GIẤC NGỦ CON TÔI.
Giấ c ngủ đố i với trẻ em và
trẻ sơ sinh là vô cùng cầ n
thiế t. Hầ u hế t các bà me ̣ đề u
đă ̣t câu hỏi sau đây:
Trẻ cầ n ngủ bao nhiêu mới
đủ? Thảo chắ c chắ n không ai
trả lời đươ ̣c và di ̃ nhiên chỉ có
chính trẻ mới có thể trả lời
đúng mà thôi. Có trẻ hình như
cầ n ngủ nhiề u mới đủ nhưng
có trẻ khiế n ta nga ̣c nhiên là
ngủ ít. Ta nhâ ̣n thấ y sau khi bú đủ no, đươ ̣c thở không khí trong lành trẻ sẽ
ngủ yên lành trong căn phòng mát mẻ yên tiñ h. Ba ̣n sẽ cảm thấ y bình yên
trong lòng và nhe ̣ khép cửa, cố không gây tiế ng đô ̣ng để em lấ y đủ giấ c mà
không bi quấ
̣ y rầ y.
Hầ u hế t trẻ sơ sinh trong những tháng đầ u tiên thường ngủ sau bữa bú
này đế n bữa bú tiế p theo, nế u em bú đủ và không bi ̣ quấy rầ y vì chứng khó
tiêu. Mă ̣c dầ u vâ ̣y vẫn có vài trẻ không bình thường, thức giấ c sau năm,
mười phút và không phải vì nguyên nhân bấ t thường nào đố i với trẻ cả. Nế u
con ba ̣n thuô ̣c loa ̣i trẻ này, ba ̣n cứ để tự nhiên không cầ n phải làm gì cả.
Đồ ng thời trẻ càng lớn, dầ n dầ n trẻ càng ít ngủ hơn. Ba ̣n nhâ ̣n thấ y điề u
đó xảy ra vào buổ i chiề u và trẻ dầ n dầ n cũng thức vào những thời gian khác
trong ngày. Trẻ khám phá ra thời gian “thức ngủ” của mình và “dự đinh”
̣ sẽ
thức vào đúng thời gian đó mỗi ngày. Khi trẻ đươ ̣c mô ̣t tuổ i hoă ̣c vào năm
đầ u trẻ sẽ giảm giấ c ngủ còn la ̣i khoảng 2 lầ n trong mô ̣t ngày. Khoảng từ
mô ̣t đế n mô ̣t tuổ i rưởi trẻ sẽ bỏ bớt mô ̣t cử ngủ ban ngày. Trẻ ở trong ha ̣n
tuổ i nhỏ đó ba ̣n cứ để giấ c ngủ tùy thuô ̣c hoàn toàn ở em. Trẻ khoảng hai
tuổ i trở lên càng phức ta ̣p hơn. Những thích thú lúc vui đùa, những lo lắ ng,
sơ ̣ hãi trong giấ c mơ, tranh đua với em út trong nhà có thể giữ em thức và
em chỉ ngủ khi nào em thấ y cầ n ngủ mà thôi.
Ba ̣n nên cho ̣n và tâ ̣p cho em quen dầ n với thói quen là ngủ ngay sau mỗi
bữa bú. Như vâ ̣y rấ t tố t vì dễ làm cho em quen ngủ ngay trên chính cái nôi
hay cái gường dành riêng cho em (không nên để em ngủ chung với ai cả) ít
nhấ t là sau 3 tháng đầ u khi mà các triê ̣u chứng khó tiêu, đau bu ̣ng của trẻ sơ
sinh đươ ̣c chấ m dứt.
