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Tåi sao cho bú s»a mË?Tåi sao cho bú s»a mË?
S»a MË TÓt NhÃt vìS»a MË TÓt NhÃt vì
♦ Em beù seõ ñöôïc khoûe maïnh toái ña
♦ S»a mË giúp em bé miÍn nhiÍm và ngØa bŒnh
♦ Quš vÎ có thì gi© ôm em bé
♦ Quš vÎ ti‰t kiŒm tiŠn

Tôi cho con bú s»a mË trong bao lâu?Tôi cho con bú s»a mË trong bao lâu?
♦ B¡t ÇÀu cho em bé æn thÙc æn Ç¥c khi ÇÜ®c sáu tháng
♦ Ti‰p tøc cho bú s»a mË thêm hai næm ho¥c hÖn n»a. Quš vÎ càng cho em bé 

bú s»a mË lâu bao nhiêu thì càng tÓt cho cä quš vÎ lÅn em bé

Khi nào con tôi cÀn gì khác ngoài s»a mË?Khi nào con tôi cÀn gì khác ngoài s»a mË?
N‰u em bé:
♦ Khi bÎ bŒnh ho¥c khi quš vÎ có ít s»a, lúc Çó quš vÎ có th‹ cÀn dùng s»a cûa 

ngÜ©i khác tåi Ngân Hàng S»a ho¥c s»a b¶t formula
♦ CÀn thêm s»a thì cho uÓng b¢ng ly. Dùng bình bú có th‹ làm em bé khó bú 

s»a mË. Y taù coù theå giuùp quyù vò cho em beù uoáng söõa trong taùch.

Tôi chuÄn bÎ cho bú s»a mË nhÜ th‰ nào trong th©i gian Thai Nghén?Tôi chuÄn bÎ cho bú s»a mË nhÜ th‰ nào trong th©i gian Thai Nghén?
♦ Hãy nói chuyŒn v§i ngÜ©i bån tình và gia Çình vŠ tÀm quan tr†ng cûa viŒc 

cho con bú s»a mË và vŠ cách h† có th‹ giúp nhÜ th‰ nào
♦ Nói chuyŒn v§i các bà mË khác Çang cho con bú s»a mË
♦ D¿ m¶t l§p dåy cách cho con bú s»a mË và các phiên h†p cûa La Leche 

League
♦ ñ†c m¶t quy‹n sách hay vŠ cho con bú s»a mË. Thí dø “Bestfeeding: Get-

ting Breastfeeding Right for You” cûa Renfrew/Fisher/Arms ho¥c “Night-
time Parenting” cûa Sears

♦ G†i cho tråm y t‰ và hÕi y tá n‰u quš vÎ có quan ngåi vŠ khä næng cho con 
bú s»a mË

♦ Noùi chuyeän vôùi baùc só cuûa quyù vò veà caùc lôïi ích cuûa vieäc cho con buù söõa me

Ngay sau khi sinh thì sao?Ngay sau khi sinh thì sao?
♦ Em bé ÇÜ®c quÃn khæn Ç¥t trên bøng quš vÎ và lau khô ngay sau khi sinh
♦ Em bé ÇÜ®c ÇÜa lên ng¿c quš vÎ và xem xét trong khi quš vÎ ôm con
♦ Em bé bú s»a mË ho¥c rúc vào vú trong gi© ÇÀu tiên
♦ Em bé bú bao lâu cÛng ÇÜ®c tùy š quš vÎ và em bé
♦ OÂm em beù saùt vaøo ngöïc traàn cuûa quyù vò vaø ñaép chaên aám leân caû hai meï con
♦ ñ‹ em bé gÀn quš vÎ trØ phi cÀn cÃp cÙu y khoa



