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 زردی

هایپر بیلیروبینمی است  آن زردی که اسم علمی

یکی از بیماری های نسبتا شایع در دوران نوزادی 

است و همانطور که از اسمش پیداست باعث تغییر در 

  .رنگ پوست نوزاد می شود

 

 

 

 

 

  از کجا بفهمید نوزاد زردی دارد؟
بعد از  شما الزم نیست کار خاصی بکنید چون معموالً

تولد و در بیمارستان به شما می گویند که نوزادتان 

 :اما اگر ،زردی دارد یا نه

 نوزادتان زرد تر شد رنگ د وترخیص ش 

  رنگ پوست نوزاد در ناحیه شکم، پاها و دست

 دها هم زرد ش

 سفیدی چشم نوزاد به زردی زد 

  نوزادتان بی توجه و خیلی خسته به نظر می

 رسید

 ریه می کرداگر با صدای بسیار بلند گ 

  اگر نوزادتان هر عالمت نگران کننده دیگری

 :داشت

 .حتما او را نزد متخصص ببرید

 

 

 

  چرا نوزادان به زردی مبتال می شوند؟
باال بودن سطح بیلی روبین خون دلیل اصلی زردی 

دوران نوزادی است. به طور معمول کبد وظیفه فیلتر 

دستگاه  کردن خون از این رنگدانه و فرستادن آن به

گوارش را جهت دفع بر عهده دارد. اما در ابتدای 

تولد کبد نارس نوزاد نمی تواند این وظیفه را به 

خوبی انجام دهد، بنابراین زردی می گیرد. به این 

 نوع زردی، زردی فیزیولوژیک هم گفته می شود.

 زردی معموال چه زمانی برزو می کند؟
ا سوم بعد از فیزیولوژیک معموال در روز دوم یزردی 

 .و بعد از یک هفته هم برطرف می شودبروز تولد 

 درمان زردی نوزاد
 فتو تراپی )نور درمانی( 

  تعویض خون

 !!!توجه داشته باشید
در صورتی که کودک تحت درماان فتاوتراپی اارار 

نگیرد ممکن است زردی او تشدید شود. اگر مقاادیر 

 خون جمع شود ممکان اساتروبین در زیادی بیلی 

 مغازی مهلک یدگید آسیب یا اشنوایین دچار وزادن

(kernicterus) شود. 

 فتوتراپی
روشی موثر و مطمئن برای پایین  "نور درمانی 

 .آوردن سطح بیلی روبین بدن است

ماوراء بنفش( متصاعد شده از المپ های ) UV نور

دستگاه فتوتراپی باعث تخریب بیلی روبین اضافی 

های تخریب شده از  خون می شود. بیلی روبین

 .طریق کبد نوزاد دفع می شود
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المپ های مورد استفاده در این درمان با *

 *ی معمولی تفاوت دارندامهتابی ه

 : در منزل مزایای فتوتراپی

 کاهش هزینه درمان 

 کاهش طول مدت درمان و بستری در بیمارستان 

 در ش ریسک انتقال عفونت به نوزادکاه 

 بیمارستان

 ا شدن طوالنی مدت مادر و نوزادجلوگیری از جد 

 جلوگیری از اتالف وات والدین 

 :نوردرمانی غیر تخصصیعوارض 
 روی چشم ها و اندام تناسلی  اثرات نامطلوب

 نوزاد
 ل شدن مدفوع و اسهال نوزادش 

  بدنبثورات روی 

 گرمازدگی زیاد نوزاد و کالفگی وی از گرما 

 یره یا برنزه شدن رنگ و ت کم آبی بدن نوزاد

  پوست نوزاد

  (ناشی از عریان بودن نوزاد)لرز 

 شدن ارنیه در صورت عدم استفاده از  زخم

 چشم بند

 سوختگی پوست 

حین فتو تراپی )نور درمانی(  های الزم توصیه

 :در منزل

  درجه تنظیم  23-25دمای اتاق نوزاد را حدود

 کنید.

 د.)به جز لباس های نوزاد را کامال بیرون بیاوری

 پوشک(

  )زیر دستگاه یک تشک پنبه ای نازک )سفید

 بیاندازید.

 .حتما چشم بند و شورت فتوتراپی بسته شود 

  به مدت  ساعت نوردرمانی..........  هربعداز

.................. نوردرمانی اطع و به نوزاد شیرکافی 

 دهید.)در صورت عدم ممانعت از جانب پزشک(

 وزاد که شامل )گود به عالئم کم آب شدن ن

پوست سرد، ،افتادگی، چشم ها، خشکی پوست

 .رنگ پریدگی، نداشتن اشک( توجه کنید

 درجه تنظیم 5/37-36دمای بدن نوزاد را بین

 کنید.

  نواحی مقعد و پرینه را تمیز نگه دارید و در

 .آن را تعویض کنید پوشکصورت خیس بودن 

  دتغییر دهی دایقه 30وضعیت نوزاد را در هر. 

و از خوابانیدن  به پشت، پهلو راست، پهلو چپ()

 به روی شکم خودداری کنید.

  در به وسیله چشم بند و ... به انسداد راه هوایی

 .حین نوردرمانی توجه کنید

  از مالیدن هر نوع کرم یا پماد بر روی پوست بدن

 .حین نوردرمانی خودداری کنید

  از نوزادتان به  دستگاه زردی منبع نورفاصله

.)از تغییر ورت استاندارد تعبیه شده استص

 فاصله خودداری کنید(

 می شود که: وصیهت

  از دادن شیرخشک، آب اند و ترنجبین به نوزاد

 .دچار زردی خودداری کنید

  بهتر است به نوزاد لباس هایی غیر از رنگ های

نارنجی و زرد پوشانده شود تا از خطای دید 

 جلوگیری کنید.

 اخطار:
  ساعت  24د خود را پس از هر زردی نوزا

ک فرمائید و در صورت چاستفاده از دستگاه 

حتما به ثابت ماندن یا باال رفتن زردی، 

بیمارستان مراجعه نمائید و درصورتی که زردی 

به حدی رسید که مورد تایید پزشک نوزادتان 

بود، فتوتراپی اطع گردد و دستگاه را 

 بازگردانید.

     

ت دستگاه فتوتراپی جهت دریافت و بازگش

 ابل از مراجعه هماهنگی فرمائید.  

 

 از دیگر خدمات مرکز:
  ICUاعزام کارشناس پرستاری به منزل و بیمارستان)خدمات

 جهت بیماران نیازمند مراابت های ویژه در منزل(  در منزل

 اعزام مرااب جهت بیمار، سالمند و کودک به منزل و بیمارستان

 و کیسه کلستومی  زخم دیابتیم بستر،مراابت های نوین از زخ

 خدمات رایگان مشاوره پزشکی، پرستاری و تغذیه ای

 ارسال دستگاه فتوتراپی)مخوص زردی نوزادان(

 گذاشتن سوند معده، ادراری و خارج کردن آن

 ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل

 سنجش و کنترل فشارخون و اندخون

 گاهنمونه گیری خون و ارسال به آزمایش

 هماهنگی آمبوالنس جهت انتقال بیمار

 انواع پانسمان و کشیدن بخیه

 اجاره انواع تجهیزات پزشکی

 انجام فیزیوتراپی در منزل

 گفتار درمانی در منزل

 تزریقات، وصل سروم

 و سایر خدمات مجاز در منزل
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