Thân thể

Các Hoạt Động Vui & Dễ

Giữ cho con của bạn được mạnh khỏe
Hãy vui chơi năng động mỗi ngày. Để tăng trưởng
và được mạnh khỏe, con của bạn cần chạy giỡn, vui
chơi, và năng động. Khi con của bạn vận động đầy đủ
cháu sẽ mạnh khỏe hơn và vui vẻ hơn. Hãy chơi đùa
với con của bạn và cho cháu thấy rằng bạn cũng vui
khi cùng năng động.
Giới hạn thời gian xem màn hình. Trẻ em không vận
động khi chúng xem truyền hình hoặc chơi trên máy
điện toán. Các hoạt động trên căn bản màn hình này
không được khuyến khích cho trẻ em dưới 2 tuổi. Sau
2 tuổi, tiếp tục giới hạn thời gian con bạn ngồi trước
màn hình.

Hãy cho con bạn sống trong một
môi trường không có khói thuốc.
Con của bạn cần sự bảo vệ của
bạn để không tiếp xúc với khói
thuốc của người khác hút.
Giúp con của bạn ngủ đủ giấc. Hầu hết trẻ em cần
khoảng từ 10 đến 14 tiếng để ngủ mỗi ngày. Trẻ càng
nhỏ chừng nào thì cần ngủ nhiều chừng đó. Không
ngủ đủ giấc, cơ thể của trẻ không thể tăng trưởng đầy
đủ. Hãy ngủ đúng giờ như một phần của thói quen
thông lệ hàng ngày của bạn. Có một khoảng thời gian
yên tĩnh trong ngày là một ý tưởng hay ngay cả khi con
của bạn không ngủ.
Giữ gìn vệ sinh thân thể và giữ gìn sức khỏe tốt.
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ là một phần quan trọng để được
mạnh khỏe. Dạy con của bạn thường xuyên rửa tay của
mình. Giải thích rằng cháu phải giữ thân thể sạch sẽ để
tránh vi trùng. Ngay cả khi con của bạn còn bé, cháu chỉ
cần tắm 2 hoặc 3 lần một tuần. Giữ cho mặt, hai tay và
phần mông của cháu được sạch sẽ mỗi ngày.
Làm sạch miệng của con bạn. Chăm sóc lợi răng của
bé ngay cả khi chưa mọc răng. Về sau, hãy giúp con
của bạn tập đánh răng buổi sáng và trước khi đi ngủ.
Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hãy đưa
con của bạn đi gặp bác sĩ và nha sĩ để được kiểm tra
định kỳ. Hãy chắc chắn con của bạn được chích ngừa
đầy đủ.

Vui vẻ rửa tay sạch sẽ
Trẻ em không phải lúc nào cũng muốn rửa tay, đi tắm
hoặc đánh răng của mình. Điều này sẽ dễ dàng hơn
nếu bạn làm cho các hoạt động này trở nên vui nhộn
để thực hiện.
Khi con của bạn rửa tay của mình, hãy hát bài ca “ABC”
với cháu. Bài ca sẽ giúp trẻ hiểu phải rửa tay bao lâu.
Dùng nhiều xà phòng và chà hai tay chung với nhau
để chắc chắn tất cả mọi nơi trên tay đều có xà phòng.
Sau đó rửa tay của cháu dưới vòi nước ấm.
Các món đồ chơi như ly tách, chai nhựa rỗng, hoặc các
miếng xốp giúp cho việc đi tắm buổi chiều được vui.
Tắm cho con của bạn trong lúc cháu chơi đổ nước từ
tách này sang tách kia.
Một lối đi có chướng ngại tại nhà
Năng động có thể giúp con của bạn duy trì một số
cân tốt và có thêm năng lượng. Một lối đi có chuớng
ngại vật sẽ khuyến khích con của bạn di chuyển thân
mình với nhiều cách khác nhau. Bạn có thể làm một lối
đi có chướng ngại vật ở nhà bếp hoặc ngoài trời sau
sân vườn nhà. Thậm chí bạn có thể làm một lối đi có
chướng ngại vật đơn giản tại công viên. Bạn có tất cả
những vật liệu bạn cần tại nhà của mình.
Ví dụ, nếu con của bạn đang tập bò, hãy mở cả hai đầu
của một thùng các-tông lớn. Thùng này sẽ tạo thành
một đường hầm để chui qua. Để cháu ở một phía của
đầu thùng và món đồ chơi ở đầu kia. Khuyến khích con
của bạn bò xuyên qua cái thùng để lấy món đồ chơi.

