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1000 NGÀY VÀNG VÀ SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA NÃO BỘ TRẺ EM

Não bộ của trẻ bị ảnh hưởng

nhiều nhất với chế độ dinh

dưỡng của mẹ từ khi nằm

trong bào thai, giai đoạn giữa

của thai kỳ cho tới 2 tuổi.



1000 NGÀY VÀNG VÀ SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA NÃO BỘ TRẺ EM

• Trong giai đoạn sơ sinh và trẻ nhỏ, não phát 
triển rất nhanh, trọng lượng não đạt được 
80% khi trẻ được 2 tuổi. 

• Phòng chống suy dinh dưỡng đặc biệt suy
dinh dưỡng thấp còi, liên quan đến thiếu vi 
chất dinh dưỡng là một giải pháp quan
trọng để giúp trẻ tăng trưởng tốt và có não
bộ phát triển hoàn thiện



1000 NGÀY VÀNG VÀ SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA NÃO BỘ TRẺ EM

 Chế độ dinh dưỡng của bà 
mẹ trong thời kỳ mang thai 
rất quan trọng với sự phát 
triển của não bộ. 

 Chế độ ăn của bà mẹ trong
thời kỳ mang thai đáp ứng
đủ nhu cầu dinh dưỡng
đảm bảo sự phát triển não
bộ của trẻ nhỏ, trẻ không bị
suy dinh dưỡng bào thai

 Hướng dẫn chế độ ăn của
bà mẹ qua tháp dinh dưỡng
hợp lý cho phụ nữ có thai
và bà mẹ cho con bú



1000 NGÀY VÀNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 
NÃO BỘ TRẺ EM

 Một số nghiên cứu cho thấy khẩu phần ăn của bà mẹ mang
thai có đủ falte sẽ giảm 50% khuyết tật ống thần kinh của trẻ.

 Chế độ ăn hợp lý kết hợp với bổ sung sắt và acid folic cho bà
mẹ trong thời kỳ mang thai giúp phòng chống thiếu máu,
thiếu sắt cho bà mẹ và trẻ em. Ngoài ra còn giúp phòng chống
khuyết tật ống thần kinh do thiếu acid folic.
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1000 NGÀY VÀNG VÀ SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA NÃO BỘ TRẺ EM

Nghiên cứu ảnh hưởng của trẻ bị nhẹ cân khi sinh do 

người mẹ bị thiếu dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai
đối với chỉ số IQ của trẻ: 

– Với mỗi 1 kg thấp hơn khi sinh ra (so với anh/chị

em sinh đôi) IQ ngôn ngữ về sau sẽ thấp hơn 13 

điểm (13.2%). 

– Thiếu vitamin A, sắt, kẽm và i ốt cộng lại có thể

làm giảm chỉ số IQ của cộng đồng từ 10-15 điểm



NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ VÀ CHO TRẺ 
ĂN BỔ SUNG HỢP LÝ

 Mặc dù tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi đã giảm tốt so với các nước
trong khu vực nhưng số liệu thống kê cho thấy suy dinh dưỡng
thấp còi tăng nhanh trong giai đoạn ăn bổ sung của trẻ từ 12% 
(6 tháng) lên 29% (2 tuổi)

 Giải pháp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trong giai đoạn
này

+ Bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu

+ Bắt đầu ăn bổ sung đúng lúc (lúc 6 tháng tuổi)

+ Chế độ ăn đa dạng (ít nhất 5/8 nhóm thực phaamrr/ngày)

+ Ăn nhiều bữa (ít nhất 3 bữa/ngày)

+ Duy trì bú sữa mẹ (kéo dài đến 2 tuổi)

+ Chế biến thực phẩm an toàn trong môi trường vệ sinh



Phòng chống thiếu vi chất giúp trẻ
phát triển não bộ

Một số vi chất dinh dưỡng đặc biệt quan trọng đối với
sự phát triển của não bộ:

- Các loại vitamin: Vitamin B1, vitamin B3, Vitamin A, 
Vitamin B6, Vitamin B12, Folate, Vitamin E, Vitamin 
D, vitamin C

- Các loại chất khoáng: i-ốt, sắt, kẽm, selen, kali, 
magie…

- Một số chất dinh dưỡng khác như Lutein, Flavonoid, 
GABA…



Nghiên cứu và sản
xuất các sản phẩm

dinh dưỡng





Tháp dinh dưỡng cho học sinh
tiểu học







CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG – QUAN 
TRỌNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT VÀ TRÍ TUỆ 



PHẦN MỀM XÂY DỰNG THỰC ĐƠN CÂN BẰNG 
DINH DƯỠNG TRÊN WEBSITE



Chương trình bữa ăn học

đường tại thành phố Hà Nội

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn 
của học sinh

Họp triển khai Dự án với Phòng Giáo dục và nhà trường



RAU LÁ, RAU CỦ QUẢ VÀ TRÁI CÂY/QUẢ CHÍN

GIÁO DỤC DINH DƯỠNG



PROTEIN
 Protein là thành phần thiết yếu cấu trúc, hình thành, duy trì, tái

tạo cơ thể. Nhu cầu khuyến nghị protein 13-20% tổng năng

lượng khẩu phần

 Khuyến cáo sử dụng lượng thực phẩm giàu đạm một cách hợp

lý. Vì theo kết quả tổng điều tra năm 2019, người Việt có xu

hướng tăng sử dụng chất đạm cả khu vực nông thôn và thành

phố



CHẤT BÉO

 Chất béo chiếm 60% trọng lượng não và các dây thần
kinh.

