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B.E.St.®-Các tiêu chí được phát triển bởi nhóm khởi xướng toàn cầu „Thân 
thiện với trẻ sơ sinh“. Các chữ viết tắt của „Bindung“ („Kết nối“), „Entwick-
lung“ („Phát triển“) và „Stillen“ („Cho con bú“). Các tiêu chí của B.E.St.® dựa 
trên kiến thức khoa học hiện tại và các quy định quốc tế và hướng dẫn của 
WHO và UNICEF1. Chúng tạo điều kiện cho sự liên kết, phát triển toàn diện 
và cho con bú một cách hiệu quả. Các tiêu chí B.E.St.® là cơ sở nội dung 
của các chứng nhận cho một cơ sở về sản khoa và nhi khoa „thân thiện với 
trẻ sơ sinh“. 
 
Mười bước cho một bệnh viện phụ sản thân thiện với trẻ sơ sinh thực 
hiện những tiêu chí của B.E.St.®

1.  Các quy tắc bằng văn bản của B.E.St.® dựa trên nội dung của „Mười 
bước cho một bệnh viện phụ sản thân thiện với trẻ sơ sinh thực hiện các 
tiêu chí của B.E.St.®, thường xuyên được thảo luận với tất cả nhân viên.

2.  Tất cả nhân viên đều được đào tạo đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết 
để thực hiện các quy tắc của B.E.St.®

3.  Thông báo cho tất cả phụ nữ mang thai về tầm quan trọng và giá trị thực 
tiễn của việc thúc đẩy kết nối và phát triển kiến thức cho con bú.

4.  Cho phép các bà mẹ có thể tiếp xúc qua da liên tục và ngay sau sinh với 
con mình, ít nhất là một giờ hoặc cho đến khi em bé lần đầu tiên được bú 
sữa mẹ.

5.  Chỉ dẫn cho các bà mẹ tư thế cho con ăn đúng và giải thích cho họ làm 
thế nào để duy trì sản xuất sữa, ngay cả trong trường hợp tách khỏi đứa 
con.

6.  Không đưa cho trẻ sơ sinh chất lỏng cũng như thực phẩm khác ngoài sữa 
mẹ, trừ khi cần thiết về mặt y khoa.

7.  24 giờ trong phòng - trên thực tế - mẹ và con ở với nhau cả ngày lẫn đêm.

8. Khuyến khích cho con bú / ăn theo nhu cầu.

9. Không đưa núm vú giả cho trẻ đã bú mẹ.

10.  Hướng dẫn các bà mẹ trong nhóm cho con bú và các nhóm mẹ-con khác 
và khuyến khích phát triển nhóm bà mẹ cho con bú. 

1 Giải thích các nguyên tắc của „WHO / UNICEF-Sáng kiến về thân thiện với 
trẻ sơ sinh“ đối với các tiêu chí của B.E.St.® trên  
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Các bậc cha mẹ thân mến,  
 
Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của con bạn và 
chúng tôi rất vui mừng rằng chúng tôi có thể hỗ trợ bạn 
trong những ngày đầu tiên.

Trong tài liệu này, chúng tôi đã biên soạn các thông 
tin quan trọng cho bạn về vấn đề cho con bú. Chúng 
dựa trên cơ sở những kiến thức khoa học mới nhất. Nó 
không thay thế cho tư vấn cá nhân.

Tất nhiên chúng tôi cũng hỗ trợ bạn nếu bạn không cho 
con bú.

Đơn giản chỉ cần liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất 
kỳ câu hỏi nào về vấn đề cho con bú.

„Trẻ sơ sinh chỉ cần có ba điều: Sự ấm áp, nằm 
trong vòng tay của mẹ, bú sữa mẹ và sự bình an 
nhờ cảm giác an toàn do gần gũi.
Trẻ nhận được tất cả điều này nhờ được bú mẹ.“

Tiến sĩ Grantly Dick-Read
Phụ khoa và sản khoa
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1. Bước khởi đầu tốt nhất cho cuộc sống

Cho con bú không chỉ là cho ăn 
Sự kết nối giữa bạn và đứa con của bạn là mối liên hệ quan  
trọng nhất và mãnh liệt nhất mà một con người có được trong  
suốt cuộc đời mình. Trong bệnh viện phụ sản của chúng tôi,  
chúng tôi tạo ra hệ thống đáng tin cậy cho sự phát triển lành  
mạnh của mối liên kết cha mẹ - con cái. Chúng tôi thúc đẩy và hỗ  
trợ việc cho con bú.

•  Cho con bú hỗ trợ sự liên kết giữa mẹ và bé, từ đó thúc  
đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em. 