Xây những lối đi dài hơn với các chướng ngại vật khi
con của bạn lớn hơn và to hơn. Thêm các thử thách để
phát triển các kỹ năng của cháu. Đây là một số các ý
tưởng:
• Xoay cái ghế nằm nghiêng một bên. Con của bạn bò
qua chân ghế.
• Làm một vòng tròn với sợi dây trên mặt đất. Con của
bạn nhảy vào và nhảy ra khỏi vòng tròn ba lần.
• Đặt một đôi giầy trên mặt đất. Con của bạn chạy
chung quanh giầy ba lần theo một hướng, rồi ba lần
theo hướng ngược lại.
• Lấy một sợi dây để làm một đường thẳng trên mặt đất.
Con của bạn đi và giữ cho chân của mình luôn nằm
trên sợi dây.
• Đưa một túi nhựa nhỏ có gạo trong đó cho con của
bạn. Hãy chắc chắn là túi được cột chặt. Con của bạn
đứng yên và giữ thăng bằng với túi gạo trên đầu trong
lúc bạn đếm từ một đến mười.
• Làm cho điều này khó hơn bằng cách bảo con của bạn
đứng bằng một chân với túi gạo trên đầu. Hoặc bảo
cháu giữ thăng bằng túi gạo trên đầu và bước lui mười
bước.
Con của bạn sẽ càng vui hơn khi bạn cùng đi trên con
đường có chướng ngại vật với cháu. Cho con của bạn
thấy là bạn vui khi chơi năng động. Con của bạn học
được rất nhiều điều từ tấm gương của bạn hơn bất cứ
một điều gì khác.
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Giữ cho con của bạn được mạnh khỏe
Hãy vui chơi năng động mỗi ngày. Để tăng trưởng
và được mạnh khỏe, con của bạn cần chạy giỡn, vui
chơi, và năng động. Khi con của bạn vận động đầy đủ
cháu sẽ mạnh khỏe hơn và vui vẻ hơn. Hãy chơi đùa
với con của bạn và cho cháu thấy rằng bạn cũng vui
khi cùng năng động.
Giới hạn thời gian xem màn hình. Trẻ em không vận
động khi chúng xem truyền hình hoặc chơi trên máy
điện toán. Các hoạt động trên căn bản màn hình này
không được khuyến khích cho trẻ em dưới 2 tuổi. Sau
2 tuổi, tiếp tục giới hạn thời gian con bạn ngồi trước
màn hình.

Hãy cho con bạn sống trong một
môi trường không có khói thuốc.
Con của bạn cần sự bảo vệ của
bạn để không tiếp xúc với khói
thuốc của người khác hút.
Giúp con của bạn ngủ đủ giấc. Hầu hết trẻ em cần
khoảng từ 10 đến 14 tiếng để ngủ mỗi ngày. Trẻ càng
nhỏ chừng nào thì cần ngủ nhiều chừng đó. Không
ngủ đủ giấc, cơ thể của trẻ không thể tăng trưởng đầy
đủ. Hãy ngủ đúng giờ như một phần của thói quen
thông lệ hàng ngày của bạn. Có một khoảng thời gian
yên tĩnh trong ngày là một ý tưởng hay ngay cả khi con
của bạn không ngủ.
Giữ gìn vệ sinh thân thể và giữ gìn sức khỏe tốt.
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ là một phần quan trọng để được
mạnh khỏe. Dạy con của bạn thường xuyên rửa tay của
mình. Giải thích rằng cháu phải giữ thân thể sạch sẽ để
tránh vi trùng. Ngay cả khi con của bạn còn bé, cháu chỉ
cần tắm 2 hoặc 3 lần một tuần. Giữ cho mặt, hai tay và
phần mông của cháu được sạch sẽ mỗi ngày.
Làm sạch miệng của con bạn. Chăm sóc lợi răng của
bé ngay cả khi chưa mọc răng. Về sau, hãy giúp con
của bạn tập đánh răng buổi sáng và trước khi đi ngủ.
Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hãy đưa
con của bạn đi gặp bác sĩ và nha sĩ để được kiểm tra
định kỳ. Hãy chắc chắn con của bạn được chích ngừa
đầy đủ.

Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được

Vui vẻ rửa tay sạch sẽ
Trẻ em không phải lúc nào cũng muốn rửa tay, đi tắm
hoặc đánh răng của mình. Điều này sẽ dễ dàng hơn
nếu bạn làm cho các hoạt động này trở nên vui nhộn
để thực hiện.
Khi con của bạn rửa tay của mình, hãy hát bài ca “ABC”
với cháu. Bài ca sẽ giúp trẻ hiểu phải rửa tay bao lâu.
Dùng nhiều xà phòng và chà hai tay chung với nhau
để chắc chắn tất cả mọi nơi trên tay đều có xà phòng.
Sau đó rửa tay của cháu dưới vòi nước ấm.
Các món đồ chơi như ly tách, chai nhựa rỗng, hoặc các
miếng xốp giúp cho việc đi tắm buổi chiều được vui.
Tắm cho con của bạn trong lúc cháu chơi đổ nước từ
tách này sang tách kia.
Một lối đi có chướng ngại tại nhà
Năng động có thể giúp con của bạn duy trì một số
cân tốt và có thêm năng lượng. Một lối đi có chuớng
ngại vật sẽ khuyến khích con của bạn di chuyển thân
mình với nhiều cách khác nhau. Bạn có thể làm một lối
đi có chướng ngại vật ở nhà bếp hoặc ngoài trời sau
sân vườn nhà. Thậm chí bạn có thể làm một lối đi có
chướng ngại vật đơn giản tại công viên. Bạn có tất cả
những vật liệu bạn cần tại nhà của mình.
Ví dụ, nếu con của bạn đang tập bò, hãy mở cả hai đầu
của một thùng các-tông lớn. Thùng này sẽ tạo thành
một đường hầm để chui qua. Để cháu ở một phía của
đầu thùng và món đồ chơi ở đầu kia. Khuyến khích con
của bạn bò xuyên qua cái thùng để lấy món đồ chơi.

Xây những lối đi dài hơn với các chướng ngại vật khi
con của bạn lớn hơn và to hơn. Thêm các thử thách để
phát triển các kỹ năng của cháu. Đây là một số các ý
tưởng:
• Xoay cái ghế nằm nghiêng một bên. Con của bạn bò
qua chân ghế.
• Làm một vòng tròn với sợi dây trên mặt đất. Con của
bạn nhảy vào và nhảy ra khỏi vòng tròn ba lần.
• Đặt một đôi giầy trên mặt đất. Con của bạn chạy
chung quanh giầy ba lần theo một hướng, rồi ba lần
theo hướng ngược lại.
• Lấy một sợi dây để làm một đường thẳng trên mặt đất.
Con của bạn đi và giữ cho chân của mình luôn nằm
trên sợi dây.
• Đưa một túi nhựa nhỏ có gạo trong đó cho con của
bạn. Hãy chắc chắn là túi được cột chặt. Con của bạn
đứng yên và giữ thăng bằng với túi gạo trên đầu trong
lúc bạn đếm từ một đến mười.
• Làm cho điều này khó hơn bằng cách bảo con của bạn
đứng bằng một chân với túi gạo trên đầu. Hoặc bảo
cháu giữ thăng bằng túi gạo trên đầu và bước lui mười
bước.
Con của bạn sẽ càng vui hơn khi bạn cùng đi trên con
đường có chướng ngại vật với cháu. Cho con của bạn
thấy là bạn vui khi chơi năng động. Con của bạn học
được rất nhiều điều từ tấm gương của bạn hơn bất cứ
một điều gì khác.
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Giúp con của bạn ăn tốt
Cho trẻ ăn các bữa ăn chính và ăn dặm lành mạnh.
Con của bạn có một bao tử nhỏ và mỗi lần chỉ ăn được
rất ít. Điều này có nghĩa ăn ba bữa chính và ăn dặm
bữa bổ dưỡng. Tài liệu Hướng dẫn về Thực phẩm của
Canada có nhiều sáng kiến thực phẩm lành mạnh sẽ
giúp con của bạn tăng trưởng.

