
ػقبقت سفقسقي  قش          :  ػالئن دیگشی ًظیش    ظٍِ ثب پیششفت ػبس

،ثشآهذگی هالج ،پیچ خَسدى اًذام ّب ٍ اًحقشا  وقَسو ٍ       

گشیِ ّبی ثلٌذ ٍ جیغ هبًٌذ ٍ دس هَاسد خیلی شذیذتقش تشقٌق       

ثشٍص کٌذ ٍ هوکي ا ت تقب    (  فسی ػعالو) ،ا پب ن ػعالو 

آخش ػوش ػَاسض اخسالالو حشکسی ،تشقٌق  ،فقلق  هق قضی             

،اخسالالو تکلن ٍ ػبت هبًذگی رٌّی ٍ ًبشٌَایی سا ثِ ّوقشاُ  

 .داشسِ ثبشذ

 

 :خطرات زردی شدید در نوزاد
اص جولِ ػَاسض صسدی شذیذ دسهبى ًشذُ ،ثیوبسی ٍ ظقبیقؼقِ    

ػصجی هی ثبشذ کِ اثسذا ًَصاد خَاة آلَدُ ٍ شذیذا تحشیق   

پزیش ا ت ٍ ثِ تذسی  شیش خَسدى ًَصاد هخسل ٍ دس ًْبیت ثقِ  

 .ثش آهذُ شذى هالج ٍ تشٌ  هٌجش هی شَد

 

 :درمان در زردی نوزادی
ثسیبسی اص ًَصاداى ثب صسدی خفیف احسیقبج ثقِ ّقیقچ دسهقبى            

خبوی ًذاسًذ ٍ هوکي ا ت ثب شیشدّی هٌظن ٍ وحیح ٍ پقی    

گیشی هیضاى صسدی تَ ط پضش  هؼبل  هیضاى صسدی کقبّق      

 .یبفسِ ٍ ًیبص ثِ اقذام دیگشی ًجبشذ

دس هَاسدی کِ هیضاى صسدی ثبالتش ثبشذ دسهبى هوکي ا ت ثِ 

 :یکی یب ّش دٍ هَسد صیش ًیبصهٌذ ثبشذ

 (ًَس دسهبًی)فسَتشاپی -1

 تؼَیط خَى -2

 

