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Tôi có lợi ích gì trong việc 
nuôi con bằng sữa mẹ?

Các bà mẹ cho con bú tận hưởng rất nhiều lợi ích:

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt quan trọng nếu bà 
mẹ đã mắc bệnh tiểu đường thai kỳ
Giảm cân nhanh hơn sau khi sinh

Giảm nguy cơ ung thư vú

Giảm nguy cơ ung thư buồng trứng

Xương chắc khỏe hơn

Ít chảy máu, đặc biệt quan trọng đối với bà mẹ có hàm lượng sắt 
thấp
Kích thích tố đặc biệt giúp bà mẹ trở nên đáng yêu và kiên nhẫn

Bé khỏe mạnh hơn

Tự hào cho bé khởi đầu tốt nhất

"Nuôi con bằng 
sữa mẹ không 
chỉ tốt cho bé 

— mà còn 
tuyệt vời 
cho mẹ."
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Ngực của bạn đang thay đổi!

Bạn có nhận thấy ngực mình đang căng đầy hơn, có thể là mềm mại? Chúng 
đang sẵn sàng tạo SỮA NON - loại sữa đầu tiên bổ dưỡng.

Sữa non tựa như "vàng lỏng", chứa đầy đủ các thành phần giúp con bạn khỏe 
mạnh. Nó giống như chất miễn dịch. Nó đậm đặc đến nỗi bé chỉ cần bú một 
hoặc hai muỗng canh mỗi lần là đủ. Bé sẽ không cần uống nước hoặc bất cứ loại 
sữa công thức nào khác, chỉ cần bú sữa non trong vài ngày đầu.

Cho bé bú mẹ hoàn toàn?
Đúng, bạn có thể!

Bạn CÓ THỂ cho bé bú mẹ hoàn toàn! Chúng tôi có thể giúp bạn. Chương trình 
Phụ nữ, Trẻ sơ sinh & Trẻ em (WIC) cũng vậy. Hãy hỏi y tá của bạn để được giới 
thiệu đến các lớp học nơi bạn có thể học cách tạo nhiều sữa và thoải mái khi nuôi 
con bằng sữa mẹ.

Bạn phải thoải mái khi cho bé bú. Nếu núm vú hay ngực của bạn bị đau, hãy 
nhờ giúp đỡ khắc phục sự cố để cả bạn và bé có thể cảm thấy thoải mái khi cho 
bú.

Bác sĩ khuyên chỉ nên cho bé bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu. Những bé 
chỉ bú mẹ sẽ khỏe mạnh hơn nhiều và phát triển tốt.
Bạn có thể tạo nhiều sữa nếu cho con bú thường xuyên và tránh cho bé bú bình 
trong tháng đầu tiên hoặc các tháng tiếp theo.

Bạn có thể cho bé bú mẹ sau khi đi học hoặc đi làm trở lại. WIC có sự trợ giúp 
đặc biệt, bao gồm cả máy hút sữa, cho các bà mẹ cho con bú trong khi phải đi 
học hoặc đi làm.
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Huyền thoại về việc nuôi con bằng sữa mẹ
Những vấ ề thường gặp và sự thật về việc nuôi con bằng sữa mẹ:

Cho bé bú mẹ sẽ KHÔNG LÀM TỔN THƯƠNG núm vú. Núm vú có thể bị ếu bé k hông áp sát vào 
ngực bạ ể tránh k hó chị ể miệng bé mở r ộng và giúp bé ngậ ầy một phầ ều 
này thường giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Y tá có thể giúp áp bé vào ngực bạn. Sau khi về nhà, WIC 
cũng có thể giúp bạn.

"Tôi bị đau núm vú."

Bạn k hông cầ ể lộ cơ thể k hi cho con bú. Một số bà mẹ sử dụng một tấ ặ ị ể ậ y. 
Hoặc thử mặc áo ba lỗ khoét nách rộng bên trong áo khoác - nâng áo ba lỗ lên từ phía dưới ể cho 
bé bú trong kh i chiếc áo vẫn che phủ thân người của bạn và sẽ k hông ai nhìn thấy bất cứ thứ gì .