Nếu bạn có các điều lo ngại
về việc ăn uống của con mình,
hãy hỏi chuyên viên chăm sóc
sức khỏe của con bạn.

Một số thực phẩm thì tốt hơn các thực phẩm khác.
Cố gắng hạn chế các thứ thực phẩm “khác” như bánh
quy (cookies), nước ngọt có đường (pop), và khoai tây
chiên xắt mỏng (chips). Các thực phẩm này không cung
cấp những gì mà một cơ thể đang tăng trưởng cần có.
Chúng có thể khiến con của bạn không chịu ăn đủ các
thực phẩm mà cháu cần để tăng trưởng và phát triển.
Ăn bao nhiêu thì đủ? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết
đứa con mới chập chững biết đi hoặc trong lứa tuổi
tiền mẫu giáo của bạn chỉ cần ăn rất ít thực phẩm mỗi
ngày để được mạnh khỏe. Nhiều phụ huynh không
biết chắc ăn bao nhiêu là đủ hoặc bao nhiêu thì quá
nhiều. Nên nhớ, trách nhiệm của bạn là cho ăn đủ số
lượng thực phẩm lành mạnh trong các bữa ăn chính
thường lệ và trong các bữa ăn dặm. Công việc của
con bạn là quyết định có ăn hay không và ăn bao
nhiêu. Giúp con của bạn học biết chỉ ăn khi bụng đói
và ngưng ăn thêm khi đã no.

Chơi với Thực phẩm
Trẻ em nhỏ có thể học nhận biết các loại thực phẩm
lành mạnh. Hãy cắt các bức hình thực phẩm trong các
tờ quảng cáo. Tìm các tờ quảng cáo có màu trong các
tiệm tạp hóa. Tìm các bức hình rau cải, trái cây, bánh
mì, hạt ngũ cốc (cereal), gạo, thịt, các loại đậu hạt, phó
mát, và sữa. Đặt tất cả các bức hình lên bàn và bảo con
bạn tìm những thực phẩm cháu ăn trong bữa điểm
tâm sáng.
Gom các bức hình này lại thành một xấp chung với
nhau. Hỏi con của bạn thực phẩm nào sẽ làm nên một
bữa ăn trưa ngon. Bảo con của bạn gom chúng thành
một xấp hình riêng. Hãy nói về các loại thực phẩm nào
giúp cơ thể cháu tăng trưởng.

Các thực phẩm nhìn thấy cũng đủ vui mắt để ăn
Hãy làm cho con bạn thích ăn bằng cách làm cho bữa
ăn nhìn thấy thú vị. Bạn có thể sắp xếp thức ăn trên đĩa
để trông thành hình một vật gì đó. Tìm một tên ngộ
nghĩnh để đặt cho sự sáng tạo của bạn, hoặc bảo con
của bạn hãy nghĩ ra một cái tên để đặt. Một đứa trẻ 4
hoặc 5 tuổi có thể giúp làm “các công thức gia chánh”
này. Đây là một số các ý tưởng:

