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Sữa mẹ và em bé mới sinh  
 
Y tá hộ sản chăm sóc quý vị sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho 
quý vị trong việc tiến hành và tiếp tục cho bé bú sữa mẹ. 
Xin đừng ngần ngại hỏi ý kiến của y tá hộ sản bất cứ lúc 
nào. 
 
 

Những nguy cơ nếu không cho bé bú sữa 
mẹ  
 
Quý vị cho bé bú sữa gì, đó là một trong những quyết 
định quan trọng nhất mà quý vị sẽ làm.  Nhân viên của 
Bệnh viện Mater Mothers sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho 
quý vị về việc cho bé bú theo sự chọn lựa của quý vị. 
 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới và sự nghiên cứu hiện hành, 
không cho bé bú sữa mẹ sẽ có những nguy cơ cho em 
bé và quan trọng là quý vị phải biết rõ điều này. 
 

 Đối với em bé, không bú sữa mẹ, sẽ làm tăng 
nguy cơ bị nhiễm trùng như nhiễm trùng lỗ tai, 
viêm bao tử và sưng phổi.  Nguy cơ em bé bị 
mập phì, bị tiểu đường loại 1 và 2, ung thư máu 
và bị hội chứng em bé chết đột ngột (SIDS) cũng 
gia tăng. 
 

 đối với em bé sinh thiếu tháng, không bú sữa mẹ 
thì nguy cơ viêm ruột và dẫn đến hoại tử sẽ gia 
tăng. Tình trạng này thông thường phải giải 
phẫu. 
 

 đối với người mẹ, không cho con bú sữa mẹ thì 
trươờng hợp bị ung thư vú trước khi tắt kinh, 
ung thư buồng trứng, tiểu đường loại 2 và không 
sụt cân sau khi sanh sẽ gia tăng. 

 
Những sự khác biệt về kết quả liên quan đến sức khỏe 
có thể được giải thích là do sự hiện diện của những yếu 
tố miễn dịch đặc biệt và bẩm sinh trong sữa mẹ. Nói 
cách khác, mỗi người mẹ tạo sữa đặc biệt cho nhu cầu 
riêng của con mình với sự kháng bệnh riêng biệt. Vì vậy 
Hội Đồng Nghiện Cứu Y Tế và Y Khoa Quốc Gia 
(NHMRC) và Chiến Lược Quốc Gia về Sữa Mẹ của Úc 
2010-15 khuyên tất cả em bé nên bú sữa mẹ hoàn toàn 
trong 6 tháng và nên tiếp tục ít nhất cho đến khi bé được 
1 tuổi.  Bà mẹ và em bé có thể tiếp tục việc cho con bú 
sữa mẹ càng lâu càng tốt.  Tổ chức Y tế Thế giới khuyên 
em bé nên bú sữa mẹ ít nhất là 2 năm.  
 
 

Vú mẹ tạo sữa như  thế nào?  
 
Việc cho con bú sữa mẹ sẽ tiến triển tuỳ theo cung và 
cầu.  Mỗi lần em bé bú, cơ thể của quý vị sẽ tạo sữa cho 
lần sau.  Em bé càng bú nhiều, cơ thể của quý vị càng 
tạo sữa nhiều. Quý vị không cần đợi đến lúc vú căng sữa 
mới cho bé bú.  
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Ở chung phòng 
 
Bệnh viện Mater Mothers sẽ để quý vị và em bé ngủ 
chung phòng 24 giờ một ngày.  Khi ở chung phòng, 
người mẹ sẽ có thể đáp ứng khi bé có dấu hiệu muốn 
bú, sẽ giúp cho sữa mẹ chảy thông bằng cách để sữa 
chảy tự nhiên.  Ở chung phòng sẽ giúp người mẹ gần 
gũi con mình và có tự tin trong việc chăm sóc cho bé.  
Những cuộc điều nghiên hiện hành cho thấy người mẹ 
và em bé ở chung phòng thì cả hai sẽ ngủ được nhiều 
hơn. 

