BỆNH CỦA MẮT VÀ MIỆNG.
Đe ̣n
Bênh
̣ gây ra do mô ̣t loại nấ m, thường hay thấ y mo ̣c ở trong miê ̣ng trẻ con, trông
giố ng như những đố m sữa lấ m chấ m trên khắ p mặt lưỡi, ở vòm khẩu cái và ở trên
lơ ̣i của răng. Những chấ m trắ ng dính chặc và bẩn không thể lau đi dễ dàng như ta
lau đi mô ̣t váng sữa mỏng. Nế u bạn lấ y mô ̣t miế ng vải thưa và cố lau thật mạnh
cho tróc lớp vảy trắ ng đó ra bạn sẽ thấ y
lớp niêm mạc ở dưới chảy máu và gầ n
như bi ̣sưng đỏ. Bê ̣nh thường làm cho em
cảm thấ y khó chịu vì miê ̣ng em bi đau
̣
rát, bạn sẽ nhận thấ y điề u đó mỗi khi bạn
cho em bú. Vì thế cho nên khi em tỏ vẻ
đau đớn hoặc khó chiụ khi bú bạn nên
thử nhìn vào miêng
̣ em để tìm xem em có
bi ̣đẹn làm phiề n em không. Miê ̣ng trẻ bi ̣
đẹn thường dễ bi nhiễm
trùng nế u các
̣
núm vú của bình sữa không giữ sạch và
nấ u kỹ, tuy nhiên với trẻ đươ ̣c giữ gìn cẩn thận vẫn mắ c binh
̣ như thường. Nế u bạn
nghi ngờ em bé bi ̣đẹn, ba ̣n nên đưa em đế n thăm Bác sĩ để kip̣ thời tri liê
̣ ̣u.
Nên cho em uố ng nước đun sôi để nguô ̣i sau mỗi bữa bú. Rửa miê ̣ng và lau hế t
sữa nằ m còn lại để loại nấ m sinh ra đẹn khỏi sinh sôi nảy nở.
Khi bạn nhìn vào miê ̣ng em, bạn nhớ đừng nhầ m lẫn màu sắ c của mô ̣t cái lơ ̣i khi
sắ p sửa mo ̣c răng, phầ n lơ ̣i ở chỗ răng sắ p mo ̣c bao giờ màu sắ c cũng lạt hơn và
đôi khi cũng làm me ̣ nhầ m lẫn.
Có đôi khi lơ ̣i em bé cũng xuấ t hiê ̣n những chấ m trắ ng trên bề mặt của lơ ̣i răng,
làm bạn nhầ m tưởng đó là răng mới lú ra nhưng không phải vì nó quá trơn và
không gây nên âm thanh va chạm vào muỗng khi bạn cho em ăn hoặc uố ng, tuy
nhiên vài chấ m trắng này không gây sự khó chịu cho em và thường biế n mấ t sau
đó.
Đỏ Mắ t.
Nhiề u em bé sau khi sinh vài ngày mắ t bi ̣sưng đỏ. Sự kiê ̣n này xảy ra có thể do
ảnh hưởng của thuố c dùng để nhỏ mắ t sau khi sinh để tránh sự nhiễm trùng. Nế u
sau đó mô ̣t thời gian khá lâu hơn mà mắ t em vẫn còn sưng đỏ, đặc biê ̣t nế u phầ n
trắng của mắ t em có chấ m đỏ hoặc có màu hồ ng, thì đó là đã có sự nhiễm trùng ở
mắ t và bạn nên mời Bác sĩ cho em ngay.

Có mô ̣t loại đỏ mắ t nhe ̣, nhưng
thường hay xaỹ ra cho em bé trong
những tháng đầ u tiên, và các em thường
chỉ bi đau
có mô ̣t con mắ t. Nước mắ t ở
̣
mắ t bi ̣đau cứ thường chảy ra luôn, đặc
biê ̣t trong mùa gió nhiề u. Nhử đóng lại ở
khoé mắ t và chung quanh mi mắ t, sự
kiê ̣n này thường làm cho hai mí mắ t em
dính lại với nhau khi em vừa thức giấ c,
đó là do sự bế tắc ở tuyế n nước mắ t.
