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Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää seulontalomake imeväisikäisten lasten 
gastroesofageaalisen refluksitaudin (GERD) merkittävimpien oireiden havain-
noimista varten. Tavoitteena oli helpottaa alle 1-vuotiaiden lasten refluksioirei-
den tarkkailua ja auttaa huomioimaan refluksitaudin mahdollisuus. Produktio 
toteutettiin yhteistyössä Refluksilapset ry:n kanssa. Vastaavanlaista lomaketta 
ei ole Suomessa vielä käytössä. 
 
Produktiona koottiin seulontalomakkeelle lähdekirjallisuudesta ja teoriaosuudes-
ta perustellen merkittävimmät refluksitaudin oireet alle 1-vuotiaalla lapsella.  
Valmiille seulontalomakkeelle valikoidut pääotsikot olivat syömisvaikeudet, itku 
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tötarkoitustaan vastaavaksi. Tavoitteena oli, että lomake on tulevaisuudessa 
Refluksilapset Ry:n kautta perheiden ja terveydenhuollon henkilöstön käytössä 
ja jatkokehitettävänä.  
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ABSTRACT 

 

 

Valkonen, Elina. 
Cheklist for reflux symptoms in infants under the age of 1 year.  
62 p., 4 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2014.  
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing, Option 
in Health Care. Degree: Public Health Nurse. 
 
The purpose of this thesis was to create a checklist for reflux symptoms in in-
fants under the age of 1 year. The function of the checklist was to make it easier 
to diagnose and observe symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD) 
in infants. The checklist was made in co-operation with Finnish Association for 
Pediatric and Adolescent Reflux. No similar checklists were in use in Finland 
yet.  
 
The checklist was made by gathering a list of the significant symptoms of gas-
troesophageal reflux disease with the use of source books and theoretical in-
formation, explaining the most relevant symptoms of gastroesophageal reflux 
disease in under 1 year old infants. The main headings selected for the check-
list were; feeding issues, crying and pain, respiratory symptoms, growth, sleep-
ing issues, other concerns and in-home strategies. The checklist also included 
space for free observations and additional details.  
 
The evaluation of the checklist was made in co-operation with Finnish Associa-
tion for Pediatric and Adolescent Reflux. Written feedback on the checklist was 
given anonymously by parents of children with gastroesophageal reflux disease. 
The checklist was completed into its final form based on the received feedback. 
The aim was that in the future the checklist will be available for use for families, 
health care personnel and open for further development by the Finnish Associa-
tion for Pediatric and Adolescent Reflux.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä kehittämispainotteinen opinnäytetyö käsittelee imeväisikäisten lasten 

gastroesofageaalista refluksitautia (GERD). Tavoitteena oli kehittää seulonta-

lomake refluksitaudin merkittävimpien oireiden havainnoimista varten, sillä on 

paljon lapsia, jotka kärsivät sairaudesta perheiden tietämättä. Seulontalomak-

keen tavoitteena on helpottaa imeväisikäisten lasten refluksioireiden tarkkailua 

ja auttaa huomioimaan refluksitaudin mahdollisuus. Lomakkeen avulla seulo-

taan ja seurataan lapsen oireita ja kirjataan ylös oireista tehtyjä havaintoja.  

 

Aihe on tärkeä, sillä refluksitauti voi olla kivulias ja on monia perheitä, jotka ovat 

tietämättömiä siitä, että heidän alle 1-vuotias lapsensa kärsii refluksioirilusta. 

Refluksitautiin on tärkeää suhtautua kunnioituksella, sillä se voi pahimmassa 

tapauksessa olla invalidisoiva tauti koko perheen kannalta (Tuomela 2013).  

Aihe kiinnostaa minua, sillä muistan, että jo lapsena kuulin refluksitaudista ja 

ihmettelin kiinnostuneena mikä se on. Nyt opintojen aikana ja opinnäytetyöpro-

sessin lähestyessä perehdyin aiheesta saatavilla olevaan kirjallisuuteen ja tote-

sin, että aihe tuntui edelleen yhtä kiinnostavalta.  

 

Seulontalomake selkeyttää sekä vanhemman havainnointia, että myös alan 

ammattilaisen käsitystä kyseisen lapsen oireista. Lastenneuvoloilla on erityisen 

tärkeä rooli oireiden selvittelyssä, sillä heidän palveluitaan käyttää 99,6 prosent-

tia lapsiperheistä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a). Ihanteellista olisi, että 

tulevaisuudessa seulontalomake olisi saatavilla neuvoloissa ja terveydenhoitajat 

ohjeistaisivat perheitä sen käytössä. Vanhemmat voivat sitten lomakkeen täytet-

tyään tuoda sen mukanaan neuvolaan keskustelun tueksi.  

 

Yhteistyökumppani Refluksilapset ry:n tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten 

refluksitaudista ja sen monimuotoisuudesta ja tukea refluksiperheiden arkea. 

Tavoitteena on lisäksi tuoda vanhemmille tutkittua ja kokemusperäistä tietoa 

helpommin saataville, toimia refluksilasten edunvalvojana, toimia vertaistukena, 

muistuttaa refluksitaudin varhaisen tunnistamisen ja asianmukaisen hoidon tär-

keydestä sekä lisätä ymmärrystä siihen, että lapsen refluksioireilu voi vaikuttaa 
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koko perheen hyvinvointiin. (Refluksilapset ry i.a.) Yhdistyksen sivuilta myös 

terveydenhuollon henkilöstö saa lisää tietoa aiheesta ja seulontalomakkeesta.  

 

Kohderyhmiä tulevat olemaan ne perheet ja lapset, jotka kärsivät refluksioirei-

lusta. Hyödynsaajia ovat lapset, joiden refluksioireilua lähdetään selvittämään. 

Opinnäytetyö rajautuu imeväisikäisiin eli alle 1-vuotiaisiin lapsiin, sillä isommilla 

lapsilla oireet ovat erilaisia. Refluksitaudista tiedottaminen on tärkeää, sillä ref-

luksitauti voi olla pienelle lapselle hyvin kivulias (Tuomela 2011).  

 

Tietoperustan ja teoreettisen ajattelun taustalla on lasten refluksioireilu. Tieteel-

lisiä lähteitä hyödyntäen kerään seulontalomakkeelle listan merkittävimmistä 

oireista, jotta refluksioireiden havaitseminen olisi mahdollisimman konkreettista. 

Keskeiset käsitteet ovat lasten gastroesofageaalinen refluksi, lasten gast-

roesofageaalinen refluksitauti ja refluksitaudin eri oireet. Suomessa ei ole lasten 

refluksitaudin seulontalomaketta vielä käytössä. Kansainvälisesti seulontalo-

makkeita on käytössä ja seulontalomaketta tehdessäni perehdyin Australian 

queenslandilaisen refluksilasten yhdistyksen Reflux Infants Support Association 

[RISA] tekemään seulontalomakkeeseen ”Refluksitaudin oireet alle 2-vuotiailla 

lapsilla” (Reflux Infants Support Association 2012). Hyödynnän lomaketta suo-

menkielisessä seulontalomakkeessa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa kerron 

imeväisikäisten lasten refluksioireista ja refluksitaudista ja työn lopussa itse seu-

lontalomakkeen kehittämisestä. Opinnäytetyö sisältää paljon refluksitautiin liitty-

vää lääketieteellistä sanastoa, joten lukemisen helpottamiseksi liitteenä on koh-

ta ”Opinnäytetyössä käytetyt käsitteet” (LIITE 1). 
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2 LASTEN GASTROESOFAGEAALINEN REFLUKSI JA 

GASTROESOFAGEAALINEN REFLUKSITAUTI  

 

 

Gastroesofageaalinen refluksi (GER) tarkoittaa sitä, että ruokatorven sulkijali-

has päästää mahansisältöä takaisin ruokatorveen eli ruokatorvessa tapahtuu 

takaisinvirtausta (Grönlund, Kolho, Ruuska & Örmälä 2008, 496; Ashorn 2010, 

439; Tuomela 2011). Vauvan ensimmäisinä elinkuukausina gastroesofageaali-

nen refluksi eli happaman mahansisällön nousu ruokatorveen on tavallista, sillä 

ruokatorven alasulkijajärjestelmä on vielä kypsymätön (Kokkonen 2002, 168). 

Yhdeksänkymmentä prosenttia kolmen kuukauden ikäisistä vauvoista pulautte-

lee (Tuomela 2011).  Pulautteluoire jatkuu usein neljästä kuuteen ikäkuukau-

teen asti eikä yleensä tarvitse erityistä hoitoa. Pienellä osalla imeväisikäisistä 

tämä normaali fysiologinen pulauttelu jatkuu jopa yhdeksästä kahteentoista ikä-

kuukauteen asti. (Kokkonen 2002, 168–169.) Imeväisikäisten pulauttelu on eli-

mistön normaaliin toimintaan kuuluvaa niin kauan kun siitä ei aiheudu terveydel-

lisiä ongelmia (Grönlund ym. 2008, 495).  

 

Gastroesofageaalisesta refluksitaudista (GERD) puhutaan, kun gastroesofage-

aalinen refluksi (GER) on patologista eli se aiheuttaa haittaa, oireita, löydöksiä 

tai komplikaatioita, esimerkiksi ruokatorven tulehdusta (Lindahl 2013, 177; 

Tuomela 2011; Ylen aamu-tv 2011). Refluksitauti on siis refluksin pahentunut 

muoto ja on hyvä muistaa, että refluksitauti ei ole normaali ilmiö (Tuomela 

2013). Patologisessa refluksissa vauva kärsii useista ja pitkäkestoisista refluk-

sin ajanjaksoista ja tämän lisäksi mahansisältöä nousee korkealle ruokatorveen 

(Lindahl 2013, 177).  

 

 

2.1 Diagnostiikka 

 

Refluksitaudin diagnostiikka perustuu anamneesiin ja käytännössä oireiden 

tunnistaminen riittää usein diagnosointiin (Grönlund ym. 2008, 495 & Kesälä 

2009). Neuvolassa perheitä tulee ohjeistaa pitämään muutaman viikon ajan va-

paamuotoista oirepäiväkirjaa, johon vanhemmat kirjaavat kaikki lapsellaan ha-
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vaitsemansa oireet (Moilanen 2013b). Tämän opinnäytetyön tuotoksena synty-

vä seulontalomake tulee tulevaisuudessa toimimaan hyvänä pohjana oirepäivä-

kirjalle.  

 

Happamuusrekisteröinnin (pH-mittaus), impedanssitutkimuksen ja valikoiduilla 

potilailla tähystystutkimuksen aiheellisuuden lääkäri pohtii tapauskohtaisesti 

(Grönlund ym. 2008, 495). Kahdenkymmenenneljän tunnin mittainen pH-mittaus 

eli happamuusrekisteröinti mittaa happamia reflukseja. Happamuusrekisteröinti 

ei kuitenkaan kerro kaikkea ja tämän tutkimuksen avulla kaikkia reflukseja ei 

valitettavasti havaita. Voi siis olla, että lapsella on refluksin oireita ja pH-mittaus 

on normaali, mutta siitäkin huolimatta lapsella voi olla refluksitauti. Impedanssi-

tutkimus on käytössä vain yliopistollisissa sairaaloissa, ja sen avulla mitataan 

happamien refluksien lisäksi myös vähemmän happamia reflukseja sekä erilai-

sia röyhyjä ja kaasuja. On toivottavaa, että impedanssitutkimukset yleistyvät 

tulevaisuudessa, sillä niiden avulla refluksitauti on mahdollista havaita laajem-

min. (Tuomela 2013.)  

 

Tähystystutkimusta tarvitaan, jos epäillään esofagiittia tai anatomisia muutoksia 

(Kesälä 2009). Tähystystukimusta ei yleensä tehdä ensimmäisenä, mutta se 

tehdään jos tilanne ei lähde normaalilla aikataululla normalisoitumaan. Mano-

metriaa käytetään refluksitaudin diagnostiikassa harvoin, mutta sitä käytetään 

ruokatorven painemittausten tekemiseen. Varjoainekuvauksella katsotaan, nou-

seeko varjoaine takaisin ylöspäin ruokatorvessa. Vatsan ultraäänitutkimuksen 

tekeminen on tärkeää voimakkaasti pulauttelevalle vauvalle. Sen avulla poissul-

jetaan pylorusstenoosi. Vatsan ultraäänitutkimus on kivuton tutkimus ja sen 

vuoksi hyvä tehdä. (Tuomela 2013.) Erotusdiagnostiikka tulee tehdä huolella 

(Grönlund ym. 2008, 497). Yksi diagnostinen vaihtoehto on lääkekokeilu, jossa 

toteutetaan kahdesta neljään viikkoa lääkehoitokokeilua happosalpaajilla lääkä-

rin määräysten mukaan (Tuomela 2013). 
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2.2 Patofysiologia 

 

Gastroesofageaalisen refluksitaudin tarkkaa patogeneesiä eli taudin syntymi-

seen vaikuttavia tekijöitä ei tunneta. Ruokatorven motiliteetti eli mekaaninen 

puolustusjärjestelmä toimii siten, että se rajoittaa refluksin eli mahalaukusta ta-

kaisin ruokatorveen nousevan mahansisällön määrää ja kestoa. Tämän lisäksi 

ruokatorven puhdistusmekanismi toimii siten, että refluksaatti palautuu nopeasti 

takaisin mahaan. Näiden lisäksi ruokatorven limakalvolla on puolustusmeka-

nismeja happoa vastaan. Mikä tahansa edellä mainituista saattaa olla heikenty-

nyt ja aiheuttaa refluksitaudin. (Grönlund ym. 2008, 495.) 

 

Ruokatorven alasulkijalihas estää mahansisällön nousun takaisin ruokatorveen. 

Yksi tärkeimmäksi arvioitu syy refluksitaudin aiheutumiseen onkin ruokatorven 

alasulkijalihas. Refluksitaudissa ruokatorven alasulkijalihas ei toimi normaalisti, 

vaan päästää mahansisältöä ruokatorveen liian usein tai väärään aikaan. 

(Grönlund ym. 2008, 495.) Ruokatorven motoriikka eli liikehdintä on poikkeavaa 

(Tuomela 2013). Myös ruokatorven vähentynyt puhdistuma ja sappirefluksi 

saattavat aiheuttaa takaisinvirtausta (Grönlund ym. 2008, 495). Keskimäärin 

arvioidaan, että mahalaukku tyhjentyy noin kahdessa tunnissa, mutta refluksi-

taudissa myös mahalaukun tyhjeneminen hidastuu. Sen vuoksi myös pulautte-

lua ja oksentelua tapahtuu viiveellä. Refluksitautiin liittyy lisäksi muun suoliston 

hidasta liikehdintää, sillä koska mahalaukku tyhjenee hitaasti, niin usein myös 

suolen supistusliike on hitaampi, joten useat refluksivauvat kärsivät myös um-

metuksesta. (Tuomela 2013.) 

 

Myös allergia voi olla refluksitaudin laukaisevana tekijänä (Tuomela 2011). Täl-

löin puhutaan allergisesta refluksista ja tällä hetkellä sitä pidetään vielä kiistan-

alaisena asiana. Termillä allerginen refluksi tarkoitetaan sitä, että tietyt ruoka-

allergiat voivat aiheuttaa refluksin, ja refluksin oire on siis yksi ruoka-allergian 

oire. Tavallisimmat oireet ruoka-allergiassa ovat iho-oireet, suolisto-oireet ja 

ripuli. Refluksi yksin on harvoin ainoana allergian oireena, mutta se voi ilmetä 

myös ainoana oireena. Allerginen refluksi ei ole uusi termi, mutta se yrittää 

suomenkielellä selventää sitä, että syyllinen refluksin aiheutumiseen on allergia. 

Myös allergisen refluksin tapauksessa ruokatorven sulkijalihas on tavallista höl-
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lempi, ja esimerkiksi maitoallergiassa takaisinvirtaus korostuu ärsytyksen kaut-

ta. Jos lapsella on iho-oireita ja muita allergiaan viittaavia oireita, lähdetään sel-

vittämään allergiaa. Jos taas tuntuu, että lapsi on puhtaasti refluksioireinen, eikä 

allergioista ole viitettä, lähdetään asiaa hoitamaan rakenteellisena refluksina. 

(Tuomela 2013.) 

 

Eosinofiilinen esofagiitti puolestaan on oma refluksin alaluokkansa. Eosinofiili-

sessä esofagiitissa lapsella on selkeät refluksin oireet, jossa korostuvat syömi-

sen- ja nielemisen vaikeus. Diagnostisena kriteerinä tässä on, että normaali 

refluksin lääkitys ei tehoa. Virallisesti eosinofiilinen esofagiitti diagnosoidaan 

tähystyksen perusteella. Taustalla on usein maitoallergia, ja hoitokeinona on 

maidoton dieetti. (Tuomela 2013.) 

