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MẸ.
Mô ̣i vài trở nga ̣i đă ̣c biê ̣t trong sự cho con bú bằ ng sữa me ̣.
Hầ u hế t các trường hơ ̣p cho bú bằ ng sữa me ̣ đề u đi đế n kế t quả tố t đep̣
cho cả me ̣ lẫn con. Nhưng cũng có nhiề u trường hơ ̣p lắ m khi làm cho me ̣
muố n điên đầ u.
Mô ̣t vài thí du ̣ điể n hình là trong những tuầ n lễ đầ u có những rắ c rố i xãy
ra như:
* Có em hầ u như không cầ n bú hoă ̣c có bú nhưng cũng chỉ mút yế u ớt vài
phút rồ i ngủ làm cho me ̣ không biế t là em đã no chưa. Điề u đó cũng không
đáng nga ̣i nế u em ngủ khoảng 2 hoă ̣c 3 giờ. Nhưng nế u em mới ngủ vài phút
rồ i la ̣i thức dâ ̣y khóc chi ̣thâ ̣t sự không biế t là em bú thiế u hay là em thức
giấ c và khóc. Có mô ̣t điề u có thể là hê ̣ thố ng thầ n kinh và tiêu hóa của em
chưa hoa ̣t đô ̣ng điề u hoà và có lẽ vì sự dễ chiụ của đôi tay me ̣ và vú me ̣
trong miêng
̣ em khiế n em dễ dàng bi giấ
̣ c ngủ lôi kéo. Khi em lớn hơn chút
ít em sẽ biế t điề u đó và cái đói sẽ giữ em thức và bú cho đế n khi em thâ ̣t sự
no. Trong trường hơ ̣p cho bú bình nế u em đang bú rồ i quay ra ngủ thì phải
để ý xem đôi khi vì lỗ núm vú qúa nhỏ hay trường hơ ̣p bú sữa me ̣ cũng vâ ̣y
mă ̣c dầ u me ̣ có nhiề u sữa nhưng lổ núm vú qúa nhỏ em cũng không thể bú
đủ đươ ̣c em quay ra tìm giấ c ngủ nhưng khi me ̣ đă ̣t em vào nôi em cảm biế t
đươ ̣c cái nôi la ̣nh hơn và cứng hơn đôi tay me ̣ và em còn đói nên em la ̣i thức
dâ ̣y.
La ̣i có những em khác có những cơn đói đòi hỏi nhiề u hơn em luôn luôn
“se”̃ thức và em dễ dàng hờn dỗi nế u em không bú đủ em quay đầ u hấ t vú
me ̣ ra vì sữa xuố ng không đủ cho em, me ̣ càng cố gắ ng em càng khóc to, me ̣
càng kiên nhẫn em càng dẫy du ̣a, chòi đa ̣p lung tung cuố i cùng lắ m khi me ̣

cũng khóc theo em. Sự bú không đủ của em thường gây nên sự khó chiụ cho
me ̣ do đó mo ̣i trở nga ̣i bắ t đầ u.
Nế u me ̣ hiể u đươ ̣c sự cấ u ta ̣o như thế me ̣ nên nghỉ ngơi bằ ng cách xem
sách, báo, TV hay bấ t cứ cái gì mà me ̣ thấ y thích để bớt đi sự căng thẳ ng của
me ̣.
Nế u em bé ngủ sau vài phút bú me ̣ nên đổ i sang vú khác cho em ngay vì
có thể vú bên kia sữa xuố ng nhiề u hơn có thể giúp em thức để bú. Dï nhiên
me ̣ không thể để em bú hoài mô ̣t bên vú trong suôt 15 phút đươ ̣c vì phải giữ
cho sữa đươ ̣c cấ u ta ̣o và xuố ng điề u hoà.
