هر مادری که به تازگی صاحب فرزندد
شده وبه کوچولوی تدازه وررد شد در
می دهد می درند که ه چ چ دز مد در در
آغو گرفدتدو وشد در دردو بده کدود
لذت بخ ن ست.
رما مادررو تازه کار مهارت الزم بدرری
ندددددهدددرری و مددررکددبددت رز کددود رر
ندررند چدوو آگداهدی چدنددرندی در بداره
حاالت طب عی و غد در طدبد دعدی ندوزرد
نددررندد .د دی رز مشد دیت شدا د بد ددو
ب شتر نوزردرو رسدتدادررع بدعدد رز شد در
خوردو رست.
برگرداندن شیر در نوزادان ( ریفالکس
نوزادی ) :
باال آوردو شد در در ندوزردرو طدبد دعدی
رست و تا زماندی کده کدود رز سدا در
جنبه ها مش لی ندرشته باشد جای هد دچ
گونه ندررنی ن ست.
ر ایکس که شدا د تدر دو بد دمداری در
نوزردرو رست با عی م مدخدتدلدادی بدروز
مددی کددنددد و مددعددمددوال رز  51روزگددی
نوزرد خود رر نشاو می دهد.
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علل ریفالکس :
ی رز دال ر عمده مصرف ب رز
حد ما عات (م ر ش ر) می باشد.
دوم و دل ر شا خورب دو ب رز حد
به پشت می باشد که باعث تشد د ر و
حالت می شود ،چرر که در ر و
وضع ت به در چه مری فشار آورده
و در نت جه موجب برگشت رس د معده
می شود.
رز د در دال ر آو می تورو به
ساختماو معده کود و عادرت غذر ی
نامناسب ،رستعمار دخان ات توسط
رطررف او ،رضافه وزو و حساس ت
های غذر ی رشاره کرد.
تقر با همه ش رخورررو دچار برگشت
محتو ات معده به مری می باشند ولی
با بزرگ تر شدو ش ر خورر به
تدر ج رز ب و می رود و به طور
معمور در  3تا  4ماهدی ر ایکس
بهبود می ابد.رلبته تعدرد کمی رز
کودکاو تا ک سالدی و تعدرد بس ار
کمتری تا  2سالدی ر و مش ر رر
دررند .رگر بعد رز دوسار ردرمه
درشته باشد غ ر طب عی رست.
ر ایکس باالی  51ماه با د مورد
بررسی کررر گ رد.
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شا عتر و عدلدتدی کده سدبدب مدی شدود
ر ایکس در کودکاو ردرمه ابد آلدریی
و حسدداسد ددت غددذر ددی مددی بدداشددد .رگددر
کود رز ش ر مادر تغذ ه می کدندد رز
مادر می خوره م موکتا ش ر پاستور زه
نخورد و به جای آو رز کرص کدلدسد دم
رستااده کند ز رر ش در پداسدتدور دزه در
ش د ددر مددادر وررد مددی شددود ور ددجدداد
حساس ت می کند .کر لبن ات رز ری دم
غذر ی مادرحذف گردد .
رگر کود بزرگ تر باشد ا بده دلد در
مش لی که دررد در هدمد دو دک سدار
رور رز ش در خشدک رسدتداداده کدندد بده
طور کط با د مصرف ش ر خشک رر
کط کن م و به جای آو رز ش ر ری می
رستااده شود که با نظر پزشک تجدو دز
می شود.
در کودکاو بداالی  2سدار مدحددود دت
غذر ی ب شتر می شود عنی رز مدوردی
مانند نوشابه ،سس ،غذرهای خدار رز
خانه مانند رنورع فسدت فدود ،کداکدا دو،
ش یت ،بادرم و پسدتده رر رز بدرندامده
غذر ی کود حذف دا بسد دار مدحددود
کرد.
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عالیم ریفالکس:
کودکتاو بعد رز هر بدار شد در خدوردو
مم و رست مقدرر کمی ش ر باال ب اورد
ا دچار س س ه شود  .رز د در عدی دم
ر ایکس می تورو به سرفه ،رشدد کدندد
تددر رز حددد مددعددمددور ،بددی رشددتددهددا ددی،
رختیالت تناسدی و خدس خدس سد دنده
هندام ناس کش دو  ،رسدتدادررع جدهدندده،
ندهدرشتو ناس ا ناس ن دشد ددو ندوزرد
برری چدندد لدحدظده بده طدور ظداهدری،
تددرشددش بدد دد رز حددد بددزر دهدداو،
تحر ک پذ ری و گر ه غ رعادی ،درد
س نه و ورم گلو رشاره کرد.
تشخیص:
متاساانه تشخ ص ر ن ه آ ا نوزرد دچدار
سوز سر در مزمو شده ا نه چدنددرو
ررحت ن ست .به منظور تشخد دص ر دو
مطلدب حدتدمدا بدا دد بدا پدزشدک کدود
مشورت کن د.
چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد؟
در مورردی هدم الزمسدت کده بد دمداری
کود کامی جدی تلقی شدود .رگدر هدر
گونه مش لی در تشخ ص وجود درشته

باشد ،رگر ب ماری با روشهای ساده بر
طرف نشود ،رگر خوو در رستاررع
وجود درشته باشد ،رگر کودکتاو دچار
کم خونی باشد ،رگر سرفه های پا درر
با عاونتهای م رر تناسی وجود درشته
باشد که به نظر برسد به علت برگشت
مورد رز معده به مری می باشد ،رگر
کود در وزو گ ری مش ر درشته
باشد ا رز خوردو غذر رمتناع کند ،رگر
عمر بل مش ر درشته باشد با ستی به
پزشک مررجعه شود.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی بابل
بیمارستان کودکان امیرکال

موضوع:

ریفالکس
( برگرداندن شیر در نوزادان )
منابع :
 درسنامه جام پرستاری ،شر ف ن احم د ،تهررو ،نشر سالمی.5311 ،
 کتاب جام پرستاری ،ر لدر آبادی،تهررو ،جامعه ندر سالمی.7831 ،

تهیه کنندگان:
زینب محمدی
مهجوبه قربانپور
پرستاران بخش NICU
بهمن 1331
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