•  Cho con bú mang lại cho đứa trẻ sự an toàn và cảm  
giác bình an bên cạnh cơ thể quen thuộc của người mẹ. 

•  Cho con bú và/ hoặc nuôi con bằng sữa mẹ lập trình chức  
năng của các cơ quan trong cơ thể và chế độ bảo vệ miễn  
dịch của trẻ sơ sinh. 

•  Tiếp xúc cơ thể rất quan trọng, yêu thương nhau và tìm thấy  
nhịp điệu chung.

 

Lợi ích cho con bạn 
Ngay cả trong những tuần cuối của thai kỳ, em bé đã chuẩn bị để 
được cho bú: Bé tập uống và bú. Với phản xạ tự nhiên về bú và tìm 
kiếm, khả năng tiếp nhận thức ăn sau khi sinh đã được chuẩn bị.

• Nhu cầu thức ăn đã được đảm bảo tối ưu. 

• Trẻ bú sữa mẹ phát triển tốt hơn và ít bị bệnh.

•  Các chất đề kháng trong sữa mẹ giúp bảo vệ chống lại  
nhiều bệnh truyền nhiễm.

•  Bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời có thể làm giảm  
nguy cơ dị ứng

•  Sữa mẹ luôn có sẵn, hợp vệ sinh và ở nhiệt độ chính xác.
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•  Sữa mẹ dễ tiêu hóa.

• Nguy cơ tử vong đột ngột của trẻ sơ sinh giảm. 

Lợi ích cho người mẹ  
• Tử cung co lại nhanh hơn.

•  Cho con bú hỗ trợ giảm cân vì chất béo dự trữ được sử  
dụng để sản xuất sữa.

• Nguy cơ ung thư vú được giảm thiểu. 

•  Cho con bú làm giảm nguy cơ bệnh tiểu đường,  
bệnh tim mạch và bệnh loãng xương.

 

Lợi ích cho gia đình 
• Cho con bú giúp tiết kiệm công việc, thời gian và tiền bạc.

•   Cho con bú giúp cho bạn độc lập, ngay cả khi bạn đang di 
chuyển trên đường.

• Cho con bú thân thiện với môi trường.
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Việc chuẩn bị thời gian cho con bú diễn ra tự nhiên,  
cơ thể bạn tự chuẩn bị cho nhiệm vụ này. 

Thông thường, những thay đổi trên bầu ngực vú là dấu hiệu  
nhận biết đầu tiên của sự mang thai. Do sự thay đổi nội tiết, vú  
có thể lớn hơn vì nó được tuần hoàn máu mạnh hơn và các mô  
vú phát triển. Quầng vú có thể thay đổi, trở nên sẫm màu hơn và 
lớn hơn. Trong vùng quầng vú có tuyến bã nhờn nhỏ, gọi là  
tuyến Montgomery. Tuyến này cô lập một chất lỏng chứa mỡ,  
chất giúp giữ do da được mềm mượt. 

Trong nửa sau của thai kỳ, vú có thể cảm thấy đầy và nặng nề:  
Lúc này, thứ gọi là sữa non được hình thành. Loại sữa quý báu  
này có thể sử dụng ngay lập tức sau khi sinh con của bạn. Chúng 
chứa các chất dinh dưỡng và các kháng thể quan trọng bảo vệ  
em bé của bạn khỏi bị nhiễm trùng. 

Bạn hãy sử dụng chút thời gian ngay từ thời kỳ mang thai  
để chuẩn bị môi trường gia đình của bạn cho việc cho con bú.

Bạn hãy hỏi thông tin từ nữ hộ sinh và bác sĩ nhi khoa, họ có  
thể cung cấp cho bạn những lời khuyên có giá trị trong thời  
gian đầu ở nhà. Bạn hãy tìm hiểu thông tin về nhóm cho con bú  
tại địa phương có thể hỗ trợ bạn trong việc cho con bú.

2. Chuẩn bị về thời gian cho con bú
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Cho con bú trong những ngày đầu đời 
Trong đời bạn chỉ có một số ít lần được cảm nhận niềm hạnh  
phúc khi con ra đời. Thời gian thú vị và tuyệt vời đã ở phía sau  
lưng bạn. Điều bắt đầu bây giờ là sự làm quen tích cực, nó có thể  
đi liền với cảm giác về niềm vui lạ thường cho tới sự kiệt sức  
cùng cực. 

