Bầ u Sữa Me ̣.
Bú sữa me ̣ là mô ̣t sự tự nhiên: Điề u lơ ̣i ích chiń h và rô ̣ng lớn của bú sữa me ̣ là khi nuôi em
bằ ng phương pháp tự nhiên tức là nuôi em bằ ng mô ̣t phương pháp an toàn nhấ t. Cho bú
bằ ng sữa me ̣ tấ t nhiên chúng ta ai cũng biế t, cũng có thể có những điề u mà me ̣ chưa
biế t đế n, đó là sự cho bú bằ ng sữa me ̣ giúp cho sinh lý của cơ thể me ̣ mau trở la ̣i bình
thường. Vì khi em bú bắ p thiṭ tử cung của me ̣ co thắ t ma ̣nh. Điề u này khiế n tử cung
mau trở la ̣i vi ̣trí bình thường.
Sữa me ̣ giúp em chố ng la ̣i các binh
̣ nhấ t là binh
̣ tiêu chảy, nhờ tính chấ t đă ̣c biê ̣t
của kháng thể có ở trong sữa non của me ̣ sau khi sinh. Những trẻ nuôi bằ ng sửa me ̣ ít
thấ y những rố i loa ̣n về tiêu hoá như những trẻ nuôi bằ ng sữa bò. Ích lơ ̣i của sữa me ̣ là
luôn luôn sa ̣ch, và em sẽ không mắ c phải mô ̣t sự nhiễm trùng nào từ sữa me ̣ cả. Nhờ ở
điể m vô trùng tự nhiên đó, sự bú sữa me ̣ đỡ tố n thì giờ vì không phải lo súc bình sữa,
nấ u bình sữa, không phải pha sữa và nấ u, không cầ n tủ la ̣nh, không cầ n hâm nóng. Và đă ̣c biê ̣t khi me ̣ di chuyể n,
me ̣ đi chơi xa có em đi theo, phải thành thâ ̣t mà cám ơn Ta ̣o Hóa đã ban cho me ̣ hai bầ u sữa tự nhiên, không phải
mang xách lôi thôi. Và di ̃ nhiên nuôi con bằ ng sữa me ̣ cũng là mô ̣t cách để dành tiề n. Mô ̣t điể m lơ ̣i ích nữa mà ít
khi đươ ̣c ghi nhâ ̣n, đó là sự thích hơ ̣p dễ dàng với bản năng bú của trẻ sơ sinh. Với sữa me ̣ em có thể bú bao nhiêu
lâu cũng đươ ̣c miễn là đầ y đủ cho sự cầ n thiế t của em. Có nhiề u nhà chuyên môn cho rằ ng sự cho bú sữa me ̣ làm
các em ít bú ngón tay.
Hầ u hế t các biêṇ thuyế t chứng minh cho giá tri ̣ của sự nuôi con bằ ng sữa me ̣ đề u do các bà me ̣ đã từng nuôi
con bằ ng sữa của mình nói ra. Các bà kể la ̣i những cảm giác thoải mái tuyêṭ vời mà ho ̣ có đươ ̣c từ sự nhìn thấ y
cách yêu mế n cuổ ng nhiê ̣t của con mình đố i với hai bầ u sữa me ̣. Từ sự cảm thấ y cách gầ n gũi của con ho ̣ cảm thấ y
như mình cho con mô ̣t cái gì mà không ai khác có thể cho con mình đươ ̣c. Ít ai nhâ ̣n thấ y rằ ng chỉ sau vài tuầ n lễ
viê ̣c nuôi con bằ ng sữa mình đã trở nên mô ̣t thích thú cho me.̣
Đố i với mô ̣t người đàn bà không cảm thấ y mình như mô ̣t bà me,̣ hoă ̣c người đàn bà không thích thú đươ ̣c làm
me ̣, hoă ̣c không cảm thấ y hoàn toàn yêu con mình từ lúc mới sinh, đă ̣c biê ̣t đố i với người đàn bà mới có con lầ n
đầ u nàng chỉ thâ ̣t sự trở thành me ̣ khi nàng tự săn sóc lấ y con mình. Với những thành quả có đươ ̣c khi bắ t đầ u làm

phâ ̣n sự của mình, nhìn thấ y con bằ ng lòng với sự săn sóc của mình, chẳ ng bao lâu nàng sẽ tự rơi vào cái vòng
thích thú yêu mế n và nhâ ̣n ra mình đươ ̣c ha ̣nh phúc bởi sự săn sóc cho con. Sự nuôi con bằ ng sữa me ̣ làm nẩ y nở
tình cảm giữa me ̣ con và cả hai càng ngày càng cảm thấ y yêu mế n nhau hơn. Ngày nay đôi khi vì sinh kế , me ̣ phải
đi làm và nhấ t là ở thành thi ̣ít em đươ ̣c nuôi bằ ng sữa me ̣. Có khi vì lý do chính là sự nuôi con bằ ng sửa bò cũng
an toàn và dễ dàng nhờ những phương pháp vô trùng.
