 -٤درﻣﺎن ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ :

 -٥ﻋﻮارض زردی در ﻧﻮزادان :

اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭙﮭﺎی ﻣﮭﺘﺎﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻣﻨﺰل
ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ زردی ﻧﻮزاد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﻧﺪاردﺑﻠﮑﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮاﺗﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺮد ﯾﺎ
ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﻮزاد،ﮐﻢ آب ﺷﺪن ﺑﺪن
ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻻﻣﭗ ﺑﺮروی ﻧﻮزاد را ﺑﮫ
ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.

در ﺻﻮرت زردی ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﻮزاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻋﻮارض ﺧﻄﺮ ﻧﺎک و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻧﺎﺷﻨﻮاﺋﯽ ،ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی ،ﮐﻨﺪ ذھﻨﯽ ،اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل
ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮭﺎی اﻧﺪاﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ
رخ دھﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰآﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮭﯿﺪاﮐﺒﺮآﺑﺎدی

ﺗﺠﻮﯾﺰ داروھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺮﻧﺠﺒﯿﻦ ،ﺷﯿﺮ
ﺧﺸﺖ وآب ﻗﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در درﻣﺎن زردی ﻧﻮزاد
ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﮭﺎل وﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺪن وﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻧﻮزاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ
روﺷﮭﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﭘﺲ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﻮارد زردی ﻧﻮزاد و ﭘﺮھﯿﺰ از
درﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺑﺮوز ﻋﻮارض
ﻧﺎﺷﯽ از زردی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.

زردی در ﻧﻮزاد

ﮔﺮد آورﻧﺪه:
دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﮐﺸﺎﮐﯽ

ﻗﻄﻊ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در زردی ﻧﻮزاد ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد
ﺧﺎص و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺮ دھﯽ ﻣﮑﺮر در روزھﺎی اول
ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از زرد ﺷﺪن ﻧﻮزاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ.
٤

ﺑﺎھﻤﮑﺎری ﮔﺮوه ﻧﻮزادان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮭﯿﺪاﮐﺒﺮآﺑﺎدی
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 -١زردی در ﻧﻮزاد ﭼﯿﺴﺖ؟

 -٢ﻣ ﻮاردی ﮐ ﮫ زردی ﺑ ﺎ ﺧﻄ ﺮات
ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﻤﺮاه اﺳﺖ:

 -٣درﻣﺎن زردی :

ﺣﺪود  %٦٠از ﻧﻮزادان ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ
ﻃﺒﯿﻌﯽ)ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ( ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری )ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ(
زرد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﮔﺮﭼ ﮫ ﺑ ﺮوز زردی را ﺑﺎﯾ ﺪ ﺟ ﺪی ﮔﺮﻓ ﺖ وﺑ ﮫ
ﭘﺰﺷ ﮏ ﻣﺮاﺟﻌ ﮫ ﻧﻤ ﻮد وﻟ ﯽ ﺑﺮﺧ ﯽ ﻣ ﻮارد زردی
ﺑ ﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧ ﺎک ﺑ ﻮده وﺑﺎﯾ ﺪ ﺑ ﮫ ﺳ ﺮﻋﺖ ﺑﺮرﺳ ﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ:

ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ زردی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ
ﻣﻐﺰی وﺟﻮد دارد.

زردی دراﺑﺘﺪا ازﺻﻮرت ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ
روی ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ وﺷﮑﻢ ودرﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی دﺳﺖ
و ﭘﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ زردی ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ از
روز دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺗﺎ روز
ﭘﻨﺠﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﭘﺲ ازآن ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻋﺮض
ﭼﻨﺪ روز ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
اﮔﺮﭼﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ و
اﺛﺮات ﺳﻮء زردی ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺮروی ﻣﻐﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوز زردی در ﻧﻮزاد را ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻼع
داد.ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﯿﺰان آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻻزم ﺑﮫ
ﺷﺪت زردی ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺑﺮوز زردی در ﺳﺎﻋﺎت اول ﻋﻤﺮ.
اداﻣﮫ زردی ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از دو ھﻔﺘﮫ.
ﺑ ﺮوز زردی در ﻧ ﻮزادی ﮐ ﮫ ﻧﺎﺳ ﺎزﮔﺎری

دو روش راﯾﺞ ﺑﺮای درﻣﺎن زردی وﺟﻮد دارد:

ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر دارد.
زردی در ﻧ ﻮزادی ﮐ ﮫ ﻓﺮزﻧ ﺪ ﻗﺒﻠ ﯽ ﺧ ﺎﻧﻮاده
ﺳ ﺎﺑﻘﮫ زردی ﺷ ﺪﯾﺪ و ﯾ ﺎ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ ﺧ ﻮن

 -١ﻓﺘﻮﺗﺮاﭘﯽ :ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭗ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮر ﺑﮫ
ﻧﻮزاد ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

داﺷﺘﮫ.
زردی ﻧ ﻮزادی ﮐ ﮫ در ﺧ ﺎﻧﻮاده ﺳ ﺎﺑﻘﮫ
ﺑﯿﻤ ﺎری ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿ ﮏ ﯾ ﺎ ﻣ ﺮگ در ﺷ ﯿﺮ ﺧ ﻮار
ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.

 -٢ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮن :در ﻣﻮارد زردی ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺰﺷﮏ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ودر ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد.

زردی در ﻧﻮزاد ﻧﺎرس ﯾﺎ ﮐﻢ وزن.
ﻣ

ﮫ زردی ﺑ

ﻮاردی ﮐ

ﺎﻋﻼﺋﻢ

دﯾﮕﺮﺑﯿﺤﺎﻟﯽ،ﺷ ﯿﺮﻧﺨﻮردن ،ﯾﺒﻮﺳ ﺖ،ﻧﻔﺦ
ﺷﮑﻢ وﻏﯿﺮه ھﻤﺮاه اﺳﺖ.
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