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 زردي در نـوزادان

 روش های تشخیص: 

زردی نوزاد با دیدن رنگ زرد و گوشه سفیدی چشم و 

پوست نوزاد قابل تشخیص است، اما الزم است در 

صورت مشاهده زردی آزمایش بیلی روبین سوم انجام 

 گیرد. 

 خودمراقبتي

از دادن شیر خشت، آب قند، ترنجبین به نوزاد 

 دچار زردی خودداری فرمائید. 

 پوست نوزاد باید برهنه باشد 

باید چشم های نوزاد با پد یا ماسك تیره جهت 

 جلوگیری از آسیب پوشانده شود . 

پدها باید كامال اندازه چشم نوزاد باشد كه عالوه بر 

پوشاندن كامل چشم ها روی سوراخ های بینی 

نوزاد را هم نگیرد و هم مانع نفس كشیدن آن 

 نشود . 

به علت اجابت مزاج مكرر ناحیه پرینه را تمیز و 

 خشك نگه دارید . 

 درمان: 

توجه كنید كه با تشخیص زودرس این بیماری می 

توان از عوارض آسیب مغزی، كری و حتی كوری 

جلوگیری كرد، برای درمان این بیماری پس از 

اندازه گیری میزان بیلی روبین سرم، شیر به میزان 

شدت زردی و سن نوزاد  با نظر پزشك داده می 

 شود.

 

 

  

 

 

 منبع : كتاب مراقبت نوزادان        

 



 زردی چیست ؟ 

زردی عبارت است از زرد شدن سفیدی چشم، رنگ 

پوست و گاهی اوقات اندامهای بدن كه به علت 

افزایش ماده ای به نام بیلی روبین در خون بوجود 

درصد نوزادان سالم و  06می آید، زردی در بیش از 

درصد نوزادان نارس در طول هفته اول زندگی  06

 قابل مشاهده است. 

 

 

 

 

  علت بروز زردی چیست؟

 كم كاری آنزیمی در كبد  -1

 پرخونی نوزاد -2

 ناسازگاری های گروه های خونی مادر و نوزاد  -3

كاهش وزن ناشی از گرم نگه داشتن نوزاد و عدم  -4

 تغذیه كافی

زردی نوزادان در اكثر مواقع درمان پذیر است اما  -5

موارد شدید آن در صورتی كه درمان انجام نگیرد، 

 بسیار خطرناک است. 

 عالئم زردی: 

زردی نوزادان ابتدا در چشم دیده می شود و بعد 

پوست زرد می شود، زردی پوست از صورت شروع 

شده و به سینه، شكم و پاها گسترش می یابد، در 

صورت عدم توجه به عالئم زردی و عدم مشورت به 

موقع با پزشك، زردی نوزاد افزایش یافته و سبب 

آسیب مغزی می شود و اگر آسیب مغزی بوجود آید 

بیقراری -خواب آلودگی -عالئمی مثل كاهش فعالیت

عقب  -تشنج -گریه های جیغ مانند -بی اشتهایی -

 افتادگی ذهین و ناشنوایی در نوزاد دیده می شود. 

 پیشگیری: 

بهترین روش پیشگیری در نوزادانی كه در روز دوم و 

سوم نوزادی دچار زردی می شوند، تغذیه مكرر با شیر 

 مادر است. 

در مواردی كه زردی به علت بوجود آمدن ناسازگاری  -

های گروه های خونی مادر و نوزاد و یا سایر مشكالت 

نوزادی باشد، تغذیه با شیر مادر به تنهایی نمی تواند 

بیماری را بر طرف كند، در این مواقع توصیه های 

 پزشكی را جدی بگیرید. 

 

 