Ở bệnh viện của chúng tôi, bạn có thể ở cùng với con mình từ khi 
sinh ra bé. Như vậy, bạn và bé sẽ làm quen bằng tất cả giác quan  
và yêu thương nhau. Sự tiếp xúc cơ thể đầu tiên sau khi sinh  
được gọi là „liên kết“. Việc thực hiện da tiếp xúc da kéo dài trong  
lần đầu tiên sẽ có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển về mặt  
tình cảm và trí tuệ của em bé. Em bé sẽ có cảm giác thỏa mãn  
nhờ sự chăm sóc, hơi ấm, sự gần gũi và cảm giác bình an. 
 

Bạn hãy tiếp xúc da trực tiếp với con mình 
càng nhiều càng tốt.

Em bé của bạn đã có thể cảm thấy, nghe, ngửi, nếm và nhìn.  
Nếu em bé của bạn ra dấu muốn bú, bạn hãy cho bé bú. Nếu  
em bé của bạn trong 24 giờ đầu tiên vẫn chưa thực sự tích cực, 
chúng tôi khuyên bạn nên vắt hết sữa bằng tay. Như vậy, con  
bạn sẽ nhận được nguồn sữa non quý báu và quá trình tạo sữa  
của bạn được kích thích.

Ngay cả trong trường hợp đẻ mổ, chúng tôi cố gắng tạo điều  
kiện da tiếp da trực tiếp với con bạn ngay trong phòng mổ. Nếu  
cần chuyển em bé của bạn tới một viện nhi, ngay cả trong trường 
đó, cũng có thể thực hiện việc da tiếp xúc da và cho bú.

Điều kiện tốt nhất cho một con bú lâu dài và thành công là lần cho 
bú đầu tiên ngay sau khi sinh. Phản xạ mút lúc này rất rõ rệt.

Bằng cách cho ăn thường xuyên và hợp lý khi có dấu hiệu đòi  
bú đầu tiên của bé, dòng sữa non sẽ được cung cấp.

 

3. Sau khi sinh
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Dấu hiệu muốn bú 
• Chép môi 

• Các hoạt động bằng lưỡi (liếm môi của mình)

• Sự bồn chồn của bé 

• Đưa tay lên miệng mút 
 
Bạn đừng đợi đến khi bé khóc - lúc đó sẽ khó đặt bé vào ngực.

Một trẻ sơ sinh có thể cho ăn theo những dấu hiệu bé đưa ra,  
ít nhất 8–12 lần trong vòng 24 giờ.

Dòng sữa có thể được nhận biết nhờ cảm giác về áp lực  
và bầu ngực trở nên cứng hơn. Điều này thường xảy ra  
giữa ngày thứ 2 và ngày thứ 4 sau khi sinh.  

 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn!
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Bạn hãy thay đổi tư thế cho bú thường xuyên để tìm ra cách  
tốt nhất cho bạn và cho bé. Nhờ các tư thế cho bú khác  
nhau, tất cả vùng của tuyến vú được hút sạch và kích thích sản  
xuất sữa tối ưu. 
 
Bạn hãy lưu ý những điều sau đây: 
• Chú ý tới tư thế cho bú thoải mái.

• Em bé được đặt phù hợp với bạn.

•  Bất kể ở tư thế nào, tai, vai và hông của bé nằm trên một  
đường thẳng.

• Bạn đưa bé tới ngực, không làm ngược lại.

• Miệng của con bạn phải ngang với quầng vú.

 

4. Tư thế cho bú

Tư thế kiểu ru ngủ
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Cho nhiều con bú 
Tạo hóa đã lập trình việc sữa được sản sinh theo nhu cầu.  
Cho nhiều con bú đòi hỏi phải luyện tập việc cho bú đúng cách,  
nhưng cũng đem lại một số lợi thế: 

• Sự sản xuất sữa được kích thích cùng một lúc.

• Các em bé sẽ nhận được sự quan tâm ý của bạn.

• Cho bú đồng thời tiết kiệm thời gian và năng lượng.

Tư thế xoay lưng

Nằm cho con bú
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Chào mừng về nhà 
Ngày nay, thật khó trả lời các câu hỏi gia đình là gì hoặc gia  
đình phải như thế nào, bởi vì có rất nhiều cách sống khác nhau  
và đa dạng. 

Hãy nhận sự giúp đỡ để có được sự yên tĩnh cần thiết  
sau khi sinh. Điều này sẽ nạp „pin“ cho bạn, để có thể có được  
cuộc sống thường nhật ngày càng tốt hơn với con của mình.

Hãy tìm ra cách riêng phù hợp với bạn. Hãy tận dụng cả thời gian 
yên tĩnh của con bạn để nghỉ ngơi. Như vậy, bạn có thể có thêm sức 
lực.  
 

