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 MỤC 1.4: CƠ BẢN VỀ NUÔI CON BẰNG SỮA 
MẸ  
 

NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ LÀ GÌ?12 
Nuôi con bằng sữa mẹ, còn được gọi là cho con bú, là cách nuôi con quan trọng nhất. Sữa mẹ là thực 
phẩm lý tưởng, bổ dưỡng nhất cho bé và cho con bú là cách để tạo ra sự gắn kết thiết yếu giữa mẹ và bé. 
Khi được cộng đồng hỗ trợ, tất cả các bà mẹ đều có thể tự cho con bú. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ 
(chỉ cung cấp sữa mẹ cho trẻ - không có sữa công thức, không thực phẩm bổ sung, nước, thức ăn hoặc đồ 
uống kmởc) được khuyến khích để nuôi dưỡng trẻ từ 6 tmởng tuổi trở xuống. Sau thời gian này, trẻ có 
thể bắt đầu ăn thử các loại thực phẩm bổ sung phù hợp với lứa tuổi trong khi vẫn tiếp tục bú sữa mẹ. 

 

“Nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những cách hiệu quả nhất để đảm bảo sức 
khỏe và sự sống còn của trẻ em.” – Tổ chức Y tế Thế giới, 2018 

 

 

 

 

Cho con bú mẹ khi nào? 

 Các bà mẹ nên cho con bú càng sớm 
càng tốt trong vòng một giờ đầu đời. 
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ÍCH LỢI CỦA VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ LÀ GÌ?13 
 

 
ĐỐI VỚI TRẺ SƠ SINH 

 
ĐỐI VỚI BÀ MẸ 

Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng tối ưu Giúp kéo dài thời gian giữa các lần mang thai 

Thúc đẩy sự pmởt triển của não bộ Giúp sớm bình phục sức khỏe sau khi sinh 

Bảo vệ trẻ khỏi đau ốm và bệnh tật Giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư và bênh tật kmởc 

Giúp trẻ nhanh chóng hồi phục bệnh tật Giảm chi phí so với việc nuôi con bằng sữa công thức 

Giảm nguy cơ tử vong 

 

Tăng sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian (đón bé và đi, không 
cần chuẩn bị bình sữa, v.v.) 

Thúc đẩy pmởt triển toàn diện, dinh dưỡng và hạnh phúc 
của trẻ 

Giảm nguy cơ mất an toàn vệ sinh (không cần cọ rửa bình 
sữa) 

Hỗ trợ gắn bó tình cảm ban đầu với người mẹ 

Mang đến cảm giác hoàn thiện cho người mẹ và hỗ trợ 
gắn bó tình cảm ban đầu với trẻ 

 

 
 

Nuôi con bằng sữa mẹ và sữa mẹ mang lại rất nhiều lợi ích lâu dài cho cả trẻ và mẹ. Sữa mẹ chứa đầy đủ 
dinh dưỡng giúp pmởt triển toàn diện cho trẻ, bảo vệ khỏi bệnh tật (cho trẻ và mẹ), giảm nguy cơ tử 
vong (cho trẻ và mẹ), không tốn thêm chi phí và hình thành tình cảm an toàn và thỏa mãn giúp trẻ 
pmởt triển - cho con bú và sữa mẹ có rất nhiều lợi ích. 

 

 
 

Trẻ sơ sinh chỉ bú sữa mẹ ít bị hen suyễn và bị dị ứng, và ít bị tiêu chảy, bệnh 
hô đường hấp và nhiễm trùng tai hơn. 

