Tôi bắt đầu cho con bú như thế nào?
Nên nhớ...

Lưu ý

•

Bị đau khi cho cho bú là dấu hiệu cho thấy có điều không ổn và quý vị cần được
sự giúp đỡ.
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Việc cho bé ngậm vú đúng cách sẽ trở nên dễ dàng hơn theo
thời gian và qua quá trình thực hành.
Để tránh xảy ra bất cứ vấn đề nào, hãy chắc chắn là bé ngậm vú
đúng cách và được đặt đúng tư thế.
Quý vị cảm thấy đau khi cho bé bú chứng tỏ là có điều gì đó
không đúng đã xảy ra: hãy trình bày với chuyên gia y tế có kinh
nghiệm về việc cho con bú.
Cho bú khi bé đòi bú vì các em bé có nhu cầu bú khác nhau.
Sữa mẹ dễ tiêu hóa, vì vậy quý vị có thể cho bé bú thường xuyên.
Khi bé lớn dần và bú nhiều hơn, quý vị có thể cho bé bú ít thời
gian bú sẽ ngắn hơn và bé sẽ ngủ nhiều hơn giữa các lần bú.

Rửa tay trước khi cho bé bú.
Thư giãn ở tư thế thoải mái.
Đỡ bé ở phía sau vai và cổ (không phải đầu).
Áp ngực bé gần sát ngực quý vị .
Khi cho bú, luôn hướng nâng bé về phía ngực vú của quý vị , KHÔNG hướng vú
của quý vị về phía bé.
Nâng miệng bé vừa tầm với núm vú của quý vị .
Nâng nhẹ bầu vú, hướng núm vú về phía mũi bé bằng cách giữ ngón tay cái và
tay trỏ của quý vị theo hình chữ ‘C’.
Đầu môi trên của bé phải được đặt vừa tầm với núm vú của quý vị . Quý vị có
thể khuyến khích bé há to miệng bằng cách chạm núm vú vào miệng bé. Nặn
một ít sữa từ bầu vú thậm chí sẽ càng khuyến khích bé hơn nữa. Khi bé há to
miệng, nhanh chóng áp bé vào bầu vú. Cằm bé phải được áp vào ngực quý vị
ở một tư thế thích hợp, miệng bé phải được mở rộng với môi dưới cong uốn
về phía sau.
Phải chắc chắn là núm vú và một phần lớn của quầng vú (phần sậm xung
quanh núm vú) đều nằm trong miệng bé.
Nhớ choàng cánh tay của quý vị chung quanh bé một khi bé đã được đặt ở tư
thế ngậm vú đúng cách và thoải mái.
Áp sát thân hình của bé vào người quý vị để nới rộng hơn khoảng cách giữa
mũi bé và bầu vú.
Sau một lúc đầu bú mạnh no nê, bé sẽ bú chậm và đều dần. Những lúc bé tạm
ngừng bú là giai đoạn bình thường của quá trình bú và sự tạm ngưng này sẽ
trở nên thường xuyên hơn khi việc cho bú được tiếp tục.
Việc cho bú sẽ trở nên dễ dàng hơn theo thời gian.

Làm thế nào tôi có thể biết bé ngậm vú đúng cách?
Cho bé ngậm vú đúng cách và đặt bé ở tư thế thích hợp so với bầu vú là rất quan
trọng để tránh xảy ra các vấn đề.
• Nếu gò má của bé bị hóp vào hoặc khi quý vị nghe thấy tiếng ‘chắp chắp’ thì có
nghĩa là bé đã không ngậm vú đúng cách.
• Nếu quý vị cảm thấy đau khi cho bé bú hoặc bạn nghi ngờ là bé không ngậm
vú đúng cách, hãy luồn một ngón tay vào miệng bé để khiến bé ngưng bú và
bắt đầu lại. Chỉ kéo bé ra khỏi vú sẽ làm quý vị đau thêm.
• Quý vị phải không cảm thấy đau khi cho bé bú. Một số phụ nữ cảm thấy nhột
và khó chịu ở đầu vú trong vài ngày đầu.
• Có thể nghe hoặc nhìn thấy em bé nuốt.
• Bé có vẻ thoải mái, dễ chịu và không căng thẳng hoặc khó chịu.
• Sau khi cho bé bú, núm vú của quý vị sẽ có vẻ dài hơn nhưng phải không có vẻ
bị đè ép, bị dẹp, tái nhợt hoặc nhăn nhúm.