Chế độ ăn uống trong thời gian cho con bú 
Cơ thể của bạn là hoàn toàn có khả năng sản xuất ra  
lượng sữa cần thiết và thành phần tối ưu.

Bạn hãy ăn với niềm vui và chế độ ăn được cân đối và đa dạng.

Bạn hãy uống khi có cảm giác khát.

Hãy chỉ dùng một lượng nhỏ đồ uống có cafein.

Cả rượu và chất nicotin sẽ đi vào sữa mẹ. Giới hạn dưới để không 
ảnh hưởng tới bé của bạn chưa được xác định.  
Do đó, bạn nên từ bỏ hoàn toàn hút thuốc và uống rượu.  
 

Thuốc  
Hầu như tất cả loại thuốc đều có chất hoạt tính đi vào sữa.  
Bạn hãy nói chuyện bác sĩ phụ khoa/ bác sĩ nhi khoa trước khi  
uống thuốc.

 

5. Thời gian cho con bú
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Núm vú cao su 
Phản xạ mút đã được bé học trong thời gian mang thai. Phản xạ  
này trước hết phục vụ cho sự tiếp nhận thức ăn, vì vậy một đứa  
trẻ luôn liên kết việc mút với thức ăn cho cơ thể và trí óc. 

Chúng tôi khuyên bạn không cho bé dùng núm vú giả trong thời 
gian sáu tuần đầu tiên, và sau đó chỉ sử dụng một cách có  
chọn lọc và cẩn thận. 
 
Rủi ro của núm vú giả 
•  Việc mút núm vú giả khác với bú mẹ ở vị trí đặt lưỡi. Nó có  

thể dẫn tới tư thế bú bị thay đổi và cùng đó dẫn tới tổn  
thương đầu vú.

•  Do sự kích thích mút lớn tạo nên bởi núm vú giả, tiếp theo  
có thể bé sẽ tiếp nhận đầu vú kém hơn.

•  Em bé ít hào hứng với bầu ngực mẹ hơn do mút núm vú giả.  
Điều này có thể dẫn đến sự tạo sữa không đủ.

•  Trẻ có nhu cầu bú lớn cần năng lượng. Sự tăng cân của bé  
có thể bị ảnh hưởng do bú núm vú giả.

•  Có một mối liên hệ giữa việc sử dụng thường xuyên núm vú  
giả và việc cai sữa sớm.

•  Có một mối liên hệ giữa việc sử dụng núm vú giả và sự  
gia tăng của viêm tai giữa và nhiễm nấm ở trẻ sơ sinh.

Nếu bạn lựa chọn sử dụng núm vú giả,  
điều quan trọng là khi đó con bạn phải có liên hệ với bạn.

Trong viện nhi, có các tiêu chí khác liên quan đến vấn đề này.
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Cho con bú không phải luôn luôn thành công ngay lập tức  
và có thể kèm theo một số khó khăn. Điều quan trọng là phải biết 
rằng có một giải pháp tốt cho phần lớn vấn đề. Bạn đừng bỏ  
cuộc và hãy để mình được hỗ trợ. 
 

Thương tổn đầu vú 
Núm vú bị đau là một trong những vấn đề thường gặp nhất.  
Có thể bị mẩn đỏ, nứt nhỏ hay có bong bóng vì các lý do khác  
nhau.

Nguyên nhân có thể là, ví dụ, một tư thế cho bú không thoải  
mái hoặc cách bú không đúng của bé. Phương pháp hỗ trợ  
cung cấp cách cho con bú đúng (xem tư thế cho con bú) và sự  
thay đổi thường xuyên hơn tư thế cho bú. 

Sữa mẹ phù hợp để dùng trong chăm sóc quầng vú. Bạn hãy  
nặn một giọt sữa từ ngực trước và sau khi cho bé bú và thoa lên  
đầu và quầng vú. Bạn hãy bắt đầu cho con bú ở bên ngực ít đau 
hơn. 
 

Tắc sữa 
Khi bị tắc sữa, sữa không thể chảy tới đầu vú và ra khỏi bầu  
ngực. Điều này có thể xảy ra trong toàn bộ thời gian cho con  
bú. Cách tốt nhất để ngăn ngừa tắc nghẽn trong các ống sữa,  
là thường xuyên cho bú. Bạn hãy cho bé bú khi cảm thấy  
ngực mình quá đầy. 

Bạn nên chú ý sử dụng áo nâng ngực phù hợp, áo lót không  
nên quá chật. 

Nếu có điểm nhạy cảm với lực ấn, bạn hãy chọn một tư thế  
cho bú sao cho cằm của bé hướng tới vị trí này. 

6. Những khó khăn khi cho con bú
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Bạn hãy cho con bú thường xuyên hơn. Nhiệt giúp sữa chảy.  
Hãy nằm xuống. Bạn hãy áp một chiếc khăn ấm áp vào các vị trí bị 
tắc. Đôi khi việc lặp lại quy trình này thường xuyên sẽ có ích. 

Bạn chỉ dùng máy hút khi các phương pháp khác không có  
tác dụng. Bạn hãy dùng máy hút cho tới khi cảm thấy ngực  
nhẹ đi. Sau đó bạn hãy tiếp tục cho con bú. 
 

Viêm ngực 
Viêm tuyến vú (viêm vú) thường gây nên bởi vết thương tại đầu vú, 
thông qua đó các vi khuẩn có thể xâm nhập.

Nó dẫn tới sốt cao và tấy đỏ vú. Đau đầu và đau khớp cũng là  
những triệu chứng khi nhiễm trùng vú. Những phụ nữ gặp trường 
hợp này cảm thấy rất yếu.

Bạn đừng chờ đợi lâu. Khi gặp những triệu trứng đầu tiên,  
hãy liên hệ với nữ hộ sinh hoặc đến bác sĩ phụ khoa của bạn. Bạn 
có thể cần thuốc (thuốc kháng sinh phù hợp với tình trạng cho con 
bú), quan trọng nhất là nghỉ ngơi và hồi phục cơ thể.

Bạn vẫn có thể cho con bú ở bên bị viêm.

Việc làm mát sau khi cho bú cũng giúp làm dịu đau. Nếu bạn  
không muốn cho con bú, bạn hãy sử dụng một máy hút sữa  
chạy điện. Bạn có thể cho con bạn uống sữa được hút ra. 
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Sữa quá ít 
Ngay trong những ngày đầu tiên sau khi sinh, nhiều bà mẹ nghĩ  
rằng họ có quá ít sữa. Nhìn chung, lượng sữa này là đủ. Ban đầu, 
sữa mẹ trong vắt hoặc có màu cam. Vì dạ dày của trẻ sơ sinh có 
kích thước bằng viên bi và chưa thể co dãn, con bạn chỉ có thể ăn 
một lượng nhỏ. Điều này thay đổi sau ba đến năm ngày.

Cho con bú thường xuyên kích thích hình thành sữa (8 đến 12 lần 
trong 24 giờ). Hãy chú ý đến những dấu hiệu đòi bú của con bạn. 
Không phải mọi tiếng khóc đều có nghĩa là đói.

Nếu không chắc chắn hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với nữ  
hộ sinh chăm sóc sau sinh cho bạn hoặc liên hệ với bệnh viện  
phụ sản. 
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Nếu em bé của bạn bị ốm hoặc bị sinh sớm, điều đặc biệt  
quan trọng là xây dựng một mối quan hệ an toàn với bé. Lúc  
này, „chuột túi“ một phương pháp tốt. Em bé được đặt trần  
truồng trên cơ thể phía trên của người mẹ hoặc người cha và do  
đó nhận được hơi ấm, sự tin tưởng và cảm giác bình an. Khi đó,  
bạn hãy đọc cho con nghe một câu truyện hoặc hát/ngâm nga  
một bài hát. Con bạn có thể cảm thấy, ngửi, thưởng thức những  
cái vuốt ve và cảm nhận nhịp tim.

Ngay cả trẻ nhỏ và ốm yếu cũng cần được cho bú. Sữa mẹ lúc  
này là liều thuốc tốt nhất cho bé của bạn. Nó phù hợp với nhu  
cầu và dễ tiêu hóa. Nếu con của bạn đã sẵn sàng, hãy cho con bú. 
Hãy cho mình thời gian, để cho con quyết định những gì bé muốn. 
Lúc đầu con chỉ liếm sữa và tận hưởng sự gần gũi và tiếp xúc da. 
Một số trẻ cũng bắt đầu bú sữa trực tiếp.  
Mỗi một giọt sữa mẹ đều quý giá.

Vì bé sinh non hoặc bé bị ốm chưa thể kích thích tốt bầu vú,  
lúc đầu bạn hãy hỗ trợ việc sản xuất sữa bằng cách vắt sạch  
sữa từ ngực bằng tay. Sau khoảng 48 giờ, bạn có thể hút sữa  
bằng bộ hút sữa kép.

Nhóm nghiên cứu trẻ sơ sinh 
sẵn sàng hỗ trợ bạn.