 

 

 

 
ÍCH LỢI CỦA VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ VÀ CHO TRẺ BÚ MẸ 
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NGUYÊN NHÂN TRẺ KHÔNG ĐƯỢC CHO NUÔI BẰNG SỮA MẸ 
HOẶC BÚ SỮA MẸ 

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ không có cơ hội để được nuôi bằng sữa mẹ hoặc được bú sữa mẹ. Đôi 
khi chúng ta biết nguyên nhân và đôi khi không. Người chăm sóc trẻ có thể biết được các nguyên nhân 
tiềm ẩn và hỗ trợ cho trẻ và bà mẹ. Bên cạnh đó, một số trẻ cũng gặp phải những lý do dưới đây, điều đó 
không có nghĩa là trẻ không thể bú mẹ. Trẻ gặp các vấn đề về sức khỏe được hưởng lợi nhiều nhất từ việc 
nuôi con bằng sữa mẹ và bú sữa mẹ. Những trẻ luôn có nguy cơ gặp phải những tmởch thức, khó khăn 
khi bú mẹ hoặc trẻ hoàn toàn không có cơ hội để bú sữa mẹ. 

 

Nguyên nhân phổ biến trẻ cần hỗ trợ đặc biệt để bú sữa mẹ hoặc trẻ có thể không được sữa mẹ: 

 

① Trẻ có các vấn đề về điều kiện y tế ví dụ như trẻ sinh non, trẻ ốm yếu, trẻ không được ở cùng 
người mẹ sau khi được sinh ra vv.. 

② Người mẹ gặp các vấn đề về điều kiện y tế ví dụ như không thể chăm sóc con sau khi sinh, người 
mẹ ốm yếu, bệnh tật vv…. 

③ Trẻ có kmởc biệt về cấu tạo (sứt môi / vòm miệng)  
④ Trẻ bị rối loạn thần kinh cơ (bại não) 
⑤ Trẻ bị chậm pmởt triển (hội chứng Down) 
⑥ Trẻ gặp các yếu tố cảm xúc xã hội hoặc môi trường (trẻ không có mẹ hoặc cảm quan của người 

mẹ ) 
⑦ Sự giáo dục, hỗ trợ cộng đồng (người mẹ không biết cách cho con bú, thiếu sự hỗ trợ từ gia đình 

hoặc cộng đồng) 
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 Em bé này được sinh ra bị sứt môi/ vòm 
miệng khiến cmởu gặp khó khăn trong 

việc bú mẹ. 

  

Em bé này bị sinh non vài tuần. Cmởu 
cần chăm sóc tích cực tại bệnh viện mà 
không có mẹ ở bên. Cmởu không thể bú 

sữa mẹ vì cmởu quá nhỏ và quá yếu 

 

Em bé này bị mẹ bỏ rơi khi vừa mới sinh và 
được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng. Vì 

người mẹ đã bỏ rơi cmởu, cmởu không có cơ 
hội được nuôi bằng sữa mẹ hoặc bú sữa mẹ.  
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Người mẹ mắc bệnh 
lao vẫn có thể cho con 

bú bằng sữa mẹ sau khi 
đã được điều trị ít nhất 
hai tuần và được cho là 
không còn bị lây nhiễm. 

 

 

 
Nghiên cứu mới đây cho thấy nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ kết hợp với việc 
điều trị bằng thuốc kmởng vi rút có thể làm giảm đáng kể nguy cơ lây truyền vi 
rút HIV cho trẻ khi người mẹ cho con bú. 

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ VÀ CHO TRẺ BÚ 
SỮA MẸ14,15 
Mặc dù nuôi con bằng sữa mẹ và sữa mẹ mang lại vô số lợi ích cho mẹ và trẻ, nhưng có một vài lý do 
người mẹ không nên nuôi con bằng sữa mẹ và/ hoặc cho trẻ bú sữa mẹ. 