• Kiến bò trên khúc cây – cắt một khúc cần tây dài
khoảng 6 cm. Trét kín nó bằng bơ đậu phộng, bằng
hummus hoặc phó mát. Rải một vài hạt nho trên mặt.
Khúc cần tây đó có trông giống như kiến bò trên khúc
cây hay không?
• Bánh pizza có hình khuôn mặt ngộ nghĩnh – Bạn có
Hãy xem Tài liệu Hướng dẫn về Thực phẩm của Canada
thể mua một bánh pizza nhỏ có đường kính khoảng
để có thêm ý tưởng. Chẳng bao lâu, con của bạn sẽ
15 cm. Hoặc dùng một miếng bánh mì pita. Trét một
giúp bạn lập kế hoạch cho các bữa ăn chính và ăn dặm
ít nước sốt cà lên vỏ bánh và bào một ít phó mát trên
lành mạnh.
mặt. Nếu con của bạn đã lớn, cháu có thể giúp bạn
làm việc này. Bây giờ hãy làm hình một khuôn mặt trên
bánh pizza. Ví dụ, để làm hai con mắt, bạn có thể dùng
hai lát cà. Để làm miệng, thử dùng ớt xanh lá cây. Để
làm mũi, bạn có thể dùng một trái cà nhỏ. Đặt bánh
pizza vào lò cho đến khi phó mát chảy tan ra.
Bây giờ cho thêm hình các bánh quy, nước ngọt có
đường và khoai tây chiên xắt mỏng. Các thực phẩm
này không cung cấp những gì một cơ thể đang tăng
trưởng cần có. Giải thích tại sao bạn không thường
xuyên cho cháu ăn các loại thực phẩm này.
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Thân thể

Các Hoạt Động Vui & Dễ

Giúp con của bạn ăn tốt
Cho trẻ ăn các bữa ăn chính và ăn dặm lành mạnh.
Con của bạn có một bao tử nhỏ và mỗi lần chỉ ăn được
rất ít. Điều này có nghĩa ăn ba bữa chính và ăn dặm
bữa bổ dưỡng. Tài liệu Hướng dẫn về Thực phẩm của
Canada có nhiều sáng kiến thực phẩm lành mạnh sẽ
giúp con của bạn tăng trưởng.

Nếu bạn có các điều lo ngại
về việc ăn uống của con mình,
hãy hỏi chuyên viên chăm sóc
sức khỏe của con bạn.

Một số thực phẩm thì tốt hơn các thực phẩm khác.
Cố gắng hạn chế các thứ thực phẩm “khác” như bánh
quy (cookies), nước ngọt có đường (pop), và khoai tây
chiên xắt mỏng (chips). Các thực phẩm này không cung
cấp những gì mà một cơ thể đang tăng trưởng cần có.
Chúng có thể khiến con của bạn không chịu ăn đủ các
thực phẩm mà cháu cần để tăng trưởng và phát triển.
Ăn bao nhiêu thì đủ? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết
đứa con mới chập chững biết đi hoặc trong lứa tuổi
tiền mẫu giáo của bạn chỉ cần ăn rất ít thực phẩm mỗi
ngày để được mạnh khỏe. Nhiều phụ huynh không
biết chắc ăn bao nhiêu là đủ hoặc bao nhiêu thì quá
nhiều. Nên nhớ, trách nhiệm của bạn là cho ăn đủ số
lượng thực phẩm lành mạnh trong các bữa ăn chính
thường lệ và trong các bữa ăn dặm. Công việc của
con bạn là quyết định có ăn hay không và ăn bao
nhiêu. Giúp con của bạn học biết chỉ ăn khi bụng đói
và ngưng ăn thêm khi đã no.

Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được

Chơi với Thực phẩm
Trẻ em nhỏ có thể học nhận biết các loại thực phẩm
lành mạnh. Hãy cắt các bức hình thực phẩm trong các
tờ quảng cáo. Tìm các tờ quảng cáo có màu trong các
tiệm tạp hóa. Tìm các bức hình rau cải, trái cây, bánh
mì, hạt ngũ cốc (cereal), gạo, thịt, các loại đậu hạt, phó
mát, và sữa. Đặt tất cả các bức hình lên bàn và bảo con
bạn tìm những thực phẩm cháu ăn trong bữa điểm
tâm sáng.
Gom các bức hình này lại thành một xấp chung với
nhau. Hỏi con của bạn thực phẩm nào sẽ làm nên một
bữa ăn trưa ngon. Bảo con của bạn gom chúng thành
một xấp hình riêng. Hãy nói về các loại thực phẩm nào
giúp cơ thể cháu tăng trưởng.

