SỰ TÁO BÓN CỦA TRẺ.
Trẻ thường đi đa ̣i tiêṇ vào mô ̣t giờ nhấ t đinh
̣ trong ngày, cũng có những
trẻ đa ̣i tiêṇ vào những giờ khác nhau trong
ngày và cả hai đề u có mô ̣t sức khỏe giố ng
nhau. Nế u ba ̣n cố gắ ng tâ ̣p cho, hoă ̣c ép buô ̣c
cho mô ̣t đứa trẻ đa ̣i tiê ̣n không đề u trở thành
mô ̣t đứa trẻ có mô ̣t sự đa ̣i tiê ̣n đề u dă ̣n đề u
không có lơ ̣i. Ba ̣n có thể không đa ̣t đươ ̣c kế t
quả nhấ t là từ đầ u và sau đó nế u ba ̣n cứ tiế p
tu ̣c ép buô ̣c trẻ ba ̣n có thể khiế n trẻ trở nên
khó chịu, bực do ̣c, xúc đô ̣ng, sơ ̣ hãi vì viê ̣c
ba ̣n bắ t em phải đi tiêu khi em chưa sẵn
sàng.
Ở trẻ nhỏ sự đi tiêu thường xảy ra 2 hoă ̣c 3 lầ n mô ̣t ngày và dầ n dầ n giảm
bớt khi trẻ lớn hơn. Ở trẻ bú sữa me ̣ sự xáo trô ̣n về tiêu hóa thường ít khi xảy
ra. Trường hơ ̣p trẻ bú sữa me ̣ mà đi tiêu cách mô ̣t ngày thì cũng chưa phải là
táo bón nế u phân vẫn mề m và bình thường. Nhưng trường hơ ̣p trẻ cố gắ ng
ră ̣n mà vẫn không đi đươ ̣c vì phân quá cứng và đôi khi làm rách cả hâ ̣u môn
của em. Hoă ̣c ngày nào em cũng đi tiêu nhưng phân có thể chấ t cứng và
trông như phân dê và số lươ ̣ng ít, trong hai trường hơ ̣p đó ba ̣n đề u có thể cho
là trẻ bi ̣bón.
Đố i với trẻ bú sữa bình ba ̣n có thể cho là trẻ bi ̣táo bón khi trẻ đi tiêu khó
bã phân có thể chấ t cứng đôi khi khiế n em không đi đươ ̣c. Điề u này làm em
rấ t khó chịu và đôi khi sinh ra gắ t gỏng. Nế u tình tra ̣ng kéo dài phải đưa em
đi thăm Bác si.̃ Nế u ba ̣n ở xa không có Bác si ̃ thì ba ̣n có thể thay đổ i công
thức sữa cho trẻ bằ ng hai cách sau đây:
- Nế u ba ̣n thường dùng “corn syrup” loa ̣i la ̣t (light) ba ̣n nên thay bằ ng
đâ ̣m (dark) để pha vào sữa.
- Nế u không có kế t quả và nế u trẻ quen với loa ̣i đường cát trắ ng thì ba ̣n
nên thay vào đó là đường hoă ̣c “syrup”
giố ng nhau.
Cả hai cách trên ba ̣n đề u pha công thức sữa với
số lươ ̣ng đường hoă ̣c “syrup” giố ng nhau.
Đố i với loa ̣i táo bón này cũng có thể tri ̣ liêụ
bằ ng cách cho trẻ uố ng nước cố t trái mơ (prune
juice), đâ ̣m đă ̣c hay pha loãng cũng đề u có hiê ̣u
quả, khởi đầ u bằ ng hai muổ ng cà phê nước cố t
trái mơ (có thể dùng loa ̣i ở trong hô ̣p cũng

đươ ̣c) vào bữa bú lúc 6 giờ chiề u. Nế u thấ y chưa đủ ba ̣n có thể tăng thêm
bố n muổ ng hoă ̣c nhiề u hơn. Đầ u tiên trẻ có thể nhăn mă ̣t khi nế m thử nhưng
sau đó hầ u hế t các trẻ đề u dùng đươ ̣c.