 

Refluksitaudin laukaisevana tekijänä voi joissakin harvinaisissa tapauksissa olla 

myös palleatyrä ja se on erityisen perinnöllistä. Siinä vatsalaukun ja ruokatorven 

sulkija on pallean yläpuolella. (Tuomela 2013.) 

 

Yhdysvalloissa on arvioitu, että 30–40 prosenttia refluksista voi olla periytyvää. 

Riski periytyvyyteen johtuu todennäköisesti periytyvistä lihasten ja rakenteelli-

sista ongelmista mahalaukussa tai ruokatorvessa.  Perinnölliset tekijät altistavat 

erityisesti Barretin ruokatorvelle. (University of Maryland Medical Center i.a.) 

Barretin ruokatorvi on refluksitaudin merkittävin komplikaatio ja siihen liittyy li-

sääntynyt ruokatorven rauhassyövän eli adenokarsinooman riski. Tutkimusten 

mukaan yksittäisissä perheissä Barretin ruokatorvea esiintyy peräkkäisissä su-

kupolvissa. (Räsänen & Voutilainen 2013, 182–183.)  

 

Isossa-Britanniassa tehdyssä kaksostutkimuksessa tutkittiin refluksitaudin ge-

neettisiä tekijöitä kun huomattiin, että oli perheitä, joissa usealla perheenjäse-

nellä oli refluksitauti. Tutkimukseen valittiin 1960 aikuista kaksosparia ja tutki-

muksessa refluksitauti määritettiin siten, että siinä kysyttiin närästyksen tai hap-

pamien takaisinvirtausten esiintyvyyttä vähintään viikoittain viimeisen vuoden 

aikana. Refluksin oireista kärsi kahdeksantoista prosenttia kaksospareista. Tut-

kimuksen johtopäätös on, että perinnöllisyys on huomattava tekijä refluksitaudin 

aiheutumiseen liittyen. (Cherkas, Mohammed, Riley, Spector & Trudgill 2003.) 
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2.3 Esiintyvyys 

 

Lasten gastroesofageaalista refluksitautia on amerikkalaisissa tutkimuksissa 

havaittu kolmesta seitsemään prosentilla lapsista (Grönlund ym. 2008, 495). 

Tuomela (2013) arvioi, että luku on lähempänä seitsemää ja kymmentä prosent-

tia. European Surgery lehden artikkelin mukaan refluksitauti on lasten yleisin 

ruoansulatuselimistön sairaus, johon vanhemmat hakevat lääketieteellistä apua 

(Goessler 2012, 219). Euroopassa refluksitaudin esiintyvyydestä ei ole tarkkaa 

tietoa, mutta avohoitomateriaaleista on todettu, että 1,3 prosenttia lapsista on 

tarvinnut oireiden takia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä. Yhdysvalloissa refluk-

sioireiden takia sairaalaan otettujen lasten määrä on viime vuosina kymmenker-

taistunut, ilmeisesti diagnostiikan paranemisen seurauksena. (Ashorn 2010, 

439.) 

 

Gastroesofageaalista refluksitautia esiintyy enemmän neurologisesti vammaisil-

la ja vammaisilla lapsilla verrattuna terveisiin lapsiin ja vammaisilla lapsilla oi-

reet ovat usein vaikeampia (Grönlund ym. 2008, 496; Törölä 2012, 4). Neurolo-

gisesti vammaisilla lapsilla refluksitaudin tärkein syy lienee keskushermostovau-

rio, sillä neuromuskulaarisen koordinaation puute haittaa ruokatorven alemman 

sulkijalihaksen ja ruuansulatuskanavan toimintaa (Törölä 2012, 4).  Vammaisilla 

lapsilla refluksitaudille altistavia tekijöitä ovat spastisuudesta johtuva vatsaonte-

lon sisäinen paine, lääkkeiden vaikutus sekä ruokatorven toiminnan heikkene-

minen makuuasennossa ja nielemisvaikeuksien vuoksi. (Grönlund ym. 2008, 

496). Nenämahaletku tai gastrostooma voivat pahentaa refluksia ja neurologi-

sesti vammaisilla lapsilla todetaan myös enemmän komplikaatioita (Törölä 

2012, 4).  

 

CP-lehden ”Mikä ihmeen refluksi” -artikkelissa kerrotaan, että refluksin yleisyys 

CP-vammaisilla lapsilla on jopa 75 prosenttia (Rempel ym, 1988). Toisessa tut-

kimuksessa havaittiin, että kehitysvammaisista lapsista 10–15 prosenttia oksen-

telee toistuvasti, ja näistä 75 prosentilla on syynä refluksitauti. (Törölä 2012, 4.) 

Gastroesofageaalista refluksitautia esiintyy tavallista enemmän myös kystistä 

fibroosia sairastavilla lapsilla ja lapsilla, joilla on ruuansulatuskanavan motilitee-

tin häiriö (Grönlund ym. 2008, 496). Myös ne lapset joilla on synnynnäinen ai-
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vovaurio tai kehitysviive, esimerkiksi Downin syndrooma, kärsivät tavallista 

useammin refluksista (Grandelius & Lindberg 2004, 303). Näiden lisäksi syn-

nynnäinen palleatyrä ja esofagus- eli ruokatorviatresia altistavat refluksille (Lin-

dahl 2013, 177).  

 

Pitkäaikaisessa seurannassa on havaittu, että 20 prosentilla aikuisiän refluksi-

potilaista sairaus oli diagnosoitu ensimmäisen kerran alle 18 kuukauden iässä 

ja 75 prosentilla myöhemmin lapsuusiässä (Grönlund ym. 2008, 495). Tästä 

voidaan päätellä, että lapsuusiässä diagnosoitu refluksitauti aiheuttaa taipu-

muksen sairastumiseen myös myöhemmällä iällä, eikä siis varsinaisesti parane. 

Mielenkiintoista on pohtia, vaikuttaako tulevaisuudessa tämän päivän hyvin hoi-

dettu vauvavaiheen refluksi näiden henkilöiden myöhempään refluksialttiuteen 

ja närästysennusteeseensa jollakin tavalla heidän aikuistuessaan (Tuomela 

2013).  
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3 IMEVÄISIKÄISTEN LASTEN OIREET  

 

 

Tavallisimmat gastroesofageaalisen refluksitaudin oireet imeväisikäisillä eli alle 

yksi vuotiailla lapsilla ovat pulauttelu, oksentelu, itkuisuus, syömishäiriöt, yöle-

vottomuus, huono painonkehitys, hengityskatkokset ja hyperekstensio eli taak-

sepäin vetäytyminen tai yliojentuvuus (Grönlund ym. 2008, 496). Tuomela 

(2013) nimeää johtaviksi oireiksi oksentelun, hiljaisen refluksin ja kivut sekä nii-

hin liittyvät kurkunpään ongelmat. Refluksitauti aiheuttaa siis hyvin monimuotoi-

sen oireiston ja on tutkittu, että oireisto on luultavammin laajempi kuin missään 

muussa lapsuusiän toiminnallisessa häiriössä (Lindahl 2013, 177). Hankalimpi-

na oireet ilmenevät usein 4–6 kuukauden iässä (Törölä 2012, 4).   

 

Hiljaisesta refluksista (silent reflux) puhutaan, kun vauvalla nousee selkeästi 

mahansisältöä takaisin ruokatorveen, mutta hän nielaisee sen saman tien takai-

sin (Ylen aamu-tv 2011). Hiljainen refluksi koetaan jollakin lailla kiistanalaiseksi 

asiaksi. Hiljaisessa refluksissa vauva ei pulauta, vaan mahansisältöä seilaa 

edestakaisin ruokatorvessa ja nieleminen ja hikkaaminen korostuvat. Tärkeää 

on tiedostaa, että kyseessä voi olla refluksitauti, vaikka pulauttelua ja oksente-

lua ei juuri tapahtuisi. Hiljaista refluksia ei siis näe, mutta se on havaittavissa 

muuten. (Tuomela 2013.) 

 

Refluksitautiin voi liittyä myös neurologista oireilua eli yliojentuvuutta, pään tai-

vutusta omituisiin asentoihin ja kohtaustyyppisiä oireita. Neurologiset oireet tu-

lee aina tutkia erikseen, mutta myös refluksitauti saattaa olla oireiden taustalla. 

Tärkeää on muistaa, että jos vauva on itkuinen ja kivulias, refluksitaudin mah-

dollisuus tulee poissulkea. (Ylen aamu-tv 2011.)  

 

Kun vanhemmat hakevat lapselleen lääketieteellistä apua, yleisimmät oireet 

imeväisikäisillä refluksitautia epäiltäessä ovat pulauttelu, itku ja taaksepäin ve-

täytyminen (Czinn & Blanchard 2013, 25). Refluksin oireet ovat erilaisia eri lap-

silla. Toiset oireilevat vain vähän, mutta toiset voivat kärsiä ruokatorven tuleh-

duksista, toistuvista hengitysvaikeuksista ja heidän kasvunsa ei etene tasaises-

ti. (Goessler 2012, 214.) 
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Lapsen oireista ja voinnista tulee keskustella lastenneuvolassa. Siellä tavoittee-

na on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvin-

vointia. Tarkoituksena on pyrkiä havaitsemaan erityisen tuen tarpeet mahdolli-

simman varhain ja järjestää perheille tarvittavat tukipalvelut. (THL i.a.) Tärkeitä 

asioita keskustelun ja luottamuksen syntymiselle asiakkaan ja työntekijän välille 

neuvolassa ovat rauhallinen terveystarkastustilanne sekä luottamuksellinen 

suhde työntekijään (Borg, Kaukonen, Mäki & Laatikainen 2014).  

 

Kun oireilusta kysytään säännöllisesti määräaikaistarkastusten yhteydessä, se 

helpottaa työntekijää seuraamaan lapsen oireita ja pohtimaan oireiden taustalla 

olevia tekijöitä ja niiden selvittämistä. Tärkeää on oireiden varhainen tunnista-

minen, riittävän varhainen puuttuminen sekä syiden ja mahdollisten lisätutki-

musten ja erityisen tuen tarpeen selvittely. Oireista selvitetään kesto, esiintymis-

tiheys sekä vaikutukset lapsen arkeen. (Borg ym. 2014.)  

 

 

3.1 Pulauttelu ja oksentelu  

 

Lähdekirjallisuudessa puhutaan sekä pulauttelusta, että oksentelusta ja mones-

ta lähteestä saa vaikutelman, että niillä viitataan samaan asiaan. Tästä voidaan 

päätellä, että pulauttelun ja oksentelun välille on hankala vetää selkeää rajaa ja 

pulauttelu ja oksentelu voidaan siis nähdä ikään kuin kokonaisuutena.  

 

Ashornin (2010) mukaan pulauttelu on tyypillisin refluksitaudin oire. Lindahlin 

(2013) mukaan oksentelu on refluksitaudin yleisin oire. Refluksitaudissa oksen-

telun ominaispiirre on, että sitä tapahtuu usein, se on runsasta ja aiheuttaa mui-

ta oireita. Lähes kaikki imeväisikäiset oksentelevat tai pulauttelevat aterian jäl-

keen, mikä johtuu ruokatorven alasulkijalihaksen kehittymättömyydestä. Goess-

ler (2012) mainitsee oireiksi pulauttelun ja/tai toistuvan oksentelun. Grönlund 

ym. (2008) mainitsevat, että tauti voi ilmetä puhtaasti regurgitaatio-oireena eli 

pulautteluna ja oksenteluna ja se on tyypillistä imeväisikäisillä. Tuomelan (2013) 

mukaan pulauttelu ja oksentelu ovat ensisijaisia oireita, niitä tapahtuu usein 

kymmeniä kertoja päivässä, ja oksennusta tulee myös parin tunnin viiveellä, eli 
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oksentelun syynä ei ole ylisyöttö. Myös Czinnin ja Blanchardin (2013) mukaan 

pulauttelu ja oksentelu ovat imeväisikäisten tyypillisimmät oireet. 

 

Pulautteluoire syömisen yhteydessä tai sen jälkeen on normaali vastasyntyneil-

lä ja pienillä imeväisikäisillä, sillä heillä ruokatorven sulkijalihas on vielä kehitty-

mätön (Ashorn 2010, 439–440; Jalanko 2012; Kokkonen 2002, 168; Tuomela 

2011). Yhdeksänkymmentä prosenttia kolmen kuukauden ikäisistä vauvoista 

pulauttelee (Tuomela 2011). Pulautteluoire on pahimmillaan neljän ja kuuden 

ikäkuukauden välillä, minkä jälkeen se alkaa usein helpottaa (Grönlund ym. 

2008, 495). Pulauttelu vähenee kuudestakymmenestä kahdeksaankymmeneen 

prosentilla vauvoista silloin kun he aloittavat kiinteiden ruokien syömisen ja op-

pivat istumaan (Törölä 2012, 4).  

 

Pulautteluoire voi myös hävitä itsestään lapsen kasvaessa ja seitsemästäkym-

menestä kahdeksaankymmeneen prosenttia yksivuotiaista ei enää pulauttele 

(Ashorn 2010, 439). Suurimmalla osalla lapsista oire loppuu viimeistään vuo-

desta puoleentoista ikävuoteen mennessä (Grönlund ym. 2008, 495). Jos vauva 

on hyväkuntoinen ja paino nousee hyvin pulauttelusta huolimatta, pulauttelu ei 

edellytä erityisiä tutkimuksia (Ashorn 2010, 439–440). Imeväisikäisten pulautte-

lu on fysiologista jos siitä ei aiheudu terveydellisiä ongelmia (Grönlund ym. 

2008, 495).  

 

Selkeitä merkkejä siitä, että pulautteluoire tulee tutkia, ja jotta refluksitaudin 

mahdollisuus voidaan pois sulkea, ovat itkuisuus ja kivuliaisuus (Ylen aamu-tv 

2011). Flunssan yhteydessä pulautukset voivat lisääntyä, sillä ylähengitysteiden 

limaneritys kiihtyy (Hermanson 2008, 166). Vauvan pulauttelua voi yrittää hel-

pottaa esimerkiksi välttämällä pyörittelyä heti syönnin jälkeen, syöttämällä vau-

van puolipystyasennossa ja röyhtäyttämällä vauvan aterian jälkeen tai kesken 

aterian (Kannas 2007, 231).  

 

Jatkuvan oksentelun syy tulee aina selvittää (Jalanko 2012). Erotusdiagnostii-

kassa tulee huomioida muut tavalliset oksentelua aiheuttavat vaivat, kuten ruo-

ka-allergiat (Grönlund ym. 2008, 495). Oksentelu on syytä tutkia jos oksennuk-

set ajan kuluessa voimistuvat, oksennus tulee paineella, oksennus lentää kaa-
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ressa, vauva vaikuttaa oksennellessa kivuliaalta, jos vauvan paino ei nouse 

odotetusti tai vauvan yleisvointi on muuten poikkeava (Hermanson 2008, 166–

167). Jos oksennuksessa esiintyy verta, tulee välittömästi ottaa yhteyttä hoito-

yksikköön (Jalanko 2012). 

 

 

3.2 Itku ja kipu  

 

Itkun ajatellaan kuuluvan vauvan normaaliin kehitykseen erityisesti kolmen en-

simmäisen ikäkuukauden aikana, sillä itku on vauvan keino ilmoittaa omista tar-

peistaan (Lehtonen 2009, 1675). Itkuisuus alkaa lisääntyä kahden ja kolmen 

viikon iässä ja on suurimmillaan toisen elinkuukauden aikana, jolloin vauvat it-

kevät keskimäärin noin kaksi tuntia päivässä. Itkemisessä on yksilöllistä vaihte-

lua, mutta se alkaa vähentyä kahden kuukauden iän jälkeen. (Deufel & Monto-

nen 2010, 263.) Refluksin oireina varsinkin vaikeasta refluksista kärsivillä on 

usein itkuisuutta ja kärsimättömyyttä, jotka johtuvat kivusta ja jatkuvasta nälän-

tunteesta (Törölä 2012, 5).  

 

Koliikkivauvasta puhutaan, kun vauva itkee yli kolme tuntia vuorokaudessa, vä-

hintään kolmena päivänä viikossa ja yli kolmen viikon ajan. Akuutin koliikin oi-

reena on, että pian syömisen jälkeen vauva vetää jalkojansa koukkuun eli vau-

van vatsaa selvästi kouristaa. Vauva ei kuitenkaan oksentele ja itkusta huoli-

matta kasvaa hyvin. Tutkimusten mukaan refluksitauti on tunnetuin fysiologisen 

koliikin syy. (Deufel & Montonen 2010, 263, 267.)  

 

Osa itkusta ei välttämättä liity vauvan tarpeisiin ja silloin oleellista on erottaa 

normaali vauvaiän itku sairauden aiheuttamasta itkusta. Oireet, jolloin itkuisen 

vauvan taustalla olevia syitä on ryhdyttävä selvittämään, ovat kuume, syömät-

tömyys, uneliaisuus, velttous, käsittelyarkuus, tihentynyt tai vaikeutunut hengi-

tys, oksentelu, ripuli ja ummetus. (Lehtonen 2009 1675, 1677.) 

