
 راهنماي آموزشي ريفالكس در شيرخواران

سيفالمس يا تشش مشدٓ  تٚ تشىطت ضيش ٗ ّحت٘يات ّؼذٙ تٚ دٛآ ىفتٚ ّيط٘د  مٚ ّيت٘إذ تٚ غ٘ست استفشاؽ يا حاٍتي ضثيٚ 

آيذ ٗ دس غ٘ستي مٚ تيطتش  ّي ت٘خ٘د تؼذ اص تٍ٘ذ  ّاٙ چٜاسُ تاائ حاٍت ّؼْ٘ال اص ٛفتٚ سُ٘ .ٕطخ٘اسمشدٓ خ٘دسا ٕطآ دٛذ

ماٛص ٗصٓ ٗ تي قشاسي ضذيذ م٘دك ْٛشاٙ تا ٛفتٚ عً٘ تنطذ ٗ يا 2تاس استفشاؽ ٗاضح دس عي سٗص ٗ تٚ ّذت تيطتش اص  4اص 

ٛفتٚ ػَي سغِ  2چٖإچٚ تؼذ اص  .تاضذ ٗ ّ٘خة اضغشاب ٗاٍذئ ىشدد ،تا تطخيع پضضل ، سٗضٜاي غيش داسٗيي پيطٖٜاد ّيط٘د 

 يشدٛي، آسٗؽ ىيشي ٗ ٕح٘ٙ خ٘اتإيذٓ  ضيشخ٘اس ،ْٛچٖآ ػاليِ آصاس دٖٛذٙ ٗ ػذُ ٗصٕييشي ّٖاسة تاقي اغالح سٗش ش

.دسّآ داسٗيي مٚ ضاٌّ داسٗٛاي ضذ اسيذ يا سايش داسٗٛاست پيطٖٜاد ّييشدددس ائ غ٘ست  تْإذ ،  

دس ائ غ٘ست تٚ آٓ  .ياصي تٚ دسّآ ٕذاسدّْٜتشئ چيضي مٚ تايذ تٚ خاعش داضت ائ است مٚ ائ حاٍت ضايغ ت٘دٙ ٗ اغَة ٓ

.سيفالمس فيضيٍ٘٘طيل ىفتٚ ّيط٘د  

ٕ٘صاد يا ضيشخ٘اس ّْنٔ است تالفاغَٚ تؼذ اص ضيشخ٘سدٓ  ٗ يا ٕيِ تا دٗساػت تؼذ اص ضيشخ٘سدٓ : ػاليِ سيفالمس ضذيذ 

تا ضذٙ ٕاضي اص تشىطت اسيذ تٚ دٛآ  ضيشخ٘اس تؼَت دسد ٗ س٘صش ايداد.استفشاؽ ضيش تػ٘ست پٖيش ضذٙ يا ضيشتاصٙ داضتٚ تاضذ

تٚ تذسيح اص خ٘سدٓ ضيش صيش سيٖٚ ّادس اّتٖاع ّينٖذ .تٚ خَ٘ خِ ّيط٘د ٗ يا تشػنس  مطيذٙ ّيط٘د  حاٍت مْإي تٚ سْت ػقة

دس صّآ تيذاسي تْايٌ مْتشي تٚ  ،پيذا ّي مٖذ  ، تْايٌ تيطتشي تٚ ضيشخ٘سدٓ  ٗ يا دس صّآ خ٘اب آٍ٘دىي ٗ ٕيِ خ٘اب 

ّحت٘يات دٛإي پيذامٖذ ٗ تاػث تيذاسي ٗ  ياّْنٔ است دس حاٍت خ٘اب آٍ٘دىي حشماتي ضثيٚ تٚ خ٘يذٓ غزا ..تغزيٚ داسد

اص ػاليِ ِّٜ .دّييشدتا تطذيذ ائ حاالت ٗصٕييشي ّختٌ ّيط٘د ٗ ضيشخ٘اس تسياس تحشيل پزيش ٗ ػػثي .تيقشاسي ضيشخ٘اس ض٘د

.سفٚ ٛاي خطل ع٘الٕي ّذت دس ٕ٘صاد استدييش س  

ائ ػاسضٚ اغَة دس ضيشخ٘اسآ ّادسإي مٚ قثال صايْآ داضتٚ ٗ تدشتٚ ضيشخ٘اس :ػ٘اٌّ تطذيذ مٖٖذٙ سيفالمس  ٗ دسّآ آٓ

