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MỖI MỘT OZ ĐỀU ĐƯỢC TÍNH 

l	Táo bón, Tiêu chảy, Đau bụng và nhểu nước 
bọt

l	Suyễn, dị ứng và ngứa da
l	Nhiễm trùng lỗ tai, cảm lạnh và sưng phổi
l	Hội Chứng Trẻ Sơ Sinh Đột Tử
l	Béo phì và Tiểu đường
l	Ung thư trẻ em

l	Giảm cân trong thời kỳ sinh nở nhanh hơn
l	Được gia tăng sự phòng ngừa ung thư và tiểu 

đường
l	Tiết kiệm tiền; tiền tốn kém cho sữa pha hằng 

năm là $1,500
l	Giảm được nguy cơ bệnh trầm cảm thời kỳ 

hậu sản
l	Lành các vết đau nhanh hơn sau khi sanh
l	Tiết kiệm thời gian chuẩn bị cho sữa pha và 

rửa những bình sữa
CÂU HỎI & GIẢI ĐÁP
Hỏi: Tại sao WIC cung cấp sữa pha?

Đáp: WIC đề nghị các em bé được nuôi bằng sữa 
mẹ, nhưng có thể cung cấp sữa pha nếu cần 
thiết. WIC biết rằng sữa mẹ là thức ăn tốt nhất 
cho em bé và sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu 
của việc nuôi bằng sữa mẹ. Mẹ và em bé nuôi 
bằng sữa mẹ có được nhiều thực phẩm mỗi 
tháng của WIC hơn.

Hỏi: Nếu tôi nuôi con bằng sữa mẹ và sữa pha, 
con tôi có được phúc lợi tốt nhất cho cả hai?

Đáp: Sữa mẹ có nhiều thành phần để giúp em 
bé được khoẻ mạnh (hãy nhìn hoạ sơ đồ để so 
sánh). Sữa pha không có được sự bảo vệmiễn 
nhiễm cho các bệnh. Cũng vậy, thêm sữa pha 
vào sẽ có nghĩa là giảm đi sự cung cấp sữa mẹ, 
điều đó sẽ làm giảm đi nguồn cung cấp sữa 
của bạn.

Hỏi: Tại sao bệnh viện cung cấp tôi sữa pha khi 
xuất viện?

Đáp: Những công ty sản xuất sữa pha muốn bán 
những sản phẫm của họ bằng cách biếu không 
những hàng mẫu để khuyến khích những phụ 
nữ dùng những sản phẩm đó.  Hãy nói với 
bệnh viện là bạn nuôi con bằng sữa mẹ và bạn 
không muốn bất kỳ những sữa pha nào.

Những em bé nuôi bằng sữa mẹ có ít nguy cơ:

Những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ:

HỌC VIỆN NHI KHOA ĐỀ NGHỊ
l	Các em bé nên được cung cấp sữa mẹ cho đến khi được 6 tháng 

tuổi và tiếp tục nuôi bằng sữa mẹ cùng với thức ăn đặc thích hợp 
cho đến khi được 1 tuổi hoặc dài hơn

l	Các em bé nên được đặt da-kề-da vời mẹ của các em ngay vừa 
mới sanh, điều đó sẽ giúp việc nuôi sữa mẹ bắt đầu tốt.

h e a l t h . m o . g o v / w i c

Thì quan Trọng

Sữa mẹ là thức ăn hoàn hảo, với nhiều những 
thứ tốt mà các em bé cần.

Bú sữa đắt tiền. WIC là một
chương trình thực phẩm bổ 
sung và ý chí
không cung cấp tất cả các loại 
sữa của bạn
sẽ cần. Các chi phí thực của 
công thức là
chi phí cho sức khỏe của bé, các 
chi phí
lấy con bạn đến bác sĩ và
các bạn dành thời gian đi từ 
công việc
với một đứa trẻ bị bệnh.

Chi phí của công thức là gì?

Sữa mẹ

Sữa pha

Minerals
Prebiotics *
Probiotics *

Vitamins

Fat

DHA/ARA

Carbohydrates

Protein

Water

Enzymes
Growth Factors

Prebiotics
Probiotics

Anti-Cancer (HAMLET)

Disease Fighting

Stem Cells

* Không phải tất cả sữa pha 
đều có chứa vi-sinh-vật hữu 
ích hoặc hoá chất giúp vi-
sinh-vật hữu ích.
Sơ đồ được phát triển bởi 
Chương Trình WIC thuộc tiểu 
bang California.

Kháng thể

Chống bệnh ung thư

Những Yếu Tố Tăng Trưởng

Những chất 

Tế Bào Gốc Chống bệnh Tật

Kích thích tố

Chống vi khuẩn

Chống dị ứng

Chống ký sinh trùng

Vi-sinh-vật hữu ích

Hoá chất giúp vi sinh vật hữu ích

Khoáng chất

Sinh tố

Chất béo

DHA/ARA (dokozaheksaenska 

A-cit giúp phát triển não/ARA

Chất tinh bột

Chất đạm

Nước

Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ


