
 زردی نوزادی چیست ؟

بیماری شایع و اکثرٌا خوش خیم دوره نوزادی می باشد.            

این بیماری واگیردار نیست و بروز و ش.ت آن ارتباطدی           

 با رژیم غذایی یا عفونت ن.ارد 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا نوزادان زردی می گیرند ؟

علت بروز زردی معموال تغییراتی است که در چن. روز           

اول زن.گی برای سازگاری جنیدن بدا زند.گدی خدار                 

 رحمی اتفاق می افت. 

زردی نوزادی معموال خودبخود برطرف می شدود ویدی         

درمان نکردن آن اگر از ح. مشخصی که برای هر نوزاد            

مق.ارش متفاوت است ، باالتر رود و یا اگر به دییل یک            

بیماری دیگر باش.، می توان. باعث ایجاد آسیب مدغد ی           

 در نوزاد شود 

 

 زردی نوزاد چگونه درمان می شود؟

ه.ف از درمان زردی جلوگیری از آسیب مغ ی در ندوزاد            

می باش.  طول درمان در مورد هر نوزادی متفاوت اسدت و              

به عواملی مانن. سن نوزاد ، وزن نوزاد ، سن حاملگی مادر ،             

گروه خونی مادر و نوزاد و رسی.ه بودن یا نارس بودن نوزاد     

 بستگی دارد 

در درمان زردی از نور درمانی استفاده می شود  کده بدرای                

این کار از المپهایی استفاده می شود که با مدهدتدابدی هدای                  

 معمویی تفاوت دارد 

به دییل حساس بودن چشم و ناحیه تناسلی ، بای. این مناطد              

 در طی نور درمانی پوشی.ه ش.ه باشن. 

در طی درمان بای. به طور مرتب از نوزاد آزمایش خدون        

گرفته شود  این کار اگرچه خوشایدند. ندیدسدت ، ویدی                 

ضروری است تا پ شک بتوان. در مدورد طدول درمدان               

 تصمیم مناسبی بگیرد 

 

در طی درمان به فواصل مختلف  مدقد.ار زردی ندوزاد                

 چک می شود 

بع. از کاهش مق.ار زردی نوزاد به مق.ار بی خطر ، ندور             

درمانی قطع می شود و با فاصله زمانی چن. ساعت مج.دا      

آزمایش خون جهت اطمینان از اف ایش ندیدافدتدن زردی             

 انجام می گردد 

 

گاهی بعضی از نوزادان به سرم یا داروهای خدا  ندیداز              

پی.ا می کنن.  در مواردی ممکن است  به تعویض خدون        

 نیاز باش.  ، که ی وم آن را پ شک تعیین می کن. 



توصیه هایی که باید در حین نور درمانی رعایت         

 کنید :

      از دادن موادی مانن. ترنجبین ، شیر خشک و نظیر

 این مواد به نوزاد خودداری کنی. 

          رژیم غذایی مادر در کاهش زردی نوزاد تاثیدری

 ن.ارد 

              تابش نور به پوست نوزاد باعث کداهدش زردی

 نوزاد می شود 

             .در طی نور درمانی ، نوزاد را  طوری  جابجا کنی

 که نور به همه جای ب.ن او بتاب. 

            ممکن است در طی درمان ، نوزاد کمی بیحال بده

نظر برس. تا اجابت م ا  شل داشته بداشد. ، کده             

 معموال اهمیتی ن.ارد 

       طول م.ت درمان و بستری نوزاد در بیمارستان بده

نتیجه آزمایشات و نظر پ شک معدایدب بسدتدگدی             

دارد  پس در این مورد با حوصله و شکیبا باشی. و 

 تصمیم گیری را به عه.ه پ شک معایب برس. 
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