
مدن زردی در نووزادان  آمیدانید علت به وجود  آیامادر عزیز

 ؟چیست 

وقتی میزان ماده اییی هین میای هیریی نوهییخ دن ویان میاحاد اح یی  م   یی          

 یحندی ماحاد.افزایش یاه   پاست ه ن ماحاد تغییر نمگ داده و حند می اد

  شایعتریخ عرل حندی ماحادی عبانت است اح .عرل متع د داند

 ک؛یالاژیزیف یحند -1

 مادن؛ ریها ش یماکاف نیاح تغذ یماش یحند -2

 مادن؛ ریاح ش یماش یحند -3

        آیووا میدانیوود زردی ویزیوکوچیوو  چیسووت و چاونووه درمووان  

 می شود ؟

دنصی    06حندی فیزیالاژیک شکایت شایع دونان میاحادی اسیت کین دن    

ی ماحادان دنص  ماحادان مانس دن طال هفتن اول حم گ 06ماحادان نسی ه و

ایخ حندی دن نوحهای دوی و سای حم گی ظاهر می شاد و دن . دی ه می اد

هین   7-16هن یی  اکریر مای ان ویاد میی نسی  و دن نوحهیای         3-4نوحهای 

  مایعات گری هی تر اح مایعات سرد هن ترشح شیر .نس  می ما انی اقل 

  درمان درمان 

دی ویان هایی    اگر ما ان هیری نوهیخ اح ی ی هاالتر نود هیرای کیاهش حن    

  ماحاد نا  هن طان مستایم و ه ون هیچ  گامن پاش یی  حییر اشیعن م  یا     

          قران داد تاجن شاد ایخ امر دن هیمانستان تحیت مریر پزشیک ام یای می یاد     

  المپ مهتاهی دن منزل اثری دن کاهش هیری نوهیخ ماحاد م اند و 

  

و نحوو    تغذیه ناکاوی با شوی  موادر  ناشی از  ید زردییا میدانآ

 ؟ پیشای ی از آن چیست

ماحادان شیر مادنواان دچیان حندی    13% دن طال هفتن اول حم گی ی ود 

می شام  کن هن عرت دنیافت ماکافی شیر مادن و دن متی ن کم آهی میاحاد  و  

ایخ ماحادان عالوه هر حندی کاهش وحن هیش اح یی   .ع ی دفع م فاع است

 .یک دانم فیزیالاژ

 پیشای ی و درمان

 ؛شروع شیر دهی دن ساعت اول عمر  ♥

 ؛مگه انی ماحاد دن کنان مادن اح ه و تال   ♥

  ؛ی م شیردهی و  دفعات  افزایش  ♥

 .پرهیز اح وانام ن آب قن  هن ماحاد  ♥

  

آیا میدانید زردی ناشی از شی  مادر چیسوت و چاونوه درموان    

 میشود؟

اح   3% یی ود  حم گی میاحاد   طان عم ه دن هفتن دوی ول و هننوح ا 5هع  اح 

هیری نوهیخ میی شیام    ماحادامی کن ها شیر مادن تغذین ش ه ام  دچان افزایش 

ها شیر مادن ادامن یاهی  هین تی نیر حندی     تغذین های هع  چنامچنکن دن هفتن 

 .کاهش می یاه  

 درمان

 ؛ادامن تغذین ها شیر مادن 

  ؛ن صانت نسی ن هیری نوهیخ هن مرح وطرقطع ماقت شیر مادن  د 

  دنمان حندی ها فاتاتراپی یا تعایض وان دن صانت لزوی. 

  

  

  

  

  

ن کوه در  یا میدانید چاونه بایود از نووزاد دکدتودتا   آمادر عزیز   

    ؟م اقدت کتید حال نور در مانی است 

 :اهرایخهن. تاهش مستایم مان هن چ مها و مایین تناسری ماحادان مضر است 
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قبل اح اینکن مان دنمامی شروع شاد های چ مهای میاحاد نا هیا چ یم هنی       ♥

  .هپاشامی 

مراقب هاشی  چ م هن  نوی دهان و هینی ماحاد قران مگیرد تا میاحاد دچیان    ♥

  .وفگی م اد

 .های  یتما پاشک داشتن هاش   ماحادی کن تحت مان دنمامی است ♥

دن صانتیکن چ مان ماحاد شما ترشح داند و قی میکن  یتما هین پرسیتان    ♥

 .ه ش اطالع دهی  

 .سرما م اد  یا ی  دمای ه ن ماحادتان هاال مرود و دچان  تب وشمراقب ها ♥

ییا ناشیهای   ماحادامی کن مان دنمامی می ام  ممکیخ اسیت دچیان اسیهال      ♥

ن پزشک و پرسیتان ه یش اطیالع دهیی  و اح میاحاد ویاد هین        ه .شام پاستی 

  .واهی مراقبت کنی  تا دچان ساوتگی م اد

دن صانتیکن ماحاد شما تحت مان دنمامی ادنان می اند هین پرسیتان ه یش      ♥

 .ب ش ه هاش  آ اطالع دهی  ممکخ است ه ن ماحاد کم

اد  ههتر شییر  ق ن یک ماح خ مکتن تاجن داشتن هاشی  کن هرمادن عزیز هن ای ♥

  .ه اند و هی تر دفع م فاع داشتن هاش  سریعتر میزان حندی کاهش می یاه 

شیر دهی مادنان دن ماحادامی کن هن  ساعت 24-40گاهی او قات هن م ت  ♥

دلیل شیر مادن حند ش ه ام  قطع می اد میتاامی  دن ایخ م ت اح شیر و ک 

شییردهی مبایی  اح طریی     دن اییخ صیانت   .جهت تغذین ماحاد استفاده کنیی  

ههتییر اسییت اح قطییره چکانقسرمگققاشیی  یییا  . پسییتامک شی یین شیییر هاشیی  

شییر و یک هین    ( پس اح آماحش شیر دهی ها اییخ نوشیها اح پرسیتان   )فن ان

  .ماحاد داده شاد

 0-12هییرای هرنسییی کییاهش و یییا افییزایش حندی وییان الحی اسییت هییر   ♥

  .ستانان همکانی کنی ساعت اح ماحاد وامگیری شاد دن ایخ ماند ها پر

افزایش حندی وان دن ی  وطر ماک میتاام  سبب عاب مام گی ذهنیی   ♥

ماحاد و ماشناایی شاد گاهی یتی الحی است طب  مرر پزشیک ویان میاحاد    

دن ایخ ماند ها پزشکان و پرستانان همکانی  تعایض شاد تا وطر نفع شاد 

 .کنی 

عریت حندی میاثر    میادن دن ت ی ی   RH وحمایش گروه ویان  آام ای  ♥

حمیایش جیااب نا پیگییری کیرده و هین پرسیتان ه یش        آ است هع  اح ام یای 

  .تحایل دهی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 نکاتی مهم در زردی

  نوزادی و فوتوتراپی
  

  

 ( 01 - 3: )کد
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 :اینترنتی دسترسی به آموزش بیمار از آدرس

medicine.tums.ac.ir/bahrami 