 

Itku painottuu usein iltaan ja voi haitata vauvan nukkumaanmenoa. Vain alle 

viidellä prosentilla paljon itkevistä vauvoista itkun taustalta löytyy lopulta jokin 

syy. Yleisimmin taustalta löytyy refluksitauti tai maitoallergia. (Mannerheimin 
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lastensuojeluliitto 2013, 6.) Kun aihetta tutkittiin, imeväisikäisten itkeminen liitet-

tiin refluksioireeseen pH-monitoroinnin aikana. Yhden tutkimuksen mukaan 

gastroesofageaalinen refluksitauti diagnosoitiin ensin 66 prosentilla ja sitten 43 

prosentilla ärtyisistä vauvoista. Oireilla ei ollut kuitenkaan yhteyttä pH-

monitorointiin ja ruokatorvitulehdukseen. (Czinn & Blanchard 2013, 21.) 

 

Refluksitaudissa hyvin tärkeä oirekuva, jota vanhemmat tuovat esille on, että 

vauva on erityisen itkuinen ja itkuisuus on poikkeavaa kipuitkua. Tämä tarkoit-

taa sitä, että vauva on itkuinen koko ajan, eli ei itke vain koliikkimaista itkua, 

vaan pitkin päivää. Vauva kärsii ikään kuin närästyksestä, sillä hapanta mahan-

sisältöä nousee ruokatorveen ja se aiheuttaa polttoa, kipua ja kirvelyä. Vauvan 

kipua ei tule vähätellä. Pohdittaessa sitä, mikä on poikkeavaa itkuisuutta, voi-

daan tehdä karkea yleistys. Poikkeavaa itkuisuutta on, jos vauva itkee yli kolme 

tuntia vuorokaudessa, kolmena päivänä viikossa ja tämä sama tahti kestää yli 

viikon ajan. (Tuomela 2013.) 

 

Itkuiselle, levottomalle ja kivuliaalle vauvalle on tärkeää, että ympäristö pyritään 

pitämään rauhallisena. Ympäristön ärsykkeitä tulee pyrkiä vähentämään. Keino-

ja ympäristön rauhallisuuden toteuttamiseen ovat esimerkiksi valaistuksen hä-

märtäminen, hiljaisella äänellä puhuminen, television sulkeminen, ylimääräisten 

menojen vähentäminen ja vauvan kapalointi. (Moilanen 2013a.) Toisaalta jotkut 

vauvat ikään kuin hämääntyvät televisiosta, eli voi olla että esimerkiksi syömi-

nen onnistuu helpommin television ollessa päällä (Moilanen 2013b).  

 

 

3.3 Hengitystieoireet 

 

Gastroesofageaalinen refluksi voi aiheuttaa imeväisikäisellä hengitystieoireita ja 

ylähengitystieoireet ovat imeväisikäisillä yksi refluksitaudin ilmenemismuoto. 

Suurin osa hengitystieoireista ei kuitenkaan ole välittömässä ajallisessa yhtey-

dessä takaisinvirtaukseen. (Grönlund ym.2008, 496.)  

 

Kohtuullisen merkittävä ja usein tapahtuva oire on hengityksen rohina. Vauva 

voi rohista kokoajan, vauva voi kärsiä erilaisista keuhkotulehduksista tai saada 
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jopa astmaoireita. Tämä johtuu siitä, että kun happoja nousee kurkunpäähän, 

niin sitä menee pieninä mikroskooppisina erinä myös keuhkoputkien puolelle. 

Näin ollen limakalvot ylähengitysteissä ja myös keuhkojen alueella saattavat 

olla hyvin ärtyneitä ja infektioherkkiä. (Tuomela 2013.) 

 

Pitkään jatkuva ärsytys voi johtaa astmaattisiin oireisiin ja refluksin pohjalta voi 

aiheutua astmankaltaista yskää. Refluksitauti voi siis olla toistuvien infektioiden 

ja infektiokierteiden taustalla. (Tuomela 2013.) Jatkuva hengitysteiden ärsyyn-

tyminen refluksista johtuen voi aiheuttaa jatkuvaa yskää, toistuvia keuhkoput-

kentulehduksia, hengityksen vinkunaa, limaisuutta ja korvatulehduksia (Törölä 

2012, 5). 

 

Hengitystieoireiden syyksi refluksitaudissa epäillään refluksaatin aiheuttamaa 

keuhkoputken neuronataalista, reflektorista spasmia. Myös mahansisällön aspi-

rointi voi aiheuttaa tulehdusta hengitysteiden limakalvolle. On todettu, että pie-

nillä lapsilla hengitysteiden vinkuna liittyy gastroesofageaaliseen refluksiin 64 

prosentilla tapauksista ja jos käytössä on astmalääkitys, refluksin hoidolla sen 

tarve vähenee. Refluksitauti esiintyy normaaliväestöä useammin astmaatikoilla, 

mutta toisaalta itse refluksi voi pahentaa myös astman oireita. (Grönlund ym. 

2008, 496.) Myös nikottelua voi esiintyä refluksissa tavallista useammin (Törölä 

2012, 5).  

 

Apneakohtaukset eli hengittämättömyyskohtaukset ovat refluksitaudin vaaralli-

sin ilmentymä, sillä hengityskatkos voi vaatia jopa elvytystä. Useimmiten hengi-

tyskatkokset tulevat alle kuuden kuukauden ikäisille lapsille, syöttämisen jäl-

keen lapsen nukkuessa. Vaikka vain pieni osa apneakohtauksista on refluksi-

taudin aiheuttamia, yhdenkin hengityskatkoksen jälkeen on aiheellista selvittää 

refluksi. Sen hoidolla voidaan parhaassa tapauksessa estää patologisesta ref-

luksista johtuva kätkytkuolema. (Lindahl 2013, 178.) Apneakohtaus on varsin 

harvinainen, mutta henkeä uhkaava tilanne, joka refluksitaudissa johtuu siitä, 

että happojen noustessa tulee lihaskouristus, eli hengitys ei kulje (Tuomela 

2013).  
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Tutkimustiedon mukaan hengityskatkoksen ja refluksin yhteys on kuitenkin 

edelleen kiistanalainen asia. Refluksia tutkittaessa intraluminaalisen impedans-

sin ja pH-mittauksen yhdistelmällä hengitystiekatkoksia on todettu ennen kaik-

kea heikosti happaman ja pitkäkestoisen refluksin aikana. Sen sijaan happaman 

refluksin ja hengitystiekatkosten yhteyttä ei ole kyetty vahvistamaan monista 

tutkimuksista huolimatta. (Grönlund ym. 2008, 496.) 

 

 

3.4 Neurologiset oireet 

 

Refluksitaudin oireet imeväisikäisillä lapsilla voivat olla neurologisten oireiden 

kaltaisia ja oireina voi esiintyä esimerkiksi toistuvaa hyperekstensiota ja Sandi-

ferin oiretta eli stereotyyppistä vartalon ja niskan taaksepäin vetämistä (Grön-

lund ym. 2008, 496). Neurologinen oireilu ei ole johtavia oireita, mutta liittyy ref-

luksitautiin vahvana mahdollisuutena (Tuomela 2013). Epäselvä neurologinen 

kohtausoireilu voi johtua ruokatorven ärsytyksestä ja gastroesofageaalisesta 

refluksista (Ashorn 2010, 439). Näiden avulla lapsi pyrkii ilmeisesti muuttamaan 

asentoaan, jotta refluksista johtuva ruokatorviperäinen kipu helpottaisi (Kesälä 

2009).  

 

Spastisessa torticolliksessa vauva vetää päätä johonkin suuntaan hyvin voi-

makkaasti. Sandiferin syndroomassa vauvalla on kohtauksellisia oireita ja vau-

va vetää päätä ja vartaloa johonkin suuntaan tai sitten hyvin paljon taaksepäin, 

eli tapahtuu taaksevetoa ja yliojennusta. (Tuomela 2013.) On esimerkkejä lap-

sista, joiden neurologiset oireet ovat hävinneet refluksin oireiden hoitamisen 

myötä. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikkea ei tule selittää refluksilla ja on 

olemassa myös ”oikeaa” neurologista oireilua. Jos lapsella on vahvoja kohtaus-

oireita, lastenneurologin tulee ottaa kantaa asiaan. Yhtenä ajatuksena on hyvä 

pitää mielessä, että taustalta voi kuitenkin löytyä myös niin kutsuttu ”helposti” 

hoidettava, esimerkiksi refluksitauti taustalta. (Tuomela 2013.) 
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3.5 Syömisen ongelmat ja niiden vaikutus lapsen kasvuun  

 

Refluksitautiin saattaa liittyä syömisen ja syöttämisen ongelmia (Ashorn 2010, 

439; Grönlund 2008, 495). Vaikeimmissa tapauksissa refluksitautiin voi liittyä 

myös ruokahaluttomuutta (Ashorn 2010, 439). Nielemisvaikeudet, kakistelu, 

yskiminen ja huomattava ärtyisyys syömisen yhteydessä voivat olla refluksitau-

din varoitusmerkkejä (Czinn & Blanchard 2013, 21). Refluksilasten syömison-

gelmien taustalla voivat olla kipu, kypsymättömät oraalimotoriset taidot, aistiyli- 

tai aliherkkyydet sekä opitut käyttäytymismallit fyysisen ongelman poistumisesta 

huolimatta. Lapsi voi myös kieltäytyä ruoasta esimerkiksi kääntämällään pää-

tään pois tai muulla tavoin osoittaa, ettei nälästä huolimatta halua syödä. Tär-

keää olisi kiinnittää huomiota syömisongelmiin jo varhaisessa vaiheessa, sillä 

pitkään jatkuessaan ne vaativat kuntoutusta ja kuntoutuminen on usein hidasta. 

(Moilanen 2013a.) 

 

Syöminen ja nieleminen voivat olla lapselle kivuliasta ja syöttämisen hankaluus 

voi olla haastavaa koko perheelle. Esimerkiksi karkeisiin ruokiin siirtyminen voi 

olla haastavaa tai viivästyä, koska karkea ruoka tuntuu aralta nielussa ja ruoka-

torvessa (Törölä 2012, 4). Vanhemmat voivat olla huolissaan, että lapsi ei saa 

tarpeeksi ruokaa ja lisätä ruuan määrää, mikä voi osaltaan pahentaa pulautte-

lua (Grönlund ym. 2008, 497). Jos pulauttelu on runsasta, on kerralla annetta-

vaa ruokamäärää syytä vähentää. Ruokaa tulisi tarjota tiheämmin ja pienempiä 

määriä kerrallaan. Tilanteen helpottamiseksi voidaan kokeilla kiinteämpiin ruo-

kiin siirtymistä, soseiden aloittamista ennen neljän kuukauden ikää ja näiden 

lisäksi myös maitoa voidaan sakeuttaa apteekista saatavilla valmisteilla. 

(Goessler 2012, 217; Grönlund ym. 2008, 497.)  

 

Toimiva ruokavalio on tärkeä osa refluksin hoitoa, sillä jotkut lapset saavuttavat 

oireettomuuden sopivan ruokavalion avulla. Jokainen reagoi yksilöllisesti eri 

ruoka-aineisiin. Proteiinipitoinen ruoka esimerkiksi liha, lisää sulkijalihaksen pi-

tävyyttä, rasvainen ruoka puolestaan alentaa sitä. Peruna voi pahentaa refluk-

sia, sillä se on esimerkki ruoka-aineesta, joka hidastaa vatsan toimintaa. Sen 

johdosta paine ylöspäin kasvaa ja närästys pahenee. (Moilanen 2013a.) 
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Myös ruuan koostumus voi vaikuttaa siihen, aiheuttaako kyseinen ruoka-aine 

refluksia. Isommilla lapsilla voidaan kokeilla sormiruokailua, mutta toisaalta joil-

lakin karkea ruoka voi pahentaa refluksioireilua. Sama lapsi voi oireilla välittö-

mästi syömisen yhteydessä tai viiveellisesti syömisen jälkeen. (Moilanen 

2013a.) 

 

Vanhempien on hyvä kiinnittää huomiota myös pulloruokinnassa olevan lapsen 

tuttiin. Tutin reiän koko voi joskus olla liian suuri ja osaltaan lisätä runsaan mai-

don ja ilman saannin kautta pulauttelua. (Jalanko 2012.) Lapsen syöttäminen 

kohoasennossa voi oleellisesti helpottaa tilannetta. Kun lapsi oppii istumaan, on 

hyvä opettaa lapsi syömään syöttötuolissa. (Grönlund ym. 2008, 497.) 

 

Runsas pulauttelu ja oksentelu voivat hidastaa painon ja pituuden kehitystä 

(Ashorn 2010, 439). Vastaanotolla vanhempia tulee ohjeistaa kirjaamaan ylös 

lapsen ruokailutottumuksia eli ruokailujen kesto ja arvio nautituista ruokamääris-

tä (Grönlund ym. 2008, 497). Näiden lisäksi huomiota tulisi kiinnittää syömisen 

ja syöttämisen tiheyteen ja kuvailla lapsen käyttäytymistä imemisen ja nielemi-

sen aikana. (Czinn & Blanchard 2013, 21).  

 

Perinteisesti refluksin diagnostiikka on perustunut siihen, että koska vauva ok-

sentaa ja pulauttaa, niin kasvua ei tapahdu. Vauva ei ole halukas syömään, 

koska se tekee kipeää, ja näin ollen kasvu hidastuu. On kuitenkin hyvä tiedos-

taa, että kasvu ei ole ainoa kriteeri, sillä jotkut vauvat voivat jopa tankata maitoa 

lievittääkseen ja rauhoittaakseen ruokatorven ärsytystilaa.  Vauva voi olla suo-

rastaan ylipainoinen ja vaikka kasvu on hyvää, se ei poissulje refluksitautia. Osa 

vauvoista ei koe ruokailua kivuliaaksi ruokailutilanteessa, vaan he hakevat loh-

tua syömisestä. Aina kun polttelee, he haluavat huikan maitoa ja kun tapahtuu 

taas takaisinvirtausta ja polttelee, niin he haluavat uuden huikan. Varsinkin hil-

jaisessa refluksissa, jossa vauva ei pulauta eikä oksenna, voi joskus jopa esiin-

tyä ylipainoa. Ei siis pidä ajatella, että jos vauva oksentaa ja kasvu heikkenee, 

niin vain siinä tapauksessa lähdetään selvittämään refluksia. Kyseessä voi olla 

refluksitauti, vaikka kasvu olisi reilusti yläkäyrillä. (Tuomela 2013.) 
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On tutkittu, että lehmänmaidon proteiiniallergia esiintyy imeväisiässä osittain 

samanaikaisesti refluksitaudin kanssa. Myös ruoka-aine allergian mahdollisuus 

tulee siis rajata pois. (Czinn & Blanchard 2013, 21.) Esimerkiksi lehmänmaito, 

vehnä tai mikä tahansa ruoka-aine, jolle lapsi on herkistynyt, voi olla refluksin 

laukaisevana tekijänä (Moilanen 2013a). 

 

 

3.6 Yölevottomuus 

 

Lapsen vuorokausirytmi muokkautuu paljon ensimmäisen ikävuoden aikana. 

Vastasyntyneellä uni jakautuu tasaisesti ympäri vuorokauden, mutta vähitellen 

pidemmät unijaksot alkavat sijoittua yöaikaan. Yksilölliset vaihtelut ovat suuria, 

mutta kuuden kuukauden ikäiset vauvat nukkuvat keskimäärin neljätoista tuntia 

vuorokaudessa ja tästä kahdeksankymmentä prosenttia ajoittuu yöaikaan. 

(Almqvist, Heinonen, Paavonen, Pesonen & Räikkönen 2007, 2487.) Riittävä 

uni on tärkeää lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta (Paavonen & Saa-

renpää-Heikkilä i.a). Yleisin uniongelma imeväisiässä on nukkumistottumuksiin 

liittyvä heräily (uniassosiaatio-ongelma). Imeväisiässä muita tavallisimpia 

uniongelmia ovat nukahtamisvaikeudet ja yöheräily. On muistettava, että union-

gelmien taustalta voi löytyä myös jokin sairaus. Vauvaiässä esiintyviä sairauk-

sia, jotka voivat olla unen häiriintymisen taustalla, ovat allergiat, infektiot, ruoan 

takaisinvirtaus, unenaikaiset hengityshäiriöt ja neuropsykiatriset häiriöt. (Paavo-

nen & Saarenpää-Heikkilä 2008, 1161.) 