Hầ u hế t các trẻ em đề u có thói quen ngủ trong sự yên lă ̣ng, hoă ̣c ít tiế ng
đô ̣ng cũng không sao. Cho nên khi em ngủ ba ̣n không cầ n phải đi rón rén,

nói thì thầ m vì sơ ̣ làm em thức giấ c. Ba ̣n cầ n nên tâ ̣p cho em lấ y giấ c ngủ
mô ̣t cách dễ dàng và chỉ bi ̣thức giấ c khi nào có tiế ng đô ̣ng ma ̣nh không như
ý mình mong muốn. Trẻ nhỏ và trẻ lớn hơn, ngủ nhiể u hay ngủ ít cũng
thường quen với tiế ng đô ̣ng trong nhà, tiế ng người nói, vẫn ngủ trong khi
nhà có khách, có ba ̣n đế n viế ng nói cười, tiế ng radio hoă ̣c ti vi vă ̣n vừa đủ
nghe và vẫn ngủ ngay cả khi có ai vào phòng trẻ cũng không hay biế t.
Nên để trẻ ngủ nằ m sấ p hay nằ m ngữa?
Đa số trẻ đề u thấ y dễ chiụ khi đươ ̣c nằ m sấ p. Điề u này có thể cắ t nghiã khi
em bi ̣ chứng đau bụng vì khó tiêu, đă ̣t em nằ m sấ p thì cơn đau hình như diụ
đi. Những trẻ khác thì không cầ n
phải làm gì cả và đa số đề u cho ̣n
cách nằ m ngữa ngay từ đầ u. Tuy
nhiên có hai điể m bấ t lơ ̣i cho trẻ
ngủ nằ m ngữa:
- Nế u em bi ̣ oái có thể dễ bi ̣ ngô ̣p
vì mửa qúa nhiề u.
- Em cứ có thói quen nằ m nghiêng
đầ u về mô ̣t phía và do đó đầ u em
bi ̣ méo đi, điề u này không làm tổ n
thương bô ̣ não của em, tuy nhiên đầ u em sẽ tròn trở la ̣i nhưng cũng mấ t ít
nhấ t là vài năm.
Vì thế cho nên nế u ba ̣n bắ t đầ u sớm ba ̣n có thể tâ ̣p cho em quen dầ n với
cách nằ m xoay đầ u về cả hai phiá bằ ng cách cho em nằ m ngủ trở đầ u nằ m
mỗi khi để em vào gường ngủ (vì em bé thường có thói quen xây mă ̣t về
hướng giữa của căn phòng). Rồ i nế u có mô ̣t phầ n hay mô ̣t góc nào của căn
phòng mà em thích nhìn em sẽ quay đầ u về đó hế t nửa thời gian của giấ c
ngủ của em.
Chỉ trong vòng vài tuầ n lễ đầ u, em sẽ cho ̣n cho em mô ̣t tư thế nhấ t đinh
̣
trong khi ngủ (nằ m sấ p hay nằ m ngữa). Và đó là mô ̣t cố gắ ng thay đổ i của
em bé. Tư thế đươ ̣c cho ̣n lựa là để cho em nằ m sấ p nế u em bằ ng lòng và sau
đó em sẽ tự thay đổ i khi em biế t lâ ̣t.
Khi em bé đươ ̣c khoảng 6-7 tháng hầ u hế t các em đề u thích ngủ dâ ̣y lúc 5
hoă ̣c 6 giờ sáng, đó là giờ thức giấ c mà các em yêu thích nhấ t. Cha me ̣ nào
cũng đề u có thói quen lắ ng nghe, quan sát lúc em bé ngủ vào buổ i sáng sớm
khi mình vừa thức dâ ̣y, điề u đó cũng khiế n em khi vừa mở mắ t ra đã thấ y
ngay bố me ̣ rồ i là không bao giờ muố n ngủ trở la ̣i. Và kế t quả là em sẽ tự
tìm cho mình mô ̣t giờ thức giấ c vào lúc trước 7 giờ sáng. Và khi em đã quen
thức dâ ̣y sớm như thế em sẽ tiế p tu ̣c giữ cho đế n lúc em khoảng 2 hoặc 3
tuổ i và có thể lâu hơn.