Trẻ bi ̣ bón kinh niên thường ít khi thấ y ở những trẻ đã lớn và đã bắ t đầ u
ăn bô ̣t ngũ cố c, trái cây và rau tươi. Nế u con ba ̣n bi ̣ bón ở khoảng tuổ i đó
ba ̣n nên đem con đi thăm Bác si,̃ đừng có tự ba ̣n tri ̣ liê ̣u cho con vì thâ ̣t sự
ba ̣n không biế t nguyên nhân gây nên sự táo bón. Đây là điề u rấ t quan tro ̣ng
vì mo ̣i cách tri ̣liêụ thông thường qua loa của ba ̣n đề u có thể khiế n trẻ không
lưu tâm đế n vấ n đề đa ̣i tiê ̣n của em. Tuy nhiên ba ̣n cũng không nên bàn cải
với em về vấ n đề này cũng đừng tìm cách trấ n an em để em giữ mãi sự táo
bón như vâ ̣y mà không gơ ̣i đế n sự lưu tâm của ba ̣n. Tránh không nên bơm
thuố c vào hâ ̣u môn để em đi đa ̣i tiê ̣n. Đem em đi Bác si ̃ và làm tấ t cả những
gì mà Bác si ̃ dă ̣n ba ̣n phải làm cho con ba ̣n: sự ăn uố ng kiêng cử, thuố c men
v.v...và di ̃ nhiên ba ̣n phải luôn luôn giữ sự vui vẻ đừng thắ c mắ c ta ̣i sao cả
để tránh cho em khỏi lo lắ ng buồ n rầ u. Trường hơ ̣p ba ̣n không thể đem em
đi thăm Bác si ̃ đươ ̣c (và ba ̣n thấ y con ba ̣n dầ n dầ n càng binh
̣ hoa ̣n) ta ̣m thời
cho em thêm trái cây và rau tươi hai ba lầ n mô ̣t ngày. Trái cây và rau tươi
luôn luôn làm cho nhuâ ̣n trường. Khuyế n khích em để cho em cha ̣y nhảy nô
đùa nế u em ở tuổ i biế t đi biế t cha ̣y, đó cũng như mô ̣t cách cho em tâ ̣p thể
du ̣c và cũng hữu hiêụ như mô ̣t tri ̣ liêụ cho sự táo bón. Các loa ̣i thuố c dầ u
làm cho nhuâ ̣n trường thường không đủ an toàn cho trẻ nhỏ vì có thể làm
cho trẻ bi ̣ să ̣c thuố c và thuố c theo đường hô hấ p vào phổ i sau đó có thể là
nguyên nhân của chứng sưng phổ i kinh niên của trẻ con.
Sự táo bón gây nên đau bu ̣ng trong những năm
đầ u của trẻ con phải tri ̣ liêụ kip̣ thời. Nế u con ba ̣n
vào khoảng 1 - 2 hoă ̣c 3 tuổ i bi ̣ đau bu ̣ng vì táo bón
và mỗi lầ n đi tiêu thường gây đau đớn cho trẻ vì bi ̣
rách hâ ̣u môn, ba ̣n phải lâ ̣p tức tìm cách châ ̣n đứng
cơn đau cho con bạn nế u không em sẽ vô cùng lo
lắ ng vì cơn đau hoành hành em. Nế u ba ̣n không đưa
đế n Bác si ̃ ngay ba ̣n phải cấ p thời tự chữa lấ y cho
con ba ̣n. Phương pháp an toàn là dùng các loai thuố c
điề u chế sẵn có bán khắ p các hiê ̣u thuố c tây: mô ̣t
loa ̣i điề u chế của "acidophilus bacili", "mineral và
chocolate flavoring". Mô ̣t muổ ng cà phê mỗi buổ i tố i
là đủ lươ ̣ng để giúp cho sự nhuâ ̣n trường. Đây không phải là loa ̣i thuố c tẩ y
ruô ̣t cho nên không thể làm mề m các phân bi ̣ táo bón sẵn trong ruô ̣t đươ ̣c,
ba ̣n phải cho con uố ng như thế ít nhấ t mô ̣t tháng hoă ̣c cho tới khi ba ̣n có
điề u kiêṇ đưa con đi thăm Bác si.̃ Nế u sau đó con ba ̣n có thể đi tiêu đươ ̣c,
cho em uố ng từ từ ít la ̣i, cứ ba đêm mô ̣t lầ n, mô ̣t muổ ng, rồ i nửa muổ ng

v.v... Nế u sự táo bón trở la ̣i ba ̣n nên bắ t đầ u cho uố ng la ̣i từ đầ u cùng với số
lươ ̣ng và thời gian như trên.