Trường hơ ̣p me ̣ vừa đă ̣t em xuố ng vài phút sau hoă ̣c nửa giờ sau em đã
thức dâ ̣y mă ̣c dù chi ̣đã cho em bú đủ, chi không
nên cho em bú nữa. Cứ để
̣
em nằ m đùa nghich
̣ hoă ̣c nế u em khóc chút ít cũng không sao.
Mu ̣c đích của chi ̣là luyêṇ cho em biế t rằ ng em chỉ đươ ̣c bú sau vài giờ của
mỗI bữa bú chứ không phải cứ mỗi lầ n em thức dâ ̣y. Nế u cứ cho em bú từng
chă ̣p như thế khiế n em có thể có cảm tưởng bi theo
đuổ i bởi các bữa bú và
̣
em tìm cách trố n tránh trong giấ c ngû. Nhưng dẫu thế nào đi nữa thì trong
những tuầ n lễ đầ u cũng gă ̣p khó khăn dẫu me ̣ có khéo léo thế mấ y đi nữa.
* Núm vú bi tho
̣ ̣t vào trong. Nế u núm vú của me ̣ bi de
̣ p̣ xuố ng hay tho ̣t
vào trong đó thâ ̣t là sự rắ c rố i phiề n phức của lúc mớI khởi sự bú nế u em
thuô ̣c loa ̣i dễ bi kích
thích em tìm kiế m hoài mà không thấ y núm vú em có
̣
thể nổ i giâ ̣n khóc lớn và đầ u em hấ t ngươ ̣c ra sau.
Me ̣ có thể thử các cách sau đây:
Nế u có thể để vú gầ n miê ̣ng em khi em vừa thức dâ ̣y trước khi em cau có.
Nế u em bắ t đầ u khóc me ̣ dừng la ̣i ngay và cố dỗ dành em trước khi đă ̣t vú
gầ n miê ̣ng em trở la ̣i. Phải kiên nhẫn. Me ̣ có thể làm cho núm vú nổ i lên
bằ ng cách xoa nhe ̣ vào núm vú với các ngón tay của me ̣. Hoă ̣c me ̣ có thể
dùng cái hút sữa để làm cho núm vú nổ i lên. Tuy nhiên núm vú không phải
là điề u tố i quan tro ̣ng vì nế u em chỉ ngâ ̣m núm vú không em cũng không thể
lấ y đươ ̣c sữa vào miê ̣ng và vì thế cho nên me ̣ phải cố gắ ng trong trường hơ ̣p
này tâ ̣p cho em ngâ ̣m nguyên cả phầ n đầ u vú (có màu nâu) vào trong miê ̣ng
để em có thể vắ t sữa bằ ng 2 cái lơ ̣i của em và cách duy nhấ t để em lấ y đươ ̣c
sữa là: me ̣ vắ t sữa chảy vào miê ̣ng em. Với ngón tay cái và các ngón tay me ̣
sẽ làm phầ n đầ u vú thành mô ̣t hình da ̣ng để đưa vào miêng
̣ em và em sẽ
quen dầ n với núm vú bi ̣de ̣p hoă ̣c thu ̣t vào của me ̣.
Đau bu ̣ng trong lúc cho em bú. Me ̣ có thể bi quấ
̣ y rầ y trong tuầ n lễ đầ u
khi cho em bú, vì me ̣ cảm thấ y đau thắ t ở phầ n bu ̣ng dưới mỗi lầ n cho em
bú. Điề u này là do tử cung của me ̣ bi co
̣ thắ t và điề u đó rấ t tố t cho tử cung
của me ̣ mau trở la ̣i bình thường. Sự quă ̣n thắ t này sẽ biế n mấ t sau mô ̣t tuầ n
hay lâu hơn.

Đầ u núm vú cũng có thể bi như
̣ ́ c chút ít sau khi em bú xong, điề u này
cũng bình thường không có gì đáng lo nga ̣i.
