زردی ﻧﻮزادی ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ و اﮐﺜﺮا ﺧﻮشﺧﯿﻢ دوره ﻧﻮزادی

وزن ﻧﻮزاد ،ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،ﮔﺮوه ﺧﻮن ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ،رﺳﯿﺪه ﺑﻮدن

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﺳﺮم ؛داروﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ

اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ آن وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻠﯽروﺑﯿﻦ در ﺧﻮن و

ﯾﺎ ﻧﺎرس ﺑﻮدن ﻧﻮزاد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در درﻣﺎن زردی از ﻧﻮردرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻣﻮاردی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻟﺰوم آن را

ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻧﻮزاد اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮوز و ﯾﺎ ﺷﺪت
آن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻧﺪارد.

ﻻﻣﭙﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽﻫﺎی
ﭼﺮا ﻧﻮزادان زردی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز زردی ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ روز اول
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ اﺗﻔﺎق

ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻔﺎوت دارد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﭼﺸﻢ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در
ﻃﯽ ﻧﻮردرﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
در ﻃﯽ درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ از ﻧﻮزاد آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
زردی ﻧﻮزادی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﻋﺪم درﻣﺎن
آن اﮔﺮ از ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮزاد ﻣﻘﺪارش ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ

اﯾﻦ ﮐﺎر اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻃﻮل درﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی در ﻧﻮزاد ﺷﻮد.

در ﻃﯽ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار زردی ﻧﻮزاد ﭼﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی در ﻧﻮزاد ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﻮل درﻣﺎن
در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻧﻮزادی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ ﻧﻮزاد،

 از دادن ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻧﺠﺒﯿﻦ ،ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ،و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺑﻪ
ﻧﻮزاد ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
 رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎدر در ﮐﺎﻫﺶ زردی ﻧﻮزاد ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد.

زردی ﻧﻮزادی ﭼﮕﻮﻧﻪ درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻫﺪف از درﻣﺎن زردی؛ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺳﯿﺪن ﻣﻘﺪار ﺑﯿﻠﯽ روﺑﯿﻦ ﺑﻪ

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﯿﻦ ﻧﻮردرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار زردی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯽﺧﻄﺮ ؛ ﻧﻮردرﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ

 ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻮزاد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ زردی ﻧﻮزاد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺪداً ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ

ﭘﺲ در ﻃﯽ درﻣﺎن ﻧﻮزاد را ﻃﻮری ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ

اﻃﻤﯿﻨﺎن ازﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ زردی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺎی ﺑﺪن ﻧﻮزاد ﺑﺘﺎﺑﺪ.

ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ
 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﯽ درﻣﺎن ﻧﻮﻮزاد ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺤﺎل ﺮ
ﻣﺰاج ﺷﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد.
اﺟﺎﺑﺖ ج

ﻣﻣﻨﺎﺑﻊ :ﮐﺘﺎب ﻧﻠﺴﻮن

ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺪت درﻣﺎن و ﺑﺴﺘﺮی ﻧﻧﻮزاد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻪ
 ﻃﻮل ﻣﺪ

ﻧﻮزاداان

اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ
ﺴﺘﮕﯽ دارد .ﭘﺲ در ﻦ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺴ

در ﻧﻮزاد
زردی ر

ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ
ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﮔﯿﺮی را ﺑﻌﻬﺪه ﮏ
ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺷ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 در ﯽ

آﻣﻮزش ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ" .
ش
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ
ﺖ
" ﻗﻔﻞ

ﺑﺎ آرزوی ﺑﻬﺒﺒﻮدی و ﺳﻼﻣﺘﯽ روزاﻓﺰون

ﺳﺘﻬﺎ و
ﺼﻮﺻﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﻣﮑﺮر دﺳ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺼ
اﺳﺘﺤﻤﺎم روزاﻧﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺧﯿﺺ )ﺟﻬﺖ وﯾﺰﯾﺖ ﻣﺠﺪد ﻃﯽ  24ﺗﺎ
ﻪ
 ﺑﻪ

آآدرس :ﮐﺎﺷﺎن -ﺑﻠﻮار ﻗﻗﻄﺐ راوﻧﺪی -ﺟﻨﺐ دااﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮاﻣﻣﯽ:

 48ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ؛ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ؛ اﻧﺠﺎم آْزﻣﺎﯾﺶ و ( ..ﺗﻮﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﯿﺪ.

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﺠ
از اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻧﺴ
Email: be
eheshtihospital@kaaums.ac.i
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را دارﯾﻢ.
ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ ا
ﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری در ﺧﺼ
ﭘﻤﻔﻠﺘﯽ ﮐﻪ ددر دﺳﺖ دارﯾﺪ ﺣﺎوی اﻃ
ﺼﻮص
ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رروﻧﺪ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ آآن
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر
زﻣﺴﺘﺎن 91