 

Những nguyên nhân phổ biến khiến người mẹ KHÔNG NÊN nuôi con bằng sữa mẹ 
hoặc cho con bú sữa mẹ: 

o Người mẹ bị nhiễm HIV (virus gây suy giảm miễn dịch ở người) và (1) không thể nuôi con hoàn 
toàn bằng sữa mẹ trong 6 tmởng đầu và (2) không thể hoặc không dùng thuốc kmởng vi-rút 
trong thời gian cho con bú. 

o Người mẹ bị nhiễm virut lymphotropic tế bào T loại 1 hoặc 2 (một loại virut lây lan qua quan hệ 
tình dục, truyền máu hoặc dùng chung kim tiêm có thể gây ung thư) 

o Người mẹ có nghi ngờ hoặc xác nhận bị nhiễm virus Ebola. 
o Người mẹ sử dụng các chất gây nghiện như cocaine, PCP v.v.  
o Trẻ được chẩn đoán mắc bệnh galactose (một rối loạn hiếm gặp khiến tiêu hóa sữa mẹ và sữa 

công thức thường xuyên trở nên nguy hiểm). 

 
Những lý do phổ biến khiến người mẹ nên TẠM THỜI KHÔNG cho con bú NHƯNG CÓ 
THỂ cung cấp sữa mẹ: 

o Người mẹ dương tính với bệnh lao nhưng không được điều trị. 
o  Người mẹ bị nhiễm vi rút varicella (thủy đậu) năm ngày trước khi 

sinh kéo dài đến hai ngày sau khi sinh. 
 

Những lý do phổ biến khiến người mẹ nên TẠM THỜI 
KHÔNG cho con bú HOẶC cung cấp sữa mẹ: 

o Người mẹ bị nhiễm vi khuẩn brucellosis (nhiễm trùng do vi 
khuẩn từ động vật hoặc sản phẩm động vật bị nhiễm bệnh) mà 
không được điều trị. 

o Người mẹ bị nhiễm HSV (virus herpes simplex – Mụn rộp sinh 
dục) có các tổn thương trên đầu vú. 

o Người mẹ đang dùng các loại dược phẩm phóng xạ (các loại thuốc có 
đặc điểm phóng xạ dùng để chẩn đoán hoặc điều trị bệnh) 

o Người mẹ đang dùng một số loại thuốc có thể gây hại cho trẻ (alkaloids, thuốc chống ung thư, 
một số thuốc chống co giật và một số thuốc có chứa cyclosporine, amiodarone và lithium). 
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Người mẹ có thể cung cấp sữa mẹ cho trẻ mà không cần cho trẻ bú bằng cách vắt 
sữa mẹ bằng tay hoặc bằng máy bơm hút sữa sau đó cho sữa mẹ vào bình để trẻ 
bú. 

 

NHỮNG TƯ THẾ CHO TRẺ BÚ PHỔ BIẾN16,17 
Có nhiều tư thế kmởc nhau để cho trẻ bú mẹ. Một số tư thế phổ biến nhất được giới thiệu trong tài liệu 
hướng dẫn này. Mỗi người mẹ và trẻ sẽ tìm được tư thế phù hợp nhất với họ. Mỗi tư thế mang đến những 
lợi ích kmởc nhau; tuy nhiên, lợi ích chung của tất cả các tư thế đó là: mang đến sự gần gũi cho mẹ và 
trẻ. Khi người mẹ mới bắt đầu cho con bú và hiểu về con mình, người mẹ có thể cần sự hỗ trợ trong vài 
tuần đầu tiên. Mặc dù một số trẻ nhanh chóng học cách ngậm vú và bú tốt ngay từ đầu, nhưng một số 
trẻ có thể chưa thể tự phối hợp được nên cần có sự hỗ trợ. 

 

Nếu tư thế hiện tại không thoải mái cho người mẹ hoặc em bé, có thể thử tư thế kmởc 
thoải mái hơn. Đôi khi các người mẹ phải thử nhiều tư thế kmởch nhau cho đến khi 
thấy tư thế “thoải mái phù hợp nhất” 
 

CÁCH CHỌN TƯ THẾ KHI CHO TRẺ BÚ MẸ 

Việc tìm được tư thế cho trẻ bú mẹ thoải mái cho cả người mẹ lẫn trẻ sẽ: 

① Giúp cho trẻ ngậm vú tốt và bú được nhiều sữa nhất 
② Giảm đau núm vú và chấn thương (viêm núm vú) 
③ Giúp cho trẻ tăng cân 
④ Giúp trẻ và mẹ cảm thấy thoải mái nhất 
⑤ Giúp người mẹ cho con bú lâu hơn. 