* Đau và nưt núm vú: Nế u thấ y đau hoài ở đâu núm vú và không bớt mă ̣c
dầ u không cho em bú thì phải cẩ n thâ ̣n tìm xem có phải đẩ u núm vú bi ̣nứt
hay không. Nế u đầ u vú bi ̣nhức nhố i vì bi ̣nứt thì phải dừng không cho em
bú bên vú đó từ 24 đế n 48 giờ (hoă ̣c cho bú bớt la ̣i bên đó). Bôi thuố c ở đầ u
núm vú bi nư
̣ ́ t và tránh bi co
̣ ̣ xát. Và để bảo vê ̣ sữa tiế p tu ̣c ta ̣o ra bên vú đó
me ̣ phải nă ̣n sữa hoă ̣c hút sữa ra bằ ng cái hút sữa, hai hoă ̣c ba lầ n trong 24
giờ, và ta ̣m thờI cho em bú vú bên kia mà thôi. Sau 12 hay 24 giờ nghỉ bú
nế u thấ y bớt thì cho em bú la ̣i nhưng thời gian ngắ n thôi chừng 3 phút nế u
không thấ y đau. Nế u thấ y kế t quả khả quan thì tiế p tu ̣c cho bú 5 phút rồ i 10
phút. Nhưng nế u thấ y đau và nứt trở la ̣i thì mo ̣i tri liê
̣ ̣u phải đươ ̣c làm la ̣i.
Nế u thấ y đau hoài không dứt phải tìm thăm bác sï ngay vì sự nứt đầ u núm
vú có thể đưa đế n sự nhiễm trùng.
* Vú cương qúa căng phồ ng. Có ba điề u khác nhau trong trường hơ ̣p
này:
- Thông thường sữa qúa nhiề u trong các chỗ đựng ở phầ n đầ u vú. Điề u
này không làm cho me ̣ cảm thấ y khó chiu,̣ nhưng có thể làm cho phầ n đầ u
vú căng phồ ng và cũng làm em khó ngâ ̣m vú và ép sữa bằ ng 2 cái lơ ̣i của
em, do đó em chỉ có thể ngâ ̣m đươ ̣c phầ n núm vú và em nhai phầ n núm vú
do đó me ̣ bi đau.
Vì thế cho nên trước khi cho em bú me ̣ phải làm mề m đi
̣
bằ ng các phương pháp sau đây: me ̣ phải rửa tay thâ ̣t sa ̣ch trước khi áp du ̣ng
phương pháp để tránh cho em sự nhiể m trùng cũng như cho chính me ̣ nế u
trường hơ ̣p núm vú me ̣ bi ̣nứt.
- Làm “massage” nhe ̣ nhàng từ trên xuố ng phía núm vú như thế trong vài
phút để cho sữa đi xuố ng các ố ng dẫn sữa.
- Nâng vú lên bằ ng tay trái và xoa bằ ng tay phäi.
- Lấ y ngón tay cái và ngón tay trỏ ép xung quanh đầ u vú và vắ t sữa đề u
đă ̣n.
- Lâ ̣p đi lâ ̣p la ̣i nhiề u lầ n như thế và cẩ n thâ ̣n tránh đừng để ngón tay me ̣
trơ ̣t qua đầ u núm vú vì có thể làm cho các lổ hở bi ̣khép la ̣i và sữa không
chảy ra đươ ̣c.
- Cứ tiế p tu ̣c như thế me ̣ sẽ có kinh nghiê ̣m và biế t cách làm thế nào để
vắ t đươ ̣c nhiề u sữa hơn.
Hoă ̣c me ̣ có thể làm mề m vú bằ ng cách tắ m nước nóng, me ̣ để cho hoa
sen nưởc nóng chảy trên nhũ bô ̣. Sữa sẽ bắ t đầ u chãy theo ra sau vài phút
dưới vòi nước nóng (nhưng đừng để nước qúa nóng đế n đô ̣ phỏng). Trong
khi đang tắ m me ̣ có thể ép sữa hoă ̣c vắ t bớt sữa ra.