24 gi© ÇÀu sau khi sinh së ra sao:24 gi© ÇÀu sau khi sinh së ra sao:
♦ Ngay sau khi sinh em bé ngû sau khi bú và ngû trong vài gi©. ñây là lúc 

quš vÎ cÛng nên ngû!
♦ Ôm em bé Ç‹ da trÀn và Ç¶i nón cho Ãm ÇÀu và Ç¡p chæn lên cä quš vÎ và 

em bé cho Ãm ngÜ©i
♦ Em bé có th‹ rÃt buÒn ngû. Hãy Ç‹ t¿ em bé thÙc dÆy Çòi bú trØ phi em bÎ 

bŒnh. N‰u em bé ngû lâu hÖn 4 gi©, hãy Çánh thÙc em dÆy
♦ Em bé có th‹ bú trong Çêm cách nhau 1-3 gi©
♦ Haõy nhôù – daï daøy em beù coøn nhoû
♦ M‡i lÀn bú thì em bé bú m¶t chút s»a non. S»a non là chÃt s»a ÇÀu tiên có 

nhiŠu calories và giúp chÓng nhiÍm trùng
♦ Em bé cho bi‰t khi muÓn bú b¢ng cách cº Ç¶ng miŒng và ÇÜa tay lên miŒng
♦ Cªi quÀn áo em bé n‰u em quá buÒn ngû mà không bú
♦ OÂm em beù saùt ngöôøi ñeå cho buù
♦ Em bé ti‹u Ü§t ít nhÃt là m¶t tã và Çi tiêu ra cÙt xu, m¶t chÃt dính nh§p màu 

Çen tØ ru¶t
♦ NÜ§c ti‹u có màu hÖi ÇÕ trong tã là bình thÜ©ng. Màu ÇÕ là do chÃt urate 

crystals gây ra
♦ Traùnh cho buù bình formula vì chæ caàn moät bình cuõng laøm cho khoù cho em 

beù buù söõa meï hôn
♦ Chæ cho buù daëm theâm khi coù lyù do y khoa.
♦ Duøng chính söõa meï bôm ra neáu em beù caàn duøng theâm söõa ngöôøi hoaëc formula

24 gi© thÙ nhì sau khi sinh së ra sao:24 gi© thÙ nhì sau khi sinh së ra sao:
♦ Tieáp tuïc oâm em beù saùt ngöôøi ñeå cho buù
♦ Quš vÎ së cäm thÃy mŒt mÕi và Çây là chuyŒn bình thÜ©ng. Gi§i hån khách 

thæm Ç‹ quš vÎ có thì gi© nghÌ ngÖi v§i em bé
♦ ñ‹ em bé t¿ thÙc dÆy Çòi bú trØ phi em bÎ bŒnh. N‰u em bé ngû lâu hÖn 4 

gi©, hãy Çánh thÙc em dÆy
♦ Em beù buù ít nhaát 8 laàn hoaëc hôn trong hai möôi boán giôø
♦ Em bé có th‹ bú trong Çêm cách nhau 1-3 gi©
♦ Em bé ti‹u Ü§t tØ 2 Ç‰n 3 tã
♦ Em bé Çi tiêu ra hai tã ho¥c nhiŠu hÖn trong m‡i hai mÜÖi bÓn gi©
♦ NÜ§c ti‹u có màu hÖi ÇÕ trong tã là bình thÜ©ng
♦ Em bé xuÓng cân và Çó là chuyŒn bình thÜ©ng
♦ Quš vÎ có th‹ cÀn ÇÜ®c giúp vŠ cách cho con bú s»a mË vì cÀn phäi tÆp và 

m‡i trÈ ÇŠu khác nhau
♦ Y taù seõ xem em beù buù söõa meï ñeå coù theå giuùp quyù vò thaáy em beù buù coù 

ñuùng vaø ñaày ñuû hay khoâng
♦ Ghi låi em bé bú, Çi ti‹u và tiêu bao nhiêu lÀn
♦ ChÌ cho em bé bú s»a mË chÙ không bú gì khác trØ phi có quan ngåi bŒnh lš 

- bú thÜ©ng xuyên là chuyŒn bình thÜ©ng - Ça sÓ em bé muÓn bú liên tøc
♦ N¥n ít s»a tØ vú cho em bé n‰m