 

Imeväisiässä refluksitaudin oireena voi olla yölevottomuus. Refluksista kärsivä 

lapsi saattaa maiskuttaa tai nieleskellä öisin ja nukkuminen voi olla katkonaista 

(Törölä 2012, 4). Takaisinvirtausta ruokatorveen tapahtuu enemmän yön aika-

na, sillä lapsi nukkuu usein siten, että ruokatorvi ei ole pystyasennossa. Näin 

ollen hapan mahansisältö ärsyttää ruokatorvea tai aiheuttaa tukahtumisen tun-

netta. Tämä johtaa yölevottomuuteen ja yöheräilyyn. Myös esimerkiksi hengitys-

tieoireet, hampaiden puhkeaminen tai korvakipu voi pahentaa refluksia ja vai-

kuttaa yöheräilyyn. Muita mahdollisia syitä yöheräilylle ovat esimerkiksi ruoka-

allergiat, suurentuneet nielurisat ja ummetus. (Pulsifer-Anderson 2007, 175–

176.) 
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Suurella osalla refluksivauvoista on ongelmia joko nukahtamisessa tai nukkumi-

sessa. Yölevottomuus ja ongelmat nukahtamisessa ja nukkumisessa ilmenevät 

eri vauvoilla eri tavoin. Nukkuminen voi olla hyvin vähäistä, herätessään vauva 

voi olla kivulias, nukkuminen voi tapahtua siten, että vauva sinnittelee valveilla 

koko päivän ja näin ollen nukkuu uupumustaan yöllä tai vauva voi nukkua kevy-

esti ja herätä herkästi. Vauva voi vaikuttaa siltä, että haluaa syödä koko yön 

ajan, vauva voi nukahtaa herkästi syliin, mutta herätä heti sänkyyn asetettaessa 

tai vauva voi nukkuessaan vaikuttaa yskivältä tai tukahtuvalta. (Pulsifer-

Anderson 2007, 176–178.)  

 

Yölevottomuutta voivat helpottaa asentohoito eli kohoasento myös nukkuessa, 

vauvan ympäristön rauhoittaminen ja ärsykkeiden minimointi. Tutin käyttö voi 

rauhoittaa refluksivauvaa ja imeminen itsessään on rauhoittava asia. Tutkimuk-

sissa on todettu, että tuttia käyttävät vauvat kärsivät lievemmästä refluksioirei-

lusta kuin tuttia käyttämättömät vauvat, sillä syljeneritys laimentaa vatsahappo-

ja. Refluksivauvoilla kätkytkuoleman on havaittu olevan hieman yleisempää kuin 

muilla vauvoilla. On todettu, että tutin imeminen nukkumisen yhteydessä suojaa 

kätkytkuolemalta. Vaikea-asteisesta refluksista kärsivät vauvat eivät kuitenkaan 

usein huoli tuttia. (Moilanen 2013a.) 

 

 

3.7 Muita mahdollisia oireita 

 

Muita mahdollisia oireita refluksitaudissa ovat esimerkiksi äänenkäheys ja nie-

lemisvaikeudet. Kun vanhemmat kuvaavat oireeksi itkuäänen käheyttä, se on 

tärkeä huomio, johon tulee kiinnittää huomiota. Äänenkäheys liittyy refluksitau-

tiin siten, että hapot ovat nousseet äänihuulitasolle ja aiheutuu tilanne, jossa 

vauvan ääni tai itkuääni on käheä ajoittain tai jatkuvasti. (Tuomela 2013.) 

 

Nielemisvaikeudet johtuvat siitä, että kurkunpää ärtyy hapoista ja nieleminen 

tekee kipeää. Vauva voi olla kokonaan haluton syömään tai vaihtoehtoisesti 

aloittaa syömisen innokkaasti, mutta lopettaa sen saman tien itkuun. (Tuomela 

2013.)  
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4 REFLUKSIN VAIKUTUS ARKEEN 

 

 

Alle vuoden ikäisen lapsen refluksioireilu vaikuttaa monella tapaa lapsen ja ko-

ko perheen arkeen. Ruokailutilanteet ovat vaativia, sillä lapsi voi olla haluton 

syömään, kivulias ja oksentelee. Tilanteet ovat erityisen raskaita, sillä syöminen 

on lapsen perustarve, ja vanhemmat voivat jopa kokea, etteivät pysty pitämään 

lastaan hengissä. Vanhemmilla on huoli siitä, mikä lasta vaivaa ja pelko jopa 

siitä, että kuoleeko lapsi. Vanhemmat ovat väsyneitä ja stressaantuneita ja heil-

lä on hätä lapsen hyvinvoinnista. Sosiaalinen elämä voi kärsiä; parisuhteelle, 

ystäville ja muille lapsille ei jää aikaa eikä jaksamista. Myös taloudellinen tilanne 

voi huonontua jatkuvien lääkärikäyntien ja tutkimusten seurauksena. (Tuomela 

2013.)  

 

Terveydenhuollon henkilöstön tulee refluksilasten perheitä kohdatessaan kuun-

nella vanhempia. Useat vanhemmat kokevat, että heidän huoltaan ei oteta va-

kavasti ja näin ollen lapsen hoitoon pääsy viivästyy. On tärkeää kertoa van-

hemmille kehityksellisen refluksin eli niin sanotun normaalin fysiologisen ja hoi-

toa vaativan refluksin ero. Tärkeää on konkreettisten kotihoito-ohjeiden lisäksi 

ohjata perhe ajoissa jatkohoitoon, mikäli osoittautuu, että kotihoito-ohjeet eivät 

riitä helpottamaan lapsen ja perheen tilannetta. Konkreettista on myös kertoa 

erilaisista tukitoimista, kuten kotipalvelusta ja vertaistuesta, ja tarvittaessa ohja-

ta perheitä niiden pariin. (Moilanen 2013a.)  

 

Tärkeää esimerkiksi neuvolan vastaanotolla on vastaanottaa perheen huoli. 

Vaikka taustalta ei lopulta löytyisikään refluksitautia, niin tuki perheille on erittäin 

tärkeää. Perheille on myös hyvä tiedostaa, että refluksitaudista johtuva mahdol-

linen vuorovaikutusongelma lapsen ja vanhemman välillä on taudin seuraus 

eikä syy. Seuraus puolestaan johtuu tilanteesta ja siitä, että tilanne on hyvin 

vaativa. Perheen huolen vastaanottaminen on tärkeä lastensuojelullinen tekijä. 

(Tuomela 2013.) 
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4.1 Kotona kokeiltavat hoitokeinot 

 

Kotona kokeiltavat hoitokeinot ovat ensisijaisia refluksin ja refluksitaudin hoitoja. 

Ennen kotona kokeiltuja hoitokeinoja alle vuoden ikäinen, normaalisti kasvava 

lapsi ei tarvitse lääkitystä oireiden hoitoon. Hyvin kasvavalle alle vuoden ikäisel-

le lapselle ei myöskään ole tarvetta tehdä pH-mittausta eikä tähystystutkimusta. 

(Grönlund ym. 2008, 497.) Kotona kokeiltavista hoitokeinoista on välttämätöntä 

keskustella ensin terveydenhuollon henkilöstön kanssa ja neuvolasta perhe saa 

ohjeita niiden toteuttamiseen.   

 

Asentohoidossa lasta pidetään 45–60 asteen kohoasennossa selällään puoli-

istuvassa asennossa tai kohoasennossa mahallaan. Asentohoidon tarkoitukse-

na on, että lapsen ruokatorvi on korkeammalla kuin mahalaukku. Asentohoitoa 

voidaan toteuttaa babysitterissä. (Lindahl 2013, 180.) Vauvaa voi myös nukut-

taa babysitterissä, mutta ei jatkuvasti (Tuomela 2013). Myös syöttäminen koho-

asennossa on tärkeää. Kun lapsi oppii istumaan, on hyvä harjoitella syöttötuo-

lissa istumista ja syömistä. (Grönlund ym. 2008, 497.) Jos lapsi nukkuu pin-

nasängyssä, sänkyyn voi hankkia erityisen kiilapatjan. Se asennetaan sängyn 

yläosaan petauspatjan alle ja sen avulla voidaan säätää kohoasentoa nukkumi-

sen aikana. Korotuksen tulisi olla ainakin 30 astetta (Moilanen 2013a). Korotuk-

sen voi tehdä myös esimerkiksi siten, että pinnasängyn toisen päädyn alle ase-

tetaan kirjapino (Moilanen 2013b).  

 

Tärkeää on välttää paineen tuottamista vauvan vatsaan, erityisesti vasemmalle 

puolelle. Kun vauva on sylissä, ja kun vauvaa kannetaan, tulee kiinnittää huo-

miota, ettei asento paina vauvan vatsaa. Paineita tuottavia, vältettäviä asentoja 

ovat esimerkiksi vauvan kantaminen olkapäällä ja vauvan kantaminen lantiolla 

käsivarsi vauvan ympärillä. Myös vaippa kannattaa vaihtaa kyljen kautta. (Moi-

lanen 2013a.) Kun vaippa vaihdetaan hoitopöydällä, myös hoitopöydällä voi-

daan toteuttaa asentohoitoa eli myös siinä alle voi laittaa esimerkiksi kiilatyynyn. 

Vaippaa vaihtaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että vauvan jalkoja ei esi-

merkiksi nosta vauvan vatsan päälle. Näin vältetään paineen tuottamista vau-

van vatsaan. (Moilanen 2013b.) 
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Maidon sakeuttaminen voi auttaa imeväisikäisen refluksin hoidossa. Rintamai-

toa tai äidinmaidonkorviketta voidaan sakeuttaa siihen tarkoitetuilla valmisteilla, 

joita saa apteekista. (Grönlund ym. 2008, 497.) Maidonsakeuttajaa käytetään 

ainoastaan terveydenhuoltohenkilöstön ohjauksessa. Maidonsakeuttajaa sekoi-

tetaan maitoon ja ravistetaan, kunnes jauhe on liuennut. Tämän jälkeen sen 

annetaan sakeutua noin kolme minuuttia. (Yliopiston apteekki i.a.) On olemassa 

myös erityinen refluksivauvoille tarkoitettu korvike, joka on hyväksi havaittu 

(Tuomela 2013). Se on maitopohjainen, kliininen ravintovalmiste ruoan takaisin-

virtauksesta kärsivän imeväisikäisen ruokavaliohoitoon (Nutricia Baby i.a).  

 

Soseiden aloittamisen aikaistamisesta voi keskustella neuvolassa. Ruoan kiin-

teyttäminen on hyvä keino ja se auttaa useimmiten (Grönlund ym. 2008, 497). 

Jos vauvalla ei ole viitteitä allergiaan, neuvolassa voidaan suosittaa aloittamaan 

soseita jo 3–4 kuukauden ikäisenä. Kiinteät ruoat pysyvät pääsääntöisesti pa-

remmin vatsassa (Tuomela 2013.) Ravinnon paksuntaminen sosemaiseksi pel-

kän maidon antamisen sijaan saattaa auttaa refluksin hoidossa, ja sen avulla 

pyritään estämään mahansisällön läikkyminen ruokatorveen (Lindahl 2013, 

180).  

 

Jos vauva alkaa maistella kiinteitä ruokia maidon ohella 4–6 kuukauden ikäise-

nä, niin silloin on paras mahdollisuus, että vauva siedättyy erilaisille ruoka-

aineille. Refluksivauvoilla nämä maistelut on hyvä aloittaa jo hieman aiemmin. 

(Tuomela 2013.) 

 

Vanhempien kanssa tulee selvittää lapsen syöttöaikataulu eli ruokailujen kesto 

ja arvio nautituista ruokamääristä. Vanhempien huolenaiheena voi olla, että lap-

si ei saa tarpeeksi ruokaa, ja sen vuoksi hänelle tarjotaan lisää ruokaa, joka 

puolestaan voi pahentaa pulauttelua. (Grönlund ym. 2008, 497.) Tiheämmin 

tarjotut, pienemmät ruokamäärät helpottavat refluksin oireita. Iltaisin viimeisen 

aterian tarjoaminen ennen nukkumaanmenoa on hyvä ajoittaa vähintään puoli 

tuntia ennen nukuttamista. (Goessler 2012, 217.) Illan viimeiseksi ateriaksi kan-

nattaa antaa jotakin proteiinipitoista, esimerkiksi liha-ateria, sillä se saattaa pa-

remmin pysyä vatsassa (Moilanen 2013b). Röyhtäyttäminen jokaisen aterian 
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jälkeen ja kesken aterian voivat helpottaa refluksia ja vähentää vatsan sisäistä 

painetta (Goessler 2012, 217). 

 

Ruokarytmiin tulee kiinnittää huomiota, eli refluksivauvaa ei saisi syöttää liian 

tiheästi, ei esimerkiksi siten, että edellisestä syöttökerrasta on kulunut alle kaksi 

tuntia. Vauvantahtinen imetys on kannattavaa, jos vauvalla ei ole vaivoja, mutta 

jos vauvaa syötetään liian tiheästi, vatsa ei pääse lepäämään. Kun epäillään 

refluksin oireita, vauvaa olisi hyvä syöttää kolmen tai neljän tunnin välein. 

(Tuomela 2013.) 

 

Usein kotona kokeiltavat yksinkertaiset hoitokeinot ovat riittäviä alle vuoden 

ikäisillä lapsilla. Goesslerin (2012) mukaan noin 60 prosenttia lapsista pääsee 

eroon refluksista kahteen ikävuoteen mennessä asentohoidon avulla. Kotona 

kokeiltavien hoitokeinojen avulla ehkäistään ruokatorven limakalvon mahdollisia 

myöhempiä refluksista aiheutuvia vaurioita ja annetaan ruokatorven sulkijali-

hakselle lisää aikaa kypsyä.  

 

Hoitamattomana oireita voi esiintyä vielä neljäntenä ikävuotena ja noin viisi pro-

senttia lapsista kärsii jatkuvista refluksin oireista, jotka edesauttavat myöhempi-

en vaurioiden syntymistä (Goessler 2012, 212). Mikäli oireet jatkuvat edelleen 

hankalina kotona kokeiltujen hoitokeinojen jälkeen, arvioidaan ruokatorven pH-

rekisteröinnin, impedanssi- tai tähystystutkimuksen tarpeellisuus (Grönlund ym. 

2008, 497). 

 

 

4.2 Refluksivauvan imetys  

  

Rintamaito on pienelle vauvalle ihanteellista ravintoa. Täysimetystä suositellaan 

jatkettavaksi noin puolen vuoden ikään saakka, sillä se riittää turvaamaan nor-

maalipainoisen vauvan ravinnontarpeen. Tämän jälkeen osittaista imetystä suo-

sitellaan jatkettavaksi yksi vuotiaaksi ja myös pidempään. (Koskinen & Rova i.a 

a.) Vauvan ensimmäisten elinpäivien rintamaito eli kolostrum sisältää runsaasti 

tavallisimmilta taudinaiheuttajilta suojaavia immunoglobuliineja. Noin kahden 
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viikon kuluttua synnytyksestä maidon energia-, valkuaisaine-, suola- ja kiven-

näisainepitoisuus tasaantuu lopulliselle tasolleen. (Luukkainen 2010, 33–34.) 

 

Rintamaito sisältää vauvan tarvitsemat ravintoaineet oikeassa suhteessa ja 

imetys suojaa vauvaa hengitys- ja välikorvatulehduksilta sekä suolistosairauksil-

ta (Koskinen & Rova i.a a). Rintamaidon hiilihydraateista suurin osa on lak-

toosia. Rintamaito sisältää myös pitkäketjuisia sokeriyhdisteitä, joilla käsityksen 

mukaan on merkittävä asema imeväisikäisen vauvan suoliston immuunipuolus-

tuksessa. Rintamaidon energiasta noin puolet muodostuu rasvasta. Valtaosa 

rasvahapoista on tyydyttyneitä rasvahappoja, mutta siinä on paljon myös pitkä-

ketjuisia monityydyttymättömiä rasvahappoja, jotka ovat tärkeitä keskushermos-

ton normaalille kasvulle ja kehitykselle. (Luukkainen 2010, 34.) On todettu, että 

imetyksellä on vauvalle pitkäaikaisia terveysvaikutuksia (Koskinen & Rova i.a 

a). 

 

Imetyksellä on myönteisiä vaikutuksia sekä vauvalle että äidille, sillä se edistää 

äidin ja vauvan kiintymyssuhteen syntymistä. Imemisen avulla lapsi saa ravin-

non lisäksi huolenpitoa ja läheisyyttä ja imetys voi myös rauhoittaa vauvaa. (Ot-

ronen 2007, 194.) Joskus vauva ei kuitenkaan rauhoitu, vaan tulee levottomaksi 

ja itkuiseksi imetyksen jälkeen. Tämä imetyksen jälkeinen levottomuus voi joh-

tua refluksista. (Koskinen & Rova i.a b.)  

 

Rintaruokituilla refluksivauvoilla refluksikohtaukset ovat kuitenkin lievempiä kuin 

korvikemaitoa saaneilla vauvoilla. Koska rintamaito on helposti sulavaa, se 

myös siirtyy korviketta nopeammin vatsalaukusta suolistoon. On hyvä muistaa, 

että mitä vähemmän aikaa maito viipyy vatsalaukussa, sitä vähemmän se nou-

see takaisin ruokatorveen. Korvikkeet ärsyttävät ruokatorvea rintamaitoa 

enemmän. (Moilanen 2013a.) 

