CAI SỮA
CHO TRẺ.
Ngày xưa viê ̣c cai sữa cho
trẻ thâ ̣t rắ c rố i, phức ta ̣p, và có
nhiề u ba ̣n đã không thể nào dứt
sữa đươ ̣c cho con mình nhấ t là
những trẻ bú sữa me ̣. Có nhiề u
trẻ đế n ba bố n tuổ i vẫn cố đeo
lấ y bầ u sữa, quả thâ ̣t vô cùng bâ ̣n
biụ cho ba ̣n. Nhiề u ba ̣n đã lấ y cả mâ ̣t đắ ng thoa đầ y cả hai núm vú mà em vẫn cứ
bú như thường. Sở di ̃ có tình tra ̣ng như vâ ̣y là vì me ̣ đã quên không nghi ̃ đế n viê ̣c
cai sữa cho em dầ n dầ n khi em còn nhỏ. Nghiã là ba ̣n phải tâ ̣p cho em quen dầ n
với viê ̣c uố ng sữa bằ ng ly bằ ng tách và phải tâ ̣p cho em khi em vừa biế t ngồ i
(khoảng 5 tháng).
Khi em đươ ̣c khoảng 5 tháng ba ̣n thử bắ t đầ u cho em uố ng từng ngu ̣m sữa
nhỏ mỗi ngày. Về viê ̣c cho em uố ng sữa bằ ng ly như thế không có nghiã là ba ̣n đã
dứt khoát thôi cho em bú sữa me ̣ hoă ̣c sữa bình để bắ t đầ u cho em uố ng sữa bằ ng
ly bằ ng tách mà đó chỉ là để ba ̣n tâ ̣p cho em làm quen với ly tách mà thôi. Ở
khoảng 5, 6 tháng em chưa có cái ý tưởng nhấ t đinh
̣ là sữa phải ở trong bình sữa,
mà trái la ̣i sữa cũng có thể ở trong ly, trong tách, trong chén v.v. và em bằ ng lòng
uố ng ngay khi biế t đó là sữa dù ở dưới bấ t cứ cách thức nào. Nế u ba ̣n cứ chờ cho
đế n khi em chín, mười tháng rồ i mới bắ t đầ u tâ ̣p cho em uố ng sữa bằ ng ly, tách thì
Thảo chắ c chắ n với ba ̣n rằ ng em sẽ không ngầ n nga ̣i gì mà không đẩ y xa cái ly cái
tách ra và giả ngô ̣ như không biế t đó là cái gì.
Mỗi ngày ba ̣n chỉ đổ mô ̣t ít sữa đã pha sẳ n trong bình sữa vào mô ̣t cái ly hay
cái tách để em uố ng mô ̣t lầ n, vì em sẽ không biế t uố ng nhiề u đâu, em chỉ uố ng

từng ngu ̣m nhỏ ở lứa tuổ i của em. Và di ̃ nhiên bao giờ cũng vâ ̣y chắ c em sẽ cảm
thấ y vui vui vì đươ ̣c uố ng sữa không phải trong cái bầ u sữa thường nhâ ̣t của mình
mà sữa la ̣i đế n từ mô ̣t cái ly cái chén nhỏ, em cho đó như mô ̣t khám phá mới của
mình và lấ y làm thích thú. Đố i với các em bú sữa me ̣ ba ̣n cũng làm như vâ ̣y, lấ y
mô ̣t ít sữa (loa ̣i sữa đươ ̣c đựng trong những hô ̣p giấ y hoă ̣c chai) cho vào ly cho em
uố ng. Khi ba ̣n lấ y sữa từ chai hay hô ̣p giấ y ba ̣n nhớ lắ c đề u chai hay hô ̣p trước khi
đổ sữa ra ly. Ba ̣n không cầ n phải đun sôi loa ̣i sữa này, trừ khi có sự chỉ dẫn của
Bác si.̃
Ba ̣n cũng nên bắ t đầ u cho em uố ng nước cam bằ ng ly hoă ̣c tách cũng ở
khoảng thời gian khi em đươ ̣c 5 tháng. Nhưng ba ̣n nên nhớ rằ ng mô ̣t em bé quen
uố ng nước cam trong ly không thể là mô ̣t em bé sẽ uố ng sữa từ cái ly hay cái tách
mô ̣t cách dễ dàng nế u ba ̣n không tâ ̣p cho em vì đố i với em cái gì la ̣ là em sẽ từ chố i
ngay. Vì thế cho nên ba ̣n phải tránh cho em cái ý tưởng sữa là phải ở trong bình
sữa và nước cam là phải ở trong ly và nhấ t đinh
̣ em sẽ không chiụ uố ng nế u ba ̣n để
sữa vào ly.
