
 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای بیمار

 توصیه های مراقبتی در زردی نوزاد

 واحد آموزش سالمت به بیمار 

 بیمارستان قدس پاوه 

عوارض عدم درمان به موقع زردی 

 نوزادی 

در مواردی که زردی شدید بوده و بهه           

موقع جهت درمان مراجعه نشود ممکه        

 است عوارض زیر ایجاد گردد : 

بیلی روبی  ) ماده ای که سبب زرد            -1

شدن پوست نوزاد شده ( در مغز رسوب         

” کرده و ضهایهعهه ع هبهی بهه نها                   

ایجاد می شهود در ایه        “   کرنیکتروس

حالت نوزاد ابتدا خواب آالود و تحهریه          

پذیر شده به تدریج شیر نخهورده و در           

نهایت با برآمده شدن مالج ، تشهجهج و           

 فلج اندا  ها بیماری کامل می شود. 

بعضی نوزادان در ای  مرحلهه فهو            -2

می کججد و آن ها که زنده می مانجد تها            

آخر عمر مشکال  فلج مغزی ، عهبهب           

ماندگی ذهجی و کری را با خود خواهجهد     

 داشت. 

 روش های درمانی بیماری زردی 

نور درمانی  با استفاده از المپ های فلورسجت مخ هو  ، ایه                   -1

 روش شیوه ای موثر در کاهش زردی نوزاد است. 

چجانچه میزان زردی خیلی باال باشد و نور درمانی  نتواند در مد                -2

معی  زردی را کاهش دهد تعویض خون نوزاد روشی مهجهاسهب در                

 درمان ای  بیماری محسوب می شود. 

 

 توصیه به مادران عزیز 

قطع شیر دهی  به هیچ وجه توصیه نمی شود ) مهرهر بهه                     -1

 صالحدید پزش  معالج (  

استفاده از المپ های مهتابی خانری کمکی به درمان نهمهی              -2

 کجد و تجها سبب تاخیر در درمان صحیح می شود.  

باید از م رف موادی مثل آب قجد ، ترنجبی  و شیهرخشهت               -3

خودداری شود زیرا ای  مواد تاثیر چجدانهی در درمهان زردی               

ندارند و ممک  است به دلیل داشت  ناخال ی مشهکهالتهی در               

 نوزاد ایجاد نماید و سبب تاخییر در درمان شود. 
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 زردی 

درصد نوزادان    34درصد نوزادان رسیده و       24تبریبا  

نارس پس از تولد دچار درجاتی از زردی می شهونهد          

ای  زردی معموال در سفیدی چشم و پوست نهوزاد           

 قابل مشاهده است. 

 علت بروز زردی 

در اثر تخریب طبیعی گلبول های قرمز خون ، مهاده           

ای به رنگ زرد مایل به شبز به نا  ) بیلی روبیه  (                

در خون ایجاد می شود ای  ماده به طور طبیعی بهه       

وسیله کبد از خون برداشته می شود از آن جها کهه              

کبد نوزاد رسیدگی کامل را ندارد در هفته اول تولهد           

معموال ای  ماده در خون زیاد شده و سبهب ایهجهاد       

 زردی نوزاد می گردد.  

 

 چه عواملی می توانند سبب بروز زردی در نوزاد شوند ؟  

 نارسایی طبیعی کبد نوزاد 

 وجود عفونت در نوزاد 

 تاخیر در دفع مدفوع نوزاد 

 تغذیه ناکافی با شیر مادر 

 م رف بعضی داروها توسط مادر 

 نکات مورد توجه مادران   

           ممک  است شما تجربه ی کافی در تشخیص زردی نهداشهتهه

باشید زیرا تخمی  میزان و شد  زردی نوزاد با چشم و بهدون             

انجا  آزمایش بخ و  در نوزادانی که رنگ پوست تهیهره ای             

 دارند مشکل است و ممک  است مججر به اشتباه شود. 

                دقت کجید که زرد شدن پوست از سر و گردن شروع شده و بهه

تدریج به تما  بدن گسترش پیدا می کجد بجابرای  در صهورتهی             

که زردی در کف پا نیز دیده شود نشان دهجده مهیهزان بهاالی                

 زردی است. 

                  در صورتی که متوجه زرد شدن رنگ پهوسهت نهوزاد شهدیهد

بالفاصله به پزش  مراجعه کجید تا با آزمایش سریع و به موقهع             

 میزان زردی خون نوزاد اندازه گیری شود. 

              تجربه کم شیر دهی و یا اثرا  ناشی از بیهوشهی در

مادرانی که برای اولی  بار صاحب فرزند شده اند و یها      

از طریق سزاری  وضع حمل کرده اند سبب تاخیر در          

شروع شیردهی و شیردهی ناکافی شده و احهتهمهال            

بروز زردی در نوزاد را افزایش می دهد شهمها بهایهد               

بدانید که با رعایت روش های صحیح شیردهی مهی           

 توانید از زردی پیشریری نمائید. 

  الز  است از کافی بودن شیر خود برای تغذیه نوزاد

اطمیجان حاصل کجید برای ای  کار خوب است بدانید 

 به نکات زیر توجه داشته باشید: 

بار  2-0ساعت  20در صور  کفایت شیر ، نوزاد در            -1

بار مدفهوع     0-3پوش  خود را خیس می کجد و حداقل         

 می نماید. 

رنگ مدفوع نوزاد تا روز چهار  تولد باید رو به زردی           -2

برود چجانچه رنگ مدفوع سبز یا سیاه باقی بماند نشانهه           

 کم خوردن شیر است. 