 

Refluksitauti voi olla syynä siihen, että vauva yhtäkkisesti kieltäytyy yhdestä tai 

molemmista rinnoista, vaikka imetys olisikin onnistunut. Joskus vauvan käyttäy-

tyminen saatetaan virheellisesti tulkita rinnan hylkäämiseksi, vaikka taustalta 

löytyykin muu syy. Refluksitaudin lisäksi muita syitä rinnan hylkimiseen voivat 

olla esimerkiksi sairaudet, kipu, vaikeudet imemistekniikassa, vauvan suulaki-
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halkio tai kireä kielijänne. (Deufel & Montonen 2010, 259–261.) Vauva voi kär-

siä myös syömisvaikeuksista tai allergioista (Moilanen 2013a). 

 

Jotta refluksivauvan imetys onnistuisi, tärkeää on kiinnittää huomiota ime-

tysasentoon. Jos imetys tapahtuu istuma-asennossa, äidin kannattaa kokeilla 

asentoa, jossa hän istuen nojaa itse hieman taaksepäin ja kohottaa vauvaa pys-

tympään asentoon. Takaisinvirtaus vähenee, kun pystyasento helpottaa maitoa 

pysymään vatsalaukussa. Äiti voi toteuttaa vauvan pystyasennon imetyksen 

aikana myös siten, että istuessaan hän nostaa jalkansa korokkeelle ja tukee 

vauvaa imetystyyny sylissä, vauvan kasvot ylöspäin ja ylävartalo koholla. (Moi-

lanen 2013a.) 

 

Jos imetys tapahtuu makuulla, äidin kannattaa asettautua selinmakuulle. Vauva 

kannattaa asettaa äidin rintakehän ja vatsan päälle vatsalleen, jolloin vauva 

imee kasvot alaspäin kohti rintaa. Jos imetys tapahtuu kylkiasennossa, äiti voi 

tukea vauvan ylävartaloa pystympään käsivartensa avulla. (Moilanen 2013a.) 

 

Osa refluksivauvoista haluaa imetystä hyvin usein, koska maito neutralisoi vat-

sahappoja ja rinnan imeminen rauhoittaa vauvaa. Jos vaikuttaa siltä, että vauva 

syö usein ja liian paljon, kannattaa imetyskertojen määrää rajoittaa. Rintaa kan-

nattaa tarjota 2–3 tunnin välein ja vain toisesta rinnasta kerrallaan, sillä liian 

täyteen syöminen voi pahentaa refluksioireilua. Vauvan huolellinen röyhtäyttä-

minen imetyksen lopuksi ja kesken syömisen voi helpottaa vauvan oloa. Refluk-

sivauvalla toimiva asento röyhtäyttämiseen on, että vauva nostetaan sylissä 

pystyasentoon pitämällä vauvaa kainaloiden alta kiinni. Perinteinen asento, jos-

sa vauva on olkapäällä voi lisätä pulauttelua ja oksentelua. (Moilanen 2013a.) 

Tämän vuoksi äidin kannattaa keskustella imetyksestä neuvolakäynneillä, sillä 

terveydenhoitajat antavat lisää neuvoja refluksivauvan imetykseen. Myös erilai-

sia imetysasentoja voidaan harjoitella neuvolassa.  

 

Äidin kannattaa kokeilla imetysdieettiä, jos vauvalla on hallitsemattomia oireita 

tai viitteitä allergiaan (Tuomela 2013). Tuomela (2013) kertoo, että äidille voi 

suositella maidotonta ja munatonta dieettiä, ja sitten katsotaan, että auttaako. 

Tärkeää on havainnoida, milloin vauva voi hyvin.  
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4.3 Refluksivauvan motorisen kehityksen tukeminen alle 1-vuotiaana  

 

Vauvan motoriikka kehittyy voimakkaasti ensimmäisen ikävuoden aikana. Vau-

van ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vauva sopeutuu kohdun ulkopuoli-

seen maailmaan, pään hallinta kehittyy kohti keskilinjaa ja vartalon ojennus ja 

hallinta painovoimaan vastaan kehittyvät. Symmetria- ja keskilinjatietoisuus ke-

hittyvät ja ojennus- ja loitonnusliikkeet lisääntyvät raajoissa. Myös näön käyttö 

paranee vartalon hallinnan kehityksen myötä. (Niitamo 2013.) 

 

Toisen vuosineljänneksen aikana vauvalla on hyvä symmetria- ja keskilinja-

orientaatio, hallittua ja tahdonalaista epäsymmetriaa, liikemallien yhdistelmiä, 

sekä vahvat vartalon ja raajojen ojennusliikkeet. Vauva tukeutuu suoriin yläraa-

joihin, joka edesauttaa suoja- ja tasapainoreaktioiden toimintaa. Myös itsenäi-

nen liikkuminen kehittyy vartalon kierron ja eriytyneiden liikkeiden ansiosta. (Nii-

tamo 2013.) 

 

Kolmannen vuosineljänneksen aikana vauva työskentelee aktiivisesti painovoi-

maa vastaan ylemmissä alkuasennoissa, yhdistelee liikemalleja ja keksii keinoja 

saavuttaa päämääriä. Vauva harjoittelee myös karkea- ja hienomotoriikan yh-

distämistä. Neljännen vuosineljänneksen aikana vauva oppii liikkumaan itsenäi-

sesti, joka avartaa hänen elinpiiriään ja kokemusmaailmaansa. (Niitamo 2013.)  

 

Vastasyntyneellä lapsella asento on siis epäsymmetrinen ja epävakaa, mutta 

yksivuotiaalla lapsella liikkeet ovat jo symmetrisiä ja hallittuja. Vauva saa sen-

somotorisia aisti- ja liikekokemuksia päivittäin ja oppii ensimmäisen vuoden ai-

kana asennon hallinnan ja liikkumisen perustan. Kun vauva oppii hallitsemaan 

kehoaan, hän alkaa suunnata voimavarojaan ympäristön tarkkailuun ja sen är-

sykkeisiin ja näin motorinen kehitys etenee. (Niitamo 2013.) 

 

Voimakas refluksioireilu voi vaikuttaa vauvaan niin, että vauva-ajan motorinen 

kehitys hidastuu. Koska refluksivauvoja suositellaan pitämään paljon pysty-

asennossa, voi käydä niin, että vauva saa vain vähän tilaisuuksia harjoitella lat-

tialla esimerkiksi ryömimistä ja kääntymistä. Usein makuuasento selällään tai 

vatsallaan lisää refluksioireilua. Vauva voi olla myös hyvin kivulias, joten jaksa-
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mista motoristen taitojen opetteluun ei ole. Myös istumaan opetteleminen ja kä-

velemisen harjoitteluun liittyvät kaatuilut voivat lisätä refluksioireilua. (Moilanen 

2013a.) Myös suun alueen motoriikan kehitys voi viivästyä, sillä karkeiden ruo-

kien aloittaminen on usein hankalaa (Moilanen 2013b).  

 

Vatsamakuulla harjoittelu on tärkeää vauvan motorisen kehityksen kannalta. 

Refluksioireilun vähentämistä vatsamakuun aikana voidaan kokeilla eri keinojen 

avulla. Vatsamakuulla pitämistä kannattaa kokeilla silloin, kun edellisestä syö-

töstä on tarpeeksi pitkä väli. On myös tärkeää, että vauva on rauhallinen. Vau-

van kainaloiden alle voi rullata pienen tyynyn, jolloin vauvan vatsaan ja palleaan 

kohdistuva paine on vähäinen. Vauvan vatsamakuulla olemista voi harjoitella 

lattian lisäksi esimerkiksi vanhemman istuessa ja vauvan ollessa reisien päällä, 

näin myös vauvan makuuasentoa voi helposti muuttaa pystymmäksi. (Moilanen 

2013a.)  

 

Jos lapsi ei refluksioireilun lisäksi kärsi neurologisista ongelmista, motorinen 

kehitys hidastuu usein kuitenkin vain vähän. Refluksioireiden helpotettua lapset 

myös saavuttavat nopeasti ikätasoiset motorisen kehityksen taidot. Joidenkin 

refluksivauvojen liikunnallinen kehitys etenee normaalisti, osalla jopa keskimää-

räistä nopeammin. Tämä johtuu siitä, että koska refluksivauvat ovat usein kivu-

liaita, he pyrkivät varhain ylös ja lähtevät myös ajoissa kävelemään. (Moilanen 

2013a.) 

 

 

4.4 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen 

 

Vuorovaikutus on tärkeää lapsen ja vanhemman välillä, sillä sen avulla lapsi 

saa edellytykset esimerkiksi neurobiologian, tunne-elämän sekä kognitiivisten ja 

sosiaalisten taitojen kehittymiselle (Hastrup & Puura i.a). Turvallisen kiintymys-

suhteen syntyminen lapsen ja vanhemman välille edellyttää vanhemman sensi-

tiivisyyttä eli kykyä ja halua havaita lapsen viestejä ja vastata niihin ajoissa ja 

oikealla tavalla. Sensitiivinen vanhempi reflektoi eli peilaa omia ja lapsen tunne-

tiloja ja kykenee ymmärtämään molempien tunteita ja tarpeita. Peilatessaan 

lapsen tunteita vanhempi viestittää lapselle, että hän ymmärtää tämän ainutker-
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taisia tunnetiloja ja kokemuksia. Vanhemman emotionaalinen läsnäolo on lap-

sen kehitykselle ensiarvoisen tärkeää. (Punamäki 2011, 112.) 

 

Refluksivauvoilla varhainen vuorovaikutus voi häiriintyä. Refluksista kärsivä 

vauva on usein kivulias ja itkee paljon, ja voi olla, että vanhemmille on haasta-

vaa tulkita sairaan lapsen viestejä. Kivulias lapsi voi käyttäytyä normaalista poi-

keten eikä välttämättä pysty tuomaan tunteitaan esille samoin tavoin kuin perus-

terve vauva. Kun vanhemmat ovat avuttomia vauvan rinnalla, heille voi olla vai-

keaa luoda vauvaan positiivista vuorovaikutusta. (Moilanen 2013a.) Tärkeää on 

muistaa, että mahdollinen vuorovaikutusongelma on refluksitaudin seuraus, ei 

syy (Tuomela 2013).  

 

 

4.5 Aistisäätelyhäiriöt  

 

Aistien kautta saatava tieto ja sen käsittely vaikuttavat siihen, miten ympäris-

töön reagoidaan. Aistitieto vaikuttaa muun muassa vireystason ja tarkkaavuu-

den säätelyyn, uusien taitojen oppimiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittymi-

seen. Nämä taidot puolestaan vaikuttavat aistien säätelyyn. (Puustjärvi 2011.) 

 

SI -häiriö eli sensorisen integraation häiriö tarkoittaa kykenemättömyyttä käsitel-

lä aisteista saatavaa tietoa riittävästi. SI -häiriössä tavanomaista on, että lapsi 

ylireagoi tavallisiin tunto- ja/tai liikeaistimuksiin ja esimerkiksi vauvat saattavat 

oireilla ylireagoimalla vaipan vaihdossa tapahtuvaan liikkeeseen. Jotkut lapset 

myös alireagoivat tuntoaistimuksiin, esimerkiksi kipuun, mutta se on harvinai-

sempaa. Tyypillisiä oireita ovat vaikeudet kosketuksen, liikkeen ja asennon ais-

timuksissa. (Leppäkases 2006.) Aistisäätelyhäiriö voi kohdistua myös esimer-

kiksi hajuihin, makuihin, ääniin tai valoihin (Moilanen 2013 a).  

 

Allergisilla lapsilla on normaalia enemmän aistisäätelyhäiriöitä ja koska refluksin 

taustalla on myös allergiaa, myös refluksilapsilla on keskimääräistä enemmän 

aistisäätelyhäiriöitä. Refluksilapsille vastaavia tutkimuksia ei ole tehty, mutta 

tuntuma on, että ylipäätään refluksilapsilla on keskimääräistä enemmän ais-
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tisäätelyhäiriöitä. Voi olla, että keskushermoston pitkään jatkunut hälytystila 

muokkaa mahdollisesti aistimusten säätelykykyä. (Moilanen 2013a.) 
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5 PRODUKTIO ELI SEULONTATALOMAKE 

 

 

Opinnäytetyö on kehittämispainotteinen. Laadin seulontalomakkeen yhteistyönä 

Refluksilapset ry:n kanssa. Seulontalomakkeelle on koottu merkittävimmät ref-

luksioireet. Seulontalomakkeelle merkitään lasta koskevat oireet ja siinä on 

apukysymyksiä sekä tilaa lapsen vanhempien omille havainnoille. Tämän lisäksi 

seulontalomakkeella on osio, jossa käsitellään kotona kokeiltavia hoitokeinoja. 

(LIITE 2.)  

 

Lomake on nimeltään seulontalomake, sillä käsite seulonta kuvaa hyvin lomak-

keen käyttötarkoitusta. Tässä yhteydessä seulonnalla tarkoitetaan sitä, että lo-

makkeen avulla seulotaan eli eritellään tietyn lapsen refluksioireilua. Kun poh-

din, mitä hyvä seulontalomake pitää sisällään, en löytänyt seulontalomakkeen 

laatimiseen varsinaista lähdettä. Hyödynsin lopulta lähdettä, joka käsittelee ky-

selylomakkeen laatimista, ja jossa mainitaan, että monet lähteen neuvoista so-

veltuvat myös muihin vastaajien itse täyttämiin lomakkeisiin ja niiden suunnitte-

luun (Menetelmäopetuksen tietovaranto 2010). 

 

Tärkeitä asioita seulontalomakkeella ovat lomakkeen ulkoasun selkeys ja koh-

tuullinen pituus. Kysymysten asettelun tulee olla yksinkertaista. Kysymykset 

tulee asetella siten, että ne etenevät ylhäältä alaspäin, jotta vastaaja huomaa 

kaikki kysymykset. Seulontalomakkeella oireet on aseteltu pääotsikoiden alle, 

koska kun halutaan selvittää samaan asiaan liittyviä tekijöitä, on kysymyssarjo-

jen käyttö hyödyllistä. Samaan asiaan liittyvät kysymykset tulee sijoittaa loogi-

sessa järjestyksessä peräkkäin. On tärkeää, että seulontalomakkeen saatesa-

nat eli ohjeistus lomakkeen täyttämistä varten on selkeä. (Menetelmäopetuksen 

tietovaranto 2010.) 

 

Suomessa ei ole imeväisikäisten refluksioireita käsittelevää seulontalomaketta 

vielä käytössä. Mallina lomakkeen tekemiseen olen käyttänyt Australian 

queenslandilaisen refluksilasten yhdistyksen Reflux Infants Support Association 

[RISA] seulontalomaketta ”Refluksitaudin oireet alle 2-vuotiailla lapsilla”. Kysei-

nen lomake on kahden sivun mittainen ja siinä on eri osioita. Lomakkeelle on 
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valmiiksi kirjattu oireita ja lapsen vanhempien on tarkoitus alleviivata lomakkeel-

ta hänen lastaan koskevat oireet. Tämän lisäksi lomakkeella on tilaa vapaille 

havainnoille. Lomakkeelle listatut oireet ovat syöminen ja syöttäminen, nukku-

minen, paino ja muut tyypilliset oireet. Näiden lisäksi lomake käsittelee kotona 

jo kokeiltuja hoitokeinoja, muita huolenaiheita ja mahdollista lääkitystä. (LIITE 

3.) 

 

 

5.1 Tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tarkoituksena oli luoda vanhempien ja sitä kautta myös terveydenhuollon hen-

kilöstön käyttöön työväline, joka selkeyttää lapsen refluksioireiden havainnoi-

mista. Tavoitteena oli kehittää seulontalomake refluksitaudin merkittävimpien 

oireiden havainnoimista varten. 

 

Seulontalomakkeen tavoitteena oli helpottaa imeväisikäisten lasten refluk-

sioireiden tarkkailua ja auttaa huomioimaan refluksitaudin mahdollisuus. Lo-

makkeen avulla seulotaan ja seurataan lapsen oireita ja kirjata ylös oireista teh-

tyjä havaintoja. Lomaketta voidaan käyttää esimerkiksi keskustelun tukena neu-

volassa. 

 

Tavoitteena oli kehittää seulontalomake Refluksilapset ry:n tarpeiden mukaan. 

Tavoitteena oli ottaa oleellisimmat oireet lähdekirjallisuudesta valikoiden ja käyt-

tää apuna australialaista lomaketta. Tavoitteena oli, että lomake on tulevaisuu-

dessa Refluksilapset ry:n kautta perheiden ja terveydenhuollon henkilöstön käy-

tössä ja jatkokehitettävänä.  

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi perehdyin australialaiseen seulontalomakkee-

seen, saatavilla olevaan kirjallisuuteen ja hyödynsin myös ulkomaisia lähteitä. 