 

Những dấu hiệu bé muốn bú – làm sao để 
biết em bé sẵn sàng bú 
 
Hãy để ý và đáp ứng sớm với những dấu hiệu cho thấy 
em bé muốn bú.  Những dấu hiệu này gồm có:  
 

 mắt chớp nhanh 
 

 chắt lưỡi hay nút lưỡi 
 

 há miệng và kiếm đồ để nút 
 

 đưa bàn tay vào miệng và nút tay 
 

 ngọ nguậy tay chân 
 

 nói chung tỉnh táo hơn và hoạt động nhiều hơn.  
 

Khóc là một dấu hiệu trễ của sự đói.  Đừng chờ đến 
khi bé có dấu hiệu này vì em bé sẽ khó ngậm vú hơn 
khi khóc lóc. 

 

Bú sữa mẹ lần đầu tiên 
 
Những bước đầu tiên đẫn đến việc cho con bú sữa mẹ 
thành công là sớm có sự tiếp cân da thịt giữa mẹ và con 
- nếu được, cho bé tiếp cận da thịt với mẹ một cách 
không gián đoạn ngay sau khi em bé ra đời (mặc dù sự 
tiếp cận da thịt này vẫn có ích vào bất cứ lúc nào).  Việc 
này sẽ khuyến khích bé liếm, dí mũi vào, sờ, ngửi và 
cuối cùng là bú khi bé đã sẵn sàng, thông thường là 
trong tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi bé ra đời.  Nên đợi 
bé bú lần đầu tiên xong rồi mới cân và tắm cho bé.   
 
Ngậm vú và đặt bé đúng cách vào vú cũng rất quan 
trọng.  Hãy nhờ y tá hộ sản hướng dẫn khi cho bé ngậm 
vú, cho đến khi quý vị đủ tự tin để làm điều này một 
mình. 
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Em bé tự ngậm vú  
 
Em bé có những phản xạ tự nhiên giúp bé tìm đến vú 
mẹ, từ lúc mới sinh ra, mà không cần hoặc với rất ít sự 
giúp đỡ của người khác.  Hoạt động này có thể diễn ra 
sớm khi bé chào đời được một đến hai giờ và tiếp tục 
cho đến khi bé được ít nhất ba tháng. 
 
Những hoạt động này bao gồm: 
 

 le lưỡi 
 

 xoay đầu từ bên nay qua bên kia 
 

 ngọ nguậy 
 

 tìm kiếm và nắm lấy núm vú 
 

 ngậm vú 
 

 nút 
 

Những chỉ dẫn sau đăy sẽ giúp quý vị cho em bé ngậm 
vú: 
 

 Làm quen với những dấu hiệu đói bụng của em 
bé  
 

 Em bé yên ổn – em bé sẽ làm theo phản xạ nếu 
bé yên ổn thay vì quạu quọ 

 

 Bắt đầu với sự tiếp cận da thịt 
 

 Bế em bé theo cách quý vị cảm thấy đúng, như 
bồng bé thẳng đứng trên ngực giữa hai vú.  Quý 
vị cũng có thể ẩm bé hơi ngửa ra sau vì tư thế 
này giúp em bé dễ dàng tìm đến vú mẹ 

 

 Khi em bé sẵn sàng bú thì bé sẽ ngẩn đầu và 
chúi vào hay nhích đến núm vú, bằng cách dùng 
má hay cằm để lèo lái đến nơi 

 

 Khi bé đến gần vú thì bé sẽ rúc vào núm vú.  
Đừng thúc giục bé, cứ để bé thong thả 

 

 Khi em bé tìm được vú, bé sẽ thè lưỡi để liếm 
núm vú.  Bé có thể dùng nắm tay đè lên vú của 
quý vị hay dùng bàn chân để cọ vào bụng quý vị. 
Điều này sẽ khiến chất oxytocin tiết ra, đây là 
một kích thích tố giúp cho sữa tiết ra 

 

 Khi em bé tìm ra núm vú, bé sẽ dí cằm vào vú, 
há miệng to ra hướng vào vú, ngậm lấy vú và 
bắt đầu nút 

    

 Áp mông của bé sát vào người của quý vị, bợ 
lấy cổ và vai của bé và tránh tạo áp lực lên đầu 
bé.  Đầu của bé cần được tự do để bé có thể đặt 
đầu vào đúng vị trí để ngậm vú đúng cách 

