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Tại Women’s and Children’s Hospital (Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em), chúng tôi tin rằng sữa mẹ là thức 
ăn tốt nhất cho tất cả trẻ sơ sinh, và chúng tôi muốn hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn nuôi con bằng sữa 
mẹ. 
Chúng tôi hiểu rằng các bà mẹ đôi khi sẽ thắc mắc về việc cho con mình uống sữa công thức. 
 
Thức ăn bổ sung là gì? 
Thức ăn bổ sung là bất kỳ chất lỏng nào khác ngoài sữa mẹ được cung cấp cho bé đang bú sữa mẹ, 
chẳng hạn như nước, đường hoặc sữa công thức. 
 
Tại sao chỉ khuyến nghị thức ăn bổ sung khi phát sinh nhu cầu về y tế? 
Điều hết sức quan trọng là cần cho bé khỏe mạnh, đủ tháng được bú sữa mẹ khi bé có dấu hiệu đòi bú 
từ những ngày đầu. Điều này sẽ giúp ổn định nguồn sữa của bạn. 

• Nếu dùng sữa công thức thay vì cho bé bú sữa mẹ, bé sẽ không được bú mẹ hoàn toàn, và 
nguồn sữa của bạn có thể bị ít đi. 

• Việc cho bé bú sữa mẹ hoạt động trên cơ sở cung cầu. Bé bú sữa mẹ càng nhiều, tuyến vú của 
bạn tiết sữa càng nhiều. Một số bé có thể bú sữa 8 – 12 lần một ngày. 

• Sữa công thức có thể ảnh hưởng đến đường ruột của bé, và sẽ làm giảm khả năng tự bảo vệ 
của bé trước các bệnh nhiễm trùng. 

• Nếu bạn bỏ lỡ cữ bú sữa mẹ, vú của bạn có thể bị đau và nhức. Hiện tượng này được gọi là 
“căng sữa”, nó có thể làm giảm nguồn sữa của bạn*. 

Nhu Cầu Y Tế của Trẻ Sơ Sinh bao gồm: Bé quá buồn ngủ hoặc không đủ khỏe để cho bú mẹ , bị hạ đường huyết, cân nặng 
lúc sinh nhẹ (<2,5 kg), sinh non (<37 tuần), cần nhiều sữa hơn lượng sữa bạn có hoặc miễn cưỡng/không chịu bú mẹ trực tiếp.  
Nếu bạn chọn sử dụng sữa công thức, đường hoặc nước khi bạn đang bắt đầu ổn định việc cho bé bú 
sữa mẹ, bạn sẽ được yêu cầu ký văn bản đồng thuận. 
 
Có những lựa chọn nào trong việc cung cấp thức ăn bổ sung? 
Nếu bạn chọn sử dụng sữa công thức trong khi đang bắt đầu ổn định việc cho bé đang bú sữa mẹ, 
chúng tôi khuyên bạn bón cho bé bằng cốc, thìa hoặc ngón tay. Phương pháp được chọn sẽ tùy thuộc 
vào tình trạng của bạn và bé. Hộ sinh/chuyên gia tư vấn sữa mẹ sẽ thảo luận với bạn về các lựa chọn 
để bạn có thể đưa ra quyết định có cân nhắc. Điều này là do một số bé sẽ khó bú mẹ trực tiếp đúng 
cách sau khi đã bú bình, hoặc bé có thể không chịu bú sữa mẹ.  
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