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 پيشگيري از زردي

 هم اتاقي مادر و نوزاد بعد از تولد-1

تا   5/0شروع تغذيه با شير مادر بالفاصله       -2

يك ساعت بعد از تولد و تغذيه شبانه               

 شيرمادر 

جلوگيري از دادن آب قند يا آب نبات به         -3

 نوزاد  
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 زردي نوزادي

درصد   50از بيماري هاي شايع نوزادي كه در         

درصد نوزادان نارس ديده      80نوزادان رسيده و    

 .مي شود

علت به وجود آمدن زردي در نوزاد به علت              

نارس بودن آنزيم هاي كبدي در اين دوره از            

زندگي است ماده رنگي به نام بيلي روبين در            

خون نوزادان به وجود مي آيد اين ماده در              

پوست و چشم نوزاد جمع شده و رسوب مي            

 كند و در نتيجه پوست بدن نوزاد زرد مي شود 

 دو نوع زردي وجود دارد

 )زردي فيزيولوژي(زردي معمولي -1

 )پاتولوژيك( زردي غيرطبيعي-2

 زردي معمولي

در روز دو و سوم تولد ايجاد مي شود و تا روز              

هفتم ادامه پيدا مي كند اين نوع زردي معموال          

 .شديد نيست و نوزاد بيمار نيست
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 زردي غيرطبيعي 

ساعت اول پس از تولد ايجاد مي شود و              24در  

روز طول مي كشد زردي بيمار شديد          10بيشتر از   

 .است

 زردي شير مادر

از هر هزار نوزاداني كه از شير مادر تغذيه مي كنند            

دچار زردي مي شوند اگر       7تا    4نوزاد در روزهاي    5

روز شير خشك جايگزين شير مادر شود سبب          1-2

كاهش سريع زردي مي شود كه بعد از آن مي توان           

 تغذيه با شير مادر را شروع كند

 عوامل ايجاد كننده زردي 

منفي و  Rhمادر  (ناسازگاري خون مادر و جنين         

به طور مادر   G6PDكمبود آنزيم   )مثبتRhجنين  

زادي ،عفونت خون، دادن آب قند به نوزاد كه باعث          

كاهش اشتهاي نوزاد و اين امر باعث كم آبي و               

 كاهش دفع ادرار و زردي ميشود

بعضي از مادر بزرگها وقتي كه نوزاد زرد شد مي              

گويند مادر در ماه هاي آخر حاملگي شيريني و             

خرما زياد خورده است مادر نبايد به اين گفته ها             

 توجه كند 

2 

در صورت زرد شدن نوزاد هرچه زودتر به پزشك         

 مراجعه نمايند

 عاليم زردي

زردي معموال با زرد شدن صورت و سفيدي             

چشم شروع ميشود و به تدريج بر روي تنه ها             

،پاها پيشرفت ميكند در صورت افزايش زردي و         

عدم درمان نوزاد دچار صدمه مغزي شده و گاهي         

ممكن است باعث كري و اختالل در صحبت             

 .كردن و عقب ماندگي ذهني و تشنج گردد

 درمان زردي

يكي از بهترين درمان ها در زردي تغذيه مكرر با          

شير مادر مي باشد مراجعه سريع به پزشك              

متخصص و ادامه درمان در بيمارستان و فتوتراپي     

 .مي باشد) نوردرماني(

از دادن آب خشت به نوزاد و ماليدن روغن به              

بدن نوزاد و قرار دادن زيرنور آفتاب جلوگيري           

شود در صورتي كه زردي به موقع درمان نشود و          

مقدار آن بسيار باال رود تعويض خون انجام مي           

 .شود
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