Ba ̣n tâ ̣p cho em quen với ly tách khi em còn nhỏ. Ở khoảng 6 tháng em có
thói quen hễ nắ m đươ ̣c bấ t cứ vâ ̣t gì là cho vào miê ̣ng. Ba ̣n có thể cho em mô ̣t cái
ly hoă ̣c tách nhỏ, không có nước, để em tự cầ m lấ y, em sẽ làm bô ̣ như mình uố ng
nước từ cái ly vâ ̣y. Khi ba ̣n thấ y em cầ m vững rồ i ba ̣n để vào đó mô ̣t ít sữa, cứ thế
ba ̣n tăng dầ n số lươ ̣ng sữa cho vào ly mỗi ngày. Nế u em thích tự mô ̣t mình em
uố ng sữa từ cái ly khi em ở khoảng tuổ i 6 đế n 8 tháng thì khi ba ̣n bỏ hẳ n bình sữa
cho em ở khoảng 9-10 tháng hoă ̣c 12 tháng em sẽ không phản đố i gì cả. Nế u em
không thích thú lắm với viê ̣c uố ng sữa bằ ng ly ba ̣n cũng không nên ép em thái quá,
vì ở lứa tuổ i còn qúa nhỏ em chỉ biế t uố ng ít thôi, lắm em phải đế n cả 12 hoă ̣c 18
tháng mới quen với viê ̣c uố ng sữa hoàn toàn bằ ng ly.
Có những em nhỏ ở khoảng mô ̣t hai tuổ i đôi khi không thích những cái ly mà
ba ̣n dùng thường nhâ ̣t, ba ̣n có thể thay bằ ng các loa ̣i ly có màu sắ c để gây cho em
sự thích uố ng bằ ng ly. Có lắ m em bỏ sữa rấ t dễ dàng nhưng cũng có lắ m em rấ t
khó khăn. Có em tự dưng thấ y chán cái bình sữa quen thuô ̣c và không uố ng hế t
bình sữa của mình và quay ra sờ nắ n cái núm vú của bình sữa (đố i với những em
bú sữa me ̣, ba ̣n có thể nhâ ̣n thấ y mỗi bữa bú của em mô ̣t ngắ n dầ n đi). Me ̣ bỗng
dưng có ý kiế n đổ sữa ra ly cho em và nhâ ̣n thấ y em uố ng mô ̣t cách dễ dàng.
Những trẻ khác khó khăn hơn vì em quá yêu mế n
cái bình sữa của em, mỗi cử bú em bú say sưa và
ôm lấ y bình sữa mô ̣t cách tham lam như sơ ̣ ai tranh
mấ t, bú hế t sữa rồ i vẫn còn ôm cái bình không, nói
chuyê ̣n với bình mô ̣t hồ i, me ̣ có lấ y cấ t đi thì hét
lên. Những trẻ này luôn luôn bú đế n gio ̣t sữa cuố i
cùng trong bình và thường tỏ ra nghi ngờ tấ t cả sữa
trong ly, tách. Thin̉ h thoảng em có thể nế m thử mô ̣t

ngu ̣m hoă ̣c có thể không nế m gì cả, cứ thấ y me ̣ đưa ly sữa đế n là đẩ y ra từ chố i
ngay.