"Tôi xấu hổ khi cho bé bú trước mặt mọi người."

Giận dữ có thể kh iến bạ ẳng và có thể mất nhiều thời gian hơ ể sữa " tiết" hoặc chảy ra.
ều này có thể khiến bé khó chịu và bé có thể khóc. Sữa không bị "xấu" mà chỉ là dòng sữa chảy 

chậm hơn. Hãy hít thở chậm, sâu, thả lỏng vai 10 lần và sữa sẽ bắ ầu chả y.

"Tôi rất giận dữ nên sợ sữa của mình sẽ bị hỏng."

Hãy xem tã của bé ể biết lượng nước tiểu và phân mỗi ngày. Những gì nạp vào ều phải thải ra.  
Một số lượng phân hàng ngày trong những ngày ầu cho thấy bé yêu của bạn nhận ược 
nhiều sữa non.  Sau ngày thứ tư, hãy kiểm tra 4-5 tã ướt và ít nhất 2 hoặc 3 lượng phân bé thải ra 
trong vòng 24 giờ ều này có nghĩ ậ ược rất nhiều thực phẩm chỉ bằng bú mẹ .

"Tôi sẽ không thể biết rõ liệu bé có nhận được 
đầy đủ dưỡng chất hay không khi chỉ bú mẹ."

Quá trình mang thai - chứ k hông phải là cho con bú - sẽ ổi hình dạng ngực .

"Tôi nghe nói ngực mình sẽ chảy xệ."
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Huyền thoại về việc nuôi con bằng sữa mẹ
Những vấn đề thường gặp và sự thật về việc nuôi con bằng sữa mẹ:

Bà mẹ CÓ THỂ cho con bú ngay cả khi phải đi học hoặc đi làm, và WIC có thể cung cấp cho bạn 
thêm thông tin về việc hút sữa mẹ. Nhiều bà mẹ đang làm việc nói rằng tốt nhất là chỉ nên cho bé 
bú ở nhà (không bú bình hoặc ngậm núm vú giả), nhưng hãy để bé bú bình bằng sữa mẹ đã hút 

  ra trong ngày làm việc. Bà mẹ cho con bú ít nghỉ làm hơn để chăm con ốm, đồng thời mẹ và bé  
dễ gắn bó sau thời gian xa cách.

"Tôi không thể cho con bú vì phải làm việc (hoặc đi học) trở lại."

Sữa mẹ với một ít nicotin vẫn có nhiều dưỡng chất hơn sữa công thức. Không hút thuốc gần bé và 
cắt giảm việc hút thuốc càng nhiều càng tốt, nhưng cho bé bú mẹ vẫn là tốt nhất.

"Tôi hút thuốc."

Các bà mẹ cho con bú có thể uống nhiều loại thuốc thông thường chữa bệnh cảm, sốt hay đau 
nhức và nhiều loại thuốc kháng sinh. Hãy hỏi bác sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

"Tôi không thể uống bất cứ thuốc gì khi bị bệnh."

Bà mẹ cho con bú vẫn có thể uống rượu. Nếu bạn uống nhiều hơn một cốc, hãy đợi vài giờ trước 
khi cho bú. Nếu bạn sắp uống nhiều rượu, hãy gửi bé ở cùng một người tin cậy và tỉnh táo và đợi 
cho đến khi bạn tỉnh táo rồi mới cho bú.
Không dùng thuốc an thần khi đang cho bú. Thuốc có thể gây tổn thương hay thậm chí là khiến bé 
tử vong.

"Tôi rất thích tiệc tùng."

Nuôi con bằng sữa mẹ thực sự tốt cho các bà mẹ mắc bệnh tiểu đường và bé yêu của họ. Bú mẹ 
hoàn toàn có thể giúp bé giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

"Tôi mắc bệnh tiểu đường."