7. Bé có nhu cầu đặc biệt
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Nếu con của bạn không sẵn sàng để bú, bạn có thể tự thực  
hiện một số phương pháp để thúc đẩy sản xuất sữa. Có hai  
lựa chọn thay thế để có thể có sữa mẹ: Vắt sạch bầu vú bằng tay  
và hút sữa bằng máy hút.

Nếu bạn không cho con bú, điều quan trọng là bạn phải hút sạch 
bầu ngực thường xuyên. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện  
một trong những phương pháp này 8 đến 12 lần trong vòng 24 giờ 
cho đến khi sự sản xuất sữa của bạn đạt tối ưu. Hãy cho  
phép mình nghỉ ngơi vào ban đêm từ 4-6 giờ. Các phương pháp  
để có được sữa mẹ không được phép gây đau. 

Muộn nhất 4-6 giờ sau khi sinh, bạn hãy bắt đầu kích thích vú.  
Bạn hãy tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc theo dõi  
cho bạn ở bệnh viện. Họ sẽ cho bạn thấy làm thế nào và ở bên  
cạnh bạn.  
 

Vắt sạch sữa bằng tay 
Theo những kiến thức khoa học mới nhất, việc vắt sữa bằng tay 
trong 48 giờ đầu tiên sau khi sinh là hiệu quả nhất. Bạn hãy chú  
ý tới cách vệ sinh tay phù hợp. Bạn hãy rửa tay và chú ý cắt  
ngón móng tay. 

Bước đầu tiên, bầu ngực được chuẩn bị bằng bước xoa bóp. 
 
Phương pháp xoa bóp Marmet 
Nâng ngực bằng một tay và xoa bóp bằng đầu ngón tay của  
bàn tay kia với chuyển động xoay tròn nhẹ nhàng. Hãy chú ý  
không chà xát da. 

8. Lựa chọn thay thế để có sữa mẹ
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Phương pháp xoa bóp Plata Rueda 
Bạn hãy đặt hai bàn tay lên ngực và xoa bóp với chuyển động  
qua lại nhẹ nhàng. 

 
Áp tay sang hai bên cạnh bầu ngực.

 
Sau khi mát xa, bạn hãy kích thích quá trình tiết sữa bằng cách  
sau: Miết ngực của bạn từ chân ngực cho tới đầu vú. 
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Để vắt sạch sữa trong bầu ngực, bạn đặt ngón tay cái và ngón  
trỏ song song cách nhau 2-3 cm phía sau đầu vú. Sau đó ấn  
bằng ngón cái và ngón trỏ theo phương ngang hướng ra phía  
ngoài ngực. 

 
Ấn ngón tay cái và ngón trỏ nhịp nhàng với nhau và lại thả ra. 

Lặp lại quá trình vừa mô tả.  
 

Hút sữa  
48 giờ sau khi sinh, chúng tôi khuyên bạn nên để hút trống ngực 
bằng máy hút sữa chạy điện hoạt động gián đoạn. Cách này được 
chứng minh là thành công nếu bạn sử dụng phương pháp khi ở gần 
con của bạn. Bạn hãy chú ý vệ sinh tay.

Lý tưởng nhất là dùng bộ máy hút đôi cho cả hai bên ngực trong 15 
phút. Chúng tôi đề nghị hút sữa 8-12 lần trong vòng 24 giờ cho  
cả hai bên ngực. Xin đừng chạm vào bên trong chai hoặc nắp. 
Chúng tôi có các kích cỡ đầu chụp khác nhau, bạn hãy chú ý sử 
dụng độ lớn chính xác để có thể hút trống ngực và tránh bị thương. 
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Bạn hãy để chúng tôi chỉ dẫn các vị trí và cách giữ đầu chụp đúng 
khi hút sữa. Máy hút không được gây đau cho bạn. Các chuyên  
viên hỗ trợ hoặc tư vấn về chủ đề cho con bú sẽ thảo luận với bạn 
về mọi vấn đề và hỗ trợ bạn một cách tốt nhất. 

Vệ sinh bộ máy hút sữa trong bệnh viện. 
Trong bệnh viện, bạn có thể sử dụng bộ máy hút sữa dùng một lần. 
Bạn có thể sử dụng bộ máy hút sữa này 24 giờ.

Sau khi sử dụng, trước hết bạn hãy rửa sạch các bộ phận máy hút 
bằng nước lạnh. Sau đó, bạn rửa lại bằng dung dịch rửa nóng và 
nước lạnh. Tiếp theo, bạn lau khô bộ phận hút với giấy lau dùng một 
lần và bảo quản khô gần chỗ con bạn nằm.  