Seulontalomakkeen suunnitteluvaiheessa sain palautetta ja kehittämisideoita 

opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta, opinnäytetyötä opponoivilta opiskelutove-

reilta sekä Refluksilapset ry:ltä ja heidän kauttaan myös refluksilasten vanhem-

milta.  
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5.2 Toteutus 

 

Seulontalomake toteutettiin yhteistyössä Refluksilapset ry:n kanssa. Seulonta-

lomake on koottu lähdekirjallisuuden, työn teoriaosuuden, australialaisen vas-

taavan lomakkeen sekä Refluksilapset ry:ltä saadun palautteen pohjalta.  

 

Rakenteeltaan seulontalomake on neljän A4-sivun mittainen. Lomakkeen pohja 

eli taulukko luotiin Microsoft Word 2010 -ohjelmalla. Tarkoitus oli, että vaikka 

lomake on sisällöltään yksityiskohtainen, se olisi silti käyttäjälleen selkeä ja yk-

sinkertainen. Lomake on jaettu vasemman- ja oikeanpuoleisiin sarakkeisiin sel-

keyttämisen helpottamiseksi. Lomake on väriltään mustavalkoinen, joten sen 

tulostaminen on helppoa vaikka suoraan opinnäytetyön liitetiedostosta.  

 

Seulontalomakkeen otsikko on ”Seulontalomake alle 1-vuotiaan lapsen refluk-

sioireilusta”. Seulontalomake alkaa saatesanoilla, joissa kerrotaan, että seulon-

talomakkeen tarkoituksena on auttaa lomakkeen täyttäjää havainnoimaan lap-

sensa refluksioireilua. Lomakkeen avulla seulotaan refluksitautiin liittyviä oireita 

ja lomaketta voidaan käyttää esimerkiksi keskustelun tukena neuvolassa. On 

hyvä muistaa, että refluksitauti oireilee eri lapsilla eri tavoin. Refluksitaudissa 

alle 1-vuotiaalla lapsella voi ilmetä muutamia, joitakin tai jopa kaikkia alla mainit-

tuja oireita. Lapsi voi oireilla lomakkeella mainittujen oireiden lisäksi myös muul-

la tavoin. Oireiden lisäksi lomakkeelle on listattu kotona kokeiltavia hoitokeinoja. 

Vanhempaa ohjeistetaan rastittamaan vasemmalle puolelle lasta koskevat oi-

reet, ja oikealle puolelle kirjaamaan lisätietoja ja havaintoja.  

 

Valmiille seulontalomakkeelle valikoidut pääotsikot ovat syömisvaikeudet, itku ja 

kipu, hengitystieoireet, kasvu, yölevottomuus, muut huolenaiheet sekä kotona 

kokeiltavat hoitokeinot. Näiden pääotsikoiden alle on listattu kyseiseen aihee-

seen liittyviä oireita ja kohtia, joita vanhempi rastittaa sen mukaan, mitkä oireet 

hänen lastaan koskevat. Jokaisen otsikon oikealla puolella ovat havaintosarak-

keet, joihin vanhempi voi kirjata havaintoja ja lisätietoja. Osassa havaintokoh-

dissa on apukysymyksiä ja osa kohdista on vapaasti täytettävissä.  
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Syömisvaikeudet kohdassa eritellyt asiat ovat haluttomuus syömiseen, syömi-

sen pelko, epämukavuus (kauemmas vetäytyminen, poiskääntyminen pullosta 

tai rinnasta, pullon tai rinnan poistyöntäminen, jäykistyminen, kiemurtelu), itke-

minen tai huutaminen syömisen aikana ja/tai sen jälkeen, syömisestä kieltäyty-

minen tai vain pienen määrän syöminen nälästä huolimatta, syömiseen suos-

tuminen vain uneliaana tai nukuksissa, hankaluuksia joissakin ruuan koostu-

muksissa (esimerkiksi karkea ruoka), haluaa syödä tiheästi, pulauttelu, oksente-

lu, kakistelu, nielemisvaikeudet, toistuvat nieleskelyt, kuolaus tai liiallinen syl-

jeneritys, märät röyhtäisyt, itsensä kakistelu ja käden, nyrkin tai sormen työntä-

minen kurkkuun. Havaintokohdassa kysytään syömiskertojen määrää päivässä, 

ruoan tai maidon määrää syömiskertaa kohden ja syömiseen käytettyä aikaa. 

Näiden lisäksi pyydetään kuvailemaan käyttäytymistä syömisen yhteydessä ja 

sitä, kuinka usein oksentelee tai pulauttelee, ja tapahtuuko se heti syömisen 

jälkeen vai viiveellä.  

 

Itku ja kipu kohdassa eritellyt asiat ovat ärtyisyys, kohtuuton itku tai huuto, kivu-

liaalta vaikuttaminen, vaikuttaa vatsa- tai ilmavaivaiselta sekä jatkuva kanniske-

lu ja liikkeessä olon tarve. Havaintokohdassa kysytään itkun määrää päivässä 

tunteina.  

 

Hengitystieoireet kohdassa eritellyt asiat ovat hengityksen rohina, vaikuttaa 

flunssaiselta, tukkoisuus, niiskutus, hengitystieongelmat (tukahtuminen, yskimi-

nen, hengitysteiden vinkuna), toistuvasti punakka ja kipeä kurkku (ei välttämättä 

tartunnan yhteydessä), itkuäänen tai äänen käheys, toistuvat hikat ja toistuvat 

hengitystietulehdukset (esimerkiksi korvatulehdukset). Havaintokohdassa pyy-

detään listaamaan sairastetut hengitystietulehdukset (esimerkiksi korvatuleh-

dukset).  

 

Kasvu kohdassa eritellyt asiat ovat vähäinen painonnousu, painonlasku, liialli-

nen painonnousu ja vaihteleva painonnousu. Havaintokohdassa pyydetään kat-

somaan neuvolakorttia.  

 

Yölevottomuus kohdassa eritellyt asiat ovat nukkumaan asettautumisen vaike-

us, nukkuminen pää voimakkaasti takakenoon kääntyneenä kyljellä ollessa eli 
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”kaarella”, tiheä yöheräily, rauhaton tai helposti häiriintyvä uni, torkahtelu tai 

nukahtelu kesken päivän ja on mieluiten pystyasennossa, estelee makuulle 

asettamista. Havaintokohdassa kysytään yöunien pituutta, yöheräilyjen määrää 

sekä päiväunien kestoa ja määrää.  

 

Muut huolenaiheet kohdassa eritellyt asiat ovat allergiat tai yliherkkyydet ja suo-

len toiminta (ripuli, ummetus, limaisuus, epätavallisen värinen uloste, paha ha-

ju). Havaintokohdassa pyydetään vapaasti kuvailemaan. Tämän jälkeen lomak-

keella on kohta, jossa kysytään, onko jollakin toisella perheenjäsenellä diag-

nosoitu refluksitautia ja havaintokohdassa pyydetään kertomaan aiheesta tar-

kemmin.  

 

Kotona kokeiltavat hoitokeinot kohdassa muistutetaan, että niistä tulee ensin 

keskustella neuvolassa. Eritellyt asiat ovat asentohoito (pystyasennossa pitämi-

nen, korotus vähintään 30 astetta, asentohoidon toteuttaminen myös nukkuessa 

ja hoitopöydällä, pystyasennossa pitäminen babysitterissä, myös syöttäminen 

enemmän pystyasennossa), maidon sakeuttaminen, soseiden aloituksen aikais-

taminen, mahdollisten liian tiheiden syöttövälien harventaminen, vältetään pai-

neen tuottamista vauvan vatsaan esimerkiksi vaipan vaihdossa, kireän vaate-

tuksen välttäminen, kapalointi, ympäristön rauhoittaminen ja äidin imetysdieetti. 

Havaintokohdassa on tilaa vanhemman vapaille havainnoille.  

 

Seulontalomakkeen tulkintaan ei ole selkeää ohjetta. Tarkoituksena oli, että lo-

maketta voidaan käyttää esimerkiksi keskustelun tukena neuvolassa. Kun lo-

make on täytetty ja jos vanhemmilla tai terveydenhoitajalla herää vastaanotolla 

huoli, että lasta koskevien oireiden tai kotona kokeiltujen hoitokeinojen perus-

teella olisi aiheellista selvitellä oireita lisää, tulee terveydenhoitajan konsultoida 

lääkäriä. Perusterveydenhuollossa voidaan hoitaa lieväoireiset lapset, mutta 

mikäli oireet ovat vaikeita tai lapsen kasvu tai kehitys on poikkeavaa, tarvitaan 

erikoislääkärin arviota (Grönlund ym. 2008, 498).  
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5.3 Arviointi 

 

Seulontalomake muotoutui lopulliseen muotoonsa arvioinnin pohjalta. Arviointi 

toteutettiin siten, että lähetin Refluksilapset ry:lle sähköpostitse työstämisvai-

heessa olevan seulontalomakkeen. Refluksilapset ry linkitti työstämäni lomak-

keen ”Refluksilapset” nimiseen Facebook-ryhmään. Refluksilapset-ryhmä on 

Refluksilapset ry:n perustama keskusteluryhmä, jossa voi keskustella lasten 

refluksista ja sen liitännäisvaivoista, perheen jaksamisesta ja refluksilasten yh-

distyksen toimintaa koskevista asioista. Ryhmä on suljettu, joten ainoastaan 

ryhmään hyväksytyt jäsenet voivat lukea kirjoituksia ja keskustelut ovat luotta-

muksellisia sekä salassa pidettäviä. Ryhmä toivottaa tervetulleiksi henkilöt, jot-

ka kokevat kuuluvansa kohderyhmään, eli refluksilasten vanhemmat.  

 

Tarkoituksena oli, että linkin alle ryhmään kuuluvat jäsenet voivat kertoa va-

paasti mielipiteitään seulontalomakkeesta sekä havainnoida mahdollisia kehit-

tämisideoita ja kertoa, mitä he lisäisivät lomakkeelle tai mitä heidän mielestään 

puuttuu lomakkeelta. Kun kommentteja oli kertynyt, Refluksilapset ry lähetti mi-

nulle saamansa kommentit sähköpostitse, jotta kykenin hyödyntämään niitä 

seulontalomakkeen loppuun työstämisessä ja arvioinnissa. Sähköpostitse saa-

mani palautteet oli muutettu anonyymeiksi.  

 

Palautteena sain ryhmältä 43 kommenttia. Palaute oli erittäin monipuolista ja 

sen avulla sain hyviä vinkkejä siitä, mitä kohtia voisin vielä lisätä lomakkeelle. 

Palautteessa toistui monessa kommentissa kaarelle vetäminen tai yliojentu-

vuus. Muita monessa kommentissa mainittuja asioita olivat kanniskelu ja liik-

keessäolon tarve sekä nieleskely. Eräs kommentti kuului näin:  

 Alkoi lukiessa ihan itkettää kun ajattelin kuinka montaa tämä loma-
ke tulee auttamaan, jo varhaisessa vaiheessa! Tämän kun olisin it-
se neuvolasta saanut reilut puolivuotta sitten niin monelta monelta 
itkulta ja kivulta olisi pieni poikani välttynyt! Jos jotain lisäisin, niin 
tuon jo mainitun kanniskelun ja liikkeessä olon tarpeen, ja sit toi se-
län kaarelle vetäminen. Se oli meillä ihan ekoja selkeitä (näin jälki-
käteen ajatellen) oireita. Mutta tämän lomakkeen laatinut on kyllä 
tehnyt niin korvaamattoman työn, kiitos!! (LIITE 4.) 
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Saadun palautteen pohjalta muokkasin seulontalomakkeen lopulliseen muo-

toon. Valmiille lomakkeelle tehdyt lisäykset olivat kohtaan syömisvaikeudet tois-

tuva nieleskely sekä kohtaan itku ja kipu jatkuva kanniskelu ja liikkeessä olon 

tarve. Kohdassa hengitystieoireet pyydettiin ensin rastittamaan toistuvat sairas-

telut ja listaamaan ne, mutta valmiille lomakkeelle sairastelut tarkentuivat hengi-

tystietulehduksiksi (esimerkiksi korvatulehdukset). Kohtaan yölevottomuus tehty 

lisäys oli nukkuminen pää voimakkaasti takakenoon kääntyneenä kyljellä 

ollessa eli ”kaarella”. Kohtaan kotona kokeiltavat hoitokeinot tehty lisäys oli 

mahdollisten liian tiheiden syöttövälien harventaminen.  

 

Mielestäni tämä keino arvioida lomakkeen toimivuutta oli hyvä, sillä näin loma-

ketta pääsivät arvioimaan lomakkeen täyttämisen kohderyhmään kuuluvat hen-

kilöt eli refluksilasten vanhemmat. Palautteen saaminen heiltä auttoi työstä-

mään lomaketta entisestään käyttötarkoitustaan vastaavaksi.  
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6 POHDINTA 

 

 

Tämän opinnäyteyön tekeminen oli hyvin mielenkiintoista. Koen, että refluksiai-

heeseen tarttuminen ja seulontalomakkeen työstäminen olivat tärkeitä asioita, 

sillä alle 1-vuotiaan lapsen refluksitaudin varhainen tunnistaminen vaikuttaa 

lapsen lisäksi myös koko perheen arkeen ja hyvinvointiin. Refluksitauti voi pa-

himmassa tapauksessa olla invalidisoiva tauti koko perheen kannalta (Tuomela 

2013).  

 

Opinnäytetyön tekeminen oli myös erittäin kehittävä prosessi. Opinnäytetyön 

pohdinta ja työstäminen alkoi keväällä 2013 ja opinnäytetyö valmistui aikatau-

lussaan keväällä 2014. Aihe rajautui hyvin pian seulontalomakkeen tekemiseen, 

kun Refluksilapset ry sitä minulle ehdotti. Mielestäni oli innostavaa tehdä jotakin 

uutta ja pyrkiä kehittämään hoitotyöhön työväline, jolle olisi tarvetta ja käyttöä. 

Yhteistyö Refluksilapset ry:n kanssa oli vastavuoroista ja sujui hyvin koko opin-

näytetyöprosessin ajan. Sain yhdistykseltä kehittämisideoita, palautetta ja läh-

demateriaalia. Yhteydenpito tapahtui pääosin sähköpostitse, ja sen lisäksi jär-

jestimme helmikuussa 2014 tapaamisen, jossa keskustelimme tarkemmin opin-

näytetyön etenemisestä ja seulontalomakkeen työstämisestä ja arvioimisesta.   

 

Ammatillisesti harjaannuin opinnäytetyöprosessin aikana monella tapaa. Tie-

donhaun taitoni kehittyivät, kun etsin luotettavia ja ajankohtaisia lähteitä. Tie-

donhakuun sain vinkkejä kirjaston informaatikolta. Lähdekriittisyyttä opin eten-

kin, kun valitsin internetistä löytämiäni lähteitä ja tutkimuksia. Pyrin ajankohtai-

suuteen lähteiden ja tutkimusten valinnassa.  

 

Perehtyessäni lasten gastroesofageaaliseen refluksiin, gastroesofageaaliseen 

refluksitautiin, lukemattomiin oireisiin, kotona kokeiltaviin hoitokeinoihin ja ref-

luksitaudin vaikutukseen koko perheen arkeen liittyen sain valtavasti uutta tie-

toa, jonka avulla kasvoin ammatillisesti. Ammatillista kasvua voidaan kuvata 

esimerkiksi kehittymisenä asiantuntemuksessa, itsenäisessä työskentelyssä, 

työhön sitoutumisessa ja eettisessä pohdinnassa (Lauri 2006, 87). Tulevaisuu-

dessa työskennellessäni terveydenhoitajana minulla on nyt monia vinkkejä esi-



43 

 

merkiksi siihen, miten ohjaan perhettä hoitamaan refluksilasta. Opin paljon uu-

sia käsitteitä, sekä sitä, miten moniin eri tekijöihin yksi sairaus voi vaikuttaa. 

Myös englanninkielinen hoitotyön sanastoni kehittyi, kun perehdyin ulkomaisiin 

tieteellisiin julkaisuihin ja australialaiseen seulontalomakkeeseen. Lisäksi opin 

lisää järjestötoiminnasta sekä vertaistuesta ja sen antamisen keinoista, kun yh-

teistyökumppanina oli vertaistukiyhdistys.  