  

Trẻ ngâm vú tồt là khi trẻ được gẳn với vú 
mẹ để nhười mẹ có thề cho trẻ bú bú dễ 
dàng và nuôi dưỡng trẻ tỗt nhất. Trẻ ngậm 
vú tốt không làm đau và khó chịu cho người 
mẹ khi cho trẻ bú 
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Người mẹ dùng tay đối 
diện với bầu ngực bên 

cho bú để đỡ em bé. 

 

TƯ THẾ ÔM TRẺ  

Cách thực hiện: 

o Người mẹ ngồi ở tư thế thoải mái 
o Cho trẻ nằm đối mặt với người mẹ (dùng gối mềm, 

                           tấm đệm hoặc tấm chăn nếu thoải mái hơn cho mẹ và 
                           trẻ) 

o Thân người và đầu của trẻ đặt trên cánh tay người mẹ.  
o Bụng trẻ của trẻ chạm vào bụng người mẹ 
o Tai, vai và hông của trẻ nằm trên một đường thẳng, nâng đầu 

             cao hơn thân người trẻ. 
        

 
<< Tư thế này tốt nhất: Cho tất cả trẻ sơ sinh từ 0-12 tmởng 
tuổi >> 
 

 
 
 
 
 
 

 

TƯ THẾ ÔM TRẺ VỚI CÁNH TAY ĐỐI 

DIỆN 

CÁCH THỰC HIỆN:  

o Người mẹ ngồi ở tư thế thoải mái. 
o Cho trẻ nằm đối mặt với người mẹ (dùng gối mềm, 

tấm đệm hoặc tấm chăn nếu thoải mái hơn cho mẹ và trẻ) 
o Thân người trẻ được đặt trên cánh tay người mẹ, đối diện với 

bầu ngực của người mẹ.  
o Người mẹ đỡ vai và cổ của trẻ để trẻ có thể xoay đầu và mở 

miệng ngậm vú. 
o Bụng trẻ áp vào bụng mẹ. 
o Tai, vai và hông của trẻ nằm trên một đường thẳng, nâng đầu 

cao hơn thân người trẻ. 

 
 
<< Tư thế này tốt nhất: Cho tất cả trẻ sơ sinh từ 0-12 tmởng tuổi >> 

Người mẹ dùng tay cùng 
phía với bầu ngực bên cho 
bú để đỡ em bé. 
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Trẻ nằm nghiêng về phía mẹ và hai 
chân nằm dưới cánh tay mẹ. 

 

Cả trẻ và người mẹ cùng tựa vào 
giường, ghế, tấm nệm, sàn nhà…. 

Người mẹ và trẻ có thể tựa vào 
giường, nệm hoặc sàn v.v 

 

TƯ THẾ ÔM BÓNG  

Cách thực hiện:  

o Người mẹ ngồi ở tư thế thoải mái. 
o Trẻ có thể nằm trên lưng, giữa bầu ngực và cánh 

tay người mẹ (dùng gối mềm, tấm đệm hoặc 
tấm chăn nếu thoải mái hơn cho mẹ và trẻ) 

o Người mẹ dùng cẳng tay để đỡ đầu trẻ. 
o Người mẹ dùng cánh tay để đỡ vai và cổ trẻ 

 
 
<< Tư thế này tốt nhất: Cho tất cả trẻ sơ sinh từ 0-
12 tmởng tuổi. Người mẹ có bầu ngực lớn hoặc 
người mẹ vẫn còn đau sau phẩu thuật sinh con >>  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TƯ THẾ NẰM 

Cách thực hiện: 
 

o Người mẹ nằm ở tư thế thoải mái. 
o Trẻ nằm song song cạnh người mẹ, bụng áp 

bụng 
(dùng gối mềm, tấm đệm hoặc tấm chăn nếu thoải mái 
hơn cho mẹ và trẻ) 

o Người mẹ dùng tay gần sàn, giường hoặc chăn đỡ lưng 
trẻ 

o Có thể dùng chăn, khăn cuộn tròn để đỡ lưng cho trẻ. 