Các thực phẩm nhìn thấy cũng đủ vui mắt để ăn
Hãy làm cho con bạn thích ăn bằng cách làm cho bữa
ăn nhìn thấy thú vị. Bạn có thể sắp xếp thức ăn trên đĩa
để trông thành hình một vật gì đó. Tìm một tên ngộ
nghĩnh để đặt cho sự sáng tạo của bạn, hoặc bảo con
của bạn hãy nghĩ ra một cái tên để đặt. Một đứa trẻ 4
hoặc 5 tuổi có thể giúp làm “các công thức gia chánh”
này. Đây là một số các ý tưởng:

• Kiến bò trên khúc cây – cắt một khúc cần tây dài
khoảng 6 cm. Trét kín nó bằng bơ đậu phộng, bằng
hummus hoặc phó mát. Rải một vài hạt nho trên mặt.
Khúc cần tây đó có trông giống như kiến bò trên khúc
cây hay không?
• Bánh pizza có hình khuôn mặt ngộ nghĩnh – Bạn có
Hãy xem Tài liệu Hướng dẫn về Thực phẩm của Canada
thể mua một bánh pizza nhỏ có đường kính khoảng
để có thêm ý tưởng. Chẳng bao lâu, con của bạn sẽ
15 cm. Hoặc dùng một miếng bánh mì pita. Trét một
giúp bạn lập kế hoạch cho các bữa ăn chính và ăn dặm
ít nước sốt cà lên vỏ bánh và bào một ít phó mát trên
lành mạnh.
mặt. Nếu con của bạn đã lớn, cháu có thể giúp bạn
làm việc này. Bây giờ hãy làm hình một khuôn mặt trên
bánh pizza. Ví dụ, để làm hai con mắt, bạn có thể dùng
hai lát cà. Để làm miệng, thử dùng ớt xanh lá cây. Để
làm mũi, bạn có thể dùng một trái cà nhỏ. Đặt bánh
pizza vào lò cho đến khi phó mát chảy tan ra.
Bây giờ cho thêm hình các bánh quy, nước ngọt có
đường và khoai tây chiên xắt mỏng. Các thực phẩm
này không cung cấp những gì một cơ thể đang tăng
trưởng cần có. Giải thích tại sao bạn không thường
xuyên cho cháu ăn các loại thực phẩm này.
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Thân
Bodythể
Factsheet 1
Chăm sóc cho một đứa bé bị bệnh
Làm thế nào để tôi có thể biết là con của mình bị
bệnh? Một đứa trẻ bị bệnh thường trông thấy và hành
động khác hơn bình thường. Trẻ có thể bị đau bụng
hoặc không cảm thấy khỏe trong người. Da của trẻ có
thể nóng và đổ mồ hôi hoặc có thể lạnh và nhợt
nhạt. Con của bạn có thể buồn ngủ nhiều hơn bình
thường. Cháu có thể không muốn ăn hoặc muốn
uống. Cháu có thể trông không được vui vẻ hoặc
hay khóc nhai nhải. Bạn biết con mình rõ nhất.
Hoặc bạn có thể chỉ cần thấy cháu dường như có điều
gì đó không ổn.
Làm thế nào để tôi chăm sóc cho đứa con bị bệnh
của mình? Hãy để con của bạn ở nhà. Đừng đưa cháu
tới trường hoặc nhà trẻ nếu cháu bị bệnh.
• Khuyến khích con của bạn nghỉ ngơi.
• Đo thân nhiệt của cháu.
• Nếu da của cháu nóng, đừng đắp thêm mền.
• Khuyến khích cháu uống thêm nước.