Tuyế n nước mắ t khởi đầ u đi từ bờ khóe
mắ t hướng vào mũi rồ i đi xuố ng bờ của hố mắ t rồi vào hố c mũi. Khi tuyế n này bi ̣
nghẽn, nước mắ t không lưu thông nhanh chóng khi nươc mắ t đươ ̣c tạo thành do đó
chảy ngươ ̣c vào mắ t và ra ngoài. Mí mắ t dầ n dầ n bi nhiễm trùng vì mắ t không giữ
đủ sạch đươ ̣c vì nước mắ t cứ tiế p tu ̣c chảy ra. Bác sĩ sẽ nhìn vào trạng thái của mắ t
em mà chẩn bê ̣nh.
Trước tiên phải nhận thức đỏ mắ t là chuyê ̣n thường xảy ra, không trầ m tro ̣ng và
cũng không làm tổn thương cho mắ t em. Sự đỏ mắ t như vậy đôi khi kéo dài cả
tháng, rồ i tự dưng khỏi. Nế u bê ̣nh kéo dài cả năm, bác sĩ có thể thông tuyế n nước
mắ t bằng phương pháp riêng biê ̣t. Khi mí mắ t em bi ̣dính lại với nhau bạn có thể
làm mề m chấ t dính bằ ng cách lấ y mô ̣t miế ng gòn vô trùng thấ m chấ t “boric acid”
(ba ̣n có thể hỏi mua ở các tiêm
̣ thuố c tây). Bác sĩ thỉnh thoảng cũng có khuyên nên
xoa bóp ở tuyế n nước mắ t, nhưng bạn nhớ không nên làm khi không có sự chỉ dẫn
của Bác sĩ. Tuyế n nước mắ t bi ̣nghẽn không phải là nguyên nhân của sự sưng đỏ
của phầ n trắng trong mắ t em. Nế u mắ t có chấ m đỏ đó là do mô ̣t nguyên nhân nào
đó và bạn phải cho em thăm Bác sĩ ngay.
Mắ t Lé.
Thường thường mắ t trẻ có khuynh
hướng nhìn vào phiá trong hoặc phía
ngoài quá đô ̣ trong những tháng đầ u và
hầ u hế t các trường hơ ̣p mắ t trẻ sẽ ngay
ngắ n trở lại khi trẻ lớn hơn. Tuy nhiên
nế u mắ t trẻ cứ ở trạng thái không đồng
đề u quá lâu, ngay trong những tháng đầ u
tiên, hoặc đế n tháng thứ ba thì bạn cứ
tưởng mắ t con mình bi ̣lé trong khi thật
sự mắ t em hoàn toàn ngay ngắ n, đó là do
phầ n da ở giữa hai mắ t em rô ̣ng hơn ở
các trẻ khác. Bạn nhớ đừng treo đồ chơi

ở nôi em ở ngay khoảng giữa của mũi em, ba ̣n có thể treo ở khoảng phầ n cuố i của
cánh tay duỗi thẳng của em như thế là an toàn. Khi em bé đang nhìn mô ̣t vật đang
cầ m ở tay bao giờ em cũng hướng mắ t em vào trong nhiề u hơn là ở những trẻ đã
lớn vì tay em quá ngắ n, mắ t em tu ̣ lại mô ̣t điểm là tự nhiên, do đó bạn phải thay đổi
khoảng cách cho em và đừng để mắ t em giữ lại hoài ở mô ̣t vi ̣trí như vâ ̣y. Ngoài ra
cũng có những trẻ sơ sinh có mô ̣t bên mắ t nhỏ hơn mắ t kia vì mí mắ t bi kéo
xuố ng
̣
nhiề u hơn. Trong hầ u hế t các trường hơ ̣p những sự khác thường như vậy sẽ hế t dầ n
khi trẻ lớn hơn.
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