Làm sạch bộ máy hút tại nhà 
Ở nhà bạn sẽ sử dụng bộ máy hút sữa sử dụng nhiều lần. Các bộ 
phận máy hút có thể sử dụng 24 giờ. Sau khi sử dụng, trước hết bạn 
hãy rửa sạch các bộ phận máy hút bằng nước lạnh. Sau đó, bạn rửa 
lại bằng dung dịch rửa nóng và nước lạnh. Sau đó lau khô bộ phận 
hút bằng khăn dùng một lần và bảo quản khô cho đến khi sử dụng 
lần sau. Bạn hãy đun sôi bộ hút sữa một lần trong 24 giờ. 

Bạn hãy tuân thủ hướng dẫn vệ sinh - đây là cơ sở quan trọng để 
bảo quản và sử dụng lại sữa mẹ được hút ra.. 
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Sữa mẹ có thể giữ đông trong túi đặc biệt hoặc trong chai.  
Chúng có thể giữ được từ sáu tháng đến một năm. 

Trẻ sinh non cần được ưu tiên ăn sữa mẹ mới vắt.

Khi vận chuyển sữa mẹ hãy chú ý để dây truyền làm mát không  
bị gián đoạn.

Lưu ý: Không làm ấm sữa mẹ và thực phẩm thay thế trong trong  
lò vi sóng. Trong quá trình đó, các thành phần quan trọng sẽ phân rã! 
Ngoài ra xuất hiện rủi ro bị bỏng cho bé của bạn.

Hướng dẫn bảo quản và sử dụng lâu dài 
Sữa mẹ được hút được chứa trong chai tiệt trùng có ghi tên,  
ngày giờ. Điền và cung cấp tên, ngày tháng và thời gian.  
Bảng sau giải thích thời gian lưu giữ.

Sản phẩm Vị trí bảo 
quản

Nhiệt độ Thời gian bảo 
quản tối đa 
đối với đứa trẻ 
khỏe mạnh

Thời gian bảo 
quản tối đa đối 
với trẻ ốm/ sinh 
non

Sữa mẹ mới 
hút

Trong phòng 16° - 29° tối ưu 3-4 giờ
6-8 giờ có  
thể chấp  
nhận được 
trong điều  
kiện rất sạch

Trong vòng 1 giờ 
trong tủ lạnh hoặc 
tủ đá

Sữa mẹ mới 
hút

Tủ lạnh: lưng 
tủ phía trong, 
không để cạnh 
mặt bên

≤ 4° 72 giờ là tối ưu, 
5-8 ngày trong 
điều kiện rất 
sạch sẽ

48 giờ.

Sữa mẹ 
sau khi làm 
đông 
rã đông

Tủ lạnh: lưng tủ 
phía sâu trong, 
không để cạnh 
mặt bên.

≤ 4° 24 giờ. 24 giờ.
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Tốt như vắc-xin – sữa non 
Nếu bạn chỉ cho con bạn bú một hoặc một vài ngày, bé sẽ  
được nhận dòng sữa non quý giá. Sữa non này có chứa nhiều  
kháng thể, rất giàu chất dinh dưỡng tối ưu và giúp bé khởi động  
hệ thống tiêu hóa. Sữa non cung cấp cho bé liều vacxin đầu  
tiên và dễ chịu.

Bạn có thể cung cấp sữa non cho con bạn bằng cách cho bú.  
Nếu bạn không muốn điều đó, chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn  
cho bạn cách lấy được sữa bằng tay hoặc bằng máy hút sữa.

Nếu bạn quyết định cho con bú bình, chúng tôi sẽ cho bạn biết 
trong trường hợp đó, làm thế nào để mang đến cho con bạn  
sự gần gũi và tình yêu thương.

 

Cai sữa - dùng thuốc hoặc không dùng thuốc
Có các khả năng dùng thuốc và không dùng thuốc để ngừng 
cho con bú. Dù bạn quyết định chọn khả năng nào, chúng tôi vẫn 
khuyên bạn nên cung cấp cho bé lượng sữa non quý báu.

Vì thuốc có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn, sẽ an  
toàn hơn cho cơ thể bạn nếu bạn ngừng cho con bú mà không 
dùng thuốc. Ngay cả khi bạn bị huyết áp cao, tay và chân bị  
sưng, bạn cũng nên tránh việc cai sữa bằng thuốc.

9. Cai sữa
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Khi uống thuốc cai sữa, dòng sữa sẽ bị cắt ít nhất 15 ngày. Sẽ  
không có dòng sữa (vú trở nên cứng) nếu bạn dùng thuốc trong 
vòng 24 giờ đầu tiên sau khi sinh em bé. Trong trường hợp này,  
khả năng cho bú sau đó đa phần là không thể được nữa.

