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 ۲۰حدود ( فتوتراپي وقتي موثر است كه از فاصله نزديك 

پوشاندن چشمها و . بر روي بدن لخت نوزاد بتابد) سانتي متر

 .ضروري است نه نوزادناحيه كه

مشخص  جهت فتوتراپي از المپ هاي مخصوص با طول موج 

 .استفاده مي شود

نوزاد  معموالً فتوتراپي هنگام شيردهي و تعويض پوشك 

 .قطع مي شود

اسهال و كم  گاهي سبب. فتوتراپي عوارض خيلي كمي دارد 

در مواردي نيز بثورات پوستي گذرا روي . آبي نوزاد مي شود

 .مي گردد دن نوزاد ظاهرب

مخصوص كه  فتوتراپي در منز ل با استفاده از المپ هاي 

توسط شركت ها ارائه مي شود، در پاره اي اوقات توصيه مي 

فتوتراپي در منزل، در نوزادان نارس، وزن  شود يادمان باشد

زندگي، زردي با  روز اول ۵- ۴گرم، زردي در  ۲۵۰۰كمتر از 

ميلي گرم در دسي ليتر و  ۱۵باالتر از مقادير بيلي روبين 

 .مستقيم توصيه نمي شود زردي هاي

در زردي  مصرف داروهائي مثل فنوباربيتال به طور معمول 

هاي نوزادان توصيه نمي شود زيرا نوزاد را بي حال و مصرف 

مصرف فنوباربيتال محدود به موارد طول  شير را كم مي كند

پزشك  هم بايستي توسط كشيده و مقاوم زردي است كه آن

 .متخصص تجويز شود

خشك و نيز  استفاده از داروهاي خانگي مثل ترنجبين و شير

. مصرف آب و آب قند براي كاهش زردي توصيه نمي شود

خانگي سبب كم آبي، اسهال و بيحالي  استفاده از داروهاي

 .نوزاد مي گردد

ممكن  وشيدن لباس زرد، سبب تشديد زردي نمي شود وليپ

 .ردي شوداست سبب اشتباه در برآورد ميزان ز

به شيردهي  يري از زردي نوزادي، توصيهگبهترين راه پيش

 . مكرر با شير مادر است

دفع  شيردهي مداوم، سبب افزاش دفع مدفوع و نيز افزايش

 .زردي مي شود

كردن  قطع كردن شير مادر جهت درمان زردي و جايگزين 

صرفاً در . بصورت معمول توصيه نمي شودآن با شير خشك، 

علت شير مادر مي باشد ممكن  بعضي از انواع زردي كه به

است قطع كردن شير مادر و جايگزيني آن با شير خشك، 

هرچند در اين موارد نيز بهتر است . كاهش زردي شود سبب

مثل فتوتراي استفاده  ابتدا درمانهاي ساده تر و كم خطرتر

مادر به فتوتراپي مقاوم باشد، جايگزين  شود اگر زردي شير

-۱شير خشك توسط پرشك آن هم براي مدت كوتاه  كردن

 .شود روز مي تواند سبب كاهش زردي ۲

   
علت  درصدنوزادان بعد از ترخيص،مجددا به۲۰تا۱۰حدود

 ۴۸تا ۲۴نوزادان لذا توصيه ميشود.زردي بستري ميشوند

 .ه نمايندكودكان مراجع ساعت بعد از ترخيص به متخصص

   
 .شوند نوزادان با زردي شديد بايستي از نظر شنوائي بررسي
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