Vào ngày thÙ ba sau khi sinh và vài ngày sau Çó së ra sao:Vào ngày thÙ ba sau khi sinh và vài ngày sau Çó së ra sao:
♦ Quš vÎ së cäm thÃy rÃt mŒt. Tình trång này là bình thÜ©ng
♦ Gi§i hån khách thæm Ç‹ quš vÎ có thì gi© nghÌ ngÖi v§i em bé
♦ ñ‹ em bé t¿ thÙc dÆy bú. N‰u em bé ngû lâu hÖn 4 ti‰ng, hãy Çánh thÙc em dÆy.
♦ Em bé có th‹ muÓn bú trong Çêm cách nhau 1-3 gi©
♦ Cªi quÀn áo em bé n‰u em buÒn ngû
♦ Em bé ti‹u Ü§t tØ ba tã trª lên. ñ‰n ngày 4-5, em bé ti‹u Ü§t tØ 5 tã trª lên
♦ Phân låt màu Çi trª thành vàng ho¥c hÖi xanh và em bé Çi tiêu tØ bÓn tã trª 

lên trong m‡i hai mÜÖi bÓn gi© sau ngày thÙ tÜ
♦ Vú quš vÎ b¡t ÇÀu cæng s»a vào khoäng ngày 4 ho¥c 5 và em bé Çi ti‹u và 

tiêu Ü§t nhiŠu tã hÖn n»a

TrÜ§c khi quš vÎ r©i bŒnh viŒn, quš vÎ và ngÜ©i bån tình cûa quš vÎ cÀn cäm thÃy 
thoäi mái vŠ viŒc cho con bú. Trong c¶ng ÇÒng có nh»ng nguÒn tr® giúp cho quš 
vÎ khi vŠ nhà.

Làm th‰ nào Ç‹ tôi bi‰t con tôi có bú Çû s»a trong hai Làm th‰ nào Ç‹ tôi bi‰t con tôi có bú Çû s»a trong hai 
tuÀn ÇÀu hay không?tuÀn ÇÀu hay không?
♦ Em bé ti‹u Ü§t ít nhÃt là 5 tã trong 24 gi© và nÜ§c ti‹u có màu vàng låt và 

không có mùi
♦ Em bé Çi tiêu 2-3 lÀn trong 24 gi©. Màu phân Ç°i tØ hÖi nâu sang màu vàng 

mù tåc và c« b¢ng ÇÒng c¡c “loonie” (m¶t ÇÒng) ho¥c l§n hÖn
♦ Em bé bú ít nhÃt 8 lÀn trong 24 gi©
♦ Em bé tÕ ra hài lòng sau hÀu h‰t nh»ng lÀn bú
♦ Quš vÎ nghe ti‰ng em bé nuÓt s»a trong khi bú
♦ Vú cæng s»a trÜ§c khi cho bú và mŠm hÖn sau khi em bé bú xong
♦ Em bé lên cân
♦ Em bé tiêu ti‹u thÜ©ng xuyên và phân lÕng là dÃu hiŒu cho thÃy em bé bú 

Çû s»a
♦ Khoäng tØ bÓn Ç‰n sáu tuÀn sau thì thông thÜ©ng em bé Çi tiêu ít hÖn vì 

ru¶t em bé Çã cÙng cáp và tiêu hóa th¿c phÄm nhiŠu hiŒu næng hÖn. MiÍn là 
phân lÕng và em bé Çi ti‹u thì Çó là bình thÜ©ng.



Toâi oâm em beù nhö theá naøoToâi oâm em beù nhö theá naøo
Nhöõng hình veõ sau ñaây cho thaáy 
caùc tö theá thoâng thöôøng:

Ki‹u Nôi Bi‰n Th‹

Ki‹u Football

Ki‹u N¢m

Ki‹u Nôi



Tôi kê em bé vào vú nhÜ th‰ nào?Tôi kê em bé vào vú nhÜ th‰ nào?
Nh»ng hình sau Çây cho thÃy Çúng cách kê Nh»ng hình sau Çây cho thÃy Çúng cách kê 
em bé vào vú em bé vào vú 
♦ Nâng vú, Ç¥t các ngón tay cách xa sau 