 

 

  

 

<< Tư thế này tốt nhất: Cho tất cả trẻ sơ 
sinh từ 0-12 tmởng tuổi. Được khuyến 
khích áp dụng cho trẻ đã bú tốt khi ngồi 
thẳng >> 
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Người mẹ dùng thân người 
để đỡ trẻ, cho phép tay và 
thaannguoiwf trẻ cử động. 

 

TƯ THẾ NẰM CHẾCH 

Cách thực hiện: 

o    Người mẹ nằm/ ngồi ở tư thế thoải mái.  

o Người mẹ có thể nằm ngã người về phía sau (ngã 
ra phía sau) trên ghế, trên giường hoặc trên sàn 
nhà có gối, nệm hoặc chăn. (Nếu ghế ngồi trên 
ghế, cần có chổ gác chân) 

o    Trẻ nằm trên bụng mẹ (bụng áp bụng) 
 

 
<< Tư thế này tốt nhất: Cho tất cả trẻ sơ sinh từ 0-12 
tmởng tuổi. Sữa mẹ chảy nhanh. Trẻ bú chậm >> 

 

 

 

 
GIÚP TRẺ NGÂM VÚ VÀ BÚ TỐT   

Khi trẻ được đặt ở vị trí tốt, trẻ sẽ sẽ ngậm vú và bú tốt. Khi ngậm 
vú và bú tốt, trẻ sẽ bổ sung thêm dinh dưỡng, tăng cân và tăng 
trưởng tốt hơn. 
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Bước 1 Bước 2 

Bước 3 Bước 4 

 

Dưới đây là bốn bước để trẻ có thể ngậm vú bằng cách 
sử dụng kỹ thuật “áp bầu vú”: 

 

Bước 1: Người mẹ đặt tay hình chữ “C” quanh bầu 
vú, giữ ngón tay và ngón cái xa núm vú.  
 

Bước 2: Dùng các ngón tay và ngón cái xoay núm vú 
làm đầu vú hẹp để giúp trẻ ngậm vú (bầu ngực sẽ nhỏ 
hơn khi xoay từ tròn sang hình vuông. 
 

Bước 3: Đẩy ngược bầu vú về phía ngực/ sườn giúp 
núm vú nhỏ lại cho trẻ ngậm. 
 

Bước 4: Đẩy ngón tay cái vào sâu hơn nữa, giúp núm 
vú hướng về phía miệng của trẻ, giúp trẻ ngậm vú. 
Sau đó người mẹ lấy tay đỡ đầu trẻ, áp trẻ và bầu vú 
mẹ, giúp trẻ mở miệng rộng để ngậm vú.  

 

 

Lưu ý: 

① Cơ thê trẻ luôn ở vị trí ngang bằng hoặc thấp hơn bầu vú của người mẹ. 
② Trước khi cho trẻ ngậm vú, đầu trẻ được đỡ ngửa về phía sau (trong khi người mẹ dùng tay đỡ 

đầu trẻ) để giúp trẻ mở miệng rộng ngậm vú.  
③ Nhẹ nhàng áp mặt trẻ vào bầu vú mẹ - tránh áp bầu vú mẹ vào trẻ.  
④ Chạm môi trên của trẻ vào núm vú mẹ, khuyến khích trẻ mở miệng và ngậm vú. 
⑤ Chạm núm vú quanh môi dưới quanh khóe môi của trẻ, khuyến khích trẻ mở miệng và ngậm vú.  
⑥ Đặt trẻ nghiêng về phía bầu ngực mẹ, áp mũi trẻ vào bầu vú mẹ (Miệng của trẻ nằm quanh đầu 

vú.) 
⑦ Khi trẻ ngậm vú, lưỡi và môi dưới của trẻ tiếp xúc với núm vú trước rồi đến môi trên.  
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHO CON BÚ 
BẰNG SỮA MẸ 