Trường hơ ̣p thứ hai nhũ bô ̣ qúa căng phồ ng khiế n me ̣ cảm thấ y khó chiụ
và sự làm “massage” không có kế t quả me ̣ phải dùng cái hút sữa để lấ y sữa
ra.
Sữa vắ t đươ ̣c me ̣ có thể dùng mô ̣t cái chén (vô trùng) giữ sữa la ̣i và cấ t
vào tủ la ̣nh và sữa đó em có thể dùng đươ ̣c. Sữa me ̣ cũng có thể cấ t giữ
trong tủ la ̣nh vài ngày.
Trường hơ ̣p thứ ba là vú hoàn toàn căng cứng, không chỉ riêng ở phầ n
đầ u vú mà thôi mà khắ p cả ngực me ̣, và thường xảy ra ở mô ̣t bên vú và me ̣
cảm thấ y đau nhức. Sự tri liê
̣ ̣u cũng như trên và me ̣ vẫn tiế p tu ̣c cho em bú.
* Nhiễm trùng ở vú: Nế u thấ y đau nhức từ phía trong của vú và vú bi ̣
sưng đỏ quanh vùng đau nhức phải nghi ̃ ngay đế n sự nhiễm trùng vú. Me ̣
thấ y số t, nhức đầ u, cảm thấ y mắ c bê ̣nh. Phải thăm Bác si ̃ ngay để mo ̣i sự tri ̣
liê ̣u đươ ̣c kế t qủa nhanh chóng. Me ̣ vẫn có thể cho em bú như thường.
* Khi me ̣ bi bê
̣ nh:
̣ Thường thường nế u me ̣ bi bê
̣ ̣nh nằ m ở nhà thì vẫn tiế p
tu ̣c cho em bú, chính điề u đó làm cho em cảm thấ y khó chiụ lây, ngay như
me ̣ không cho em bú cũng vâ ̣y. Mo ̣i sự nhiễm trùng đề u có trước khi các
triêụ chứng đươ ̣c ghi nhâ ̣n. Bên ca ̣nh đó mức đô ̣ dễ bi ca
̣ ̉ m la ̣nh của những
trẻ nhỏ cao hơn trẻ lớn.
* Núm Vú bi em
̣ cắ n: Khi em bắ t đầ u mo ̣c răng, khi bú em thường hay
căn núm vú. Thâ ̣t sự em đâu có biế t sự đó làm đau me.̣ Nhưng đôi khi không
phải chỉ đau mà thôi lắ m khi còn nhức nhố i cho me ̣ nữa. Nhưng hầ u hế t các
em đề u dễ da ̣y để đừng cắ n núm vú me ̣. Nế u em cắ n tức thì me ̣ phải để ngón
tay trỏ vào giữa hai cái lơ ̣i của em và nói “không” thâ ̣t ma ̣nh me,̃ em sẽ nga ̣c
nhiên nhưng mỗi lầ n em bắ t đầ u cắ n me ̣ la ̣i lâ ̣p la ̣i, như thế em sẽ hiể u đươ ̣c
là bi cấ
̣ m không đươ ̣c cắ n núm vú.
Vitamine và nước cho em bé. Sữa me ̣ đầ y đủ vitamine A & D do đó me ̣
không cầ n phải phu ̣ thêm cho em. Vitamine C cũng vâ ̣y mỗi ngày me ̣ ăn
chừng 2 trái cam là đủ số lươ ̣ng vitamine C cho em. Trường hơ ̣p me ̣ cầ n
dùng thêm vitamine C nế u me ̣ bênh
̣ hoă ̣c bi ̣nhiễm trùng hoă ̣c me ̣ hút thuố c
lá chẳ ng ha ̣n. Mỗi ngày em cẩ n khoảng 30mg, bắ t đầ u cho em dùng khi em
đươ ̣c 2 tuầ n.