صهبًی کِ هیضاى صیبد ایي هبدُ خیلی ثبال سٍد ،اص  ذ خًَی ه ض 

گزشسِ ٍ دس قسوسْبی خبوی اص ه ض ًَصاد س َة هی کٌذ کِ 

هؼوَال غیش قبثل ثشگشت ا ت ٍ ثقبػقب ثقشٍص ػقَاسض ٍ               

 .هؼلَلیت ّبیی دس ًَصاد هی شَد

 بػت اٍل ثؼذ اص تَلقذ س      24گبّی اٍقبو صسدی ًَصاد دس 

ایي صسدی اغلت ثِ ػلت ًب بصگبسی خقًَقی هقبدس ٍ          . هیذّذ

 .جٌیي ثِ ٍجَد آهذُ ٍ خطشًبک هی ثبشذ

 :برخورد اولیه با زردی

اگش  ظبّش ًَصاد صسد شذ ،ثبیذ ّش چِ  شیقؼقسقش ثقِ پقضشق            

هشاجؼِ کشد تب ثب اًجبم آصهبی  خَى هیضاى صسدی هشقخق        

ثشای تشخی  صسدی ًَصادی سًگ پَ ت دس پقبّقب ٍ       . گشدد

پقَشقبًقذى    . هخصَوب کف پب اص صسدی ثبال حکبیت هی کقٌقذ    

 .لجبس  فیذ دس تشخی  کو  هیکٌذ

 :عوارض زردی شدید نوزادی

ػَاسض صسدی شذیذ دس ًَصاداى هوکقي ا قت ثقِ وقَسو           

کِ ششٍع ایي ػَاسض هوکي ا قت  .جسوی یب رٌّی ثشٍص کٌذ

شبهل خَاة آلَدگی ،خَة شیش ًخَسدى ،تحشی  پقزیقشی   

 . شذیذ ٍ تعؼیف ػکس الؼول ّبی طجیؼی ًَصاد ثبشذ

 :تعریف زردی نوزادی
صسد شذى سًگ پَ ت ًَصاد سا صسدی ًَصادی گَیٌقذ کقِ اص       

 هسبئل شبیغ دٍساى ًَصادی ا ت

 :علت ایجاد زردی نوزادی 
ثیلی سٍثیي ی  سًگذاًِ هی ثبشذ کِ اص هحصَالو ًقْقبیقی      

اگش هبذاس آى ثِ ّش دلقیقل دس     . تجضیِ گلجَل ّبی قشهض ا ت

خَى ثبال ثشٍد هَجت س َة دس پَ ت شذُ ٍ آًشا صسد هی 

اثسذا پَ ت وَسو ،ثؼذ شکن ٍ ثؼقذ پقبّقب صسد هقی           . کٌذ

 .شًَذ

اص طش  دیگش کجذ ًَصاد کِ هسئَل تجذیل ایقي هقبدُ ثقِ        

شکل غیش  وی آى هی ثبشذ ،تب ایي هبدُ اص ثذى دفغ گشدد 

،ٌَّص ثِ حذ کبفی تکبهل پیذا ًکشدُ ا قت ٍ کقبسایقی          

 .هٌب ت سا ًذاسد

ًَصاداى دس سٍص ّقبی  : ػلت دیگش صسدی ًَصادی ایي کِ 

اٍل صًذگی هبدُ هذفَػی قیشی سًگی ،دفغ هی کقٌقٌقذ    

دس وقَستقی کقِ      . کِ حبٍی هببدیشی ثیلی سٍثیي ا ت

هبذاس دفغ هذفَع ًَصاد کن ثبشذ،ایي هبدُ دفغ ًشذُ ٍ 

 .صسدی ثیشسشی ٍجَد خَاّذ داشت

: ػَاهلی ّن ثبػب تشذیذ صسدی دس ًَصاد هقی شقَد    

ًب بصگبسی گشٍُ خًَی هبدس ٍ ًَصاد ،ًبسس هسقَلقذ   

خًَوشدگقی  ) شذى ًَصاد،جٌس پسش ،ٍجَد کجَدی

،گقش قٌقگقی     ( دس پَ ت ٍ قسوسْبی هخسلف ثذى   

،ًَصاد هسَلذ شذُ اص هبدس دیبثسی ،ًَصاداًی کِ کقن   

کبسی تیشٍئیذ داسًذ، بثبِ صسدی اص فشصًذاى قجلی 

خبًَادُ ،ػفًَسْبی ًَصادی اص قجیل ػقفقًَقسقْقبی      

ادساسی هی تَاًذ ثبػب تشذیذ صسدی دس ًقَصاد      

 .شَد
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 بسمه تعالی 

 

 
 :عىًان 

 زردی 

 

 

 :تُیٍ ي تىظیم 

 حـدیثـٍ پـىاَی 

 سًپريایسر آمًزش سالمت 

4 5 

دادى هَادی ًظیش کشُ ،تشًججیي ٍ  قبیقش       -3

داسٍّبی گیبّی خبًگی ًِ تٌْب تقبیقیقشی دس        

کبّ  صسدی ًذاسد ،چِ ثسب هقوقکقي ا قت         

 .هشکالتی سا ًیض ثِ ثبس ثیبٍسد

دادى آة قٌذ ثِ ًَصاد ًِ تٌْب تقبیقیقشی دس          -4

کبّ  احسبس  یشی کبرة کِ دس اٍ ثقَجقَد   

هی آٍسد ،ثبػب کبّ  توبیل اٍ ثِ شیش خَسدى 

ٍ هحشٍم هبًذى اص شیش هبدس ،کِ هقٌقجقغ اوقلقی          

اًشطی اٍ ت ،شذُ ٍ ثبػب شذیذ شذى صسدی دس 

 .ًَصاد هی شَد

هَقغ ًَس دسهبًی چشن ّب ٍ ًبحیِ تٌب لی ًَصاد   -5

 .سا کبهال ثپَشبًیذ

ػلت صهیٌِ  بص صسدی ًب  هْوی دس ػَد صسدی -6

داسد ،دس ًَصاداًی کِ ػبهل صهیٌِ  بص صسدی ثشطش  

ًشذُ ٍ اداهِ داسد ،هوکي ا قت پقس اص دسهقبى ٍ            

کبّ  صسدی ،هجذدا ثب قطغ دسهبى صسدی ثقشگشقت     

 44-24کٌذ ،ثش ایي ا بس تَویِ هی شَد کِ پس اص     

 بػت اص قطغ فسَتشاپی ،هجذدا ثب ًظش پضش  هقؼقبلق       

 . طح ثیلی سٍثیي خَى اًذاصُ گیشی شَد

 

جُت کسب اطالعات بیشتر با ياحـد آمـًزش     

سالمت بیمارستان شُید اوصاری ريدسر ياقع در 

ي یا شـمـارٌ تـ ـ ـه        (  دفتر پرستاری) طبقٍ ديم 

 تماس حاصل فرمایید -47072624

در صورت تشدید زردی و با صالح دید پسشک معالج                 

تعویض خون برای پیشگیری از بروز عوارض زردی شدید          

 .انجام می شود

 (:نور درمانی)عوارض فتوتراپی 
 (ت ییش سًگ هذفَع ًَصاد ثِ  جض سًگ)هذفَع شل -1

 کن آثی ثذى ًَصاد-2

 ثبال سفسي دسجِ حشاسو ثذى-3

 :توجهات خاص مادر 
دادى شیش هبدس ثِ ًَصاد ،ثِ طَس هکشس ،ثْسشیي            -1

الجسِ صهبًی  )کبسی ا ت کِ هی تَاًیذ اًجبم دّیذ        

کٌیذ ٍ ثب اٍ وحجت     (کِ صسدی ًَصاد شذیذ ًجبشذ    

،چشن ثٌذ ًَصاد سا ثبص کٌیذ ٍ ثب ًَصادتبى            .کٌیذ

توبس لوسی ٍ چشوی ثشقشاس  کٌیذ ٍ ثب اٍ                 

 وحجت کٌیذ

سطین  غزایی هبدس تبییشی دس تشذیذ صسدی   -2

ًَصادی ًذاسد ،ثٌبثشایي ّیچ هقحقذٍدیقسقی دس       

سطین غزایی هبدس شیشدُ اص ًظش صسدی ٍجقَد  

 .ًذاسد

 


