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 GT-PA-136:                                  کد سند 

 واحد آموزش سالمت

 99بهار  

 05256453-56شماره تماس :

 درمان زردی:

پزشک برای تشخیص و تعیین روش درمانی سطحط      

بیلی روبین خون را چک می کند. با توجه به سن، وزن  

نوزاد و میزان بیلی روبین خون پزشک نور درمانطی را    

برای نوزاد توصیه می کند. این نور باعث تخریب بیلطی   

روبین اضافه خون می شود. اگر زردی خون باال باشد و  

تا سح  خحرناکی باال رود ممکن است نیاز به تعویط   

 خون باشد.

 

در زمان استفاده از دستگاه فتوتراپی به موارد زیرر  

 :توجه داشته باشید

نوزاد را برهنه تنها با پوشک ناحیه تطنطاسطلطی و          -

 پوشاندن چشم ها در زیر نور قرار دهید.

درجه سانتطی گطراد      72  –72دمای اتاق نوزاد باید - 

 

طی درمان نوزاد را بخوبی تغذیه کنید. نوزاد را باید   -

طوری تغذیه نمود که دو ساعت زیر نور قرار بگیطرد.  

هر چه نوزاد بهتر تغذیه شود بیشتر از فتوتراپی بهره 

مند خواهد شد. در صورت بی قراری و گریه تا حطد     

امکان تحمل کنید به این منظور می توانید نطوزاد را    

 زیر نور نوازش کنید.

پس از بیدار شدن و بی قراری نوزاد جهت تغذیه و  -

تعوی  پوشاک، چراغ خاموش شود و حین تغطذیطه   

 چشم بند برداشته شود.

پس از بیدار شدن و بی قراری نوزاد جهت تغذیه و  -

تعوی  پوشاک، چراغ خاموش شود و حین تغطذیطه   

 چشم بند برداشته شود.

ممکن است نوزاد در حین نور درمانی دچار عالیطم   -

بی حالی، کم آب شدن پوست، شل شدن مطدفطو ،   

کاهش دمای بدن و ایجاد لکه های قرمز در بدن شود 

که  جای نگرانی وجود ندارد ولی در صورت تشدیطد  

 عالیم به پزشک اطال  دهید.

 

مادران نطوزادان  -منابع : مادران نوزادان لیفر  

 ضیغمی

 زردی نوزادی 
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 شیوع زردی در نوزادان چقدر است؟

درصد نوزادان ترم در روز دوم یا سوم تولد دچار            06

زردی می شوند. اغلب این حالت پس از یک هفته            

درصد نوزادان نارس بین        06برطرف می شود.      

روزهای پنجم و هفتم پس از زایمان به این حالت             

 دچار می شوند.

 زردی غیرطبیعی چیست؟

 زرد شدن نوزاد در روز اول تولد -

گروه خونی مادر منفی و گروه خونی پدر مثبت             -

 باشد.

قبال در خانواده سابقه بستری نوزاد بعلت زردی،           -

تعوی  خون، عقب مانده ذهنی یا معلولیت ناشی از          

 زردی وجود دارد.

نوزاد همزمان با زردی دچار بی حالی و تب و عدم              -

 شیر خوردن شود.

زردی نوزاد شدید باشد و تا نوک انگشتان برسد و            -

 روز طول بکشد. 2 - 06بیش از 

 گرم باشد. 7066وزن نوزاد موقع تولد کمتر از  -

 

 

 

 عوارض عدم درمان زردی شدید:

در صورت عدم درمان بسیاری از نوزادانی که زردی  -

شدید را تجربه کرده اند دچار مغزی مطی شطونطد.        

نوزادانی که دچار زردی شدید شده اند باید از نطر      

 شنوایی و سایر عوارض پیگیری شوند.

 

 

 

 

 

 
 

 زردی در نوزادان

یرقان در نوزادان سالم بعلت افزایش میزان بطیطلطی    

روبین خون ایجاد می شود. بیلی روبین یطک مطاده      

شیمیایی است که حین تخریب گلبولهای قرمز خون 

تولید می شود. سح  این ماده در نوزادان بیطشطتطر     

است، زیرا تعداد گلبولهای قرمز خون بیشتری دارند 

و کبد نارس آنها نمی تواند این میزان بیلی روبطیطن     

اضافه را دفع کند. هر چه سح  بیلی روبین بطاالتطر    

برود زردی از سر به پایین به سمت گردن و سطسطس   

قفسه سینه پیطش می رود تا اینکطه در موارد شدید 

 رسد.به اندامها می

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy0PDw2cXhAhXNaVAKHTqhAv0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fm-lab.ir%2F%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25AF%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C%25D8
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFu9GFiMXhAhUK3xoKHQkeDk4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.alzahra-lab.com%2Findex.php%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C-%2