 

Reflektointi on tärkeää kaikessa oppimisessa, myös opinnäytetyön tekemises-

sä. Vasta sen avulla voidaan tunnistaa ja rakentaa siihen sisältyvä tietämys 

(Ora-Hyytiäinen 2004, 27). Opinnäytetyöprosessin aikana pyrin jatkuvaan ref-

lektointiin ajattelemalla, pohtimalla, kyseenalaistamalla ja analysoimalla. Opin-

näytetyöprosessin vaiheessa, jolloin valitsin seulontalomakkeelle otettavia oirei-

ta, nämä toiminnot korostuivat. Pidin opinnäytetyön edistymisestä oppimispäi-

väkirjaa, jonka avulla jäsensin opinnäyteyöprosessin eri vaiheita. Myös opinnäy-

tetyöseminaarit olivat hyviä keinoja reflektioon, kun opettajilta ja valituilta op-

ponenteilta sai oman seminaariesityksen jälkeen välittömästi suullista ja kirjallis-

ta palautetta. Opinnäytetyön työstäminen itse ilman työparia oli ajoittain haasta-

vaa, mutta tietoinen reflektio oli apuna työskentelyn jäsentämisessä.   

 

Seulontalomakkeesta saadun palautteen pohjalta lomake tuli tarpeeseen ja erit-

täin positiivista palautetta tuli siitä, että aiheeseen oli tartuttu. Seulontalomaketta 

kommentoitiin esimerkiksi näin:  

 Olisipa ollut hienoa jos tällainen lomake tai vertaistukisivut olisi ol-
leet olemassa 12v. sitten kun oma lapseni sairasti vauvana 2v. asti 
refluksia! Vaikka minun refluksilapseni on kasvanut isoksi ja murk-
kuna sairastunut nyt rajusti uudelleen haluan kuitenkin tätä loma-
ketta kommentoida (myös siksi että työssäni tapaan refluksilapsia 
neuvolassa). Lomake tuntuu selkeältä mutta tarpeeksi yksityiskoh-
taiselta että siitä on myös meille ammattilaisille hyötyä ohjauksen ja 
diagnoosin suhteen. Toivottavasti annat tämän yleiseen käyttöön 
neuvoloihin kun valmistut - oikein hyvältä työkalulta vaikuttaa! 

 

On tärkeää, että seulontalomake on luotettava. Seulontalomakkeelle valitut oi-

reet ja kysymykset on avattu tarkemmin työn teoriaosuudessa, eli niiden lomak-

keelle ottaminen oli perusteltua. Seulontalomakkeen luotettavuutta lisää se, että 

sitä ovat arvioineet lomakkeen täyttämisen kohderyhmään kuuluvat henkilöt. 
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Myös se, että opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Refluksilapset ry:n kanssa 

lisää seulontalomakkeen luotettavuutta ammatillisesta näkökulmasta.  

 

Aihe herätti myös pohtimaan eettisesti ja pohdintaa herättävä asia on refluksi-

taudin ja sen vaikutusten vähättely. Esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla 

on havaittavissa, että jotkut pitävät refluksitautia muotisairautena, nyt pinnalla 

olevana, ohimenevänä juttuna. On eettisesti tärkeää, että terveydenhuollon 

henkilöstö ja perheiden kanssa työskentelevät muistavat, että refluksitauti ja 

perheiden huoli tulee ottaa vakavasti ja oireita tulee lähteä selvittelemään.  

 

Toivottavasti seulontalomake auttaa eettisessä mielessä terveydenhuollon hen-

kilöstöä paneutumaan perheille aiheutuvaan haittaan ja lapsen kokemaan ki-

puun. Tärkeää on asenne, että lapsen kipua tulee hoitaa, myös silloin kun lapsi 

ei vielä itse osaa puhumalla kertoa kivustaan (Silvan 2010). Mitä pienemmästä 

lapsesta on kysymys, sitä vaikeampaa on lapsen kivun tulkinta. Myös vanhem-

mat voivat kokea haastavaksi lapsen kivun tulkitsemisen, mutta erityisen haas-

tavaa se voi olla terveydenhuollon henkilöstölle, joka ei tunne lapsen reaktioita, 

lapsen persoonallisuutta tai kehitystasoa. (Silvan 2010.) Pienen vauvan kohdal-

la, jolla ei ole vielä sanoja kertoa kivusta ja sen voimakkuudesta, ja jonka ainoa 

keino viestiä on itku, on ensiarvoisen tärkeää lähteä selvittelemään oireita. Jos 

terveydenhuollon henkilöstö ei ole tarkkana tai ota vakavasti aihetta tai refluksi-

tautiin liittyvää oireilua, on vaarana käydä niin, että pieni lapsi kärsii turhaan.  

 

Refluksilapset ry pyrkii tuomaan tutkittua ja kokemusperäistä tietoa helpommin 

saataville, peräänkuuluttaa refluksitaudin varhaista tunnistamista ja asianmu-

kaista hoitoa ja haluaa lisätä ymmärrystä siihen, että lapsen refluksioireilu vai-

kuttaa koko perheen hyvinvointiin (Moilanen 2013a). Yhdistys keräsi "Ei pelkkää 

pulauttelua" -neuvolahankkeen koulutuksista Espoosta ja Vantaalta terveyden-

hoitajilta palautetta siitä, hyötyivätkö he koulutuksesta. Palautekyselyyn vastasi 

86 henkilöä (17 Espoosta ja 69 Vantaalta). Vantaalla palautekyselyyn vastan-

neista 63,7 prosenttia ja Espoossa 82,4 prosenttia kokivat voivansa hyödyntää 

koulutuksessa saamaansa tietoa erittäin paljon. Vantaalla 44,9 prosenttia ja 

Espoossa 64,7 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että koulutus tarjosi heille 
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erittäin paljon uutta tietoa lasten refluksitaudista ja sen vaikutuksesta perheen 

arkeen. (Refluksilapset ry 2013.)  

 

Tärkeää on, että jatkossa tietoisuutta ja tietämystä lasten refluksitaudista lisät-

täisiin perheille ja terveydenhuollon henkilöstölle entisestään. Seulontalomake 

alle 1-vuotiaan lapsen refluksioireilusta pyrkii osaltaan edistämään tätä, ja se on 

Refluksilapset ry:n kautta perheiden ja terveydenhuollon henkilöstön käytössä 

ja jatkokehitettävänä. Kehittämisideoita tulevaisuuden opinnäytetöihin ovat esi-

merkiksi ”tietopaketti kotona kokeiltavista hoitokeinoista” tai ”vinkkejä refluksi-

lapsen perheen arkeen -opas”. Tärkeintä on tietoisuuden ja tietämyksen lisää-

minen – tavalla tai toisella.  
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LIITE 1: Opinnäytetyössä käytetyt käsitteet 

 

               OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETYT KÄSITTEET 

Barretin ruokatorvi= Refluksitaudin merkittävin komplikaatio, jo-
hon liittyy lisääntynyt ruokatorven rauhassyövän eli 
adenokarsinooman riski 

Esofagusatresia= Synnynnäinen rakennevika, kehityshäiriö, jossa 
ruokatorven yhteys vatsalaukkuun puuttuu ja/tai ruo-
katorvi voi olla yhteydessä henkitorveen  

Eosinofiilinen esofagiitti= Refluksin alaluokka, lapsella on selkeät 
refluksin oireet, jossa korostuvat syömisen- ja niele-
misen vaikeus 

Gastroesofageaalinen refluksi= Ruokatorven takaisinvirtaus 
Gastroesofageaalinen refluksitauti= Ruokatorven takaisinvirtaus, 

joka aiheuttaa haittaa, oireita, löydöksiä tai komplikaa-
tioita 

Gastrostooma= Mahalaukkuavanne, pieni ihon läpi mahalaukkuun 
johtava aukko tai kanava 

Happosalpaaja= Mahahapon eritystä estävä lääke 
Hyperekstensio= Yliojennus, liikaojennus 
Imeväisikäinen= Alle 1-vuotias 
Impedanssitutkimus= Mitataan happamien refluksien lisäksi myös 

vähemmän happamia reflukseja sekä erilaisia röyhyjä 
ja kaasuja 

Kolostrum= Ternimaito, ensimmäisten elinpäivien rintamaito 
Kystinen fibroosi= Periytyvä aineenvaihduntasairaus 
Manometria= Käytetään refluksitaudin diagnostiikassa harvoin, 

mutta sitä käytetään ruokatorven painemittausten te-
kemiseen 

Patofysiologia= Oppi sairaan elimistön toiminnasta ja häiriöiden 
synnystä 

pH-mittaus= Happamuusrekisteröinti, arvioidaan happamien ta-
kaisinvirtausten taajuutta ja kestoa 

Pylorusstenoosi= Lihaskerroksen paksuuntumisesta johtuva ma-
hanportin ahtauma 

Refluksi= Takaisinvirtaus 
Regurgitaatio= Käänteisvirtaus, takaisinvuoto, sisällön palautumi-

nen ruuansulatuskanavan edelliseen osaan, esim. 
mahansisällön palautuminen ruokatorveen ja suuhun 

Ruokatorven motiliteettihäiriö= Ruokatorven liikehäiriö 
Sandiferin oire= Stereotyyppinen vartalon ja niskan taaksepäin ve-

täminen 
Sandiferin syndrooma= Vauvalla on kohtauksellisia oireita ja vau-

va vetää päätä ja vartaloa johonkin suuntaan tai sitten 
hyvin paljon taaksepäin, eli tapahtuu taaksevetoa ja 
yliojennusta 

SI-häiriö= Sensorisen integraation häiriö, aistisäätelyhäiriö 
Spasmi= Lihaskouristus 
Spastinen torticollis= Vauva vetää päätä johonkin suuntaan hyvin 

voimakkaasti 
Uniassosiaatio-ongelma= Vauvaiän unihäiriö, joka kehittyy pikku-

hiljaa ja ilmenee selvimmin 5–6 kuukauden iässä, it-
sekseen nukahtamisen vaikeus 
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LIITE 2: Seulontalomake alle 1-vuotiaan lapsen refluksioireilusta 

SEULONTALOMAKE ALLE 1-VUOTIAAN LAPSEN 

REFLUKSIOIREILUSTA               

Tämän seulontalomakkeen tarkoituksena on auttaa sinua havainnoimaan lapsesi refluksioireilua. 
Lomakkeen avulla seulotaan refluksitautiin liittyviä oireita ja lomaketta voidaan käyttää esimerkiksi 
keskustelun tukena neuvolassa. On hyvä muistaa, että refluksitauti oireilee eri lapsilla eri tavoin. 
Refluksitaudissa alle 1-vuotiaalla lapsella voi ilmetä muutamia, joitakin tai jopa kaikkia alla mainittuja oireita. 
Lapsesi voi oireilla alla mainittujen oireiden lisäksi myös muulla tavoin. Oireiden lisäksi lomakkeelle on 
listattu kotona kokeiltavia hoitokeinoja. 
Ohje: Rastita vasemmalle puolelle lastasi koskevat oireet. Kirjaa lisätietoja ja tekemiäsi havaintoja oikealle 
puolelle.  

        

NIMI:    IKÄ:   PÄIVÄYS:  

                SYÖMISVAIKEUDET     Havainnot 

  

Haluttomuus syömiseen 
Syömisen pelko 
Epämukavuus (kauemmas vetäytyminen, pois-
kääntyminen pullosta tai rinnasta, pullon tai 
rinnan poistyöntäminen, jäykistyminen, kiemur-
telu) 
Itkeminen tai huutaminen syömisen aikana 
ja/tai sen jälkeen 
Syömisestä kieltäytyminen tai vain pienen 
määrän syöminen nälästä huolimatta 
Syömiseen suostuminen vain uneliaana tai nu-
kuksissa 
Hankaluuksia joissakin ruuan koostumuksissa 
(esim. karkea ruoka) 
Haluaa syödä tiheästi 
Pulauttelu 
Oksentelu 
Kakistelu 
Nielemisvaikeudet 
Toistuvat nieleskelyt 
Kuolaus tai liiallinen syljeneritys 
Märät röyhtäisyt 
Itsensä kakistelu, käden, nyrkin tai sormen 
työntäminen kurkkuun  
  

 

 

 

 

 

Syömiskertojen määrä päivässä:  

 

 

Ruuan/ maidon määrä per syömiskerta: 

 

 

Syömiseen käytetty aika: 

 

 

Kuvaile käyttäytymistä syömisen  
yhteydessä: 
 

 

 

 

 
 
Kuinka usein päivän aikana oksentelee tai 
pulauttelee? Tapahtuuko heti syömisen jäl-
keen vai myös viiveellä? Kuvaile:  
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ITKU JA KIPU Havainnot 

 

Ärtyisyys 
Kohtuuton itku tai huuto 
Kivuliaalta vaikuttaminen 
Vaikuttaa vatsa- tai ilmavaivaiselta 
Jatkuva kanniskelu ja liikkeessä olon tarve 
 
 
 
 

 

 

Itkun määrä päivässä (h):  

 

HENGITYSTIEOIREET Havainnot 

 

Hengityksen rohina 
Vaikuttaa flunssaiselta, tukkoisuus, niiskutus 
Hengitystieongelmat (tukahtuminen, 
yskiminen, hengitysteiden vinkuna) 
Toistuvasti punakka ja kipeä kurkku (ei 
välttämättä tartunnan yhteydessä) 
Itkuäänen tai äänen käheys 
Toistuvat hikat 
Toistuvat hengitystietulehdukset (esim. 
korvatulehdukset) 
 
 
 

 
 

 
Listaa sairastetut hengitystietulehdukset 
(esim. korvatulehdukset):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KASVU  Havainnot  

 

 

Vähäinen painonnousu 
Painonlasku 
Liiallinen painonnousu 
Vaihteleva painonnousu 

 

 

 

 

 

Ks. neuvolakortti:  
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YÖLEVOTTOMUUS Havainnot 

 

Nukkumaan asettautumisen vaikeus 
Nukkuminen pää voimakkaasti takakenoon 
kääntyneenä kyljellä ollessa eli ”kaarella” 
Tiheä yöheräily 
Rauhaton tai helposti häiriintyvä uni 
Torkahtelu tai nukahtelu kesken päivän 
On mieluiten pystyasennossa, estelee 
makuulle asettamista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yöunien pituus: 
 
 
 
 
 
 
 
Yöheräilyjen määrä:  
 

 

 

 

 

Päiväunet (kesto ja määrä): 

 

 

 

MUUT HUOLENAIHEET Havainnot 

 

Allergiat tai yliherkkyydet 
Suolen toiminta (ripuli, ummetus, limaisuus, 
epätavallisen värinen uloste, paha haju) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvaile: 
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Onko jollakin toisella perheenjäsenellänne 

diagnosoitu refluksitauti? 

 

Kyllä 
Ei 

 

Lisätiedot:  

 

 

 

KOTONA KOKEILTAVAT HOITOKEINOT Havainnot  

 

KESKUSTELE NÄISTÄ ENSIN 
NEUVOLASSA! 
 