ساتغٚ تٖياتٖيي تئ سيفالمس،حساسيت ٛاي غزايي ٗ مٍ٘يل ٗ دٍذسدٛاي ضيشخ٘اسىي .قثَي سا داسٕذ تيطتش ّطاٛذٙ ّيط٘د

.ٍزا تايذ سايش ػ٘اٌّ سا ٕيض دس ٕظش داضت.اٛذٙ ّيط٘دّص  

ٍزا آساّص ّادس .دس ّادسآ ّيت٘إذ تاثيش تسياس صيادي دس ضيشخ٘اس داضتٚ تاضذ(اضغشاب -افسشدىي)ٗضؼيت سٗحي ٗ سٗإي 

ّادس  ّػشف ضذٙ ت٘سظ تسياسي اص ّ٘اد غزايي .ضشط الصُ تشاي ماٛص سيفالمس ،مٍ٘يل، ٗ حتي حساسيتٜاي غزايي است

چٖإچٚ ّ٘اد غزايي تٖذ ٗ تحشيل مٖٖذٙ  دس .ّيت٘إذ اص عشيق ضيش تٚ ضيشخ٘اس ّٖتقٌ ض٘د  ٗ ػ٘اسؼ خاظ خ٘د سا داضتٚ تاضذ

ّ٘اد غزايي تٖذ ٗ ادٗيٚ خات ،ّ٘اد تحشيل مٖٖذٙ ّثٌ چاي ٗ آخيٌ .ّادس تٚ ْٛآ ّيضآ تاثيشاتي سا دس ضيشخ٘اس ايداد ّينٖذ

.ٗ دخإيات،س٘يا،تؼضا تخِ ّشؽ ٗ ضيش مٚ ت٘سظ ّادس ّػشف ّيط٘د دس تطذيذ ػاليِ ّ٘ثش است ،سس،قٜ٘ٙ ٗ ضنالت  ٗ اٍنٌ  

تٚ غ٘ستي مٚ تٜتشئ .ٗضؼيت قشاسىشفتٔ ضيشخ٘اس دس حئ ضيشخ٘سدٓ ػاٌّ تسياس ّْٜي دس تخفيف  يا تطذيذ سيفالمس ّيثاضذ

(صٗاياي مْتش ٗ تيطتش ت٘غيٚ ْٕيط٘د.)ّيثاضذدسخٚ  40-30حاٍت قشاسىشفتٔ ضيشخ٘اس دس ٗضؼيت ٕيْٚ ٕطستٚ تا صاٗيٚ   

سيشي  صٗدسس پيذا ،  ، ٕ٘صاد تا ٛ٘ا  اتتذا. ْٛضّآ تا ضيش خ٘اٛذ ضذ خ٘سدٓ ٛ٘اتاص ٕث٘دٓ ساٜٛاي تٖفسي ضيشخ٘اس تاػث 

ٗخ٘د ٛ٘ا دس  ،سپسضيشخ٘اس ماٛص ٗصٓ پيذا ّينٖذدس ٕتيدٚ ،  ّينٖذ ٗ پس اص چٖذ دقيقٚ ّدذدا احساس ىشسٖيي پيذا ّينٖذ



قثٌ اص ٛشتاس  دقيقٚ 5حذٗد  /% 65ٍزا استفادٙ اص قغشٙ مَشيذ سذيِ .ّؼذٙ م٘دك تاػث تطذيذ سيفالمس ٗ مٍ٘يل  ّيط٘د

اص ػ٘اٌّ ِّٜ دييش دس تطذيذ .ئ اتفاقات خَ٘ىيشي ّينٖذاّاٙ اص 1-2قغشٙ دس ٛش س٘ساخ تيٖي  تٚ ّذت  3-5ٗ  ضيشدٛي

اس ت٘دٓ ضيشّادس  ٗ پشش ضيش تٚ داخٌ حَق ٗ تيٖي ضيشخ٘اس است مٚ تاػث خ٘سدٓ ٛ٘اي مٍ٘يل ٗ سيفالمس ضيشخ٘اسآ،پشفص

ٍزا ت٘غيٚ ّيط٘د اىش سيٖٚ ٛاي ّادس پشضيشت٘د  ٗ اًٗ .ّيط٘د   ٓصياد ٗ ٗسٗد آٓ تٚ ّؼذٙ ٗ تشس ٗ تٖفش ضيشخ٘اس اص ضيشخ٘سد

