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  » رگورژیتاسیون و استفراغ« 

       اســتفراغ عبــارت اســت از خــروج محتویــات معــده بــا فشــار و رگورژیتاســیون        

  عبارت است از خروج محتویات معده بدون فشار 

  .باشد یک رخداد طبیعی می تواند ماه اول 6رگورژیتاسیون در خالل 

ــه ــاهش وزن   :  نکتـ ــذا و کـ ــد از غـ ــیون بعـ ــت رگورژیتاسـ ــیرخواران دو عالمـ در شـ

بایـــد بـــه مـــادر اطمینـــان داد کـــه رگورژیتاســـیون و  کـــه  داردشـــیوع زیـــادی 

که بــا تــدابیر زیــر تــا باشــدیــک امــر طبیعــی  مــی توانــد مــاه اول 6اســتفراغ در طــی 

  .حدودی قابل رفع است

ــد و      ــوارض باش ــدون ع ــس ب ــترازوفاژیال ریفالک ــر گاس ــر از   اگ ــیرخوار بزرگت  6ش

ــر        ــیظ ت ــذایی غل ــواد غ ــتفاده از م ــا اس ــت ب ــاه اس ــی (م ــل فرن ــال ) مث احتم

  .رگورژیتاسیون کاهش میابد

مــاه اســت و از شــیر مــادر تغذیــه میشــود بهتــر اســت   6اگــر شــیرخوار زیــر ســن  

ــیرخوار را  ــوری ش ــه    ط ــا زاوی ــت ت ــر تخ ــه س ــرار داد ک ــده ق ــعیت خوابی  30در وض

  .رگورژیتاسیون کاهش یابددرجه باال آورده شود تا 

ــه ــرب     :  نکت ــر چ ــذایی پ ــواد غ ــرف م ــود از مص ــیه میش ــر توص ــان بزرگت در کودک

رهیــز فشــار اســفنگتر تحتــانی مــری میشــود پ     و شــکالت کــه ســبب کــاهش   

  .نمایند
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  » تغذیه ای أاسهال با منش« 

مــدفوع شــیرخواران تغذیــه شــده بــا شــیر مــادر بــه طــور طبیعــی نــرم تــر از مــدفوع  

  .غذیه شده با شیر گاو استشیرخواران ت

ــر از      ــفت ت ــوند س ــه میش ــنوعی تغذی ــور مص ــه ط ــه ب ــیرخوارانی ک ــدفوع ش ــه م اگرچ

ــت امّــ     ــادر اس ــیر م ــا ش ــده ب ــه ش ــیرخواران تغذی ــدفوع ش ــن  م ــل ممک ــدفوع ش ا م

  .است ناشی از تغذیه مصنوعی نیز باشد

ــند       ــد باش ــتر از ح ــه بیش ــی از تغذی ــه ناش ــورتی ک ــهالی در ص ــف اس ــتالالت خفی اخ

  .اسخ خواهند دادپتی غذا به کاهش یا قطع موقّسریعا 

  » )قولنج(کولیک « 

ــاالً     ــه احتم ــکمی ک ــای ش ــه ه ــایع در حمل ــم ش ــه ای از عالئ ــا من مجموع ــأب روده  ش

ــا گریــۀ شــدید کــودک مــی در شــیرخواران زیــر  باشــد کــه ایــن حالــت معمــوالً ای و ب

  .دهد ماه رخ می 3

ــه ــتن   :  نکت ــه داش ــا نگ ــر پ ــک س ــکین کولی ــت تس ــدن وی  جه ــا خوابان ــیرخوار و ی ش

ــادر    ــۀ گــرم در آغــوش م ــر روی یــک حول ــا ب ــه شــکم روی یــک بطــری آب گــرم و ی ب

  .گاهی کمک کننده خواهد بود

  راحله رعیتی                                                                                                                                                                     
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