THAY VÀ GIẶT
TÃ CHO CON.
Hầ u hế t các bà me ̣ thường
thay đổ i tã cho em bé khi thấ y
tã của em bi ̣ướt hoă ̣c có ba ̣n có
thói quen thay tã cho em trước
hoă ̣c sau khi bú hay trước khi
cho em vào giường. Lúc nào me ̣ cũng bâ ̣n biụ với em. Cũng có em lắ m khi
tã đã ướt cả mà em vẫn cứ ngủ ngon lành không cầ n phải bâ ̣n tâm nhưng có
em la ̣i rấ t nha ̣y và khó chiụ mỗi khi tã bi ̣ướt là em đã ngo ̣ ngoa ̣y và bắ t đầ u
khóc. Nế u em có đủ đồ ấ m bao bo ̣c quanh em thì cái tã ướt vẫn không làm
em bi la
̣ ̣nh. Nhưng nế u tã ướt mà để trầ n như thế và em không có gì ủ ấ m
không khí sẽ làm áo quầ n ướt bố c hơi và em sẽ bi la
̣ ̣nh.
Có lẽ hầ u hế t các ba ̣n có em bé rồ i, đề u biế t cách thay tã cho em. Tuy nhiên,
Thảo nhớ có mô ̣t lầ n thầ y mình nói với các sản phu ̣ rằ ng: “Các bà nhớ chú ý
khi các cô tắ m và thay áo thay tã cho con mình nhé, các bà cũng phải ho ̣c
đấ y vì tôi biế t chắ c là có bà sinh đế n mười đứa con rồ i mà vẫn chưa biế t
quấ n tã cho con”. Vừa nói thầ y vừa quấ n tã cho mô ̣t trẻ sơ sinh mô ̣t cách
go ̣n gàng tài tình như mô ̣t bà me ̣ có rấ t nhiề u con và rấ t nhiề u kinh nghiê ̣m.
Năm đó thầ y vừa bố n mươi lăm tuổ i và chưa lâ ̣p gia đình bao giờ.
Bây giờ Thảo trở la ̣i với các ba ̣n để thay tã cho em chứ nế u nói mãi về
thầ y, mình sẽ đi la ̣c về mô ̣t binh
̣ viê ̣n xa xôi nào đó ở bên trời Viê ̣t Nam mấ t.
Sau đây xin đươ ̣c góp nhă ̣t mô ̣t vài
hình ảnh về cách thay đổ i tã cho em
bé:
1 - Trước tiên ba ̣n rửa tay sa ̣ch.
Soa ̣n sẳ n các thứ cầ n dùng: tã sa ̣ch,
bông gòn, “lotion” dùng để lau cho
em.
2 - Lôi hế t tã ướt và bi dơ
̣ vì phân
“su” ra, rồ i cho vào mô ̣t cái “xô” có
nắ p, có chứa nước xà phòng để tránh
vi trùng khỏi sinh sôi nẩ y nở.
3 - Lau hế t phầ n ướt xung quanh
mông đít của em và phân “su” dính
chă ̣t ở da của em nế u có, lau nhe ̣
nhàng để khỏi làm xây xát phầ n da của em.

4 - Xiṭ mô ̣t loa ̣i “lotion” vào mô ̣t
miế ng gòn.
5 - Dùng miế ng gòn đó lau nhe ̣ vào
phầ n mông đươ ̣c bao phủ bởi tã, đă ̣c
biê ̣t những chỗ có nế p gấ p của da.
6 - Ba ̣n thay tã cho em không cầ n
phải rửa vì chấ t “lotion” sẽ làm cho
phân “su” tróc ra dễ dàng và em lúc
nào cũng sa ̣ch.
7 - Thay cho em mô ̣t cái tã sa ̣ch khác. Nế u ba ̣n dùng tã thường và phải
dùng kim găm để gim tã la ̣i ba ̣n phải dùng loa ̣i gim có khóa để giữ sự an
toàn cho em.
8 - Ba ̣n nhớ rửa tay sa ̣ch sau khi thay tã cho em để
tránh cho ba ̣n và cả cho em sự nhiễm trùng trở la ̣i vì
các vi khuẩ n có sẳ n trong các chấ t bài tiế t.
Sau đây là cách ba ̣n ngâm và giă ̣t tã cho em:
1 - Mỗi buổ i sáng ba ̣n sửa soa ̣n mô ̣t xô nước sa ̣ch
có xà phòng, xô đủ rô ̣ng để chứa đủ số tã dùng
trong ngày.
2 - Tã đó phải đươ ̣c ngâm trong nước có xà phòng
ít nhấ t là hai tiế ng đồ ng hồ trước khi ba ̣n đem đi
giă ̣t.
3 - Mỗi lầ n cho thêm mô ̣t tã dơ vào xô, ba ̣n nhớ
nhồ i tã nhiề u lầ n để nước xà phòng ngấ m đề u vào
tã.
Tấ t cả tã dơ đươ ̣c ngâm trong xô nước xà phòng
có nắ p đâ ̣y và đă ̣t ở trong phòng tắ m hoă ̣c nhà vê ̣
sinh.
Khi ba ̣n có thời gian để giă ̣t tã cho em ba ̣n sẽ đem ra giă ̣t mô ̣t lầ n để tiế t
kiê ̣m thời giờ. Dùng loa ̣i xà phòng nhe ̣ để giă ̣t tã cho em, ba ̣n có thể giă ̣t
bằ ng máy giă ̣t hoă ̣c bằ ng tay tùy ý ba ̣n. Ba ̣n nhớ xã cho thâ ̣t sa ̣ch xà phòng
(2, 3 hoă ̣c 4 lầ n nế u cầ n) vì da em bé còn non nế u xà phòng còn giữ la ̣i trong
tã có thể có ảnh hưởng đế n da của em bé.
Trường hơ ̣p em bé hăm ở vùng quấ n tã, thì sau khi giă ̣t và xã ba ̣n nên nấ u
tấ t cả tã của em, nế u không ba ̣n nên cho vào nước xã lầ n cuố i cùng mô ̣t dung
dich
̣ thuố c sát trùng để tiêu diê ̣t loa ̣i vi khuẩ n gây sự hăm lở ở da của em.
Sau khi giă ̣t và xã sa ̣ch ba ̣n đem phơi ở chổ có nắ ng. Ánh nắ ng mă ̣t trời cũng
giúp rấ t nhiề u trong viê ̣c tiêu diê ̣t vi khuẩ n của binh
̣ hăm lở da em bé.
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