Nội dung mục này sẽ đề cập đến những yếu tố quan trọng giúp nuôi con bằng sữa mẹ thành công 

 

 

Tư thế cho trẻ bú đáp ứng 
với nhu cầu của trẻ 

o Tư thế bú an toàn và được nâng đỡ tốt giúp trẻ ngậm vú tốt. 

o Trẻ cảm thấy dễ chịu khi bú mẹ 

o Tư thế đúng giúp cung cấp lượng sữa phù hợp cho trẻ.  

o Xem xét hình dáng, khả năng và nhu cầu của trẻ khi chọn tư thế cho trẻ bú.  

o Tư thế bú đúng giúp trẻ bú thời gian 30 phút hoặc lâu hơn. 

Tư thế cho trẻ bú đáp ứng 
với nhu cầu của người mẹ 

o Tư thế bú an toàn và được nâng đỡ tốt giúp trẻ ngậm vú tốt hơn (không gây đau 
đớn cho người mẹ) 

o Người mẹ cảm thấy dễ chịu khi cho con bú 

o Tư thế cho bú được người mẹ duy trì (thoải mái) trong suốt bữa ăn của trẻ 

o Xem xét hình dáng và nhu cầu của người mẹ khi cho trẻ bú. 

Hiểu và tôn trọng các tín 
hiệu khi cho bú 

o Người mẹ dự đoán trẻ đói trước khi trẻ bắt đầu khóc 

o Người mẹ hiểu các tín hiệu của trẻ khi trẻ đói (Xem Phụ lục 9L-1) 

o Người mẹ hiểu các tín hiệu của trẻ khi trẻ no (Xem Phụ lục 9L-2) 

o Cả người mẹ và trẻ đều cảm thấy dễ chịu khi bú và cho bú.  

Tìm được tư thế cho trẻ 
ngậm vú đúng cách 

o Trẻ có thể ngậm vú đúng cách 

o Trẻ có thể bú dễ dàng và hiệu quả 

o Trẻ bú no trong vòng 30 phút hoặc ít hơn. 

o Trẻ tăng cân và tăng trưởng tốt, chứng tỏ trẻ bú đủ sữa. 

o Người mẹ không bị đau trong và sau khi cho trẻ bú. 

Tương tác giữa người mẹ 
và trẻ thường xuyên 

o Người mẹ mỉm cười, nói chuyện, hát và ngắm nhìn trẻ khi cho trẻ bú. 

o Trẻ thích bú mẹ và tích cực tương tác với mẹ. 

o Người mẹ thích cho trẻ bú vú. 

o Trẻ tăng trưởng và phát triển 

o Người mẹ và trẻ phát triển sự gần gữi và kết nối. 

 
CÁC YẾU TỐ QUAN 

TRỌNG 

 
DẤU HIỆU CHO CON BÚ BẰNG SỮA MẸ THÀNH CÔNG 
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Lưu ý: Các bà mẹ và người chăm sóc nên theo dõi các dấu hiệu phổ biến cho thấy 
việc cho trẻ bú có thể không được tốt ví dụ đau núm vú khi bú, vắt vú, trẻ tăng cân 
kém, tã ướt hoặc bẩn, trẻ thường xuyên quấy khóc khi áp vú hoặc gặp khó khăn 
khi bú. 

 

 
LỜI KHUYÊN KHI CHO TRẺ BÚ MẸ 
 

 

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Xem xét nhu cầu các nhân của người mẹ và trẻ khi con tư thế cho trẻ bú. Mỗi người mẹ và trẻ đều có 
những sự khác biệt với hình dáng, khả năng và nhu cầu khác nhau. Những sự khác biệt này sẽ giúp tìm ra 
tư thế cho trẻ bú phù hợp nhất.  