 
Những em bé nhẹ cân, sinh thiếu tháng hay ngủ li bì có 
thể cần sự giúp đỡ để ngậm vú.  
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Dấu hiệu ngậm vú đúng cách 
 
 người mẹ cảm thấy thoải mái, chẳng hạn như 

không bị đau hay rát 
 

 nhịp điệu nút vú dài và đều đặn. Bé nút càng chậm 
chừng nào thì càng nút được nhiều sữa chừng nấy. 

 
 em bé có vẻ thoải mái 
 
 vú của quý vị mềm đi khi bé bú. 
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Núm vú bị đau hay bị thương tổn 
 
Núm vú hơi bị đau trong những ngày đầu cho con bú là 
bình thường.  Tuy nhiên, núm vú bị thương tổn hay bị 
trầy trụa là không bình thường và thông thường có nghĩa 
là bé ngậm vú không đúng cách.  Nếu núm vú của quý vị 
bị trầy hay bị nứt, xin nhờ ý tá hộ sản hướng dẫn khi cho 
bé ngậm vú.   
 
Núm vú tạo một loại dầu tự nhiên, và những loại kem 
thoa có thể làm nghẹt lỗ thông của những tuyến trong 
núm vú, làm tăng nguy cơ bị viêm vú. Sữa mẹ chứa 
những chất lành da cho nên sữa mẹ là liều thuốc tốt nhất 
cho núm vú bị đau. Xoa nhẹ sữa mẹ vào núm vú sau khi 
cho bé bú và để cho sữa khô đi trước khi mặc áo ngực 
vào.  Để tránh bị nhiễm trùng quý vị nên luôn luôn rửa 
tay trước khi sờ vào vú.   

 
Cho bé bú theo sự đòi hỏi của bé 
 
Nên cho em bé bú khi bé đói. Cứ để cho bé bú cho đến 
khi bé no và ngủ đi hoặc nhả vú ra. Quý vị sẽ để ý thấy 
trong những ngày đầu tiên em bé sẽ nút nhiều hơn cho 
đến khi quý vị có sữa, thường là vào ngày thứ hai hay 
thứ ba.  Đây là điều bình thường và phải được khuyến 
khích. 
 
Cho em bé bú khi bé có dấu hiệu đói bụng. Thời gian nút 
vú có thể thay đổi mỗi lần bú.  Hãy để cho bé bú bên vú 
thứ nhất cho đến khi bé ngưng động tác nút sữa nhịp 
nhàng và đầy dinh dưỡng.  Bé có thể nút chút ít vào lúc 
cuối.  Điều này là bình thường và giúp cho bé nhận được 
lượng sữa có nhiều chất béo vào giai đoạn cuối.  Em bé 
sẽ ngủ lâu hơn và lên cân nhiều hơn khi bé được nút 
thêm vào lúc cuối. 
 
Thông thường em bé bú từ 8 đến 12 lần một ngày.  Nếu 
thời gian giữa các lần bú kéo dài hơn thì bé sẽ thường 
bú nhiều lần liên tục sau đó.  Có những em bé không có 
dấu hiệu đói bụng cho nên nếu quý vị gặp khó khăn đánh 
thức bé thì xin cho y tá hộ sản biết. 



 

 

Làm sao tôi biết em bé bú đủ sữa mẹ? 
 
Sữa mẹ chứa tất cả sự bổ dưỡng và chất lỏng mà em bé 
cần dùng trong sáu tháng đầu đời.  Bé không cần thêm 
chất lỏng nào khác. Quý vị có thể an tâm là bé bú đủ 
sữa mẹ nếu như: 
 

 bé tiểu ướt 5 đến 6 tấm tả giấy mỗi ngày (hay 6 
đến 8 tấm tả vải) và nước tiểu của bé màu nhạt. 
 

 bé đi tiêu phân lỏng 2 đến 3 lần mỗi ngày, màu 
vàng, hay màu hột cải.  Sau khi được 6 tuần, bé 
sẽ ít đi tiêu hơn, nhưng không có gì đáng lo nếu 
như em bé vẫn tiểu ướt số tả bình thường.  Em 
bé bú sữa mẹ ít khi bị bón. 
 

 bé ngủ yên sau đa số những lần bú 
 

 bé tỉnh táo khi thức dậy 
 

 miệng của bé ẩm ướt. 
 

