ĐO NHIỆT ĐỘ KHI EM BÉ SỐT.
Lấ y nhiê ̣t đô ̣ cho trẻ là viê ̣c phức ta ̣p và đôi khi hơi khó cho mô ̣t số các
bà me ̣. Trước hế t là viê ̣c khó đo ̣c ố ng nhiê ̣t kế và thứ hai là sự khác biêṭ giữa
nhiêṭ đô ̣ đo ở miê ̣ng và nhiêṭ đô ̣ đo ở hâ ̣u môn. Nế u có thể ba ̣n nên nhờ mô ̣t
người nào đó chỉ ba ̣n cách xem mức đo thủy ngân nơi ố ng nhiêṭ kế . Có hai
loa ̣i:
- Nhiêṭ kế Fahrenheit (F°)
- Nhiêṭ kế Centigrade (C°)
Ba ̣n nên cho ̣n ố ng nhiê ̣t loa ̣i C° vì các con số trên ố ng nhiêṭ không làm
ba ̣n bố i rố i. Tuy nhiên ba ̣n có thể theo cách sau đây:
Cả hai loa ̣i ố ng nhiê ̣t ghi đô ̣ F° và C° đề u có những cái giố ng nhau và chỉ
khác ở con số ghi trên ố ng nhiêṭ mà thôi. Lằ n ga ̣ch dài để chỉ cho mỗi đô ̣ và
lằ n ga ̣ch ngắ n để cho mỗi 0, 5 đô ̣.
Trên nhiêṭ kế F° chỉ để những số từ 94 đế n 104 và trên nhiê ̣t kế C° chỉ
để những số từ 35
đế n 42.
Mô ̣t mũi tên nhỏ
chỉ ở nhiêṭ đô ̣ 98 3/5
(F°) và 37 (C°) đó là
nhiêṭ đô ̣ bình thường
của cơ thể .
Ở mô ̣t đứa trẻ khỏe ma ̣nh bình thường nhiê ̣t đô ̣ của cơ thể em không cứ
phải nhấ t đinh
̣ ở 37 C° hoă ̣c 983/5 F° mà có thể lên xuố ng chút ít tùy theo
những hoa ̣t đô ̣ng của trẻ. Nhiê ̣t đô ̣ cơ thể em thường thấ y thấ p vào buổ i sáng
sớm và hơi cao vào buổ i xế chiề u. Sự thay đổ i này rấ t nhe ̣ nhàng, chỉ có sự
thay đổ i giữa sự nghỉ ngơi và những hoa ̣t đô ̣ng ma ̣nh của trẻ là có sự thay
đổ i nhiề u mà thôi. Ví du ̣: sau khi em cha ̣y nhảy nô đùa nhiê ̣t đô ̣ cơ thể của
em có thể tăng lên 993/5 tức 38 (Trong trường hơ ̣p trẻ không hoa ̣t đô ̣ng
nhiề u mà nhiêṭ đô ̣ tăng ở khoãng 100F đế n 101F hay 38.5C đế n 39C có
nghiã là em bé đang bi số
̣ t vì binh.
̣
Ở những trẻ lớn nhiêṭ đô ̣ cơ thể không bi ̣
ảnh hưởng nhiề u do các hoa ̣t đô ̣ng cha ̣y nhảy.
Nói tóm la ̣i nế u ba ̣n muố n biế t mô ̣t đứa trẻ số t
nhe ̣ vì binh
̣ hay không ba ̣n phải để em nằ m
nghỉ ít nhấ t là mô ̣t tiế ng đồ ng hồ hoă ̣c hơn rồ i
sau đó ba ̣n mới chính xác đươ ̣c.

Trong hầ u hế t các binh
̣ có số t nhiêṭ đô ̣ thường cao vào buổ i chiề u và thấ p
vào buổ i sáng. Tuy nhiên cũng không phải là điề u nga ̣c nhiên. Nế u ba ̣n thấ y
có đôi khi nhiê ̣t đô ̣ cao vào buổ i sáng và thấ p vào buổ i chiề u hoă ̣c đôi khi có
những binh
̣ nhiễm trùng mà nhiêṭ đô ̣ thường giữ ở mức đô ̣ cao (thường hay
thấ y trong binh
̣ sưng phổ i và bê ̣nh sởi của trẻ em). Nhiê ̣t đô ̣ thấ p ở khoảng
97F hoă ̣c 35C thường hay thấ y ở khoảng thời gian khi trẻ vừa khỏi binh
̣ và
cũng thường thấ y ở những trẻ khỏe ma ̣nh vào mùa đông (điề u này không có
gì đáng lo ngại nế u ba ̣n thấ y trẻ vẫn bình thường khỏe ma ̣nh).
Sự khác biêṭ giữa nhiê ̣t đô ̣ ở miê ̣ng và nhiê ̣t đô ̣ ở hâ ̣u môn phải đươ ̣c tính
bằ ng 0,5 cho sự khác biê ̣t đó. Nhiê ̣t đô ̣ ở hâ ̣u
môn bao giờ cũng cao hơn nhiêṭ đô ̣ ở miê ̣ng
nhưng không bao giờ cao hơn 1, chỉ ở khoảng
gầ n nửa đô ̣ (0.5) mà thôi.