 Thành phần chính của màng tế bào não và bao myelin 
bao quanh tế bào thần kinh.

+ Nhu cầu khuyến lipid của trẻ 1-2 tuổi chiếm 30-40% 
năng lượng khẩu phần

+ Nhu cầu khuyến nghị lipid của trẻ 3-5 tuổi chiếm 25-
30% năng lượng khẩu phần

+ Nhu cầu khuyến nghị lipid của trẻ 6-18 tuổi chiếm
20-30% năng lượng khẩu phần



Khuyến nghị nhu cầu các acid béo cần
thiết cho trẻ em

Thành phần chủ yếu của các acid béo tham gia cấu
tạo não. DHA cần thiết cho sự phát triển não bộ và
quá trình Myelin hóa tế bào thần kinh

0–2 tuổi: 0.2–1% acid béo

2–4 tuổi: 100–150 mg (DHA+EPA)

4–6 tuổi: 150–200 mg (DHA+EPA)

6–10 tuổi: 200–250 mg (DHA+EPA)

> 10 tuổi: như người lớn (250 mg DHA+EPA)



PHÒNG CHỐNG THỪA CÂN BÉO PHÌ CHO TRẺ EM
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Tình trạng thừa cân và béo phì ở học sinh tiểu học
từ ngoại thành tới thành thị
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PHÒNG CHỐNG RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA DO THỪA CÂN BÉO PHÌ 
Ở TRẺ EM

Tỷ lệ rối loạn mỡ máu ở trẻ em béo phì tiểu học: Điều tra 2011 
trên 500 trẻ béo phì
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GIẢI PHÁP CHO DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG

 Xây dựng tiêu chuẩn bữa ăn học đường, tháp dinh dưỡng
cho học sinh

 Chương trình bữa ăn học đường

 Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng

 Giáo dục dinh dưỡng



GIẢI PHÁP CHO DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG

 Môi trường học đường: Xây dựng tiêu chuẩn các thực
phẩm được bán ở căng tin, quán hàng quanh cổng
trường

 Chính sách tiếp thị, quảng cáo thực phẩm cho trẻ em

 Tăng cường hoạt động thể lực

 Theo dõi đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh
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PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ 
BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY CHO NGƯỜI 

TRƯỞNG THÀNH



Chất bột đường (carbonhydrat)

Não sử dụng 25% glucose của cơ thể

Nếu glucose máu quá thấp: Trở nên thiếu kiên
nhẫn, quá khích, khó chịu

 Xu hướng ảnh hưởng của một số trào lưu ăn uống
giảm carbonhydrat: Low carb, Keto….



Sản phẩm hỗ trợ phòng chống và kiểm
soát béo phì và bệnh mạn tính không lây



KẾT LUẬN

- Chế độ dinh dưỡng quan trọng quan trọng trong suốt cả 

cuộc đời giúp chúng ta có não bộ khỏe mạnh. 

- Giai đoạn 1000 ngày đầu đời là giai đoạn não phát triển 

rất nhanh vì vậy chế độ dinh dưỡng của bà mẹ mang thai, 

nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý là rất quan trọng

- Chế độ ăn lành mạnh đủ dinh dưỡng sẽ giúp trẻ em tuổi 

học đường phát triển tốt về thể lực và não bộ

- Với người trưởng thành và người cao tuổi cần có chế độ 

ăn hợp lý, lành mạnh để cơ thể và não bộ khỏe mạnh.



GIẢI PHÁP DÀI HẠN

Việt Nam đang xây dựng chiến lược Quốc gia
dinh dưỡng năm 2021-2030 trong đó các giải
pháp tập trung:

- Chăm sóc và dinh dưỡng cho bà mẹ có thai
và nuôi con bú

- Nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung

- Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

- Phòng chống thiếu vi chất trẻ em

- Chương trình dinh dưỡng và giáo dục dinh
dưỡng học đường



GIẢI PHÁP DÀI HẠN

- Phòng chống và kiểm soát thừa cân, béo phì
cho trẻ em

- Phòng chống và kiểm soát thừa cân, béo phì
và mắc bệnh mạn tính không lây cho người
trưởng thành tại cộng đồng

- Dinh dưỡng bệnh viện

- Dinh dưỡng cho người cao tuổi

Để cải thiện sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng, 
cũng như giúp cho não bộ phát triển và khỏe
mạnh trong cả vòng đời