Bú dặm 
 
Bệnh viện Mater không cho em bé bú sữa mẹ bú dặm 
thêm sữa bột hay nước đun sôi để nguội (ngoại trừ 
trường hợp bệnh lý) vì những lý do sau đây: 
 

 Bất cứ loại sữa bột nào mà em bé bú trong giai 

đoạn sơ sinh sẽ gây cản trở cho sự miễn nhiễm 

mà sữa mẹ sẽ tạo ra trong ruột của bé 
 

 Cả sữa đậu nành lẫn sữa bò đều có thể gây dị 

ứng 
 

 Vú của quý vị sẽ bớt tạo sữa nếu quý vị không 

cho bé bú mẹ thường xuyên hay thay thế bằng 

sữa bột 
 

 Vú của quý vị có thể bị căng sữa và bị đau nếu 

sữa không thoát ra thường xuyên 
 

 Cách nút vú mẹ và nút bình của bé sẽ hoàn toàn 

khác nhau.  Em bé bú sữa mẹ sẽ lẫn lộn giữa 

hai thứ và có thể gặp khó khăn trong việc ngậm 

vú đúng cách.  

Núm vú giả 
 
Dùng núm vú giả sớm có thể gây trở ngại cho quá trình 
bé bú sữa mẹ tự nhiên.  Núm vú giả có thể góp phần làm 
bé chậm lên cân, sớm dứt sữa và miệng bé cũng như 
núm vú của mẹ dễ bị nhiễm nấm. Không nên cho em bé 
bú sữa mẹ ngậm núm vú giả thường xuyên.  Nếu quý vị 
dùng núm vú giả thì phải rửa thường xuyên bằng nước 
nóng và xà bông, xả cho sạch và để khô. Cất giữ núm vú 
trong một hộp sạch. 
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Đồ che núm vú 
 
Đồ che núm vú làm bằng loại mũ (silicone) mềm và có 
thể dùng để giúp các bà mẹ có núm vú bằng phẳng hay 
bị thụt vào trong, có thể tiếp tục cho con bú vú.  Tuy 
nhiên, điều quan trọng là quý vị không nên dùng đồ che 
núm vú cho đến khi vú của quý vị bắt đầu có sữa 
(thường là vào ngày thứ ba), và với sự giúp đỡ của một 
y tá hộ sản. 
 
Quý vị nên nhờ một chuyên gia về việc cho con bú sữa 
mẹ hay y tá chuyên về sức khỏe nhi đồng nếu quý vị 
xuất viện và phải dùng đồ che núm vú.  Quý vị có thể 
ngưng dùng đồ che núm vú khi quý vị cảm thấy thoải mái 
cho cả quý vị lẫn em bé.  
 
Quý vị có thể dùng nước lạnh để xả đồ che núm vú, 
dùng nước nóng pha xà bông để rửa đi sữa bị dín lại, 
xong xả nước kỹ lưỡng và để khô (hay dùng khăn giấy 
chậm cho khô).  Cất giữ trong một hộp kín, sạch và khô, 
hộp này cũng phải được rửa mỗi ngày theo như cách ở 
trên. 
 

Tiếp tục cho bé bú sữa mẹ sau khi xuất viện 
 
Trong những giai đoạn đầu của việc cho bé bú sữa mẹ, 
thói quen bú của bé sẽ thay đổi rất nhiều.  Nên nhớ, 
lượng sữa mà quý vị tạo ra sẽ tùy thuộc vào sự kích 
thích do sự nút vú của em bé, vì vậy nên tiếp tục cho bé 
bú thường xuyên khi bé đòi. 
  
