NƯỚC VÀ SINH TỐ
ĐỐI VỚI TRẺ.
Nước: phầ n đông các bà me ̣ đề u ít lưu ý đế n
viê ̣c cho em bé uố ng nước ngoài các bữa bú của
các em. Viê ̣c cho em uố ng thêm nước thường
ngoài các bữa bú không hẳ n là vô cùng cầ n thiế t
vì số lươ ̣ng nước dùng để pha sữa cho em bú
cũng đủ số lươ ̣ng nước cho cơ thể em rồ i. Tuy
nhiên ba ̣n thỉnh thoảng nên cho em uố ng dă ̣m
thêm nước thường giữa các bữa bú nhấ t là khi
thời tiế t chuyể n qua mùa nóng nực hoă ̣c khi em bé bi ̣nóng số t. Hầ u hế t các em đề u
nhăn mă ̣t, chun mũi khi nế m đế n vi la
̣ ̣t của nước, nhấ t là đố i với các em ở khoãng
vài tuầ n lễ đế n mô ̣t tuổ i, nhưng không vì thế mà ba ̣n bỏ qua. Ít nhấ t ba ̣n nên cho
em uố ng năm sáu lầ n trong mô ̣t ngày giữa các bữa bú, nhưng tránh đừng cho em
uố ng nước trước bữa bú của em vì em đang đói có thể thích uố ng nhiề u nước và do
đó em không bú hế t số lươ ̣ng sửa cầ n thiế t mà ba ̣n đã pha cho em.
Đố i với mô ̣t em bé thích uố ng nước thường thì khi em khát nước, ba ̣n cứ cho
em uố ng nhiề u như vừa ý em muố n (thường thì em uố ng không quá vài muỗng
lớn). Đố i với mô ̣t em bé không thích uố ng nước thường ba ̣n cũng không nên ép em
khiế n em nổ i giâ ̣n. Ba ̣n chỉ nhớ mô ̣t điề u là nên cho em uố ng nước thường, còn
uố ng nhiề u hay uố ng ít là tùy ý em vì em tứ biế t em cầ n bao nhiêu.
Nước dành cho em uố ng
phải đươ ̣c đun sôi để nguô ̣i. Đun
mô ̣t số lươ ̣ng nước đủ dùng cho
mô ̣t ngày, nước phải đun sôi
trong vòng 3 phút rồ i cho vào
mô ̣t chai đã khử trùng bằ ng cách
hấ p hoă ̣c nấ u chai đựng nước
dành riêng cho em. Khi ba ̣n cầ n
cho em uố ng nước, ba ̣n sẽ cho
nước vào bình sữa của em, nế u
cầ n ba ̣n nên làm ấ m nước trở la ̣i
như cách ba ̣n đã làm ấ m bình sữa
của em.
Nước uố ng dành cho em bé dưới mô ̣t tuổ i luôn luôn phải đươ ̣c đun sôi. Em bé
trên mô ̣t tuổ i nế u nước ở giế ng hoă ̣c ở máy nước không đươ ̣c trong sa ̣ch ba ̣n cũng

nên đun sôi trước khi cho em uố ng. Ba ̣n đang ở mô ̣t thành phố đầ y đủ tiê ̣n nghi và
có mô ̣t hê ̣ thố ng máy nước trong sa ̣ch, vấ n đề nước uố ng của em chắ c không làm
ba ̣n lo lắ ng bao nhiêu. Tuy nhiên, nế u ba ̣n ở mô ̣t vùng xa xôi nào đó...Không có
mô ̣t hê ̣ thố ng nước trong sa ̣ch, và nế u ba ̣n phải dùng nước giế ng thì viê ̣c khử trùng
trong nước và khử chấ t phèn trong nước là điề u rấ t quan tro ̣ng. Nước giế ng thường
có phèn (Nitrate Salts) và chấ t này là nguyên nhân làm cho môi và da của em bé
thâm sâ ̣m không có màu tươi hồ ng hào.
Nế u em bé không thích uố ng nước thường, không mùi không vi la
̣ ̣t lẻo, ba ̣n có
thể cho thêm mô ̣t ít đường vào trong nước. Viê ̣c uố ng nước có đường vào buổ i tố i
cũng có thể giúp ba ̣n bỏ đươ ̣c cử bú đêm của em mà không nga ̣i em bi ̣đói. Hoă ̣c
trong trường hơp em bi ̣bê ̣nh không bú đươ ̣c nhiề u sữa, nước đường cũng giúp em
duy trì sự quân bình về dinh dưỡng trong lúc em bê ̣nh, nhấ t là trong lúc thời tiế t
quá nóng nực.
Ba ̣n đun sôi nước cho em uố ng để tránh vi trùng đô ̣c có ha ̣i cho em có thể ở
trong ố ng dẫn nước lâu ngày bi ri
̣ ̉ sét hoă ̣c ở trong những chỗ chứa nước quá lâu
ngày, hoă ̣c ở cả trong giế ng nước ba ̣n đang dùng để uố ng hàng ngày. Ba ̣n không
cầ n phải đun sôi tấ t cả những chén diã muỗng của em bé dùng để uố ng nước như
ba ̣n đã đun sôi tấ t cả bình sữa của em (vi trùng dễ sinh sôi nảy nở ở trong mô ̣t dung
dich
̣ có sữa).
