
 

تماس پوست با پوست  بين مادر  و شيرخوار باعث بهبود  

تنفس و فشارخون و دماي  بدن شيرخوار ميشودميتوانيد 

كودك را  روي پاهاي خود بخوابانيد و پاهايتان را به آرامي 

تكان دهيد.با كودك خود راه برويد و يا اورا در ماشين گذاشته 

 و بيرون ببريد.

براي شيرخوار الاليي و آواز بخوانيد و موسيقي ضبببش شبده      

روشبن كبردن     -برايش پخش كنيد.روشن كردن هود آشپزخانه 

سشوار و صداي تيك تاك ساعت را   -صداي راديو-جاروبرقي

امتحان كنيد.اگر تغييري  احساس نكرديد و در صبور  عبد       

وزنگيري مناسب  حتما به پزشك مراجعه كنيد  تا ساير عبلب    

 خطرناك گريه هاي مكرر شناسايي و درمان شوند.

شيرخوار را به هواي آزاد ببريد.كمك ميكند خواب ببهبتبري       

 داشته باشد.

از تجويز خودسرانه داروها خودداري نماييد و پس از تجبويبز   

 پزشك معالج داروها را مصرف نماييد.....

از دادن درمانهاي خانگي و خبودسبرانبه خبودداري       

 .نماييد

درصد شیرخواران علیل     03به خاطر داشته باشید 

رغم تمام توصیه ها و اقدامات انجام شده  تا سل   

 ماهگ  کولیک مقاوم دارند. 5-0

 

قب  از شيردادن و خوابانيدن نوزاد ساير عل  مسبب گريه 

هواي -گرفتگي بيني-را شناسايي و مرتفع كنيد)گرسنگي

-لباس تنگ يا رختخواب نامناسب-سرد يا گر  محيش

وجود حشره و مورچه در -مژه برگشته در چشم نوزاد 

آلودگي  نورزياد يا -محكم پيچيدن نوزاد-لباس كودك 

ادرار سوختگي يا ساير عل  مشابه را -پوشك نوزاد 

(.درصور  تجويز پزشك براي داروهاي بررسي نماييد

كاهنده كوليك مانند دايمتيكون و گريپ ميكسچر و.. 

بهترين زمان مصرف آنها يك ساعت قب  از شروع دل 

 درد است.

گر  كردن  شكم نوزاد با حوله گر  و مالش شكم با 

دست گر  مادر يا پدر كودك باعث آرامش و بهبود 

 كودك خواهد شد.
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 -شیرخشت-نبات داغ-دادن آب قند 

ترنجبی  و...جاي  در  -روغ  حیوان 

درمان کولیک ندارد.شرايط را بدتر 

.خواهدنمود  



 مقدمه

  
 كوليك چيست؟

روز هفته     3ساعت  در روز و 3به گريه هاي بي وقفه بيش از 

هفته كه هرروز در زمان خاصي معموال         3و بمدت حداقل     

عصر يا شب اتفاق ميافتد كه ناگهاني و البته پرسروصداست           

 اطالق ميشود.

 

عاليم : گريه كردن در ساعات معيني معموال بعداز ظهر و             

كودك در دوره هاي درد كوليكي دچار حركات روده          -غروب

جمع كردن پاها  به      -اي و دفع گاز در اواخر دوره ميشود          

داخل شكم و گره كردن مشتها و سفت كردن عضالت شكم    

 زورزدن هنگام دفع  ديده ميشود. -

 

 علل بروز كوليك:

علت واضح و مشخصي شناسايي نشده است ولي برخي              

تغيير باكتريهاي  -عدم تحمل الكتوز  -موارد  از جمله آلرژيها    

والدين -نارسايي سيستم گوارش    -نرمال سيستم گوارش    

مصرف بعضي مواد غذايي توسط مادر   از -مضطرب و نگران

 علل احتمالي بروز كوليك ميباشند.

 تشخيص

تشخيص كوليك  با مراجعه به پزشك متخصص و پس از معاينات              

ايشان براي كودك مشخص خواهد شد.لذا والدين گرامي از                  

تشخيص و متعاقب آن گذاشتن هرگونه درمان خودسرانه خودداري         

 نمايند.

 درمانها:

 اصالح وضعيت شيردهي:

موقع شيردادن به كودك اورادر حالت  نيمه خوابيده )حالتي بين              

نشسته و خوابيده( قرار دهند و جاي خواب اين نوزادان هم حالت              

درجه باالتر قرار داشته        03شيب ماليمي ، سر و تنه  حدود              

باشد.بعد از هربار شيردادن  و قبل از تعويض سينه براي شيردهي              

بايستي آروغ نوزاد گرفته شود)قرار  دادن نوزاد بر روي شانه مادر  و              

ضرباتي كه نه خيلي ماليم و بي اثر و نه خيلي   شديد و آزاردهنده                  

به روي پشت شيرخوار زده ميشود و باعث خروج هواي  خورده                 

شده اضافي همراه شير ميشود(استفاده از قطره بيني سديم كلرايد            

 0-6دقيقه قبل از هربار شير دادن و در هر سوراخ بيني               6/% از   56

قطره باعث جلوگيري از بلع هوا  و دلدرد ميشود. و در صورت                   

پرفشار بودن شيرمادر ،دوشيدن شيرمادر وكاهش فشار شير به              

 داخل دهان و حلق نوزاد بسيار كمك كننده است.

 بهبود شرایط روحي:

استرس فراهم كردن شرايط روحي مناسب براي مادر و كم كردن            

و اضطراب مادر  و با ايجاد همدلي  و كمك اقوام و پدر                 

 خانواده در بهبود كوليك نوزاد موثر  خواهد بود.

 اصالح رژیم غذایي مادر

-سيررخرا   -حبوبات -گل كلم-كلممثل مواد غذايي باد آور 

پياز و همينطور ادويه جات  و ساير مرواد  -تربچه-تخم مرغ

كنيدد.اگدر گدريده        چندروز قطع را براي   غذايی تحريك كننده

كودك دوباره  بعد از ورود دوباره يك غذا مجدددا شدروش شدود        

آجيرل  خواهيد دانست كه اين غذا مسئول ناراحتي كودك است. 

-قروروه  -گوجه فرنگی-شكالت-مركبات-بادا  زمينی-

كه توسط مدادر  -چای غليظ-لبنيات  گاوی -غذاهای دريايی

مصرف ميشوند  هم ميتوانند از علل بروز حساسيت  و يا كوليدك  

باشند.توصيه به قطع كلي مصرف اين مواد نيست، بلکه كداهدش      

 مصرف توصيه ميشود.

 استراحت و خواب كافي

عدم خواب و استراحت كافي در  نوزاداني كه برنامه مشدخدصدي      

براي آنها وجود ندارد نيز آنها را مساعد كوليك خواهد نمود.سعي  

كنيد محيط خواب مناسب را برايش فراهم نماييدد. و او را بدا            

آرامش كافي بخوابانيد.استراحت و خواب كافي مادر ، ندرمدش و      

 ورزشهاي سبك و كاهش استرس در مادر بسيار مفيد است.

 در آغوش گرفتن شيرخوار 

محبت هميشه درمان خيلي از دردها و از جدملده كدولديدك              

ميباشد.كودك را در يك  ملحفه پيچيده و بغل بگيريدو ندگدران      

 لوس شدن  كودك با زيادي آغوش گرفتن او نباشيد.

.دماي مناسب هواي اتاق در بهبود وضعيت خواب ندوزاد بسديدار       

درجده در       22-22درجه در تابستان و  23-22مهم است.دماي  

 زمستان توصيه ميشود.


