چْى تؼذاد گلجْلِبی لرهس حبهل
اکطیژى در آًِب زیبدتر اضت ّ کجذ جْاى
آًِب ًوی تْاًذ ثیلی رّثیي اظبفی را

آیا باید از ابتالی ووزادم به زردی وگران باشم ؟

ثیػتر از ًیوی از ًْزاداى طجیؼی ّ

هتبثْلیسٍ کٌذُ .ر چَ ضطح ثیلی رّثیي

ضبلن در چٌذ رّز اّل زًذگی در پْضت

ثبالتر از ًرهبل هی رّد ،زردی از ضر ثَ

صْرت خْد تَ رًگ زرد پیذا هی کٌٌذ.

پبئیي ثَ ضوت گردى ّ ضپص ثَ لفطَ

اگر کْدک غوب چٌیي اضت ،احتوبالً

ضیٌَ پیع هی رّد تب ایٌکَ در هْارد

چیس ًگراى کٌٌذٍ ای ًیطت ّلی

غذیذ ًِبیتبً ثَ پٌجَ پب هی رضذ .ایي

هخصْصبً اگر غکن ّ یب پبُبی کْدک زرد

ًْع زردی کَ اصطالحبً فیسیْلْژیک

ثَ ًظر هی رضذ ثبیذ آًرا ثَ پسغک خْد

ًبهیذٍ هی غْد (ثرخالف اًْاع ًبدر ّ

ًػبى دُیذ.

غذیذتری کَ ثذلیل ثیوبری کجذی یب
ًبضبزگبری خًْی ثب هبدر ایجبد هی
غْد) هؼوْالً خطری ثرای ضالهت
غیرخْاراى ضبلن ّ رضیذٍ (ًَ هبَُ
هتْلذ غذٍ) هحطْة ًوی غْد.

شیوع زردی در ووزادان چقدر است ؟

اگر کْدک غوب ثَ ّلت طجیؼی هتْلذ

غًْذ کَ پص از یک ُفتَ زردی آًِب
ًبپذیذ هی غْد .در
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ًبرش ًیس کَ دچبر زردی غذٍ اًذ پص از
تْلذ ػالئن از ثیي هی رًّذ.

دفتر اعتببر بخشی و حبکویت ببلینی

دانشگبه علوم پزشکی شهرکرد
بیوبرستبى سیذالشهذاء (ع) فبرسبى

پمفلت آموزشي ويژه مادران

»زردي نوزادي «

غذٍ اضت در ُفتَ اّل احتوبالً ًظیر
یک فرغتَ لپ صْرتی ثَ ًظر هی آیذ.
ّلی اگر زّدتر از هْلغ ثَ دًیب آهذٍ
ثبغذ ،هوکي اضت کوی ثیػتر طْل
ثکػذ تب پْضتع صْرتی رًگ ثػْد.
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یب رّز ضْم پص از تْلذ دچبر زردی هی

به نام خدا

چه چیسی باعث آن می شود ؟

زردی در یک کْدک ضبلن زهبًی اتفبق
هی افتذ کَ ضطح ثیلی رّثیي در خْى
ثبال هی رّد .ثیلی رّثیي هبدٍ غیویبیی
اضت کَ در اثر تخریت طجیؼی
ضلْلِبی لرهس پیر تْلیذ هی غْد.
ًْزاداى ضطح ثیلی رّثیي ثبالتری دارًذ

هسئول بخش : NICUخبنن چراغی

ُبی ثب پْضت رّغي ثِتر ػول هی

در هؼرض ًْر خْرغیذ در صجح زّد ّ یب

کٌذ ،ثرای ثچَ ُبی دیگر ،زردی

ػصر دیرّلت ثَ پبئیي آّردى آى کوک

ضفیذی چػن یب لثَ را چک کٌیذ).

کٌیذ .اگر کْدک غوب دچبر ًْع ًبدر

هی رضذ هوکي اضت پسغک اًجبم

زردی ًبغی از ًبضبزگبری خًْی ثبغذ

آزهبیػبتی را ثرای اًذازٍ گیری ضطح

ّ ثیلی رّثیي تب ضطح خطرًبک ثبال رّد

ثیلی رّثیي در خْى ّ تػخیص ظرّرت

هوکي اضت ًیبز ثَ تؼْیط خْى داغتَ

درهبى پیػٌِبد ًوبیذ .اگر کْدک،

هْلتی اضت کَ هؼوْالً ثذّى ُیچ

ثبغذّ .لی خیبلتبى راحت ثبغذ کَ

رضیذٍ هتْلذ غذٍ ّ از ضبیر جِبت

هذاخلَ ای ثَ ضرػت از ثیي رفتَ ّ

آزهبیع خًْی  RHکَ در زهبى ثبرداری

ضبلن اضت ،اکثر پسغکبى درهبى را

ثخبطر داغتَ ثبغیذ زردی ّظؼیتی

اثرات دراز هذت ًذارد( .هگر در هْارد

ثرای آزهبیع ًبضبزگبری

غذیذ)

اًجبم دادٍ ایذ غوب را از احتوبل ّلْع

اگر ُر گًَْ تردیذی داریذ ،ثب پسغک
خْد هػْرت کٌیذ تب هطوئي ثبغیذ کَ
ثرای ثرگرداًذى رًگ صْرتی کْدکتبى
درضت ػول هی کٌیذ.

Rhesus

چگووه می توان زردی را درمان کرد؟

اگر کْدک غوب هجتال ثَ زردی ثَ ًظر

غرّع ًوی کٌٌذ هگر ایٌکَ ضطح ثیلی
رّثیي ثبالتر از  15هیلی گرم در دضی

ًبضبزگبری ثب ًْزادتبى آگبٍ هی ضبزد،

لیتر خْى ثرضذ ،از اّایل دَُ

آًگبٍ ثَ هٌظْر پیػگیری از ایي هػکل

زردی ثْضیلَ فتْتراپی درهبى هی غذٍ

آهپْل آًتی رّگبم دریبفت خْاُیذ ًوْد.

اضت.

چگووه می تواوم بفهمم که کودک مه
دچار زردی است؟

هتخصصیي اًجبم ایي آزهبیع ضریغ را

در هٌسل ثرای اهتحبى زردی تْصیَ هی
کٌٌذ:

1970

هؼوْالً کْدک ثرای یک یب دّ رّز ثرٌَُ
ّ در حبلیکَ چػوِبیع ثب یک پْغع
هحبفظ پْغبًذٍ غذٍ اضت زیر ًْر
فلْرضٌت لرار هی گیردًْ .ر فلْرضٌت
ثبػث تخریت ثیلی رّثیي اظبفی خْى

در اتبق ثب ًْر کبفی فػبر هالیوی

هی غْد .ثیلی رّثیي ُبی تخریت

رّی لفطَ ضیٌَ کْدک ّارد کٌیذ ،اگر

غذٍ از طریك کجذ دفغ هی غْد.

ٌُگبم ثرداغتي فػبر ،تَ رًگ زردی

اگر ضطح ثیلی رّثیي کْدک غوب

رّی پْضت ثبلی ثوبًذ ثب پسغک خْد

آًمذر ثبال ًیطت کَ ًیبزی ثَ فتْتراپی

هػْرت ًوبئیذ( .ایي رّظ ثرای ثچَ

داغتَ ثبغذ هی تْاًیذ ثب لرار دادى ّی