Ngậm vú đúng cách và không đúng cách

Ngậm vú đúng cách

Ngậm vú không đúng cách

Đồ che núm vú
Đồ che núm vú chỉ là một sự can thiệp tạm thời. Nếu quý vị dùng đồ che núm vú
khi xuất viện, quý vị nên nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia có kinh nghiệm về việc
cho con bú sữa mẹ trong vài ngày đầu sau khi rời bệnh viện.

Tôi nên cho bé bú mấy lần trong ngày?
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Hướng dẫn
Nếu bé bú lâu hơn một tiếng đồng hồ một cách thường xuyên, điều này CÓ THỂ
là chỉ dấu cho thấy bé có vấn đề trong khi cho bú (chẳng hạn như bé ngậm vú
không đúng cách). Hãy liên lạc với chuyên gia có kinh nghiệm về việc cho con bú
để được giúp đỡ.

Lời cảm tạ
Tài liệu này thống nhất với Các Hướng Dẫn Nuôi Trẻ Sơ sinh hiện hành và Các Hướng Dẫn Dinh Dưỡng
cho Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên ở Úc theo sự trình bày của Viện Y Tế Quốc Gia và Hội Đồng Nghiên
Cứu Y Khoa.
Nó cũng dựa trên các thông tin chủ yếu rút ra từ:
• Cẩm Nang Nuôi Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ, Phòng Dinh Dưỡng và Chế Độ Ăn Uống, Bệnh
viện Nhi Đồng Hoàng Gia và Khu Dịch Vụ Y Tế, 2004.
• Nuôi con bằng sữa mẹ: Cẩm Nang Đơn Giản Giúp Bạn Thiết Lập Việc Nuôi Con Bằng
Sữa Mẹ, Dịch vụ Y Tế Trẻ Em Cộng Đồng, Bệnh viện Nhi Đồng Hoàng Gia và Khu Dịch vụ
Y tế, 2004.
• Phát Triển Khỏe Mạnh: Chế Độ Dinh Dưỡng cho Bạn và Con Bạn, Các Dịch vụ Y tế Công
cộng, Bộ Y Tế Queensland, 2003.
• Dinh Dưỡng Tối Ưu cho Trẻ Sơ Sinh: Các Hướng Dẫn Có Căn Cứ 2003-2008, Bộ Y Tế
Queensland, 2003.
Tài liệu này là kết quả của quá trình nhập dữ liệu và nỗ lực của nhiều chuyên gia y tế tại Queensland.
Sự giúp đỡ của họ cho nội dung của tài liệu thật đáng được tri ân.

Cách ngậm vú – Nhìn bên ngoài

Ngậm vú đúng cách

Bé cần được cho bú thường xuyên. Có thể cho bé bú khoảng 8-10 lần trong
vòng 24 tiếng đồng hồ. Có sự khác biệt nhiều giữa các bà mẹ và em bé. Số lần
bú và thời gian mỗi lần cho bú không giống nhau giữa các bà mẹ. Với sự kiên
nhẫn, quý vị và bé sẽ hình thành một thói quen cho cả hai, thói quen này sẽ
thay đổi khi bé lớn dần. Nhu cầu bú của bé sẽ cho quý vị biết bé cần gì.
Quý vị sẽ biết khi nào mình đói, vì vậy quý vị có thể cho bé bú để đáp ứng các
nhu cầu của bé. Bé sẽ đòi bú nhiều hơn trong thời kỳ tăng trưởng.
Thời gian bú khác nhau trong mỗi lần cho bú và với mỗi em bé. Khi bé lớn dần
và có thể bú thành thạo hơn, bé thường bú nhanh hơn và ngủ nhiều hơn giữa
các lần bú.
Vì sữa mẹ là thức ăn hoàn hảo cho bé, nó rất dễ tiêu hóa, điều này có nghĩa là
nó có thể biến mất khỏi dạ dày bé trong vòng 90 phút, do đó một số em bé
cần được cho bú thường xuyên hơn.
Để bé bú xong vú thứ nhất trước khi cho bé bú vú thứ nhì. Lần cho bú kế tiếp,
hãy thay đổi thứ tự của vú.
Có thể cho bé bú thêm để thỏa mãn khi bé đòi hỏi.
Hãy để bé bú đến khi nào bé muốn ngừng. Một số em bé sẽ tạm ngừng bú rồi
bắt đầu lại, vì vậy hãy để bé tự quyết định lúc nào ngừng bú. Theo sự hướng
dẫn, cố gắng làm sao để thời gian cho bé bú không quá một tiếng đồng hồ.

Ngậm vú không đúng cách

Source: World Health Organisation, ‘Breastfeeding counselling: A training course’, 1993, UNICEF, New York. Reproduced by permission.

Để truy cập trọn bộ tài liệu, hăy vào http://www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets.