Khi ba ̣n đo nhiêṭ đô ̣ cho mô ̣t em bé ở
khoảng 5,6 tuổ i ba ̣n nên đă ̣t ố ng nhiêṭ kế ở hâ ̣u
môn vì em chưa biế t giữ ố ng nhiế t kế ở dưới
lưỡi và em có thể cắ n bể ố ng nhiêt.̣
Sự khác biêṭ giữa mô ̣t ố ng nhiêṭ kế đă ̣t ở miê ̣ng và ố ng nhiêṭ kế đă ̣t ở hâ ̣u
môn là hình thể của đầ u thủy ngân. Nhiêṭ kế đă ̣t ở hâ ̣u môn có đầ u thủy ngân
tròn và nhiêṭ kế đă ̣t ở miê ̣ng có đầ u thủy ngân dài. Các con số trên hai loa ̣i
ố ng nhiê ̣t kế đề u giố ng nhau. Ba ̣n có thể dùng lẫn lô ̣n cũng không sao nhưng
với điề u kiê ̣n trước và sau khi dùng ba ̣n phải lau ố ng nhiêṭ kế thâ ̣t sa ̣ch và
ngâm vào nước sát trùng. Khi dùng mô ̣t ố ng nhiê ̣t kế có đầ u thủy ngân dài
để đă ̣t vào hâ ̣u môn ba ̣n phải đă ̣t thâ ̣t nhe ̣ nhàng để tránh làm tổ n thương ở
hâ ̣u môn em bé.
Thời gian cầ n thiế t để ba ̣n đo nhiêṭ đô ̣ ở hâ ̣u môn cho mô ̣t em bé là 1
phút. Nế u ba ̣n quan sát ố ng nhiêṭ sau khi đă ̣t cho em bé ba ̣n có thấ y mức
thủy ngân trong nhiêṭ kế lên rấ t nhanh ở thời gian đầ u và sau 20 giây mức
thủy ngân trong nhiê ̣t kế sẽ bò lên châ ̣m châ ̣m để dừng la ̣i ở khoảng nhiê ̣t đô ̣
của cơ thể . Cho nên khi ba ̣n đo nhiê ̣t đô ̣ cho
mô ̣t em bé dẫy du ̣a ba ̣n có thể đo dưới mô ̣t
phút cũng có thể có đươ ̣c nhiêṭ đô ̣ gầ n chính
xác. Trái la ̣i khi đo nhiêṭ ở miê ̣ng ba ̣n cầ n
khoảng 2 phút mới có đủ thời gian để cho thủy
ngân nóng ấ m lên đươ ̣c.
Trước khi lấ y nhiê ̣t đô ̣ ba ̣n phải rảy ố ng
nhiêṭ cho mức thủy ngân xuố ng khoảng dưới 35C. Nế u rảy mà không thấ y
thủy ngân cha ̣y xuố ng tức là ba ̣n rảy chưa đủ ma ̣nh. Khi rảy ố ng nhiê ̣t ba ̣n
nên rảy ở giường để nhỡ ba ̣n có làm rơi ố ng nhiêṭ cũng không bi vơ
̣ ̃.

Lấ y nhiê ̣t ở hâ ̣u môn, ba ̣n nên bôi Vaseline vào đầ u thủy ngân, đă ̣t em bé
nằ m nghiêng trên giường đầ u gố i cong la ̣i về phía trước. Hoă ̣c ba ̣n để em
nằ m ngang trên đùi ba ̣n, cả hai tư thế này đề u dễ dàng cho ba ̣n khi ba ̣n đă ̣t
ố ng nhiêṭ vào hâ ̣u môn cho em hơn là để em nằ m úp sấ p.
Thời gian tố t nhấ t để đo nhiê ̣t đô ̣ là buổ i sáng sớm và chiề u tố i. Ba ̣n chỉ
nên đo nhiêṭ đô ̣ khi em bi ̣bê ̣nh số t, hoă ̣c khi Bác si ̃ yêu cầ u. Ngoài ra không
nên đo nhiê ̣t đô ̣ khi em đang khỏe ma ̣nh.
Dã-Thảo
Tháng 09/1984
PS: nhiê ̣t kế sáng chế ngày nay dễ xử du ̣ng hơn nhiề u. Nhưng trên đây là
những hiể u biế t căn bản, ba ̣n lưu ý để trong trường hơ ̣p cầ n phải dùng ba ̣n sẽ
tự tin và không bi ̣ lúng túng. Nhấ t là các ba ̣n ở những nơi xa xôi thành thi,̣
như vùng quê VN chẳ ng ha ̣n! Theo dõi nhiêṭ đô ̣ khi em bi ̣ binh
̣ là điề u ba ̣n
cầ n phải lưu tâm.
Thân mế n,
DTQT