Trong ngày sẽ có lúc em bé khóc lóc, đó là điều bình 
thường.  Thời gian thường nhất là lúc xế chiều hay vào 
đầu buổi tối, lúc đó em bé sẽ bú liên tục.  Điều này là thói 
quen bình thường của em bé và cần được khuyến khích. 
Inse 

Tăng trưởng nhảy vọt 
 
Trong khi tăng trưởng sẽ có lúc em bé đòi bú thường 
hơn.  Những sự tăng trưởng nhảy vọt, hay những giai 
đoạn bú sữa mẹ nhiều hơn, thường diễn ra khi bé được 
khoảng ba và sáu tuần và ba tháng tuổi.  Bú thường hơn 
là cách em bé làm gia tăng lượng sữa để đáp ứng với 
nhu cầu tăng trưởng của bé.  Tiếp tục cho bé bú khi bé 
đòi và thói quen bú của bé sẽ trở lại bình thường sau hai 
hay ba ngày.  Đây cũng là tình trạng bình thường của em 
bé.   
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Bú sữa mẹ và sự dinh dưỡng 
 
Cho bé bú sữa mẹ giúp quý vị giảm cân sau khi sinh con, 
nhưng hiện giờ không phải là thời điểm kiêng ăn.  Quý vị 
có thể cảm thấy đói bụng nhiều hơn khi cho bé bú sữa 
mẹ và tốt nhất quý vị nên ăn uống có dinh dưỡng.  Nên 
ăn nhiều trái cây và rau cải, bánh mì nguyên hột và ngũ 
cốc, những thức ăn nhiều chất vôi và chất đạm – không 
nên bỏ bữa ăn.  Không có thức ăn nào được chứng minh 
là sẽ làm cho bé bị khó tiêu hay đầy hơi.  Lời khuyên tốt 
nhất là nên ăn tất cả những thức ăn một cách điều độ, 
ngoại trừ trường hợp trong gia đình có lịch sử dị ứng và 
không hợp với một số thức ăn.  Những biến đổi tự nhiên 
trong thực phẩm quý vị ăn sẽ làm thay đổi mùi vị của sữa 
mẹ và điều này chuẩn bị cho em bé ăn thức ăn đặc sau 
khi bé được 6 tháng.  Bà mẹ cho con bú sữa mình cần 
uống đủ lượng nước để đừng bị thiếu nước. Chỉ uống 
nước khi khát mà thôi.  Uống nhiều nước không làm tăng 
lượng sữa của quý vị.   

 
Rượu 
 
Quy định hiện hành của Úc đối những bà mẹ cho con 
bú sữa mình, là không uống rượu, đó là sự lựa chọn 
an toàn nhất. Muốn biết thêm chi tiết, xin đọc tài liệu của 
Bệnh viện Mater về đề tài “Uống rượu trong thai kỳ và 
cho con bú sữa mẹ” qua http://brochures.mater.org.au 
 

Caffeine 
 
Em bé càng nhỏ thì chất caffeine sẽ càng tiêu hoá chậm 
trong cơ thể của bé.  Hấp thụ nhiều chất caffeine có thể 
khiến cho bé dễ thức và khó chịu.  Nên nhớ chất caffeine 
có thể tìm thấy trong trà, cà phê, nước ngọt, nước tăng 
lực, một số thuốc men, dược thảo và cả những thực 
phẩm có chứa cà phê hay chocolate.  

 

Vú bị căng sữa 
 
Khi vú của quý vị bị đầy, đau, cứng hay bóng lưỡng, thì 
được xem là bị căng sữa, những điều này hiếm khi xảy 
ra nếu như em bé có thể bú bất cứ lúc nào, ban ngày 
hay ban đêm.  Ẩm bé và chó bé ngậm vú đúng cách có 
thể giúp ngăn ngừa vú bị căng sữa. 
 
Nếu vú của quý vị bị đầy sữa quá và khó chịu, nên: 

 tiếp tục cho bé bú khi bé đói 

 cỡi áo ngực ra khi cho bé bú 

 dùng tay nặng một chút sữa ra trước khi cho bé bú.  
Điều này sẽ giúp cho quầng vú được mềm và dễ cho 
bé ngậm vú 

 tiếp tục cho bé bú một bên vú cho mềm trước khi cho 
bé bú vú bên kia. Chỉ nặn sữa ở vú bên kia ra cho dễ 
chịu mà thôi 

 giữa những lần cho bé bú nên mặc loại áo ngực giúp 
nâng vú nhưng áo không được chật quá 

 Dùng nước đá được bọc lại đắp lên vú khoảng 10-15 
phút sau khi cho bé bú cho dễ chịu (chỉ làm vậy nếu 
vú của quý vị bị căng sữa mà thôi). 