ٗ سپس سيٖٚ سا تٚ دٛآ   تْيض يا ٍي٘آ دٗضيذٙ ّقذاسي اص ضيشخ٘د سا داخٌ ظشف ضيش سه ّيضٕذ،تٜتش است قثٌ اص ضيشدٛي 

ٗ چٖإچٚ تؼذ اص ضيشخ٘سدٓ ضيشخ٘اس ّيٌ تٚ خ٘سدٓ ضيش داضت  تا قاضق  يا فٖدآ اص ضيش دٗضيذٙ ضذٙ تٚ . ضيشخ٘اس تيزاسد

ٙ پايئ قشاس ائ ػٌْ دس ّ٘سد تغشي تا تٖظيِ س٘ساخ سشضيطٚ تا خشٗج يل قغشٙ دس ٛش ثإيٚ  دس غ٘ست سٗ ب)ضيشخ٘اس تخ٘سإذ

ػذُ آسٗؽ ىيشي ّٖاسة  ٗ خاسج ٕنشدٓ  ٛ٘اي  داخٌ ّؼذٙ ّيت٘إذ  سيفالمس ٗ مٍ٘يل سا تطذيذ (.دادٓ تغشي تاّئ ّيط٘د

دقيقٚ پطت  10-20دقيقٚ  دس چٖذئ ٕ٘تت ٗ دس پايآ ضيشدٛي تٚ ّذت  2-5تٚ ّذت ٍزا تٜتش است دس حئ ضيشدٛي .مٖذ 

يا ضشتٚ ٛاي ّذاُٗ ٕ٘اختٚ ض٘د تا ٛ٘اي اضافي اص ّؼذٙ  ّاٍص دادٙ ّادس ىزاضتٚ ٗ  سٗي ضإٚضيشخ٘اس دس ٗضؼيت ايستادٙ   تش 

تغ٘سينٚ تٖٚ ٗ .دسخٚ داضتٚ تاضذ  30-40پس اص آسٗؽ ىيشي تٜتش است سغح ّ٘سد ٕظش تشاي خ٘اب م٘دك ضية .خاسج ض٘د

.سش ٕ٘صاد دس يل اّتذاد تاالتش اص پاٛا قشاس ىيشد  

 

 

 

تشاي ائ ّ٘سد تطل سفت تٜتش  ،ض٘داص ىزاضتٔ تاٍطٜاي ٕشُ  دس صيش سش ٕ٘صاد مٚ تاػث خِ ضذٓ ىشدٓ ّيط٘د اختٖاب 

ّاٛيي تطذت خ٘دداسي مٖيذ ،چ٘ٓ ػاسضٚ ّشه ٕاىٜإي  تذٗٓ ػَت  6سٗي ضنِ خ٘اتإذٓ ضيشخ٘اس  دس صيش  اص تٚ .است

تٚ ّذت يل ساػت تٚ سْت ساست خٜت خَ٘ىيشي اص  تاس ضيشدٛيپس اص ٛش  ّيت٘آ ٕ٘صاد سا.ضيشخ٘اس سا افضايص ّيذٛذ

.تشىطت ضيش اص ّؼذٙ ٗ سپس تٚ ّذت يل ساػت تٚ سْت چپ خٜت تسٜيٌ خشٗج ضيش اص ّؼذٙ خ٘اتإذ  

چٖإچٚ سػايت سطيِ غزايي ٗ ساٛناسٛاي  رمش ضذٙ تٚ ّذت  دٗ ٛفتٚ اص ػاليِ ٕناٛذ ٗ ضيشخ٘اس دچاس اداّٚ ماٛص ٗصٓ ض٘د 

ساؽ حاٗي خ٘ٓ يا ّ٘اد غفشاٗي ستفٙ استفشاغٜا تٚ غ٘ست خٜٖذٙ اص دٛآ ٗ تيٖي  ٗ تا پشش ضذيذ خاسج ض٘د ، ٗ يا اٗ يا إٓل

.خؼٚ ْٕاييذسثض سٕو تٚ ْٛشاٙ ت٘سُ ضذيذ ضنِ تاضذ سشيؼا تٚ پضضل ّشا  

آقاي دكتر مازيار وكيلي فوق تخصص نوزادان : گردآورنذه                                            