Mô ̣t vài bà me ̣ cho rằ ng viê ̣c cho bú bằ ng sữa me ̣ làm thay đổ i dáng dấ p bô ̣ ngực của me ̣. (Bảo đảm với ba ̣n là
không phải như vâ ̣y). Me ̣ đâu có cầ n ăn mô ̣t khẩ u phầ n đă ̣c biêṭ nhiề u hơn quá mức để cung cấ p cho sự ta ̣o thành
sửa rồ i đế n nỗi mâ ̣p phì. Người me ̣ cho con bú chỉ cầ n mô ̣t số lươ ̣ng đầ y đủ đă ̣c biê ̣t để giữ cho me ̣ khỏi bi ̣hao
mòn gầ y yế u mà thôi. Những cái gì làm ảnh hưởng đế n nhũ bô ̣ của me ̣? Nhũ bô ̣ lớn hơn trong suố t thời kỳ mang
thai và sẽ lớn trong suố t thời kỳ me ̣ cho em bú và rồ i sẽ trở la ̣i bình thường với dáng dấ p cũ sau khi me ̣ dứt sữa cho
em. Không có ai nói rằ ng sự nuôi con liên tiế p năm sáu lầ n làm cho nhũ bô ̣ trở nên nhen nheo hoă ̣c bi xê
̣ ̣ xuố ng.
Có người kinh nghiêm
̣ cho thấ y rằ ng có người chẳ ng nuôi con lầ n nào mà ngực vẫn bi cha
̣ ̉ y xê ̣ và cũng có người
nuôi con bằ ng chính sữa của mình mà ngực chẳ ng bi ̣ảnh hưởng gì. Có người la ̣i có mô ̣t dáng dấ p khá hơn lúc còn
con gái, sau mô ̣t vài lầ n nuôi con.
Có hai điề u quan tro ̣ng để đề phòng cho bô ̣ ngực khỏi bi ̣ảnh hưởng nhiề u. Đó là: Me ̣ phải mă ̣c áo ngực thâ ̣t
vừa vă ̣n để nâng đỡ cho nhũ bô ̣ không những chỉ trong thời kỳ nuôi em bé mà trong suố t thời gian sau của thời kỳ
mang thai - ngày và đêm - thời gian mà nhũ bô ̣ hoàn toàn nẫy nở. Điề u này tránh sự kéo dañ của da và những tế
bào trong nhũ bô ̣ suố t thời gian nhũ bô ̣ ngày càng nă ̣ng hơn. Có nhiề u người nên đổ i áo ngực sang số lớn hơn khi
đế n tháng thứ bảy của thời kỳ mang thai. Nên lựa loa ̣i áo ngực mở dễ dàng ở phía trước và chỉ dùng mô ̣t tay cũng
mở đươ ̣c để cho em bú.
Sự đề phòng khác trong suố t thời kỳ mang thai và cho con bú là tránh sự lên cân quá mức. Sau hế t, ngực có
thể bi xê
̣ ̣ xuố ng vì chứng mâ ̣p phì, điề u này hoàn toàn cách biê ̣t với thời kỳ mang thai.
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