   
Insert text here 
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Viêm vú 
 
Nên thường xuyên xem xét vú của quý vị, để ý những 
chỗ cứng và đỏ hay đau nhức vì tuyến sữa bị nghẹt 
được trị liệu sớm sẽ ngăn ngừa viêm vú.  
 
Viêm vú là khi mô vú bị sưng, kèm theo những triệu 
chứng giống bị cảm cúm như sốt, mệt mỏi, đau nhức 
khớp xương, đau lung, buồn nôn và ói mửa. 
 
Những yếu tố dẫn đến viêm vú gồm có: 
 
 giờ giấc bú đột ngột hay quá nghiêm ngặt 

 
 những thay đổi bất chợt trong giờ giấc bú sữa mẹ   

 
 núm vú bị thương tổn như bị nứt và bị trầy 

 
 bé ngậm vú không đúng cách và không nút hết sữa 

trong vú 
 

 vú căng cứng mà không được trị liệu  
 

 Bà mẹ quá mệt mỏi, bỏ bữa ăn và không chăm sóc 
cho mình. 

 
Để chữa trị tuyến sữa bị nghẹt và viêm vú, điều quan 
trọng là làm sao cho sữa bên vú bị đau nhức chảy ra hết 
thường xuyên chừng nào tốt chừng nấy và cho bé bú là 
cách tốt nhất để thực hiện điều này – đây không phải là 
lúc dứt sữa. Dùng hơi nóng như khăn mặt nóng đắp lên 
chỗ đau trước khi cho bé bú.  Khi cho bé ngậm vú, 
hướng cằm của bé về chổ bị đỏ giúp cho sữa dễ chảy ra 
hết. 

 
Bắt đầu cho bé bú bên vú bị đau 2 lần và đừng giới hạn 
thời gian bé nút bên vú này.  Dùng bề trong của ngón tay 
xoa nhẹ vào chỗ đau trong lúc cho bé bú hay trong lúc 
nặn sữa. Có thể quý vị phải nặn sữa bên vú kia ra cho 
dễ chịu.  Nếu quý vị không thể cho bé bú, thì nên nặn 
sữa ra. 
 
Quý vị cũng nên nghỉ ngơi nhiều và ăn uống bổ dưỡng. 
 
Quý vị nên đi khám bác sĩ nếu các triệu chứng kéo dài từ 
12 đến 24 tiếng đồng hồ; nếu quý vị bị sốt hơn 37.5 độ C 
hay cảm thấy khó chịu.  Bác sĩ sẽ cho thuốc trụ sinh để 
trị viêm vú mà không gây hại cho em bé.  Quý vị phải 
uống hết đợt thuốc trụ sinh (quý vị có thể phải cần 2 đợt 
thuốc trụ sinh) để chữa trị viêm vú một cách hữu hiệu và 
ngăn ngừa sự tái phát. 
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Nặn sữa 
 
Khi nào thì tôi phải nặn sữa cho em bé? 
 
Sẽ có lúc quý vị cần nặn sữa cho em bé, thí dụ như quý 
vị đi ra ngoài hay quý vị đi làm trở lại.  Nếu em bé bị 
sanh thiếu tháng hay không khỏe mạnh và không thể nút 
vú mẹ, thì điều quan trọng là quý vị phải khởi sự nặn sữa 
ngay sau khi sanh để cung cấp sữa non cho bé.  
 
Y tá hộ sản sẽ giúp đỡ quý vị trong việc nặn sữa bằng 
tay hay bằng bơm điện để nặn ra sữa non.  Quý vị sẽ 
không có nhiều sữa non vì nó rất cô đặc và đầu tiên chỉ 
có một số lượng nhỏ. Nặn sữa đều đặn sẽ kích thích vú 
tạo thêm sữa trong những ngày kế tiếp. 
 
Quý vị phải nặn mỗi bên vú 10 phút, ít nhất 8 lần mỗi 
ngày, khoảng cách giữa những lần nặn không quá 5 
tiếng đồng hồ (thường là ban đêm). Kích thích tố 
prolactin (kích thích tố tạo sữa) gia tăng ban đêm vì vậy 
quý vị nên nặn sữa ít nhất một lần trong đêm. 
 