- Flouride: lươ ̣ng Flouride trong sữa me ̣ ít vì thế em cầ n khoảng 0.5mg
mỗi ngày.
- Nước: sữa me ̣ cung cấ p cả hai thứ thức ăn và nước cho em bé. Nhưng
trong mùa nóng nực em cầ n mô ̣t số lươ ̣ng nước nhiề u hơn vì khát. Me ̣ có thể
cho em uố ng nước sôi để nguô ̣i bỏ vào chai sữa cho em hoă ̣c cho em uố ng
bằ ng muỗng cà phê nhỏ, me ̣ không cầ n phải cho thêm đường hay bấ t cứ mô ̣t
loa ̣i “siro” nào cả. Khi em khát nước em chỉ cầ n uố ng nước không mà thôi.
Trong mùa nóng muố n biế t em có đủ nước cho cơ thể em không me ̣ xem số
lươ ̣ng nước tiể u mỗi lầ n me ̣ thay tã cho em có đươ ̣c bình thường không.

Dươ ̣c phẩ m có tác du ̣ng đế n sữa me ̣ hay không?

Hầ u hế t các dươ ̣c phẩ m đề u có ảnh hưởng đế n sữa me ̣ do đó khi dùng bấ t cứ
loa ̣i thuố c nào cũng phải hỏi ý kiế n của Bác si ̃ để tránh ảnh hưởng nhiề u cho
em.
Có mô ̣t vài loa ̣i dươ ̣c phẩ m có ảnh hưởng lớn và là nguyên nhân các rố i
loa ̣n cho em vì thế cho nên khi thăm Bác sï me ̣ phải cho Bac sï biế t là me ̣
đang trong thời kỳ cho em bú sữa me ̣.
Các loa ̣i thuố c táo bón cũng bi ̣ảnh hưởng vào sữa me ̣ do đó các liề u
ma ̣nh cho me ̣ cũng có thể làm cho em bi tiêu
chảy.
̣
Thuố c lá: tố t nhấ t là me ̣ không nên hút thuố c lá vì thuố c lá cũng ảnh
hưởng vào sữa me ̣. Và em sẽ trở thành người hút thuố c lá về sau. Me ̣ càng
hút nhiề u sữa càng bi ạ ̉ nh hưởng nhiề u. Thuố c lá còn là nguyên nhân làm
cho sự cấ u ta ̣o sữa giảm đi.
Rươ ̣u: cũng giố ng như dươ ̣c liê ̣u, rươ ̣u cũng đi qua sữa me ̣. Me ̣ cầ n tránh
uố ng rươ ̣u.
Thức ăn cho me ̣: Trong thời kỳ cho em bú me ̣ cầ n ăn uố ng đầ y đủ trước
nhấ t để đủ sữa cho em bú sau đó là bồ i dưỡng cho me ̣. Không có vấ n đề cho
bú sữa me ̣ làm me ̣ ố m bớt hay mâ ̣p ra.
Nế u thức ăn thích hơ ̣p với me ̣ sẽ không làm xáo trô ̣n em bé. Số lươ ̣ng
mỗi ngày me ̣ cầ n tương đương với số lươ ̣ng me ̣ dùng khi còn mang thai, như
thit,̣ cá, trứng, rau, đâ ̣u...
Và nhớ uố ng thêm nước, nước trái cây, sữa và các loa ̣i...trái cây, nước cố t
trái cây, rau quả đề u có nhiề u vitamine C, cố gắ ng ăn ít nhấ t mỗi ngày mô ̣t
thứ.
Me ̣ cầ n uố ng nhiề u sữa, ít nhấ t 600ml mỗi ngày. Bơ mỡ mỗi ngày cầ n từ
15-30gr. Ngoài bữa ăn chính me ̣ cầ n ăn dă ̣m thêm các thứ bánh trái cây,
biscuits v.v...
Da-̃ Thảo
02/ 07/1984.