Em bé có thể ngủ trong mô ̣t căn phòng dành riêng cho em từ lúc em vừa
mới sinh ra, khoảng cách từ phòng em đế n phòng cha me ̣ em vừa đủ để me ̣
có thể nghe khi em khóc. Nế u khởi đầ u em ngủ chung phòng với cha me ̣, thì
khi em đươ ̣c 6 tháng là ba ̣n nên di chuyể n em sang phòng khác với thời gian
đó em chưa có mô ̣t ý tưởng nào về viê ̣c cho ̣n lựa cho mình mô ̣t chổ ngủ. Rồ i
khi em lớn hơn em sẽ tự biế t là mình sẽ không phải ngủ chung cùng phòng
với cha me ̣, ở khoảng 9 hoă ̣c 10 tháng em sẽ không đòi hỏi quấ y rầ y gì cả.
Điề u lơ ̣i ích của viê ̣c để em bé ngủ riêng phòng là tâ ̣p cho em tính tự lâ ̣p và
em sẽ không muố n ngủ ở mô ̣t nơi nào khác hơn ngoài phòng cûa em. Ba ̣n
nên di chuyể n em khi em còn nhỏ tháng vì khi em càng lớn càng cảm biế t
nhiề u hơn thì lúc ấ y ba ̣n khó mà di chuyể n em sang phòng riêng đươ ̣c.
Mô ̣t điề u rắ c rố i phức ta ̣p khác nữa là trẻ con có thể bi ̣ xúc đô ̣ng, hiể u
lầ m và có thể cả sơ ̣ hãi nữa khi bấ t ngờ đang đêm thức giấ c nhìn thấ y cha me ̣
đang yêu nhau. Vì thế cho nên ba ̣n đừng coi thường mă ̣c dầ u em còn nhỏ,
nế u ba ̣n để con ngủ chung phòng thì lúc vơ ̣ chồ ng muốn yêu nhau ba ̣n nên
chắ c chắ n là con ba ̣n đã ngủ say. Tuy nhiên để tránh cho con ba ̣n mo ̣i điề u
rắ c rố i về tâm lý sau này thì viê ̣c sửa soa ̣n cho em mô ̣t chỗ ngủ riêng ngoài
phòng của cha me ̣ là mô ̣t điề u cầ n thiế t mà ba ̣n không thể bỏ qua đươ ̣c.
Nế u ba ̣n có hai hoă ̣c ba em bé và ba ̣n có thể lo đươ ̣c cho em mỗi đứa mỗi
phòng riêng thì càng tố t. Nế u không ba ̣n có thể để hai em ngủ chung mô ̣t
phòng, nhưng mô ̣t điề u bấ t tiêṇ là khi mô ̣t em thức giấ c thường đánh thức
em kia dâ ̣y luôn trong lúc em kia còn muốn ngủ nữa và đôi lúc đó là nguyên
nhân của sự khóc la không dứt của trẻ.
Thỉnh thoảng có những trẻ nhỏ thường hay thức giấ c giữa đêm và sơ ̣ hãi
rồ i khóc dai dẳ ng khiế n cha me ̣ phải đem em vào phòng ngủ với mình để
cho tấ t cả cùng ngủ yên. Theo thiể n ý cuả Thảo điề u đó ba ̣n nên tránh vì nế u
cứ nhiề u lầ n như thế em sẽ dính liề n với cái giường của bố me ̣ và chắ c chắ n
ba ̣n sẽ khó lòng để em ngủ rời ra đươ ̣c. Vì thế cho nên dầ u em có khóc có
vòi viñ h thế mấ y đi nữa ba ̣n cũng nên để em vào phòng em và cố dổ em ngủ
trở la ̣i trên chính cái giường của em và coi như đó là mô ̣t thông lê ̣ tự nhiên
mà ba ̣n không thể thay đổ i đươ ̣c kể cả lúc ông xã ba ̣n vắ ng nhà ba ̣n cũng
không nên đưa em vào ngủ chung với ba ̣n.
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