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

Xem xét sự thoải mái của người mẹ. Cơ thể người mẹ cảm thấy thế nào khi cho trẻ bú? Lưng có bị đau 
không? Cánh tay có mỏi khi ôm trẻ không? Người mẹ có thể duy trì tư thế cho trẻ bú trong thời gian bao 
lâu? Tìm ra tư thế cho bú đúng đúng không chỉ đáp ứng nhu cầu của trẻ mà còn giúp duy trì sức khỏe lâu 
dài cho người mẹ. Các bà mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc giúp phát triển những đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh 
phúc. 

LỜI 
KHUYÊN 
3: 

Khi trẻ lớn, tư thế cho trẻ bú cũng cần thay đổi. Khi trẻ lớn hơn và khả năng của trẻ phát triển hơn, tư thế 
cho trẻ bú có thể cần phải thay đổi. Thay đổi là cần thiết theo thời gian để phù hợp với nhu cầu ngày càng 
tăng của trẻ. 

 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

Tìm ra tư thế cho trẻ bú phù hợp nhất. Đôi khi người mẹ cần phải thử một vài tư thế khác nhau cho đến khi 
tìm ra tư thế cho trẻ bú phù hợp nhất. Dành thời gian, xem xét phản ứng của trẻ và thực hiện những thay 
đổi nhỏ khi cần thiết. 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

Người mẹ khỏe mạnh = những đứa trẻ khỏe mạnh Việc quan trọng là người mẹ cần chăm sóc tốt cho bản 
thân, ăn thực phẩm lành mạnh, uống nhiều nước, nghỉ ngơi và tránh căng thẳng, hút thuốc, thuốc và rượu, 
và các loại thuốc. 

   

LỜI 
KHUYÊN 
6: 

Tìm sự hỗ trợ càng sớm càng tốt . Mặc dù cho con bú nghe có vẻ đơn giản, nhưng có thể mất nhiều thời 
gian và thực hành. Phụ nữ cần tìm kiếm sự hỗ trợ, đặc biệt là những người mẹ mới hoặc những người mẹ 
có con cần có nhu cầu đặc biệt. Khi người mẹ gặp khó khăn trong việc cho con bú, cần tìm kiếm sự hỗ trợ 
càng sớm càng tốt từ các thành viên gia đình hoặc cộng đồng. 
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LỜI KẾT 
Cho con bú là một hành động đẹp của tình yêu mà người mẹ dành cho con mình. Hành 
động tuyệt vời này mang đến nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho cả trẻ và mẹ. Một số người 

mẹ sẽ không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào khi cho con bú. Tuy nhiên, nhiều người mẹ được hưởng lợi 
rất nhiều nếu có sự giúp đỡ, hỗ trợ và chăm sóc của gia đình và các thành viên trong cộng đồng. Sử 

dụng tài liệu hướng dẫn này như một tài liệu tham khảo hữu ích là một người mẹ trẻ, hoặc để hỗ trợ 
những người mới làm mẹ khác trong cộng đồng. Ngoài ra, khi gặp câu hỏi về việc cho con bú hoặc 
những khó khăn thách thức khi cho con bú, hãy tìm sự hỗ trợ từ người khác. Thông thường, việc chia sẻ 
khó khăn đang gặp phải hoặc câu hỏi với các những người mẹ, người chăm sóc và các thành viên trong 
nhóm có thể đưa ra các giải pháp sáng tạo và giải quyết vấn đề lớn hơn cũng như làm giảm bớt sự khó 
khăn của người chăm sóc trẻ. 

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về cách cho trẻ bú mẹ, tham khảo Phụ lục 9J-1, 
Phụ lục 9I và Phụ lục 9N. 
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