Ba ̣n cai sữa cho em từ từ bằ ng cách tâ ̣p cho em uố ng sữa bằ ng ly như Thảo đã
nói ở trên. Khi em đã quen uố ng với mô ̣t lươ ̣ng sữa khá nhiề u trong ly ba ̣n có thể
cho em uố ng theo bữa bú của em (mô ̣t bữa bú bình, mô ̣t bữa uố ng ly, bỏ bình sữa ở
cử bú nào mà em ít thích bú nhấ t. Hầ u hế t các em vẫn thích bú vào bữa tố i trước
khi đi ngủ và cử bú này thường đươ ̣c em bỏ sau cùng. Có em la ̣i thích bú vào buổ i
sáng thì ngươ ̣c la ̣i cử bú này ba ̣n sẽ thấ y em bỏ sau cùng.
Nế u ba ̣n cứ chờ đơ ̣i cho em tự dứt sữa mô ̣t mình thì có thể rấ t châ ̣m cha ̣p và
rấ t trễ, nhấ t là những trẻ bi đau
đớn nhiề u khi mo ̣c răng, khi bi ca
̣
̣ ̉ m la ̣nh, em
thường dính liề n với cái bình sữa của em sau khi em đã khỏi bê ̣nh rồ i.
Nế u con ba ̣n thuô ̣c loa ̣i trẻ khó dứt sữa và từ chố i sữa khi ba ̣n đưa ly sữa cho
em. Em “giả bô ̣” như không biế t cái tách, cái ly, là cái gì hoă ̣c em vẫn để me ̣ giữ
cái ly sữa gầ n môi em nhưng em “giả vờ” cho sữa chảy cả ra ngoài và cười mô ̣t
cách “ngây thơ vô tô ̣i”. Ở khoảng 8-9 tháng mà em vẫn còn chố ng đố i la ̣i viêc̣
uố ng sữa và chỉ muố n bú bình thôi, ba ̣n hãy cứ để em bú bình, nhưng cũng đừng
“đầ u hàng” em vô ̣i, ba ̣n vẫn cứ cách thức của ba ̣n, cho ít sữa vào ly để trên khay
cho em tự em điề u khiể n lấ y. Rồ i ba ̣n sẽ thấ y không chóng thì chày em cũng sẽ tự
mình bưng ly sữa nhỏ xíu “giả bô ̣” uố ng ngon lành và sẽ . . . đòi thêm nữa. Em có
thể sẽ cứ như thế đế n 12 tháng, 15 tháng hoă ̣c có thể kéo dài hơn. Đừng nổ i nóng
với em, đừng bực mình khi thấ y con bà hàng xóm mới 11-12 tháng mà đã bỏ bú
ngon lành trong lúc Tèo của ba ̣n 18-19 tháng mà cứ ôm bình sữa tố i ngày.
Ta trở la ̣i vấ n đề là me ̣ đã trì hoãn viê ̣c bỏ bú cho em vì sơ ̣ làm cho em giâ ̣n đã
đưa đế n sự viê ̣c khiế n em “ghiề n” cái bình sữa của em. Me ̣ cứ tưởng em uố ng sữa
bằ ng ly sẽ không đươ ̣c đủ số lươ ̣ng sữa hằ ng ngày. Với số tuổ i 8 - 9 tháng của em
me ̣ đâu có phải chỉ cho em uố ng sữa không mà thôi mà me ̣ còn cho em ăn dă ̣m các
thức ăn đă ̣c khác nữa do đó ba ̣n cũng đừng quá nga ̣i vì sơ ̣ lươ ̣ng sữa thiế u hu ̣t của
em, nhưng ba ̣n nên nhớ rằ ng em vẫn còn giữ những cử bú buổ i sáng và buổ i tố i
của em. Và điề u quan tro ̣ng là em vẫn giữ đươ ̣c số lươ ̣ng sữa là nửa lít trong ngày
và bổ n phâ ̣n của me ̣ là giúp em rời khỏi thời kỳ trẻ thơ của em để đi vào thời kỳ
“trẻ lớn hơn” mô ̣t cách dễ dàng.
Dã-Thảo.
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