Tôi nặn sữa như thế nào? 
 
Quý vị có thể nặn sữa bằng tay hay dùm bơm. 
 

 Luôn luôn rửa tay trước khi sờ vào vú. 
 

 Dùng khăn mặt ấm đắp lên vú sẽ giúp sữa tiết 

ra.  Xoa nhẹ trên vú hướng về phía núm vú cũng 

giúp ích cho điều này. 
 

 Dùng một cái hộp sạch để hứng sữa mẹ.  Trong 

những ngày đầu, có thể nặn ra sữa non và quý 

vị có thể dùng ống chích để hút những giọt sữa 

non này.  Quý vị có thể phải nhờ y tá hộ sản giúp 

đỡ.   
 

 Nếu được, tốt hơn hết nên cho em bé bú vú 

trước khi nặn sữa.  Như vậy quý vị có thể nặn 

sữa sau khi cho bé bú và lợi dụng được luồng 

sữa mà em bé đã khai thông.  Đừng nghĩ là quý 

vị sẽ nặn ra được nhiều sữa ngay lập tức (trừ khi 

em bé không bú vú mẹ chút nào).  Mỗi lần nặn 

một ít sữa và làm nhiều lần. 
 

 Y tá hộ sản sẽ giúp quý vị tính ra số lượng sữa 

mà quý vị cần nặn ra cho em bé. 

 

 



 

 

Tôi nặn sữa như thế nào?    
 
 Đặt ngón tay cái và hai ngón đầu của bàn tay ở 

khoảng 2.5 – 4 cm phiá sau núm vú. Đặt bề trong của 
ngón tay cái bên trên núm vú và bề trong của những 
ngón tay kia bên dưới núm vú thành hình chữ “C” 
theo như hình bên dưới. 
 

 ấn thẳng vào lòng ngực. 
 

 Khép ngón tay cái và những ngón kia lại nhẹ nhàng 
(cho đụng vào nhau) và thả ra.  Lập lại bước thứ hai 
và thứ ba để cho sữa tiết ra. 

 
 Lập lại một cách nhịp nhàng để nặn sữa ra hết.  Đặt 

ngón tay vào chỗ, ấn vào, se các ngón tay, đặt vào 
chỗ, ấn vào, se các ngón tay… 

 
 Thay đổi vị trí của ngón tay cái và những ngón kia để 

nặn sữa từ những tuyến khác. 
 

 Mọi sự đụng chạm vào vú phải nhẹ nhàng và không 
làm đau. Nếu quý vị bị đau, hãy dời ngón tay xa 
quầng vú thì sẽ dễ chịu hơn và sẽ làm cho sữa chảy 
ra nhiều hơn.  Hãy nhờ y tá hộ sản giúp đỡ nếu quý vị 
gặp khó khăn.  

 

 
 
 
Tránh: 

 bóp vú - điều này sẽ khiến vú bị bầm 

 kéo núm vú ra - điều này sẽ gây thương tổn cho 
mô vú 

 chà xát vú - điều này sẽ làm da bị phỏng  
ert text here 



 

 

Cất giữ sữa mẹ đã nặn ra một cách an toàn 

 
Sữa mẹ Khí hậu trong phòng Tủ lạnh Tủ đông đá 
Mới vừa được nặn ra và 
chứa trong hộp đậy kín. 

6 đến 8 tiếng đồng hồ dưới  
26 độ C.  
 
Nếu có tủ lạnh, cất giữ sữa ở 
phía trong cùng của tủ lạnh, 
nơi lạnh nhất. 
 

3 đến 4 ngày ở 4 độ C. 
 
Cất giữ ở phía trong cùng 
của tủ lạnh, nơi lạnh nhất. 
 
 

2 tuần lể trong ngăn đá của 
tủ lạnh. 
 
3 tháng trong phần đông đá 
của tủ lạnh, nếu phần này 
có cửa mở riêng. 
 
6 đến 12 tháng trong tủ 
đông đá loại mạnh. 
 

Đã từng được đông đá và 
được để tan trong tủ lạnh 
nhưng chưa hâm nóng. 
 

