صسدی اص هطکالت ضایع دٍساى ًَصادی است ٍ ٨0دسغذ
ًَصاداى ًاسس ٍ  ٦0دسغذًَصاداًی کِ تِ غَست کاهل تذًیا
آهذُ اًذ  .دس ّفتِ اٍل تعذ اص تَلذ تِ آى هثتال هی ضًَذ .
 .الثتِ

اکثش ًَصاداى دس چٌذ سٍص اٍل تَلذ صسد هیطًَذ

احتوال ٍقَع ایي عاسؾِ دس ًَصاداى ًاسس تیص اص ًَصاداى
بيمارستان پيامبر اعظم (ص) قشم

آنچه باید والدین

درمورد زردی نوزاد
بدانند.

سسیذُ است  .اٍلیي جایی کِ صسدی دس آى هطاّذُ هیطَد

دس آًْا صیادتش است ٍ کثذ آًْا

ًاسس تَدُ ًویتَاًذ

تیلی سٍتیي اؾافی سا دفع کٌذ.
ّش چِ سطح تیلی سٍتیي تاالتش هی سٍد صسدی اص سش تِ
پاییي تِ سوت گشدى ٍ سپس قفسِ سیٌِ پیص هی
سٍد تا ایٌکِ دس هَاسد ضذیذ ًْایتا تِ اًذام ّا هیشسذ .

ًَ،ک تیٌی ،چطن ٍغَست ًَصاد است کِ تِ تذسیج سیٌِ،

زردی غیر طبیعی

ضکن ٍ پاّای ًَصاد ًیض هوکي است صسد ضًَذ .

ّش ًَصادی کِ صسد ضَد حتی اگش حال عوَهی اٍ خَب

ایي ًَع صسدی ًادس ٍ ضذیذ است ٍ هعوَال

تاضذ ًیض تایذ دس اٍلیي فشغت تَسط پضضک هعایٌِ

تذلیل تیواسی کثذی یا ًاساصگاسی خًَی ًَصاد

گشدد صیشا صسدی ضذیذ هوکي است تاعث عقة

تا هادس ٍ یا ًقع آًضیوی ٍ غیشُ ایجاد

هاًذگی رٌّی ٍ حتی هشگ ًَصاد ضَد
طثیعی صسدی ًَصاد پس اص

.دس حالت
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هیطَدٍ.جَد هَاسد صیش هیتَاًذ صى گ خطشی
تشای صسدی غیش طثیعی تاضذ:

کاّص یاتذ ٍیا اص تیي تشٍد .تٌاتشایي هطاّذُ صسدی پس

ًَصاد دس سٍص اٍل تَلذ صسد ضَد.

اص ّفتِ اٍل صًذگی ًیض غیش طثیعی است

گشٍُ خَى هادس هٌفی ٍ گشٍُ خَى پذس هثثت
تاضذ.

علت زردی نوزادان چیست؟
تهيه شده :
واحد آموزش -کميته ايمنی بيمار
زير نظر متخصصين محترم اطفال بيمارستان

صسدی دس یک ًَصاد سالن صهاًی اتفاق هی افتذ کِ

عَؼ ضذُ  ،عقة هاًذُ یا یا دچاس
ضذُ تاضذ.

سطح سًگذاًِ تیلی سٍتیي دس خَى تاال سٍد ٍدس پَست

ًَصاد ّوضهاى دچاس تة ٍ تیحالی ضذُ ٍ یا

تجوع پیذا هیکٌذ.

ضیش ًخَسد.

تیلی سٍتیي هادُ ضیویایی است کِ دس اثش تخشیة

صسدی ًَصاد ضذیذ تاضذ ٍ دست ٍ پای اٍ ًیض

گلثَل ّای قشهض خَى تَلیذ هیطَد
1397شهريور

قثال دس خاًَادُ کَدکی تعلت صسدی  ،خًَص
هعلَلیت

ًَ.صاداى سطح

تیلی سٍتیي تاالتشی داسًذ چَى تعذادگلثَل ّای قشهض

صسد تاضذ ٍیا صسدی ٍی تیص اص  15سٍص طَل
تکطذ.

ًَصاد دس ٌّگام تَلذ ٍصى کوتش اص
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داضتِ تاضذ.

ًَصاداًی کِ دچاس صسدی ضذیذ ضذُ اًذ

تِ ضیشدّی هکشس تا ضیش هادس

پس اص دسهاى ًیاص تِ اًجام ضٌَایی

چگونه میتوان زردی را درمان

خطک ٍ آب قٌذ

سٌجی هجذد داسًذ.
اص استفادُ اص پَضص صیاد ٍ گشم ًگِ

کرد؟

داضتي ًَصاد جذا اجتٌاب ًواییذ.
در صورت زرد شدن  ،نوزاد حتما توسط پزشک

اص عَاسؼ دسهاى ًطذى صسدی هی تَاى

معاینه شود.هوکي است پضضک تشای اًذاصُ

تِ فلج هغضی ،عقة هاًذگی رٌّی،

گیشی صسدی ًَصاد ضوا آصهایطاتی سا دس

حوالت غشعی ،اضکال دس

خَاست ًوایذ ٍ تاتَجِ تِ جَاب آصهایطات
هوکي است پضضک ًَسدسهاًی سا تشای ًَاصاد
تجَیض ًوایذ

.کِ دسایي حالت دسحالیکِ

چطواى ٍ ًاحیِ تٌاسلی ًَصاد تستِ

ضذُ

تْتشیي ساُ پیصگیشی اص صسدی ًَصادی ،تَغیِ
تِ ًَصاد است  .ضیشدّی

هذاٍم هادس ،سثة افضا یش دفع هذفَع ٍ ًیض
افضایص دفع صسدی ٍ تْثَد ًَصاد هی تاضذ.

تَجِ:دس حال حاؾش داسٍیی

تعادل

حشکتیً ،اٌّجاسی ّای دًذاًی ٍ
ًاضٌَایی اضاسُ کشد کِ دیگش قاتل دسهاى

ٍ ًذادى ضیش

جْت دسهاى

ًَصاداى هثتال تِ صسدی ًوی تاضذ ٍتْتشیي
دسهاى گزاضتي ًَصاد صیش دستگاُ هْتاتی تِ
سٍش استاًذاسد است .

ًیستٌذ.

تاضذ اٍ سا تػَست تشٌِّ صیش ًَس ایي الهپ
ّای هخػَظ قشاس هیذٌّذ  .دس غَستی کِ

استفادُ اص الهپ ّای هْتاتی دس هٌضل،

صسدی ًَصاد ضوا خیلی تاال تشٍد اهکاى داسد

تاثیشی صیادی دس کاّص صسدی ًَصاد

پضضک تشای ًَصاد تعَیؽ خَى اًجام دّذ.

ًذاسد ٍ تِ علت اطویٌاى کارتی کِ دس
ٍالذیي ایجاد هی کٌذ،

توصیه های مفید:

صسدی ًَصاد سا جذی تگیشیذ

چَى دس

غَست افضایص صسدی هوکي است ًَصاد
دچاس عاسؾِ هغضی جثشاى ًاپزیش گشدد.

هی تَاًذ

خطشًاک ًیض تاضذ  .عالٍُ تش ایي خطش
تشکیذى الهپ ٍ غذهِ تِ ًَصاد ًیض ٍجَد
داسد.

هٌاتع:کتاب هاسلَ –پشستاسی ٍهشاقثت اص ًَصاداى