Đối với cai sữa không dùng thuốc, bạn phải mang một chiếc  
áo ngực hỗ trợ tốt và làm mát bầu vú của bạn. Để hỗ trợ  
thêm, bạn có thể uống 2-3 cốc ngải hoặc trà bạc hà mỗi ngày.

Dù bạn quyết định thế nào, chúng tôi cũng 
sẵn sàng hỗ trợ trên con đường của bạn 
đã chọn.
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Nếu vì lý do đặc biệt bạn không thể cho con bú, hãy để chúng tôi tư 
vấn riêng cho bạn về cách cho ăn khuyến khích mối liên kết với con 
của bạn. Hãy trao đổi với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn.

Trong và sau khi ăn, sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp rất quan trọng. Vuốt 
ve và âu yếm đem lại cho bé của bạn sự bình an, bảo vệ và gần gũi. 
Bạn hãy tận hưởng thời gian khi chăm sóc bé.

Hãy lưu ý khi cho bé ăn: 
• Cho bé ăn theo nhu cầu.

• Đừng để bé khóc.

• Hãy tạo nên sự tiếp xúc bằng mắt và da với bé.

• Hãy bế bé ở tư thế ru.

• Thay đổi tay bế trong bữa ăn.

• Hãy để bé ợ hơi sau khi ăn.

•  Hãy rửa sạch tất cả dụng cụ trước hết bằng nước lạnh, sau đó rửa 
bằng nước nóng và dung dịch rửa. Tiếp theo bạn hãy rửa lại bằng 
nước sạch. Các dụng cụ về cơ bản cũng có thể được rửa trong 
máy rửa chén ở 65°C. Để tăng độ an toàn, hãy đun các dụng cụ 
trong ít nhất là 2 phút.

10. Nếu bạn không cho con bú
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WHO và UNICEF khuyến cáo cho bé bú hoàn toàn trong  
sáu tháng. Sau đó, hầu hết các bé đã sẵn sàng để bắt đầu ăn bổ 
sung - nhưng vẫn đảm bảo chế độ ăn bằng việc cho bú. WHO đề 
nghị cho bé bú đến sinh nhật thứ 2, sau đó thì tùy vào ý muốn của 
mẹ và bé.

Từ 6 tháng tuổi, nhiều trẻ bắt đầu quan tâm đến các loại thực  
phẩm khác. Bé thể hiện bằng động tác rằng bé muốn thử.  
Chúng bắt chước động tác „ăn“. Lúc này các cơ quan của trẻ  
cũng đã phát triển để chúng có thể đánh giá được thức ăn bổ  
sung. Con bạn đã sẵn sàng ăn bổ sung khi đầu có thể giữ thẳng  
và bàn tay có thể đưa lên miệng một cách có chủ đích. Việc làm  
quen dần với thức ăn mới là rất quan trọng. Ăn uống là một trải- 
nghiệm mới có ý nghĩa quan trọng. 

Các thực phẩm bổ sung sẽ bổ sung cho chế độ ăn của bé,  
sữa mẹ vẫn là thức ăn chủ yếu. Bữa ăn chung thường xuyên  
tại bàn ăn gia đình tạo niềm vui và do đó làm tăng thêm sự  
hào hứng khi ăn.

11. Thức ăn bổ sung không có nghĩa là 
cai sữa
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12. Bạn không đơn độc:
địa chỉ quan trọng và thông tin liên lạc

Hãy tìm cách liên hệ với nhóm cho con bú  
Vivantes tại bệnh viện phụ sản hay bệnh viện nhi  
của bạn. 

Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ các đối tác thảo  
luận này. 

BDL Hiệp hội chuyên ngành tư vấn cho con bú của Đức IBCLC e. V. 
Điện thoại: 0511 87 64 98 60 
Fax 0511 87 64 98 68 
www.bdl-stillen.de

AFS Tập đoàn lao động nhóm bà mẹ con bú tự do hiệp hội liên bang e. V.  
Đường dây nóng: Khi có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến cho con bú: 
Điện thoại: 0228 92 95 9999 
www.afs-stillen.de

La Leche Liga Deutschland e. V. 
www.lalecheliga.de

Hiệp hội nữ hộ sinh Đức e. V. 
Điện thoại: 0721 981 89-0 
www.hebammenverband.de

Trung tâm đào tạo cho con bú 
Điện thoại: 0571 710618 
www.stillen.de
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Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH
Aroser Allee 72 – 76 | 13407 Berlin
www.vivantes.de
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