Asentohoito (pystyasennossa pitäminen, 
korotus vähintään 30 astetta, asentohoidon 
toteuttaminen myös nukkuessa ja 
hoitopöydällä, pystyasennossa pitäminen 
babysitterissä, myös syöttäminen enemmän 
pystyasennossa) 
 

Maidon sakeuttaminen 
Soseiden aloituksen aikaistaminen 
Mahdollisten liian tiheiden syöttövälien 
harventaminen 
 

Vältetään paineen tuottamista vauvan 
vatsaan esimerkiksi vaipan vaihdossa 
Kireän vaatetuksen välttäminen 
Kapalointi 
 
Ympäristön rauhoittaminen 
 

 
Äidin imetysdieetti  

 

 

 

 

 

Kuvaile:  
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LIITE 3: Checklist: Reflux Symptoms in Infants and Children under the age of 2 

years 
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LIITE 4: ”Refluksilapset” facebook-ryhmän palautteet seulontalomakkeesta 

 

En tiedä miten yleistä se on, mutta meidän pojan kohdalla monet kiinnittivöt huomiota 
voimakkaaseen kaarellevetoon sekä nukkuessa wttä sylissä ollessa. Kaarelle vetämi-
nen on loppunut nukkuessakin vasta viime aikoina koska oireilu on helpottanut. 
10. maaliskuuta kello 21:30 • En tykkääkään • 2 
 
Olisipa ollut hienoa jos tällainen lomake tai vertaistukisivut olisi olleet olemassa 12v. 
sitten kun oma lapseni sairasti vauvana 2v. asti refluksia! Vaikka minun refluksilapseni 
on kasvanut isoksi ja murkkuna sairastunut nyt rajusti uudelleen haluan kuitenkin tätä 
lomaketta kommentoida (myös siksi että työssäni tapaan refluksilapsia neuvolassa). 
Lomake tuntuu selkeältä mutta tarpeeksi yksityiskohtaiselta että siitä on myös meille 
ammattilaisille hyötyä ohjauksen ja diagnoosin suhteen. Toivottavasti annat tämän ylei-
seen käyttöön neuvoloihin kun valmistut - oikein hyvältä työkalulta vaikuttaa! 
10. maaliskuuta kello 21:33 • En tykkääkään • 2 
 
Hieno juttu! Meidän molemmilla muksuilla (6kk ja 3,5v) on oireena myös toistuvaa nie-
leskelyä nesteiden noustessa suuhun. 
10. maaliskuuta kello 21:35 • En tykkääkään • 2 
 
Kohtaan toistuvat sairastelut olisi ehkä hyvä tarkentaa toistuvat 
hengitystietulehdukset (esim. korvatulehdukset). Ja yöjuttuun, nukkuminen pää voi-
makkaasti takakenoon kääntyneenä kyljellä ollessa eli "kaarella". 
10. maaliskuuta kello 21:43 • En tykkääkään • 3 
 
Jäi äsken mainitsematta, että todella hyvä ja selkeä lomake 
10. maaliskuuta kello 21:44 • En tykkääkään • 3 
 
Ihan tosi mahtava juttu! Meillä vasta tuore diagnoosi (poika 1v.) ja neuvola oli kyllä täy-
sin ulapalla tässä asiassa. Nopeasti lukaistuna vaikutti kattavalta. Onkohan tuo kaarella 
nukkuminen yleistä, koska meillä se esiintyy hyvin voimakkaana. Ja tuossa ei tainnut 
olla mainintaa siitä, ettei lapsi halua olla vatsallaan. Se oli yksi ensimmäisistä asioista 
jotka minua huoletti ja johon kiinnitin huomiota. Mutta onpa hienoa, että tällainen työka-
lu on kehitteillä! 
10. maaliskuuta kello 22:11 • En tykkääkään • 3 
 
Kaiken kaikkiaan tosi hyvä lomake! Onkohan toista näin selkeää olemassakaan.. Hmm, 
mielestäni kaaristelut/pään heiluttelut/Sandiferin oireet olisi hyvä olla lomakkeella esim. 
tuossa kipu ja itku kohdassa, kun ainakin meillä esiintyy pahoina aikoina erillään noista 
muista aihealueista. Samaten voisi varmaan huomioida silent muodon/toistuvan mai-
don kuuluvan seilaamisen, musta ainakin tuntuu että meillä oksentaminen on kivutto-
mampi oire kuin jatkuva seilaaminen. Asennot missä ei viihdy yms. Mutta onhan näille 
toki vapaata tilaa lomakkeella rastitusten jälkeen. 
10. maaliskuuta kello 22:15 • En tykkääkään • 2 
 
Tuon mahallaan olon välttämisen lisäisin minäkin, tyypillinen meidän molemmille ref-
luksikoille vauvana. Kaarella ovat myös nukkuneet. 
10. maaliskuuta kello 22:20 • En tykkääkään • 2 
 
Ja voin yhtyä edellisiin, olisipa ollut aikanaan tällainen! Kaksi silent refluksikkoa olisi 
päässyt vähän helpommalla. Meidän lapset ovat olleet esimerkkitapauksina paikallisen 
neuvolan koulutuksissa. 
10. maaliskuuta kello 22:28 • En tykkääkään • 3 
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Tämä on hieno! Minäkin kaipaisin vielä lisäystä kaarelle vetämisestä ja yliojentuvuu-
desta. Lisäksi miettisin vielä kohdan "kohtuuton itku tai huuto" muotoilua, en ole varma 
onko sana kohtuuton tuohon kohtaan paras? Ehkä jokin neutraalimpi, kuten "liiallinen" 
tms.? 
12. maaliskuuta kello 13:36 • Tykkää • 1 
 
Hyvä, että tämä asia on puheena, ei ollut silloin 45v takaperin kun lapseni oli vauva. 
12. maaliskuuta kello 22:16 • Tykkää • 1 
 
Musta syömiskerrat kohdassa vois olla viitteelliset kellonajat, koska lapsi syönyt ja 
apukeinoissa mahdollisten liian tiheiden syöttövälien harventaminen. Meillä ainakin 
refluksikko hoiti refluksikipuaan olemalla rinnalla koko ajan, vaikka se pahensi tilannet-
ta loppupeleissä.. 
10. maaliskuuta kello 21:30 • Muokattu • En tykkääkään • 9 
 
Meidän silent -refluksikko nieleskeli ja hikkaili koko ajan. Muita oireita ei kipujen lisäksi 
ollut. 
10. maaliskuuta kello 21:32 • En tykkääkään • 4 
 
yölevottomuus voisi ennenminkin olla nukkumis ongelmat, meillä tyttö nukkui yöt hyvin 
päivisin nukkui useammissa pätkissä 20-30 min, taas hetki hereillä ja taas nukutaan. 
tälläistä kuullut myös muutamalta muulta refluksilapsen äidlitlä 
10. maaliskuuta kello 21:36 • En tykkääkään • 7 
 
Muuten oli loistava! 
10. maaliskuuta kello 21:37 • En tykkääkään • 2 
 
hyvä oli kaavake! neuvolassa olisi tosi hyödyllinen olla. näkisi terveydenhoitaja sekä 
lääkäri konkreettisesti mitä vaivoja vauvalla on, eikä vaan kuuluisi että se on ihan nor-
maalia. 
10. maaliskuuta kello 21:45 • En tykkääkään • 2 
 
Juu, tuon nieleskelyn voisi lisätä. Entä itsensä kaarelle vetämisen? Ja jatkuva kantelu 
ja liikkeessä pitäminen, olikohan ne jo siellä... 
10. maaliskuuta kello 21:47 • En tykkääkään • 8 
 
tosi hyvä! taidanki tulostaa ja ottaa huomenna mukaan neuvolaan. 
10. maaliskuuta kello 21:50 • En tykkääkään • 3 
 
Sen sijaan että keskustellaan neuvolassa, niin laittaisin että hoitavan lääkärin kanssa, 
ja loppuun lisäisin vielä refluksilapet ry:n nettisivun osoitteen hyvin näkyviin. Loistavaa, 
että tällaista tehdään!! 
10. maaliskuuta kello 21:51 • En tykkääkään • 4 
 
Tosi hyvä kaavake minunkin mielestä! Tuossa syömisvaikeudet-osiossa jäin mietti-
mään, miten vauvalta voi havaita syömisen pelon, sekä mitä tarkotetaan itsensä kakis-
telulla. 
10. maaliskuuta kello 21:52 • En tykkääkään • 1 
 
Kaarelle veto, sellainen "ojentelu" on meillä edelleen yksi tärkeimmistä oireista. 
10. maaliskuuta kello 22:17 • En tykkääkään • 5 
 
Kattava kaavake! Erityisen hyvä, että on tilaa myös itse kirjoittaa vapaasti lisätietoja. 
10. maaliskuuta kello 22:20 • En tykkääkään • 3 
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Alkoi lukiessa ihan itkettää kun ajattelin kuinka montaa tämä lomake tulee auttamaan, 
jo varhaisessa vaiheessa! Tämän kun olisin itse neuvolasta saanut reilut puolivuotta 
sitten niin monelta monelta itkulta ja kivulta olisi pieni poikani välttynyt! Jos jotain lisäi-
sin, niin tuon jo mainitun kanniskelun ja liikkeessä olon tarpeen, ja sit toi selän kaarelle 
vetäminen. Se oli meillä ihan ekoja selkeitä (näin jälkikäteen ajatellen) oireita. Mutta 
tämän lomakkeen laatinut on kyllä tehnyt niin korvaamattoman työn, kiitos!! 
10. maaliskuuta kello 22:23 • En tykkääkään • 9 
 
Ja tuo nukkumisongelmat oli meillä myös enemmän päivä- kuin yöaikaan, päikkärit 
muutaman kymmenen minuutin pätkissä pitkin päivää. 
10. maaliskuuta kello 22:24 • Tykkää • 2 
 
Mä olisin lisännyt tismalleen samat kuin Anne, eli nieleskely, selän kaarelleveto, jatku-
va liike rauhoittumiseen. Parempinakin kausina poika nukkuu niska kenossa. Sitten 
syöttötuolissa taaksepäin heittäytyminen, murina ja kiukkuitku, vaikka söisikin alkuun 
mielellään. Hysteeriseksi yltyvä itku, kun yrittää nukuttaa vaakatasossa, unikoulu ei 
etene mihinkään, vaan pahentaa unipelkoa. 
10. maaliskuuta kello 22:34 • Tykkää • 4 
 
Seulan lisäksi neuvoloille pitäisi antaa kunnon verkosto-ohjeet siitä, miten refluksivau-
vaa voidaan auttaa. Omalla kohdallani neuvolantäti tunnisti nieleskelyn takaisinvirtauk-
seksi (omilla silmillään asiaa todistaessa) ja kysyessä myönsi, ettei se ole kovin yleistä, 
mutta meidän pojalla siitä selvästi kyse. Mitään muuta ei sitten sanonutkaan. Ei neu-
voa, mikä auttaisi, mistä voisi kysyä apua – ei mitään! 
10. maaliskuuta kello 22:40 • Tykkää • 1 
 
Meilla myos molemmilla (toinen silent ja toinen oksentaa) ollut ongelmana ilman jaami-
nen jumiin mahaan syoton yhteydessa joka aiheuttaa suunnattoman kipuitkun. Tama 
seka maidossa etta kiinteissa ja paras ratkaisu on jumppapallon paalla pomppiminen 
lapsen kanssa pystyasennossa siten etta lapsen niska on tietenkin hyvin tuettu. Tama 
toimii paivin ja oin ja yleensa kipuitku loppuu kun royhtays tulee ylos joko oksennuksen 
kera tai ilman. 
10. maaliskuuta kello 22:42 • Tykkää • 2 
 
minäkin lisäisin nieleskelyn, selän kaarelle vedon ja tuon että pitää olla jatkuvasti sylis-
sä pystyasennossa ja liikkeessä! lisäksi tuo hikka. Ja ruoannousemista suuhun (vai 
onko se sitä kakistelua?) ei taittu mainita eikä hengityskatkoja. 
10. maaliskuuta kello 22:46 • Tykkää • 1 
 
Juu ja ne oireet on joskus niin huomaamattomia, outoja ja hiljalleen kehittyviä, että 
etenkin ensikertalaisten kohdalla olis hyvä, jos neuvolassa osattaisiin esittää jatkoky-
symyksiä. Meillä esim. otin puheeksi, että kiinteiden aloituksesta lähes kokonaan lop-
punut pulauttelu tuli takaisin, väheni kyllä parissa viikossa, mutta jäi päivittäiseksi rie-
saksi. Myöhemmin vasta itse tajusin, että poika oppi nielemään suurimman osan puk-
luistaan ja ulos tuli vain pieniä määriä, kuitenkin lähes joka aterian jälkeen. Jos neuvo-
lassa olis osattu kysyä nieleskelystä tai käsketty seuraamaan muutama päivä, niin oli-
simpa huomannut ongelman paljon aiemmin, enkä esim. suotta olis huudattanut "han-
kalaa vauvaa" toivottomissa unikouluissa, syyttänyt milloin liikkeellelähtöä, hampaita, 
kasvukipuja, ja turhaan pumpannut särkylääkettä jne. 
10. maaliskuuta kello 22:49 • Tykkää • 1 
 
kertomaa oli meillä kuopuksella (silent), paljon on hytkytty ja pompittu... 
10. maaliskuuta kello 22:50 • Tykkää • 1 
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Aivan mahtavaa että tällainen on työstetty! Meillä silent-tyttö jäi pitkään diagnosoimatta 
oireiden vähyyden vuoksi; alkoi oirehtia vasta 9kk iässä, oireet hikka, pahanhajuinen 
hengitys, yöhuutaminen.. Päivisin hyväntuulinen hyvin syövä tyttö..ja juuri koskaan ei 
siis ole pulautellut, oksentanutkin vaan kerran eläessään! :0 
10. maaliskuuta kello 23:17 • Muokattu • Tykkää • 1 
 
Meillä yksi selkeä ja pelottava vaiva oli maidon vetäminen "väärään kurkkuun", niin että 
välillä vauva meni ihan siniseksi ja luultiin et tukehtuu. Onko se sitten nielemis- vai 
hengitysongelmaa vai molempia? Tarkoitetaankohan tuolla hengitysongelmien kohdal-
la tukahtuminen-termillä just tätä? 
10. maaliskuuta kello 23:17 • Tykkää • 2 
 
Mekin saatiin apua vasta 8kk:n kohdalla, kun oireet yltyi jo niin pahaksi, että poika huu-
si koko ajan, ei syönyt mitään (parin lusikallisen jälkeen stoppi vaikka nälkä oli) ja veti 
selkäänsä kaarelle. Nämäkin kohtaukset piti käydä näyttämässä parille eri lääkärille 
ennenkuin saatiin diagnoosi. Tämä lomake kun olisi ollut neuvolassa käytössä niin olisi 
ollut pojan elämänalku huomattavasti helpompi. Jo heti sairaalassa huomasin, että 
poika itki aina syömisen jälkeen tai kesken syömistä. Ei kuitenkaan juuri pulautellut, 
mutta nieleskeli vedet silmissä ja jäykisteli. Kerroin ongelmista joka kerta neuvolassa, 
mutta normaalia kuulemma oli ja vaikka välillä poika naama punaisena huusi koko 
neuvolakäynnin niin kortissa luki vaan "iloinen, hyvin kehittyvä poika" Vihdoin kuukau-
sien huudattamisen jälkeen poitsu sai happosalpaajat käyttöön ja ihan kuin eri poika 
olisi saatu kotiin. 
10. maaliskuuta kello 23:35 • Tykkää • 1 
 
hyvä lomake... vauvana meidän pojilla oikeastaan molemmilla noi kaikki oireet... toinen 
ei nukkunukku päivällä eikä yöllä kun 10 min pätkissä kun oli silent versio ennemän niin 
ei tullut helpotusta hetkeksikään..ensimmäinen taas saattoi yöllä nukkua jopa 3-5 tuntia 
sen jälkeen kun olit syöttänyt ja samantien poika kaarioksenti kaikki niin sitten usein 
rauhottui ja nukkuin kunnes oli taas nälkä...päivällä taas ei nukkunu oikeastaan ollen-
kaan... 
11. maaliskuuta kello 4:33 • Tykkää • 1 
 
Tosi hyvä lomake, turhauttaa kun meilläkin on neuvolassa kaikki oireet laitettu normaa-
lin itkun piikkiin ja neuvolalääkäri totesi jopa itkun johtuvan minusta, koska lääkärissä 
lapsi ei itkenyt. kun puhuin refluksista, hän tulosti minulle nipun papereita refluksin oi-
reista, jotka todistavat, että meidän pojalla ei ole refluksia, koska paino ei ole laskenut. 
huoh! 
11. maaliskuuta kello 6:10 • Tykkää • 1 
 
Silent-muodon tunnistamiseen pitäisi saada enemmän tietoutta. 
11. maaliskuuta kello 7:02 • Tykkää • 5 
 
Lisäisin suolen toimimistiheyden. 
11. maaliskuuta kello 10:12 • Tykkää • 1 
 
Meillä ainakin myös ensimmäinen selkeä oire, jonka myös neuvolassa havaitisivat oli 
selän kaarelle vetäminen! Tapahtui myös kesken imetyksen, ruokailun jälkeen jne. Sil-
loin miettivät lihasten epätasapainojuttuja jne... 
11. maaliskuuta kello 11:44 • Tykkää • 2 
 
Ihana ihana kaavake Meillä tytöllä oikea diagnoosi tuli vasta 1,5-vuotiaana. Voi kuinka 
turhaan toinen joutuikaan kärsimään Tällaisesta lomakkeesta olisi ollut suuri hyöty! 
Meilläkin silent-versio eikä lapsi koskaan pulautellut, mutta makuuasennossa vain kir-
kui Maito- ja vilja-allergiat diagnosoitiin puolen vuoden iässä. Syömisongelmiin alettiin 
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kiinnittää huomiota vasta vuoden iässä. Pelkäsi siis syömistilanteita aivan hurjasti. 
Saattoi sanoa olevan nälkä, mutta kun pöytään pääsi niin alkoi hysteerinen itku Kos-
kaan ei pulautellut, vasta nyt 3,5-vuotiaana on vajaan vuoden ajan sanonut jotain so-
pimatonta syötyään, että "Äiti, tuli oksennusta suuhun" tai työntää sormiaan 
kurkkuun ja ilmoittaa, että "Äiti tuonne syvälle kurkkuun sattuu!" Nuo on vauvoilla niin 
vaikeita diagnosoitavia kun kukaan ei sitä raastavaa kipuitkua ole kotona kuulemassa 
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Tosi hyvä kaavake! Lisäisin vielä: nukkuminen pää taaksepäin vetäytyneenä ja pahan-
hajuinenhengitys. 
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Vaikuttaa hyvältä, kiitos tekijälle Mitä itsellä tuli mieleen niin ensimmäisiä oireita oli to-
della pinkeä maha "ilmapallo".Koliikkia oli kylllä varmaan kanssa, mutta siitäkin huoli-
matta mielestäni erityisen pinkeä maha.Lisäksi oireena on edelleen säpsähtely kipeänä 
eli on säikky äänille (jos ei ole kipeä ei säiky yhtään). 
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Totta, kipeänä "aistiyliherkkyyksiä" tai jotain sen tyylistä, tyypillistä molemmille lapsille 
edelleen. 
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