
                                      Bầu Sữa Me.̣ 

 
     Bú sữa me ̣là môṭ sư ̣tư ̣nhiên: Điều lơị ích chính và rôṇg lớn của bú sữa me ̣là khi nuôi em 

bằng phương pháp tư ̣nhiên tức là nuôi em bằng môṭ phương pháp an toàn nhất. Cho bú 

bằng sữa me ̣tất nhiên chúng ta ai cũng biết, cũng có thể có những điều mà me ̣chưa 

biết đến, đó là sư ̣cho bú bằng sữa me ̣giúp cho sinh lý của cơ thể me ̣mau trở laị bình 

thường. Vì khi em bú bắp thiṭ tử cung của me ̣co thắt maṇh. Điều này khiến tử cung 

mau trở laị vi ̣trí bình thường. 

     Sữa me ̣giúp em chống laị các biṇh nhất là biṇh tiêu chảy, nhờ tính chất đăc̣ biêṭ 

của kháng thể có ở trong sữa non của me ̣sau khi sinh. Những trẻ nuôi bằng sửa me ̣ít 

thấy những rối loaṇ về tiêu hoá như những trẻ nuôi bằng sữa bò. Ích lơị của sữa me ̣là 

luôn luôn sac̣h, và em se ̃không mắc phải môṭ sư ̣nhiêm̃ trùng nào từ sữa me ̣cả. Nhờ ở 

điểm vô trùng tư ̣nhiên đó, sư ̣bú sữa me ̣đỡ tốn thì giờ vì không phải lo súc bình sữa, 

nấu bình sữa, không phải pha sữa và nấu, không cần tủ laṇh, không cần hâm nóng. Và đăc̣ biêṭ khi me ̣di chuyển, 

me ̣đi chơi xa có em đi theo, phải thành thâṭ mà cám ơn Taọ Hóa đã ban cho me ̣hai bầu sữa tư ̣nhiên, không phải 

mang xách lôi thôi. Và di ̃nhiên nuôi con bằng sữa me ̣cũng là môṭ cách để dành tiền. Môṭ điểm lơị ích nữa mà ít 

khi đươc̣ ghi nhâṇ, đó là sư ̣thích hơp̣ dê ̃dàng với bản năng bú của trẻ sơ sinh. Với sữa me ̣em có thể bú bao nhiêu 

lâu cũng đươc̣ miêñ là đầy đủ cho sư ̣cần thiết của em. Có nhiều nhà chuyên môn cho rằng sư ̣cho bú sữa me ̣làm 

các em ít bú ngón tay. 

     Hầu hết các biêṇ thuyết chứng minh cho giá tri ̣của sư ̣nuôi con bằng sữa me ̣đều do các bà me ̣đã từng nuôi 

con bằng sữa của mình nói ra. Các bà kể laị những cảm giác thoải mái tuyêṭ vời mà ho ̣có đươc̣ từ sư ̣nhìn thấy 

cách yêu mến cuổng nhiêṭ của con mình đối với hai bầu sữa me.̣ Từ sư ̣cảm thấy cách gần gũi của con ho ̣cảm thấy 

như mình cho con môṭ cái gì mà không ai khác có thể cho con mình đươc̣. Ít ai nhâṇ thấy rằng chỉ sau vài tuần lê ̃

viêc̣ nuôi con bằng sữa mình đã trở nên môṭ thích thú cho me.̣ 

     Đối với môṭ người đàn bà không cảm thấy mình như môṭ bà me,̣ hoăc̣ người đàn bà không thích thú đươc̣ làm 

me,̣ hoăc̣ không cảm thấy hoàn toàn yêu con mình từ lúc mới sinh, đăc̣ biêṭ đối với người đàn bà mới có con lần 

đầu nàng chỉ thâṭ sư ̣trở thành me ̣khi nàng tư ̣săn sóc lấy con mình. Với những thành quả có đươc̣ khi bắt đầu làm 



phâṇ sư ̣của mình, nhìn thấy con bằng lòng với sư ̣săn sóc của mình, chẳng bao lâu nàng se ̃tư ̣rơi vào cái vòng 

thích thú yêu mến và nhâṇ ra mình đươc̣ haṇh phúc bởi sư ̣săn sóc cho con.  Sư ̣nuôi con bằng sữa me ̣làm nẩy nở 

tình cảm giữa me ̣con và cả hai càng ngày càng cảm thấy yêu mến nhau hơn. Ngày nay đôi khi vì sinh kế, me ̣phải 

đi làm và nhất là ở thành thi ̣ít em đươc̣ nuôi bằng sữa me.̣ Có khi vì lý do chính là sư ̣nuôi con bằng sửa bò cũng 

an toàn và dê ̃dàng nhờ những phương pháp vô trùng. 

     Môṭ vài bà me ̣cho rằng viêc̣ cho bú bằng sữa me ̣làm thay đổi dáng dấp bô ̣ngưc̣ của me.̣ (Bảo đảm với baṇ là 

không phải như vâỵ). Me ̣đâu có cần ăn môṭ khẩu phần đăc̣ biêṭ nhiều hơn quá mức để cung cấp cho sư ̣taọ thành 

sửa rồi đến nỗi mâp̣ phì. Người me ̣cho con bú chỉ cần môṭ số lươṇg đầy đủ đăc̣ biêṭ để giữ cho me ̣khỏi bi ̣hao 

mòn gầy yếu mà thôi. Những cái gì làm ảnh hưởng đến nhũ bô ̣của me?̣ Nhũ bô ̣lớn hơn trong suốt thời kỳ mang 

thai và se ̃lớn trong suốt thời kỳ me ̣cho em bú và rồi se ̃trở laị bình thường với dáng dấp cũ sau khi me ̣dứt sữa cho 

em. Không có ai nói rằng sư ̣nuôi con liên tiếp năm sáu lần làm cho nhũ bô ̣trở nên nhen nheo hoăc̣ bi ̣ xê ̣xuống.  

Có người kinh nghiêṃ cho thấy rằng có người chẳng nuôi con lần nào mà ngưc̣ vâñ bi ̣chảy xê ̣và cũng có người 

nuôi con bằng chính sữa của mình mà ngưc̣ chẳng bi ̣ ảnh hưởng gì. Có người laị có môṭ dáng dấp khá hơn lúc còn 

con gái, sau môṭ vài lần nuôi con. 

     Có hai điều quan troṇg để đề phòng cho bô ̣ngưc̣ khỏi bi ̣ảnh hưởng nhiều. Đó là: Me ̣phải măc̣ áo ngưc̣ thâṭ 

vừa văṇ để nâng đỡ cho nhũ bô ̣không những chỉ trong thời kỳ nuôi em bé mà trong suốt thời gian sau của thời kỳ 

mang thai - ngày và đêm - thời gian mà nhũ bô ̣hoàn toàn nâỹ nở. Điều này tránh sư ̣kéo dañ của da và những tế 

bào trong nhũ bô ̣suốt thời gian nhũ bô ̣ngày càng năṇg hơn. Có nhiều người nên đổi áo ngưc̣ sang số lớn hơn khi 

đến tháng thứ bảy của thời kỳ mang thai. Nên lưạ loaị áo ngưc̣ mở dê ̃dàng ở phía trước và chỉ dùng môṭ tay cũng 

mở đươc̣ để cho em bú. 

     Sư ̣đề phòng khác trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú là tránh sư ̣lên cân quá mức. Sau hết, ngưc̣ có 

thể bi ̣ xê ̣xuống vì chứng mâp̣ phì, điều này hoàn toàn cách biêṭ với thời kỳ mang thai. 

 

                                                                                                 Da-̃Thảo 
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