nhÛ hoa (quÀng vú màu nâu)
♦ Kê núm vú cao vào miŒng em bé

♦ Chåm vú vào môi em bé Ç‹ 
giúp em há miŒng l§n

♦ Ch© Ç‰n khi em bé mª miŒng 
l§n nhÜ Çang ngáp

Tôi cÀn mua gì Ç‹ cho con bú s»a mË?Tôi cÀn mua gì Ç‹ cho con bú s»a mË?
Có lë quš vÎ không phäi mua døng cø gì Ç¥c biŒt. N‰u em bé bÎ bŒnh ho¥c không 
bú vú mË ÇÜ®c, hãy thuê ho¥c mua m¶t máy bÖm ÇiŒn tÓt. Nh© y tá hÜ§ng dÅn 
cách n¥n s»a b¢ng tay. Ñeo em beù treân ngöôøi trong mieáng vaûi ñeo giuùp ñöôïc 
raát nhieàu trong vieäc doã em – haõy ñem theo mieáng vaûi ñeo naøy ñeán beänh vieän.

Có các khó khæn thông thÜ©ng nào khi cho con bú s»a mË?Có các khó khæn thông thÜ©ng nào khi cho con bú s»a mË?
Cho con bú s»a mË Çúng cách và em bé ngÆm vú Çúng thông thÜ©ng së ngØa 
ÇÜ®c các khó khæn. N‰u quš vÎ g¥p m¶t trong các khó khæn dÜ§i Çây, cÙ ti‰p tøc 
cho con bú s»a mË. N‰u viŒc cho con bú quá Çau Ç§n, lÃy em bé ra khÕi vú, n¥n 
ho¥c bÖm s»a ra Ç‹ cho em bé bú. Nh© giúp.

♦ Kéo em bé vào gÀn
♦ ñ¥t tay Ç« vai em bé, chÙ 

không phäi Ç« vào ÇÀu



M¶t sÓ quan ngåi thông thÜ©ng là:M¶t sÓ quan ngåi thông thÜ©ng là:

ñau núm
♦ HÀu nhÜ tÃt cä phø n» ÇŠu bÎ Çau núm vú khi b¡t ÇÀu cho con bú s»a mË
♦ N¥n ra b§t s»a, Ç¡p khæn Ü§t Ãm ho¥c xoa kem có th‹ giúp Ç« Çau
♦ N‰u không b§t Çau ho¥c núm bÎ nÙt nÈ ho¥c chäy máu, hãy nh© y tá giúp 

hÜ§ng dÅn vŠ tÜ th‰ và cách cho con ngÆm vú

Cæng s»a (vú cæng ÇÀy s»a)
♦ Vú có th‹ cæng khi có s»a trong 3-5 ngày
♦ Cho con bú thÜ©ng xuyên - ít nhÃt tØ tám lÀn trª lên trong 24 gi©
♦ Neáu quyù vò khoâng cho em beù ngaäm ñöôïc nuùm vuù cuûa mình, duøng mieáng 

vaûi taåm nöôùc noùng ñaép vaøo vuù cho meàm vaø duøng tay hoaëc duøng bôm naën 
söõa ñeå em beù deã ngaäm hôn

♦ T¡m b¢ng nÜ§c nóng có th‹ giúp s»a dÍ chäy

Em Beù Khoù Buù
♦ Em beù caàn ñöôïc oâm saùt ngöôøi, beá vaø voã veà
♦ Gia ñình coù theå giuùp veà vieäc naøy
♦ Neân cho buù thöôøng xuyeân

RÌ s»a
♦ ThÜ©ng bÎ trong vài tuÀn ÇÀu và tØ tØ Ç« hÖn
♦ N‰u dùng mi‰ng Ç¶n vú, hãy thÜ©ng xuyên thay m§i
♦ Dùng gót bàn tay Çè vào vú Ç‹ ngÜng rÌ s»a

KhÓi u trong vú
♦ ña sÓ nh»ng trÜ©ng h®p cäm thÃy có khÓi u trong vú là vì s»a tích tø trong 

nh»ng ÇÜ©ng dÅn s»a trong vú
♦ Tình trång này thông thÜ©ng së h‰t khi t¡m nÜ§c Ãm, xoa bóp và cho con bú 

thÜ©ng xuyên
♦ N‰u quš vÎ thÃy có khÓi u mà không tan, hãy g†i cho y tá ho¥c nhóm tÜÖng 

tr® cûa các bà mË Ç‹ hÕi thêm

Viêm vú
♦ Khi ngöôøi meï cho con buù söõa meï leân cao thaân nhieät, vuù ñoû leân vaø coù caùc 

trieäu chöùng nhö cuùm thì coù theå ñang bò nhieãm truøng vuù
♦ Ti‰p tøc cho con bú s»a mË và g†i bác sï Ç‹ ÇÜ®c ÇiŠu trÎ thêm