Sinh tố : hai loa ̣i sinh tố cầ n thiế t nhấ t cho trẻ là sinh tố C và sinh tố D. Hai
loa ̣i sinh tố này có rấ t ít trong sữa. Trong sữa me ̣ sinh tố C có thể có đầ y đủ nế u me ̣
chiụ khó ăn nhiề u loa ̣i trái cây có chứa nhiề u sinh tố C, nhưng ngươ ̣c la ̣i sữa me ̣
không có đủ sinh tố D bằ ng sữa bò.
Sinh tố D đươ ̣c điề u chế dưới da ̣ng thức dầ u gan cá và sinh tố C dưới da ̣ng
thức uố ng nước cam. Dầ u gan cá thường có mùi hôi khó chiụ và da ̣ng thức dầ u làm
cho trẻ sơ sinh khó uố ng và dễ bi ̣să ̣c. Nước cam vắ t làm trẻ nhỏ không thích và
phun ra hế t. Vì thế cho nên tiê ̣n hơn hế t là ba ̣n mua mô ̣t loa ̣i sinh tố gồ m có các
loa ̣i A, D và C đươ ̣c điề u chế sẳ n chứa đựng trong lo ̣ thuố c có ố ng nhỏ gio ̣t có ghi
sẳ n số lươ ̣ng nơi ố ng nhỏ gio ̣t khoảng 0.3 cc đế n 0.6cc. Ba ̣n chỉ cầ n cho em đủ số
lươ ̣ng mà Bác si ̃ đã chỉ dẫn. Mô ̣t dung dich
̣ điề u chế hổ n hơ ̣p cua các sinh tố A, D
và C thường gồ m:
- 1.000 đơn vi sinh
tố D
̣
- 5.000 đơn vi sinh
tố A
̣
- và 50 miligams sinh tố C
Nế u ba ̣n không có Bác si ̃ bên ca ̣nh ba ̣n có thể theo cách chỉ dẫn có sẵn kèm
theo trong chai thuố c. Hoă ̣c cho em uố ng mỗi ngày 3 lầ n mỗi lầ n 0.6cc, mùa đông
cũng như mùa hè. Ba ̣n có thể cho em các sinh tố kể trên khi em đươ ̣c mô ̣t tháng
hoă ̣c sớm hơn. Đố i với trẻ thiế u tháng ba ̣n có thể cho em sinh tố A, D ngay trong
tuầ n lễ đầ u tiên.
Sinh tố B cũng cầ n thiế t cho trẻ em và trẻ sơ sinh. Sinh tố này cũng đươ ̣c điề u

chế dưới da ̣ng thức tổ ng hơ ̣p các sinh tố B. Tuy nhiên sữa, các loa ̣i ngũ cố c và các
loa ̣i thức ăn khác mà trẻ em thường dùng cũng có đầ y đủ các sinh tố B. Cho nên
đố i với các em đã lớn viê ̣c cho em mô ̣t lươ ̣ng sinh tố B trước mỗi bữa ăn không
cầ n thiế t lắ m.
Nước cố t trái cam có thể cho em
uố ng khi em đươ ̣c vài tháng. Ba ̣n nên
hoà nước cam với mô ̣t số lươ ̣ng nước
vừa uố ng để ha ̣p với khẩ u vi cu
̣ ̉ a em
và tránh cho em khỏi bi ̣să ̣c vì nước
cam nguyên chấ t quá gắ t. Khởi đầ u
bằ ng mô ̣t muỗng cà phê nước cam vắ t
hòa trong mô ̣t muỗng nước trong ngày
đầ u tiên, tăng dầ n 2 rồ i 3 muỗng trong
những ngày kế tiế p cho đế n khi em có
thể uố ng đế n vài muỗng canh trong
những tháng về sau. Khi ba ̣n tăng số
lươ ̣ng nước cam ba ̣n dùng, để pha
loãng nước cam cho em uố ng, cho đế n lúc em có thể uố ng nước cam không pha
loãng, ba ̣n có thể cho vào bình và cho em bú như bú sữa khi em đươ ̣c 5-6 tháng.
Khi em lớn hơn nữa ba ̣n có thể cho em uố ng bằ ng ly hoă ̣c bằ ng tách nế u em thích
hoă ̣c đã bỏ bú bình. Nước cam có thể cho em uố ng trước khi tắ m cho em để tránh
cho em khỏi đói vì me ̣ phải tắ m cho em trước khi cho em bú hoă ̣c cho em ăn.
Đừng hâm nóng nước cam vì sức nóng sẽ hủy diêṭ sinh tố C.
Hầ u hế t các trẻ đề u thích nước cam tuy nhiên cũng có trẻ không thích và sinh
ra o ̣c (trớ). Nế u vì cớ này cớ khác mà em không thể uố ng nước cam đươ ̣c ba ̣n nên
thay vào đó nước cà chua cũng đươ ̣c. Nhưng lắ m trẻ không uố ng đươ ̣c nước cam
thì cũng không uố ng đươ ̣c nước cà chua. Vì thế cho nên nế u em bé thuô ̣c vào loa ̣i
trẻ này ba ̣n nên cho em mô ̣t loa ̣i sinh tố C điề u chế bán ngoài thi trươ
̣
̀ ng để giữ cho
em có mô ̣t lươ ̣ng sinh tố C đầ y đủ cho sự tăng trưởng của em.
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