Sau khi sinh mổ, bạn sẽ cần được trợ giúp nhiều hơn để bắt đầu cho con bú vì bạn chưa thể di 
chuyển, nhưng mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là khi bạn sẽ không cần phải chuẩn bị, 
đun nước hay rửa bình sữa. Y tá có thể giúp bạn tìm vị trí cho bú thoải mái mà vẫn tránh cho em 
bé cách xa vết mổ của bạn.

"Tôi sẽ sinh mổ nên rất khó cho con bú."

Trong quá khứ, nhiều bà mẹ không cho con bú đã không biết đến những lợi ích của việc cho con 
bú hoặc không được giúp đỡ khắc phục sự cố. Nay chúng tôi đã biết nuôi con bằng sữa mẹ quan 
trọng như thế nào đối với mẹ và bé. Hãy yêu cầu chúng tôi giúp đỡ nếu bạn gặp sự cố.

"Không ai trong gia đình tôi cho con bú nên tôi không thể."

Ngay cả khi bạn ăn ít thì sữa của bạn cũng chứa nhiều dưỡng chất hơn sữa công thức. Tuy nhiên, 
bạn sẽ khỏe mạnh hơn và cảm thấy tốt hơn nếu ăn đủ chất. Điều này sẽ nêu gương tốt cho gia 
đình bạn.

"Tôi không ăn uống lành mạnh nên sữa của tôi sẽ không tốt 
bằng sữa công thức."

4



Trẻ bú mẹ thường ít bị bệnh 
hơn trẻ uống sữa công thức

Trẻ bú mẹ ít có nguy cơ bị:

 Nhiễm khuẩn hô hấp (khó thở)
 Tiêu chảy
 Táo bón
 Nhiễm trùng tai
 Dị ứng và bệnh chàm
 Hen suyễn
 Ung thư ở trẻ em
 Đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS)

Khi lớn lên, trẻ bú mẹ thường ít gặp 
các vấn đề về sức khỏe, bao gồm:

 Tiểu đường
 Béo phì
 Hen suyễn
 Bệnh tim
 Răng khểnh và sâu răng

"Bắ ầu cho con bú 
mẹ sẽ rắc rối hơn một 
chút ở ạ ầu

nhưng trẻ khỏe 
mạnh sẽ khiến 
cuộc sống của 

bạn dễ dàng hơn 
trong thời gian 

dài."

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị bệnh đều không vui và khóc nhiều hơn. 
Chúng thường k ơn. Phả ấ ờ ể

ĩ và chọ ốc.
ẹ phải nghỉ việc. Trẻ khỏ ạ ẻ hơn.
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Lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ
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Lợi ích cho bé
Ít tiêu chả y
Í
Giảm nguy cơ SIDS 

ột tử ở trẻ sơ sinh)
Ít táo bón
Ít dị ứng
Giảm nguy cơ hen suyễn
Giảm nguy cơ ung thư ở tr ẻ em
Giảm nguy cơ tiể ường
Giảm nguy cơ béo phì
Thờ ần gũi với mẹ
R ẳng hơn, chắc k hỏe hơn
Thông minh hơn

Lợi ích cho mẹ
Giảm cân dễ dàng hơn
Mẹ bình tĩnh & k iên nhẫn hơn
Có thể nghỉ ngơi k hi cho con bú
Không phải chuẩn bị và rử ữ
Dễ ạ
Bé khỏe mạnh hơn, dễ ơn
Bé dễ dỗ hơn khi bú mẹ
Sữ ẹ chả ười k
bẩn quần á o
Bé thơm hơn
Giảm nguy cơ ung thư vú
Giảm nguy cơ ung thư buồng trứng
Giảm nguy cơ mắc bệnh tiể ường



Khởi đầu tuyệt vời -

da áp vào da & ôm ấp
Bé muốn ở rất gần bạn, sát vào cơ thể, da áp vào da. 

Sau khi sinh, bé sẽ được lau khô và đặt da áp vào da trên bụng 
của bạn. Điều này sẽ giúp bé cảm thấy an toàn, ấm áp và hít 
thở tốt hơn. Đây là thời điểm tốt nhất để bắt đầu gắn kết bé 
yêu của bạn, khởi đầu mối quan hệ gần gũi yêu thương.

