
Sữa mẹ có nhiều chất chống lại bệnh tật giúp bảo vệ con của bạn tránh bị 
bệnh. Sữa mẹ cũng có tất cả các sinh tố và chất bổ dưỡng mà con bạn cần.

Dưới đây là một vài gợi ý giúp bạn bắt đầu

• Bạn có đủ sữa. Bao tử trẻ sơ sinh nhỏ bằng một trái sơ ri và chỉ chứa được 1/6 đến 
1/4 muỗng cà phê hay ít hơn mỗi bữa ăn.

• Sữa của bạn có thể có màu vàng và đặc hơn trong vài ngày đầu. Đó là sữa non
(colostrum) và là sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Khi bao tử của con bạn phát triển và 
có khả năng chứa nhiều sữa hơn, lượng sữa của bạn cũng sẽ tăng và trở nên trắng 
loãng.

• Ôm ấp! Tiếp xúc da thịt giữa mẹ con làm cho trẻ dễ chịu và kích thích sự tạo sữa. 
Đây cũng là cách tuyệt vời để người bạn đời của bạn nối kết với bé.

• Hãy chú ý từ sớm những tín hiệu bé đói thay vì canh giờ. Trẻ sơ sinh thông tin khi 
chúng đói bằng cách dời chuyển miệng, quơ tay, chân, và mút tay.

• Bé khóc vì nhiều lý do. Đừng lo, bạn sẽ hình dung được bé cần gì. Hãy độ lượng và 
kiên nhẫn với chính mình cũng như với con của bạn.

• Hãy thực tập không ngừng. Cho con bú sữa mẹ từ 8 đến 12 lần một ngày để bảo 
đảm cho con bạn được cung cấp đủ sữa.

Để được giúp đỡ, xin vui lòng gọi (408) 885-5950 hay vào www.sccphd.org
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