Vàng da
♦ Da em bé thÜ©ng có s¡c vàng sau khi sinh 24 gi©
♦ Con con bú s»a mË tØ 8 lÀn trª lên trong 24 gi©
♦ N¥n s»a ra cho em bé bú n‰u em bé quá buÒn ngû mà không bú
♦ Nhôø giuùp ñeå baûo ñaûm laø em beù buù ñuû söõa
♦ Ti‰p tøc cho con bú s»a mË n‰u em bé ÇÜ®c ÇiŠu trÎ “dÜ§i ánh Çèn”



Quá nhiŠu s»a? Không Çû s»a?Quá nhiŠu s»a? Không Çû s»a?
♦ NhiŠu phø n» quan ngåi vŠ lÜ®ng s»a cûa h†
♦ ña sÓ em bé së bú m¶t bên vú, r©i vú Çó và bú bên vú kia
♦ M¶t sÓ em bé bú cä hai vú m‡i lÀn bú và nh»ng em khác thì không
♦ N‰u quš vÎ quan ngåi vŠ lÜ®ng s»a cûa mình ho¥c vŠ cách bú cûa em bé, 

hãy nh© giúp Ç‹ bi‰t rõ xem có gì trª ngåi hay không

Tôi phäi làm gì n‰u bÎ bŒnh?Tôi phäi làm gì n‰u bÎ bŒnh?
♦ Ti‰p tøc cho em bé bú s»a mË n‰u có th‹ ÇÜ®c. S»a quš vÎ có kháng th‹ 

giúp bäo vŒ em bé không bÎ bŒnh
♦ Ñeå em beù gaàn quyù vò ñeå giuùp quyù vò nghæ ngôi

Tôi hÕi thêm chi ti‰t ª Çâu?Tôi hÕi thêm chi ti‰t ª Çâu?
♦ Hãy hÕi y tá bŒnh viŒn, y tá c¶ng ÇÒng, bác sï ho¥c chuyên viên h¶ sinh
♦ Liên låc v§i m¶t nhóm tÜÖng tr® cûa các bà mË cho con bú s»a mË nhÜ La 

Leche League
♦ Haõy lieân laïc vôùi Dòch Vuï Tham Vaán Söõa Meï cuûa Beänh Vieän Phuï Nöõ BC
 Thaéc maéc: 604-875-2282 Heïn: 604-875-3135
♦ Liên låc v§i thÜ viŒn
♦ Tìm trên Internet. Nh§ Ç‹ š tìm nh»ng chi ti‰t m§i nhÃt

Khi nào tôi nên nh© giúp?Khi nào tôi nên nh© giúp?
Hãy nh© giúp khi em bé:
♦ Khoâng ñi tieåu öôùt ñuû soá taõ; ít hôn 5 taõ vaûi moãi ngaøy sau khi sinh ñöôïc 3-4 

ngaøy
♦ Trong 3 tuÀn ÇÀu Çi tiêu dÜ§i 2-3 lÀn m‡i ngày sau khi sinh 3-4 ngày 
♦ Không bú ít nhÃt là 8 lÀn trong 24 gi© trong ba tuÀn ÇÀu
♦ Bú không ngØng
♦ BuÒn ngû nhiŠu và bÕ bú
♦ Da vàng lan tØ m¥t Ç‰n kh¡p cÖ th‹, ho¥c không h‰t vàng
♦ ¹i phun ra có vòi (månh)

Ngoài ra cÛng nh© giúp n‰u:
♦ Vú quš vÎ bÎ Çau và quš vÎ thÃy có các triŒu chÙng nhÜ bÎ cúm
♦ Quš vÎ vÅn cäm thÃy có khÓi u trong vú
♦ Núm vú vÅn bÎ Çau

Hãy g†i bác sï n‰u quš vÎ nghï là em bé bÎ bŒnh.Hãy g†i bác sï n‰u quš vÎ nghï là em bé bÎ bŒnh.
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