Cho Uống Thuốc
Chuẩn bị làm hẹn. Trước khi bạn gọi làm hẹn, hãy
nghĩ xem con bạn không khỏe như thế nào. Ghi xuống
để nhớ phải nói những gì khi gặp chuyên viên chăm
sóc sức khỏe. Bạn càng cung cấp nhiều thông tin
chừng nào về các triệu chứng bệnh của con mình, thì
con của bạn sẽ càng sớm nhận được sự giúp đỡ mà
cháu cần.
Hiểu những lời khuyên của chuyên viên chăm sóc
sức khỏe. Chuyên viên chăm sóc sức khỏe có thể bảo
những điều bạn phải làm tại nhà. Nếu bạn không hiểu,
hãy hỏi lại lần nữa. Lặp lại các lời chỉ dẫn để chắc chắn
là bạn hiểu.

Khi nào tôi nên gọi cho chuyên viên chăm sóc sức
khỏe của con tôi? Thường thì bạn chỉ cần cho con
của mình nghỉ ngơi và uống nhiều nước. Nhưng đôi
khi một đứa trẻ trở bệnh nặng hơn và xuất hiện các
triệu chứng bệnh khác. Nếu bạn không biết con của
mình bị bệnh ra sao hoặc không biết phải làm như thế
nào, hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe cho con
của bạn.

Khi nào tôi nên cho con uống thuốc? Đừng cho trẻ
sơ sinh hoặc một đứa trẻ uống thuốc mà không kiểm
tra với chuyên viên chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ.
Cho uống sai thuốc hoặc uống sai liều có thể gây hại
nhiều hơn là chữa bệnh.
Nếu chuyên viên chăm sóc sức khỏe viết toa thuốc
cho con của bạn, có những điều bạn cần phải biết.
• Tên thuốc là gì?
• Thuốc nhằm mục đích gì?
• Bạn phải cho con của mình uống bao nhiêu thuốc?
• Bạn nên cho con uống thuốc thường xuyên như thế
nào?
• Bạn có nên tiếp tục cho uống thuốc cho đến khi hết
thuốc hay không?
• Thuốc nên uống lúc ăn hay khi bụng đói?
• Con của bạn có nên tránh một vài loại thực phẩm nào
trong lúc đang uống thuốc hay không?
• Thuốc có cản trở với bất cứ thứ thuốc nào khác con
bạn đang dùng hay không?
• Bạn có nên đánh thức con của mình dậy lúc ban đêm
để cho cháu uống thuốc hay không?

Cất tất cả thuốc men vào tủ có
khóa và khỏi tầm tay của trẻ em.
Thuốc của con bạn chỉ có đúng cháu mới được
uống. Cho uống thuốc chính xác theo như toa bác
sĩ ghi. Đừng cho những trẻ khác uống thuốc của con
bạn. Đừng cho con của bạn uống thuốc của người
khác. Một toa thuốc được kê cụ thể cho một đứa trẻ để
trị một bệnh cụ thể. Nếu còn thuốc dư sau khi con bạn
đã hết bệnh, hãy mang nó lại cho dược sĩ.

Ngưng dùng thuốc nếu cháu bị phản ứng. Một sự
phản ứng với thuốc có thể là bị nổi mẩn đỏ hoặc bị ói
mửa. Hãy gọi ngay cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe
của con bạn.
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Thân
Bodythể
Factsheet 1
Chăm sóc cho một đứa bé bị bệnh
Làm thế nào để tôi có thể biết là con của mình bị
bệnh? Một đứa trẻ bị bệnh thường trông thấy và hành
động khác hơn bình thường. Trẻ có thể bị đau bụng
hoặc không cảm thấy khỏe trong người. Da của trẻ có
thể nóng và đổ mồ hôi hoặc có thể lạnh và nhợt
nhạt. Con của bạn có thể buồn ngủ nhiều hơn bình
thường. Cháu có thể không muốn ăn hoặc muốn
uống. Cháu có thể trông không được vui vẻ hoặc
hay khóc nhai nhải. Bạn biết con mình rõ nhất.
Hoặc bạn có thể chỉ cần thấy cháu dường như có điều
gì đó không ổn.
Làm thế nào để tôi chăm sóc cho đứa con bị bệnh
của mình? Hãy để con của bạn ở nhà. Đừng đưa cháu
tới trường hoặc nhà trẻ nếu cháu bị bệnh.
• Khuyến khích con của bạn nghỉ ngơi.
• Đo thân nhiệt của cháu.
• Nếu da của cháu nóng, đừng đắp thêm mền.
• Khuyến khích cháu uống thêm nước.

