
 

 

 

 ایکتر نوزادی

 تارفبهاره نیک رتهیو کننده: 

 : علمی ویراست

 آمىزش سالمت سىپروایسر روایسر آمىزشی،سىپ

 3/10/1397تاریخ بازنگری: 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 مراقبت های حین فتوتراپی

 ایي تایذ تٌاسلی ًاحیِ ٍ ّا چطن تَدى حساس دلیل تِ

ضَد پَضیذُ هحافظ تا هٌاطق   

 پَست سٍی سٍغي کشم لَسیَى اص دسهاًی ًَس حیي دس

 هی ًَصاد پَست سَختگی تاعث صیشا ضَد خَدداسی ًَصاد

 .ضَد

 تِ کوک فتَتشاپی حیي دس هادس ضیش تا هکشس تغزیِ

 .ًوایذ هی ًَصاد صسدی تْتش کاّص

 ٍ است طثیعی دسهاًی ًَس اثش تش ًَصاد پَست ضذى کذس

 .ضَد هی طشف تش صهاى هشٍس تِ

 تا ضذ اسْال دسهاًی ًَس اثش تش ضوا ًَصاد کِ صَستی دس

 جای ٍ است طثیعی اهشی تشخیص اص تعذ سٍص۲تا۱

 .تاضذ ًوی ًگشاًی

 دس قٌذ اب ٍ خطت ضیش تشًجثیي هاًٌذ هَادی دادى

 تِ اى خَساًذى اص لطفا تاضذ ًوی هَثش صسدی کاّص

 .ًواییذ خَدداسی ًَصاد

 .ًذاسد ًَصاد صسدی تش تاثیشی هادس غزایی سطین

گرامی مادر  

 تِ خَى صهایصآ ًَصاد اص هشتة طَس تِ دسهاى طی دس

 ٍلی ًیست خَضایٌذ کاس ایي چِ اگش ایذ هی عول

 دسهاى هذت طَل هَسد دس تتَاًذ پضضک تا است ظشٍسی

 ایي دس پس ًوایذ اتخار هٌاسثی تصوین ًَصاد تستشی ٍ

 .تاضیذ ضکیثا ٍ صثَس هَسد

طی هذتی کِ دس تیواسستاى ّستیذ تِ هسایل تْذاضتی 

ِ تاضیذ، خصَصا ضستي هکشس دستْا  تَجِ تیطتشی داضت

تِ تَصیِ ّای پس اص تشخیص جْت ٍیضیت هجذد طی 

ِ داضتِ تاضیذ. ۴8تا  ۲۴  ساعت تعذ تَج

 دس صَست ًیاص هی تَاًیذ تا داخلی تخص تواس تگیشیذ

 ویژه مراقبتهای واحد NICU پرستاری: منبع

 نىزادان

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفن: 

 1163داخلی: 



  

)ایکتر(زردی  

 است ًَصادی دٍسُ خین اکثشخَش ٍ ضایع تیواسی  صسدی

 هیضاى کِ ضًَذ هی صسد تَلذ اٍل سٍص سِ تا دٍ دس ًَصاداى

 .تاضذ هی تیطتش ًاسس ًَصاداى دس صسدی تشٍص

 

 والدین گرامی

 اگش صسدی تِ هَقع تطخیص دادُ ٍ سشیع دسهاى ضَد 

 جای ًگشاًی ًیست

 چرا نوزاد زرد می شود؟

دس هَقع تَلذ کثذ ًاسس است .اص تخشیة گلثَلْای قشهض 

هادُ ای تٌام تیلی سٍتیي آصاد هی ضَد کِ کثذ قادس تِ 

تاضذ . ایي هادُ صیش پَست جوع هی ضَد  دفع آى ًوی
ٍسثة صسد ضذى پَست هی گشدد.اگش صسدی تِ هَقع 

دسهاى ًطَد ٍایي هادُ اص حذ طثیعی تاالتش هی سٍد ، دس 

هغض ًَصاد سسَب کشدُ ٍ سثة صذهات جثشاى ًاپذیشی 
هثل فلج هغضی ٍ عقة هاًذگی رٌّی ٍ ًاضٌَائی هی 

 .ضَد

 انواع زردی

 ضذُ ضشٍع تَلذ دٍم سٍص اص:  طثیعی یا فیضیَلَطیک صسدی

 طی دس ٍ سسذ هی هقذاس تیطتشیي تِ تَلذ ۳-۷ سٍص دس ٍ

 . سٍد هی تیي اص اثشی گزاضتي تشجا تذٍى ّفتِ دٍ

 تَلذ اٍل ساعت ۲۴ دس: طثیعی غیش یا پاتَلَطیک صسدی
 چَى ؛ ضَد دسهاى سشیعتش چِ ّش تایذ ٍ دّذ هی سخ

 ًاپزیشی جثشاى عَاسض ٍ کٌذ هی پیطشفت سشیع خیلی

 . گزاسد هی تشجا

 ۷ اص تعذ تشم ًَصاداى اص تععی دس گاّا:  هادس ضیش صسدی
 . گزاسد ًوی جا تش سَیی اثش ٍ کٌذ هی تشٍص سٍصگی

درمان های روش  

(                         فتَتشاپی)  دسهاًی ًَس اص استفادُ-۱

خَى تعَیط ضذیذ هَاسد دس-۲   

 ّای الهپ تا دسهاًی ًَس دس استفادُ هَسد الهپْای

 .داسد دسهاًی خاصیت ٍ هتفاٍت هعوَلی هْتاتی

.  

 عالئم زردی

 تِ  صسدی پیطشفت تا ٍ ضشٍع صَست اص پَست ضذى صسد

. دس هَاسد خیلی ضذیذ یاتذ هی اًتطاس پاّا تعذ ٍ ضکن

صسدی عالئن :تی حالی ، خَب ضیش ًخَسدى ،ٍ خَاب 

        آلَدگی ّن دیذُ هی ضَد.