* Sự táo bón về tâm lý: có hai loa ̣i khác nhau, thường thì thuô ̣c về tâm lý
của trẻ con ở khoảng 1 đế n 2 tuổ i. Nế u ở tuổ i này mỗi lầ n trẻ đi tiêu thấ y đau
ở hâ ̣u môn vì bi ̣rách khiế n trẻ có thể nín đi đa ̣i tiêṇ và cứ thế đôi khi em nín
đi cả tuầ n hoă ̣c có khi cả 2, 3 tuầ n vì sơ ̣ đi sẽ bi ̣đau. Nế u sự đi đa ̣i tiê ̣n bi giư
̣ ̃
la ̣i thì mô ̣t hai ngày sau phân đã cứng và chính vì lý do đó mà sự rắ c rố i xảy
ra. Đôi khi cũng vì lý do me ̣ em muố n tâ ̣p cho em ngồ i vào chỗ đi tiêu (đố i
với trẻ nhỏ) mô ̣t mình, khiế n em tự dưng nín đi tiêu và không cảm thấ y
muố n đi tiêu nữa và cứ nhiề u lầ n như thế có thể gây ra sự táo bón.
* Sự táo bón ta ̣m thời: thông thường xẩ y ra khi em bi ̣ binh
̣ đă ̣c biêṭ là khi
em bi ̣số t. Lúc xưa cha me ̣ và Bác si ̃ nữa, đề u cho rằ ng cầ n phải làm cho em
đi tiêu nế u em có triêụ chứng bón kèm theo. Nhiề u người còn cho rằ ng bón
là nguyên nhân của bênh.
̣ Nhưng tấ t cả đề u phải công nhâ ̣n rằ ng binh
̣ hoa ̣n
làm cho người ta mê ̣t mỏi có ảnh hưởng đế n bô ̣ tiêu hoá, đi tiêu ít, chán ăn
đôi khi cả ói nữa. Triê ̣u chứng này tiế p theo triê ̣u chứng kia. Nế u Bác si ̃ đế n
giữa lúc có triêụ chứng táo bón di ̃ nhiên ông sẽ nghi ̃ đế n viê ̣c cho thuố c
nhuâ ̣n trường. – Nhưng nế u Bác si ̃ đế n giữa lúc trẻ có triêụ chứng ói mửa thì
di ̃ nhiên là phải khác – vì thế cho nên khi em bi ̣bênh
̣ mà có triêụ chứng bón
thì ba ̣n cũng không nên lo lắ ng về viê ̣c táo bón của em mà chỉ nghi ̃ đế n viêc̣
tri bi
̣ nh
̣ cho em thôi, rồ i khi em khỏi binh
̣ em sẽ đi tiêu bình thường ngay.
* Sự táo bón do ảnh hưởng của thầ n kinh gây ra: trong trường hơ ̣p này em
bé đi tiêu ha ̣t phân nhỏ tròn cũng như phân dê
và ngày nào cũng đi tiêu. Trường hơ ̣p này
thường xảy ra cho những em bú sữa bò. Người
ta thường không biế t nguyên nhân vì sao và có
người cho là do sự căng thẳ ng của thầ n kinh
trong mô ̣t vài trường hơ ̣p nào đó. Sự táo bón
này thường khó tri ̣liêu.
̣ Mô ̣t đôi khi sự thay đổ i
cách ăn uố ng cũng có thể tri ̣ đươ ̣c, nhưng đôi
khi la ̣i không có kế t quả. Trong khi chờ đơ ̣i Bác
si ̃ khám nghiê ̣m ba ̣n có thể cho em uố ng thuố c
và tri liê
̣ ụ theo cách thức đã kể ở trên.
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