Cho Uống Thuốc
Chuẩn bị làm hẹn. Trước khi bạn gọi làm hẹn, hãy
nghĩ xem con bạn không khỏe như thế nào. Ghi xuống
để nhớ phải nói những gì khi gặp chuyên viên chăm
sóc sức khỏe. Bạn càng cung cấp nhiều thông tin
chừng nào về các triệu chứng bệnh của con mình, thì
con của bạn sẽ càng sớm nhận được sự giúp đỡ mà
cháu cần.
Hiểu những lời khuyên của chuyên viên chăm sóc
sức khỏe. Chuyên viên chăm sóc sức khỏe có thể bảo
những điều bạn phải làm tại nhà. Nếu bạn không hiểu,
hãy hỏi lại lần nữa. Lặp lại các lời chỉ dẫn để chắc chắn
là bạn hiểu.

Khi nào tôi nên gọi cho chuyên viên chăm sóc sức
khỏe của con tôi? Thường thì bạn chỉ cần cho con
của mình nghỉ ngơi và uống nhiều nước. Nhưng đôi
khi một đứa trẻ trở bệnh nặng hơn và xuất hiện các
triệu chứng bệnh khác. Nếu bạn không biết con của
mình bị bệnh ra sao hoặc không biết phải làm như thế
nào, hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe cho con
của bạn.

Đề án này được tài trợ bởi Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Các tờ mẹo vặt đã được soạn thảo bởi Hội đồng đặc trách về Gia đình của tỉnh bang BC và chúng có thể được

Khi nào tôi nên cho con uống thuốc? Đừng cho trẻ
sơ sinh hoặc một đứa trẻ uống thuốc mà không kiểm
tra với chuyên viên chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ.
Cho uống sai thuốc hoặc uống sai liều có thể gây hại
nhiều hơn là chữa bệnh.
Nếu chuyên viên chăm sóc sức khỏe viết toa thuốc
cho con của bạn, có những điều bạn cần phải biết.
• Tên thuốc là gì?
• Thuốc nhằm mục đích gì?
• Bạn phải cho con của mình uống bao nhiêu thuốc?
• Bạn nên cho con uống thuốc thường xuyên như thế
nào?
• Bạn có nên tiếp tục cho uống thuốc cho đến khi hết
thuốc hay không?
• Thuốc nên uống lúc ăn hay khi bụng đói?
• Con của bạn có nên tránh một vài loại thực phẩm nào
trong lúc đang uống thuốc hay không?
• Thuốc có cản trở với bất cứ thứ thuốc nào khác con
bạn đang dùng hay không?
• Bạn có nên đánh thức con của mình dậy lúc ban đêm
để cho cháu uống thuốc hay không?

Cất tất cả thuốc men vào tủ có
khóa và khỏi tầm tay của trẻ em.
Thuốc của con bạn chỉ có đúng cháu mới được
uống. Cho uống thuốc chính xác theo như toa bác
sĩ ghi. Đừng cho những trẻ khác uống thuốc của con
bạn. Đừng cho con của bạn uống thuốc của người
khác. Một toa thuốc được kê cụ thể cho một đứa trẻ để
trị một bệnh cụ thể. Nếu còn thuốc dư sau khi con bạn
đã hết bệnh, hãy mang nó lại cho dược sĩ.

Ngưng dùng thuốc nếu cháu bị phản ứng. Một sự
phản ứng với thuốc có thể là bị nổi mẩn đỏ hoặc bị ói
mửa. Hãy gọi ngay cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe
của con bạn.
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