dinh dưỡng

◊ Nuôi con bằng Sữa mẹ
◊ Thiếu vitamin A

◊ Thiếu máu do thiếu sắt

◊ Thiếu i-ốt
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Thiếu Iốt là nguyên nhân hàng đầu gây tổn 
thương não và chậm phát triển trí tuệ mà
chúng ta có thể phòng ngừa được.

Biện pháp phòng ngừa hiệu quả và bền 
vững nhất là toàn dân dùng muối iốt.
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HHậậu quu quảả khi bkhi bịị thithiếếu iu i--ốốtt
• Phụ nữ mang thai dễ bị sẩy thai, thai chết lưu 

hoặc đẻ non. 
• Ở giai đoạn bào thai, bộ não dễ bị tổn thương 

nặng nề, trẻ đẻ ra dễ bị đần độn và mắc các 
khuyết tật thần kinh khác. 

• Trẻ nhỏ dễ mắc chứng đần độn, thiểu năng trí
tuệ, giảm khả năng học tập.

• Người lớn có thể bị bướu cổ, giảm 25% năng 
suất lao động.

• Cộng đồng bị thiếu hụt I-ốt, chỉ số thông minh 
(chỉ số IQ) giảm 13.2 điểm.
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HHààng tring triệệu ngưu ngườời bi bịị ccáác rc rốối loi loạạnn
do thido thiếếu hu hụụt It I--ốốt gây rat gây ra

• Hơn một nửa dân số vùng Đồng bằng 
Sông Cửu long có nguy cơ thiếu iốt.

• Có đến 18 trong số 63 tỉnh trong cả 
nước đang có nguy cơ thiếu iốt.

• Mỗi năm chúng ta bị thiệt hại tới 27 
triệu USD do thiếu hụt I-ốt gây ra.
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1. Đảm bảo có đủ muối I-ốt cung cấp cho nhu
cầu hàng ngày của toàn dân

2. Vận động toàn dân sử dụng muối I-ốt trong
bữa ăn hàng ngày.

3. Duy trì kinh phí cho hoạt động phòng chống
các rối loạn do thiếu I-ốt ở các cấp.

4. Duy trì sự quan tâm chỉ đạo của chương
trình trung ương.



Tài liệu được hoàn thành với sự cộng
tác của các chuyên gia đến từ:
- Vụ Văn Xã - Bộ KH&ĐT
- Vụ XHMT - Tổng cục thống kê
- Vụ KHTC, Vụ CSSK BMTE - Bộ Y tế
- Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế
Cảm ơn UNICEF đã hỗ trợ về kỹ thuật
và tài chính để phát triển bộ tài liệu này

Trung tâm Tuyền thông Giáo dục dinh dưỡng-Viện Dinh dưỡng
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