مادر گرامي قدم نو رسيده مبارك

زردي نوزاد
اكثر نوزادان از روز دوم بعد تولد زرد
ميشوند .اولين جايي كه زردي آن ديده
مي شود ،چشمان نوزاد ميباشد .به تدريج
سينه ،شكم و پاهاي نوزاد نيز ممكن است
زرد شوند .اين زردي در روز سوم تا پنجم
بعد ازتولد به حداكثر ميزان خود مي رسد
و تا روز هفتم الي دهم بعد از تولد كاهش
يافته و ازبين مي رود.
هر نوزادي كه به زردي مبتال مي شود
حتي اگر حالش خوب باشد بايد در اولين
فرصت توسط پزشك معاينه شود.زردي
شديد ممكن است باعث عقب ماندگي
ذهني و حتي مرگ نوزاد گردد.
درحالت طبيعي زردي نوزاد پس از 5-7
روز كاهش يافته و از بين ميرود.

در نوزادي كه با شير مادر تغذيه مي شود
زردي تا هفته دوم يا سوم نيز ادامه دارد
اما قطع كردن تغذيه با شير مادر بدون
مشورت با پزشك ضرورت ندارد .زردي
طبيعي اغلب به حدي نميرسد كه نياز به
درمان يا تعويض خون داشته باشد  .در
هرصورت پزشك پس از مشخص كردن
مقدار زردي جهت درمان ان تصميم مي
گيرد .مصرف دارو هاي گياهي فقط با
مشورت پزشك صورت گيرد.
در بعضي موارد با توجه به ميزان زردي،
سن و وزن نوزاد پزشك نور درماني
توصيه مي كند .عالوه بر بيمارستان ،با
نظر پزشك مي توان نور درماني را در
منزل نيز انجام داد.
در طي نور درماني توجه به نكات ايمني
در مورد سيم كشي و استاندارد بودن
المپ هاي منبع نور ضروري است.

كنترل آزمايشگاهي درجه زردي دوبار در
شبانه روز ،طي نوردرماني و نيز 42
ساعت بعد از اتمام نور درماني با نظر
پزشك الزامي مي باشد .در هنگام نور
درماني الزم است جهت حفاظت چشم ها
و ناحيه تناسلي نوزاد مذبور را با يك
قطعه پارچه بپوشانيد و نوزاد را هر 4-3
ساعت يك بار به پشت يا پهلو بچرخانيد.
در صورت مشاهده عاليمي مانند بي
قراري ،بي حالي ،خودداري ازشير خوردن،
كاهش دفع ادرار فورا به پزشك يا به
بيمارستان مراجعه كنيد.
زردي ناشي از شير مادر

معموال بي خطر است و حتي اگر مقادير
بااليي هم پيدا كند براي مغز نوزاد خطري
ندارد.در اين موارد ممكن است پزشك
قطع شير مادر را به طور موقت توصيه
كند.در اين موارد شير مادر دوشيده و

بيرون بريزيد و نوزاد با شير مصنوعي
تجويز شده (شير خشك) با كمك قاشق و
فنجان تغذيه كرده و 1-4روز بعد مجددا
شيردهي با شير مادر را شروع كنيد .بعد
از شروع مجدد شير مادر ممكن است
زردي كمي باال رود ولي به حد اوليه
نخواهد رسيد.
هرگز بدون توصيه پزشك ،نوزاد را از شير
مادر محروم نكنيد.
در موارد زير زردي غير طبيعي است و
بايد سريعا نوزاد را نزد پزشك ببريد:

 -2نوزاد همزمان دچار تب و بي حالي
باشد و يا شير نخورد.
 -5زردي نوزاد شديد باشد .دست و پاي
نوزاد زرد باشد و يا زردي وي بيش از
 7-11روز طول بكشد.
 -6بروز زردي در نوزادي كه هنگام تولد
كمتر از  4/5كيلوگرم داشته باشد.
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زردي نوزاد

منبع:كتابچه سالمت نوزاد
من
دكتر فريبا مرادي
انتشارات ايده گستر

 -1نوزاد در روز اول تولد زرد شود.
 -4گروه خوني مادر منفي و گروه خون
پدر مثبت باشد.
 -3سابقه تعويض خون ،عقب ماندگي
ذهني و يا معلوليت به دليل زردي
در يكي از كودكان خانواده وجود
دارد.
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