4 tiếng đồng hồ hay ít hơn, 
thí dụ lần bú sắp tới. 

Cất giữ trong tủ lạnh 24 
tiếng đồng hồ - nếu sữa 
chưa được hâm nóng. 

Đừng đông lạnh trở lại. 

Được làm tan bên ngoài 
bằng nước ấm 
 

Để bé bú xong Giữ 4 tiếng đồng hồ hay 
cho đến lần bú sắp tới 

 

Em bé đã bắt đầu bú.  Chỉ để bé bú xong, rồi đổ đi. 
 

Đổ đi Đừng đông lạnh trở lại. 

 
Không bao giờ dùng lò vi ba để hâm sữa mẹ - lò sẽ làm nóng không đều (kết quả là những đóm nóng sẽ làm phỏng 
miệng em bé) và tiêu hủy những chất quan trọng hiện hữu trong sữa mẹ. 
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Rửa dụng cụ nặn sữa 
 
Điều quan trọng là quý vị phải rửa tay trước khi rửa dụng 
cụ nặn sữa hay dụng cụ cho bé bú. 
 
Rửa tổng quát 
 
 rửa tất cả các dụng cụ bằng nước lạnh ngay sau khi 

dùng. 
 

 rửa tất cả các dụng cụ bằng nước nóng và nước xà 

bông. 
 

 Xả nước các dụng cụ với nước nóng cho sạch xà 

bông. 
 

 Để các dụng cụ cho ráo nước và để khô tự nhiên 

trên khăn giấy. 
 

 Đậy kín chai và hộp đựng sữa mẹ. 
 

 Cất giữ hộp sạch trong tủ lạnh 24 tiếng đồng hồ. 
 

 Nếu không dùng trong vòng 24 tiếng thì phải rửa lại. 

 
Lưu ý:  điều quan trọng là các dụng cụ phải được khô 
ráo trước khi đậy nắp bình kín và cất vào hộp. 
 
Nếu trong nhà có người bị bệnh quý vị nên rửa tổng quát 
cũng như đun sôi hay hấp để khử trùng. 
 

Đun sôi 
 
 Đặt tất cả dụng cụ vào một nồi lớn và đổ nước đầy 

để đẩy hết những bong bóng hơi ra khỏi dụng cụ. 
 

 Đậy nắp nồi lại và đun sôi. 
 

 Đun sôi năm phút. 
 

 Để cho dụng cụ nguội lại trong nồi, vẫn đậy nắp nồi, 
cho đến khi nhiệt độ giảm xuống ở mức có thể dùng 
tay để cầm thì giở nắp ra. 

 
 Đổ nước trong các dụng cụ ra hết và để cho ráo 

trên khăn giấy sạch. 
 

 Đậy kín các bình và hộp đựng. 
 

 Dùng hộp sạch để đựng dụng cụ và cất giữ hộp đó 
trong tủ lạnh 24 tiếng đồng hồ. 

 
 Nếu không dùng đến những dụng cụ này trong vòng 

24 tiếng đồng hồ thì phải rửa trở lại. 
 

Hấp 
 
Khi dùng máy hấp để khử trùng, luôn luôn theo đúng sự 
chỉ dẫn của nhà sản xuất một cách cẩn thận và làm theo 
những bước ở trên trong việc để khô và cất giữ. 

 



 

 
 

Đi làm trở lại và cho con bú sữa mẹ 
 
Hãy cho bé bú vú mẹ khi quý vị không đi làm.  Nên nặn 
sữa ra sau khi cho bé bú khi quý vị ở nhà nếu quý vị cần 
sữa nặn sẵn khi quý vị đi làm.  Khi đi làm những lúc 
không thể cho bé bú thì quý vị nên nặn sữa ra.  Nếu cần 
thêm sữa nên nặn sữa khi lượng sữa tích tụ nhiều nhất, 
thường là đầu tiên vào buổi sáng, cho nên quý vị nên 
nặn sữa sau khi cho con bú và trước khi đi làm.  Vào 
những ngày nghỉ nên cho bé bú vú và chỉ nặn sữa khi 
quý vị cần dự trữ cho những ngày đi làm. 
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