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Bắt đầu thức ăn đặc cho trẻ sinh non 
Starting solid foods for premature babies 
Đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh Neonatal Intensive Care Unit

Trong vòng 2 năm tới, con bạn sẽ 

học cách ăn nhiều loại thức ăn mới 

ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức. 

Bắt đầu thức ăn mới có thể là một 

trải nghiệm khác đối với trẻ sinh 

non vì 2 lý do: 

- giai đoạn phát triển 

- thời gian ở phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh 

Sử dụng tuổi điều chỉnh khi bắt đầu cho ăn 

Giai đoạn phát triển ở trẻ sinh non không dựa trên 

ngày sinh của chúng. Thay vào đó, giai đoạn phát 

triển của chúng dựa trên độ tuổi đã điều chỉnh của 

chúng, có tính đến thời gian mang thai là 40 tuần. 

Tuổi điều chỉnh của con bạn là tuổi của con bạn nếu 

như chúng được sinh ra vào ngày dự sinh. 

Cách tính tuổi điều chỉnh 

     Tuổi thực - sớm vài tuần = tuổi điều chỉnh 
(tính theo tuần) trừ (40 - tuần khi sinh) 

Ví dụ, nếu em bé của bạn được sinh ra ở tuần thứ 35 

và bây giờ là 46 tuần tuổi, tuổi điều chỉnh của em bé 

của bạn là: 46 tuần - 5 tuần = 41 tuần 

Em bé của bạn có thể có dấu hiệu sẵn sàng bắt đầu ăn 

thức ăn đặc khi được khoảng 6 tháng tuổi điều chỉnh. 

Các dấu hiệu có thể bé đã sẵn sàng cho thức ăn đặc: 

- có thể ngồi và ngẩng cao đầu 

- có thể quan sát và mở miệng lấy thìa 

- không dùng lưỡi đẩy thức ăn ra khỏi miệng 

Sử dụng những dấu hiệu này để bắt đầu cho bé ăn 

thức ăn đặc, chứ không phải ngày đạt đúng 6 tháng 

tuổi điều chỉnh.  

 

Nếu bé chậm chấp nhận thức ăn mới 

Đôi khi trẻ sinh non không chịu ăn những loại thức 

ăn mới vì chúng đã có những trải nghiệm tồi tệ

trong bệnh viện với các ống hoặc thủ thuật xung 

quanh miệng. Do đó, bé có thể chậm chấp nhận 

thức ăn mới. Hãy chắc chắn rằng em bé của bạn 

tiếp tục phát triển và tăng cân. 

 

Khi nào cần giúp đỡ 

• Nếu em bé của bạn không dễ dàng chấp nhận 

một số thức ăn đặc (như ngũ cốc gạo loãng) khi 

được 7 tháng tuổi điều chỉnh. 

• Nếu bạn lo lắng về tiến độ ăn hoặc cân nặng 

của bé. 

Tìm sự giúp đỡ ở đâu 

• Bác sĩ của bạn 

• Đội Cho Ăn 

604-585-5666 số phụ 778709 
Bệnh viện Surrey Memorial 13750 - 96th Avenue 

Surrey, BC V3V 1Z2  Fax : 604-585-5568 

Lấy thêm thông tin ở đâu 

Để biết thêm thông tin về cho ăn: 

 Truy cập: healthlinkbc.ca   

 Chọn tab 'Mang thai và Nuôi dạy con cái' 

 Xem các tiêu đề sau: 

• Nuôi dạy trẻ sơ sinh 0-12 tháng tuổi 

• Cơ hội tốt nhất cho bé 

• Những bước đầu tiên của trẻ mới biết đi 

 Truy cập: fraserhealth.ca  

Trong 'Chủ đề sức khỏe',  

hãy chọn 'Mang thai và Em bé' 

 Gọi cho bác sĩ của bạn. 

 Gọi cho Đội Cho Ăn. 

 Gọi 8-1-1 để nói chuyện với một chuyên gia dinh 

dưỡng đã đăng ký. 
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