Trẻ sơ sinh đã sẵn sàng bú mẹ ngay sau khi sinh, một số bé 
thậm chí còn bú mẹ ngay trong phòng sinh! Trẻ sơ sinh thường 
có thể tìm vú và bắt đầu tự bú mẹ sau khi sinh.

Nếu bạn sinh mổ, bố có thể bế bé áp vào da để giữ bé ấm áp và 
ngủ yên cho đến khi bạn tỉnh táo và sẵn sàng chăm bé. 

Bạn và bé sẽ được "ôm ấp", ở chung phòng cả ngày lẫn đêm. 
Điều này giúp bạn dễ thực hành kỹ thuật da áp vào da và cho 
bú, giúp bé luôn vui và tăng cân tốt. Điều này cũng giúp bạn 
cảm thấy tự tin khi chăm sóc bé và có thời gian gắn kết đặc 
biệt giữa mẹ và con.

"Áp da vào da, cho 
bé bú mẹ thường 
xuyên và ôm ấp bé là

những gì bé 
muốn và cần."
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Những ngày ầu, nếu bú no sữa công thức, bé sẽ không tập bú mẹ nhiều trong khi 
vú mẹ  vẫn còn mềm. Sau ngày thứ 3, ngực của bạn sẽ hơn và bé sẽ khó ngậm 
vú. Nếu không tập bú mẹ , bé có thể gặp khó k khi ngậm ầu vú và bú,  và ngực 
của bạn có thể trở nên quá to  và sữa. Cho bé bú mẹ hoàn toàn và rất thường 
xuyên trong nhữ ầu sẽ giúp bảo vệ ngực của bạn.

Bạn dễ bị căng sữa.

Dạ dày của bé không ược 'bịt kín' hoặc bảo vệ khi sinh. Tiếp xúc sớm với protein sữa 
bò (trong sữa công thức) có thể khiến bé bị tiểu ường hoặc hen suyễn sau này. Cho 
bé bú mẹ hoàn toàn giúp bảo vệ ược nhiều vấ ề về sức k hỏe.

Bé dễ gặp phải các vấn đề về dạ dày, hen suyễn và tiểu đường

Cho bé bú mẹ thường xuy ên giúp vú tạo sữa NHANH HƠN. Bạn có thể ượng sữa 
của mình bằng cách cho bé bú THƯỜNG XUYÊN HƠN. Bú sữa công thức khiến bé 
thường ít bú mẹ hơn nên vú bạn tạo sữa ÍT HƠN. Cho bé bú mẹ thường xuyên, tránh 
sữa công thức và núm vú giả sẽ giúp vú bạn tạo nhiều sữa.

Ngực bạn không có đủ sự kích thích để tiết sữa dồi dào.

Bé sử dụng ưỡi và miệng khác nhau trên vú mẹ và bình sữa. Trong những tuần ầu, 
nhiều bé bị nhầm ẫn nếu bạn vừa cho  bé bú mẹ vừa bú bình và bé sẽ không bao giờ 
bú tốt k hi bú mẹ . Cho bé bú mẹ hoàn toàn sẽ giúp mẹ và bé trở thành các chuyên gia 
bú mẹ , khi mẹ ẵ ọc hoặ ở ại, bé bú mẹ có thể bú bình 
mà không nhầ ẫn.

Bé sẽ nhầm lẫn về cách ngậm đầu vú hoặc bú tốt.

Dự định vừa cho bé bú 
mẹ vừa bú bình?

Nhiều bà mẹ dự ịnh vừa cho bé bú mẹ vừa bú bình. Tuy nhiên, trong những tuần 
ầu sau k hi sinh, bổ sung sữa mẹ bằng bình sữa công thức trong k hi mẹ và bé 

ọc cách cho bú và bú mẹ có thể gây ra nhiều vấ ề như:

"Bạn CÓ THỂ thành công k hi chỉ 
cho bé bú mẹ trong những ngày 

ầ ầu .

Chúng tôi có thể 
giúp bạn. WIC cũng 

vậy."
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