Rố i Loa ̣n Về Hô Hấ p Của Trẻ Sơ Sinh.

* Nhảy mũi: Trẻ sơ sinh thường nhảy mũi luôn, nhảy mũi không có nghiã là
dấ u hiê ̣u trẻ bi ̣cảm nă ̣ng, trừ khi nào trẻ bắ t đầ u bi ̣chảy mũi nước. Nhảy mũi
thường là nguyên nhân do bu ̣i và những niêm ma ̣c khô đông la ̣i ở trong mũi khiế n
em nhảy mũi vì bi nhô
̣
̣t nế u những mũi khô làm em khó thở ba ̣n có thể làm mề m
bằ ng cách lấ y gòn thấ m nước hoă ̣c tăm quấ n gòn rồ i thấ m nước và làm mề m chấ t
niêm ma ̣c khô rồ i lấ y ra làm thâ ̣t nhanh cố tránh làm trẻ nổ i giâ ̣n.
*Thở yế u: Các bà me ̣ có con đau thường hay lo lắ ng cho trẻ khi thấ y trẻ thở
yế u, đôi khi rấ t nhe ̣, lắ m khi quá nhe ̣ khiế n ta không thể nghe hoă ̣c thấ y đươ ̣c. Đôi
khi me ̣ cũng có thể nghe trẻ ‘ngáy’ nho nhỏ khi em đang ngủ điề u đó khiế n me ̣ lo
lắ ng nữa. Tuy vâ ̣y cả hai viê ̣c thở yế u và ngáy của trẻ sơ sinh cũng đề u bình
thường cả.
*Trẻ ngáy thường xuyên trong giấ c ngủ: Trường hơ ̣p này chỉ thấ y ở mô ̣t số trẻ
sơ sinh. Trường hơ ̣p thường hay thấ y là tiế ng ngáy phát ra ở phiá sau mũi của trẻ.
Điề u đó chứng tỏ là trẻ có lớn đôi chút (trừ trường hơ ̣p trẻ thức mà me ̣ vẫn nghe
trong hơi thở của trẻ như có tiế ng ngáy).
*Trẻ thở ‘ồ n ào’ như vâ ̣y thường là do nguyên nhân ở thanh quản. Phầ n lưỡi
gà (cấ u ta ̣o ở phía trên thanh quản dùng để đẩ y khí quản khi nuố t thức ăn) quá
mề m ở mô ̣t vài trẻ sơ sinh do đó có thể bi hút
vào và ta ̣o nên tiế ng rung.
̣
*Tiế ng ‘ồ n ào’ càng tăng khi trẻ thở vào. Âm thanh nghe đôi khi tưởng như
trẻ có thể bi ngô
̣
̣p thở nhưng thâ ̣t ra trẻ vẫn có thể tiế p tu ̣c thở như thế hoài hoài.
Không có mô ̣t sự tri liê
̣ ̣u nào hữu hiê ̣u trong trường hơ ̣p này cả. Khi trẻ lớn tự
nhiên sẽ hế t.
Trong trường hơ ̣p nă ̣ng hơn, đă ̣c biê ̣t ở các trẻ đã lớn hoă ̣c trẻ ở tuổ i vi ̣thành
niên thì đó là trường hơ ̣p khác biê ̣t, có thể đưa đế n tình tra ̣ng khó thở thâ ̣t sự,
suyễn, hoă ̣c mô ̣t sự nhiễm trùng nào đó. Bê ̣nh nhân phải đươ ̣c đưa đế n bác si ̃ tri ̣
liê ̣u.
Nói tóm la ̣i, trong trường hơ ̣p ba ̣n thấ y trẻ thở ‘ồ n ào’ như vâ ̣y dầ u là thường
xuyên hay không, ba ̣n cũng nên cho em đi bác si ̃ để khám hầ u tìm ra nguyên nhân
và kip̣ thời tri liê
̣ ̣u cho em.
