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Thông tin về thức ăn bổ sung khi bé phát 
sinh NHU CẦU Y TẾ  
 
 
 
 

 

Tại Women’s and Children’s Health Network (Mạng lưới Sức khỏe Phụ nữ & 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. 
Bé đang bú sữa mẹ đôi khi sẽ phát sinh nhu cầu y tế cần dùng sữa công thức hoặc nước đường. 
 
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, nước đường hoặc sữa công thức. 
 
Một em bé được uống sữa công thức hoặc nước đường sẽ phát sinh một số nhu cầu y tế nào?  
Nếu bé cần bú thêm, sữa vắt ra từ bạn sẽ là lựa chọn đầu tiên được sử dụng. Đôi khi cũng cần có thêm 
sữa công thức hoặc nước đường. Điều này có thể là do: 

• Bé quá buồn ngủ và bú mẹ trực tiếp không hiệu quả. 
• Bé không khỏe (ví dụ – bị hạ đường huyết mà không cải thiện được khi bú sữa mẹ hoặc uống sữa 

mẹ vắt ra (EBM)). 
• Bé có cân nặng lúc sinh nhẹ (dưới 2,5 kg) hoặc sinh non (<37 tuần) và bú không được, cần sữa 

mẹ vắt ra nhiều hơn mức đang có. 
• Nguồn cung cấp sữa mẹ của bạn củng cố chậm hơn bình thường. Bé có thể bị sụt cân nhiều hơn 

bình thường trong giai đoạn đầu sau sinh.  
• Bé miễn cưỡng hoặc không chịu bú mẹ trực tiếp và không có đủ sữa mẹ để bú. 

Lưu ý: Nếu bé cần dưỡng chất bổ sung như nước đường hoặc sữa công thức, chúng tôi sẽ xin sự chấp 
thuận từ bạn và lưu vào hồ sơ y tế. 
 
Vai trò của việc vắt sữa 
Nếu cần sữa công thức, điều quan trọng là bạn phải vắt sữa thường xuyên (7 – 8 lần một ngày) để tăng 
nguồn sữa của mình. Bạn vắt càng thường xuyên, bạn sẽ càng tiết ra nhiều sữa. Vui lòng tham khảo bản 
thông tin vắt sữa để biết thêm chi tiết về cách vắt sữa. 
 
Tôi sẽ bón thức ăn bổ sung cho bé như thế nào? 
Những cách bón thức ăn bổ sung được ưu tiên là bằng thìa, ngón tay hoặc cốc. Phương pháp được chọn 
sẽ tùy thuộc vào tình hình của bạn và bé. Nếu bé sinh non, cũng có thể dùng ống thông dạ dày để bón 
thức ăn. Người 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 phù hợp. Tránh sử dụng bình sữa nếu được. 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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Bé cần lượng sữa công thức hoặc nước đường bao nhiêu? 
Mức độ phù hợp sẽ thay đổi tùy thuộc vào tuổi của bé, dung tích dạ dày và thời gian mang thai khi sinh. 
Bé sinh non có thể cần sữa công thức hoặc nước đường cho đến khi nguồn sữa của bạn tăng lên. Nếu 
bạn dự định cho bé bú sữa mẹ, lượng sữa công thức hoặc nước đường được khuyến nghị thường sẽ thấp 
hơn nhiều so với hàm lượng được khuyến nghị khi bạn không định cho bé bú sữa mẹ. 
 
Vì nguyên nhân để dùng sữa công thức hoặc nước đường sẽ thay đổi (ví dụ như bé có thể bú sữa mẹ 
hiệu quả hơn hoặc nguồn sữa của bạn tăng lên), lượng cần dùng sẽ giảm xuống. 
 
So với sữa mẹ, sữa công thức mất nhiều thời gian để bé tiêu hóa hơn. Điều này có thể làm bé không đòi 
bú sữa mẹ nhiều như bình thường. Việc bé uống sữa công thức hoặc nước đường thường xuyên hoặc 
uống quá nhiều có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến nguồn sữa của bạn. Mục đích của việc kiểm soát tiết 
sữa là để bảo vệ và hỗ trợ việc cho bé bú sữa mẹ của bạn cùng con. 
 
Làm sao để chuyển bé sang bú sữa mẹ hoàn toàn? 
Khi ở bệnh viện, người hộ sinh hoặc chuyên gia tư vấn sữa mẹ có thể tư vấn và hỗ trợ cho bạn một cách 
thiết thực. Bạn có thể cho bé bú sữa mẹ thường xuyên hơn hoặc tiếp xúc da kề da với bé. 
 
Nếu bạn ở nhà, người hộ sinh tại nhà hoặc người hộ sinh thuộc Midwifery Group Practice (MGP) của bạn 
có thể đến hỗ trợ. Sau khi các dịch vụ này đã hoàn tất, bạn có thể sẽ được nhận thêm trợ giúp trong việc 
cho con bú sữa mẹ từ các cơ quan, tổ chức sau: 

 
Child and Family Health  
Services (CaFHS) 
Child and Family Health Service SA  
 
 
  
The Australian Breastfeeding  
Association Australian Breast Feeding Association  
hoặc chuyên gia tư vấn sữa mẹ tư nhân.  
 
 

Điều quan trọng cần biết là bạn không đơn độc trong trải nghiệm cho bé bú sữa mẹ của mình. Bạn luôn 
luôn được hỗ trợ để giúp bạn cùng bé chuyển sang bú sữa mẹ hoàn toàn càng sớm càng tốt. 
Tham khảo: Australian Government National Health and Medical Research Council: Thông tin Hướng dẫn 
Nuôi dưỡng Trẻ sơ sinh cho Nhân viên Y tế 2012. 
Tài liệu tham khảo thêm sẽ được cung cấp khi có yêu cầu. 
 

https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/services/health+services+for/parenting+and+child+health+services/parenting+and+child+health+services
https://www.breastfeeding.asn.au/
file://hlt430f001/WCH2/BFHI/WCH%20BFHI%20Work%20Group%20Meetings/2021%20BFHI%20Workgroup%20Meetings/August%202021/Infant-feeding-guidelines-information-health-workers%202012
file://hlt430f001/WCH2/BFHI/WCH%20BFHI%20Work%20Group%20Meetings/2021%20BFHI%20Workgroup%20Meetings/August%202021/Infant-feeding-guidelines-information-health-workers%202012
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