*Thở ngấ t từng cơn: Có mô ̣t số trẻ sơ sinh thường nổ i giâ ̣n khi khóc và giữ
hơi thở thâ ̣t lâu đôi khi làm cho trẻ xanh tím. Mới thoa ̣t đầ u xaỹ ra như thế thường
làm cho cha me ̣ em hoảng sơ ̣. Điề u này không có gì đáng nga ̣i lắ m ngoài mô ̣t viêc̣
đứa trẻ hay có tính nóng giâ ̣n, thường thấ y ở những trẻ ít vui vẻ suố t ngày. Tuy
nhiên điề u đó cũng nên cho bác si ̃ hay để trong lầ n khám sau bác si ̃ có thể giám
đinh
̣ em bé có hoàn toàn khoẻ ma ̣nh hay không? Cũng không cầ n phải làm gì cả nế u ba ̣n có thể để em khóc đươ ̣c thì cứ để còn không thì ẵm em dâ ̣y. Tuy nhiên ba ̣n
phải coi chừng nế u không em trở thành ‘hư’ và cứ đòi ẵm hoài thì lúc đó ba ̣n la ̣i
đâm ra bực mình.

Mô ̣t vài rố i loa ̣n chung về thầ n kinh hê ̣ của trẻ.
*Trẻ hay bi ̣giâ ̣t mình: Trẻ sơ sinh thường hay giâ ̣t mình vì những tiế ng đô ̣ng
ma ̣nh và thay đổ i thế nằ m trong khi ngủ. Đó là những trẻ có bô ̣ thầ n kinh dễ bi kích
̣
thích hơn những trẻ khác. Khi ba ̣n đă ̣t em nằ m trên mă ̣t phẳ ng cứng em hầ u như
lúc nào cũng cu ̣c cựa tay chân và ba ̣n gầ n như lúc nào cũng phải ru em mô ̣t chút
trước khi đă ̣t em nằ m xuố ng và sự di đô ̣ng nhỏ này cũng đủ để em giâ ̣t mình thức
giấ c và khóc mô ̣t cách sơ ̣ hãi. Em có thể ghét những buổ i tắ m vì em bi giư
̣ ̃ không
chă ̣t trong tay của me ̣. Em lúc nào cũng muố n quấ n thâ ̣t chă ̣t và di chuyể n thâ ̣t nhe ̣
nhàng. Em sẽ vươ ̣t qua tình tra ̣ng này khi em lớn hơn. Tuy nhiên ba ̣n cũng nên
nhắ c đế n vấ n đề này với bác si ̃ của em để em đươ ̣c khám nghiê ̣m và chắ c chắ n là
em đươ ̣c bình thường.
*Trẻ em hường bi ̣run: Có đôi khi trẻ em bi run
rẩ y, nhấ t là trong những tháng
̣
đầ u tiên. Cằ m run đánh ca ̣p trông thấ y và tay chân rung đô ̣ng, nhấ t là khi em bi ̣cởi
hế t áo. Sự run rẩ y này không có gì đáng lo lắ ng lắ m. Đó là dấ u hiê ̣u ca thầ n kinh
em còn non nớt. Tình tra ̣ng này sẽ hế t khi trẻ lớn hơn.
Ngoài ra những đứa trẻ lớn hơn trẻ sơ sinh thỉnh thoảng la ̣i có những tâ ̣t la ̣ là
lắ c đầ u, đâ ̣p đầ u. Thâ ̣t là khó khăn cho các bà me ̣ có các em có thói quen như thế .
Em hầ u như không thấ y đau gì cả nhưng me ̣ thì thấ y xót và lo lắ ng quá. Em dâ ̣p
đầ u em vào nôi, em lăn từ bên này qua bên kia, còn nữa, em chố ng hai tay và đầ u
gố i rồ i nhip̣ nhàng em lắ c đầ u và người em. Me ̣ chẳ ng biế t em muố n gì, nhưng sau
đó em có thể ngủ yên lành. Trong những trường hơ ̣p như thế , me ̣ có thể bao quanh
nôi em bằ ng các loa ̣i vải mề m để tránh làm tổ n thương đầ u em. Và trong bấ t cứ
trường hơ ̣p nào me ̣ cũng không nên la mắ ng em hoă ̣c cố gắ ng sửa đổ i em vì tấ t cả
đề u chỉ làm cho tinh thầ n em càng căng thẳ ng hơn.

