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 زردي به دليل افزايش ماده اي به نام بيلي روبين

در خون نوزاد ايجاد مي شود . بسياري از  )زردي( 

نوزادان در روز دوم يا سوم زندگي دچار زردي مي 

شوند كه اين زردي طبيعي است. بعضي اوقات 

زردي به داليل ديگري ايجاد مي شود ، مانند 

زردي ناشي از شير مادر كه اين نوع زردي بعد از 

هفته اول زندگي ايجاد مي شود. زردي معموالً از 

شروع مي شود و بعد به تنه مي رسد .  رتصو

ممكن است نوزاد دچار خواب آلودگي شود يا 

 خوب شير نخورد. 

فتوتراپي ) نوردرماني( يك روش مناسب و نسبتاً 

مطمئن جهت كاهش بيلي روبين مي باشد . 

فتوتراپي را زماني شروع مي كنند كه بيلي روبين 

س و نوزادان نار 12سيده بيشتر از بچه هاي ر

 باشد .  10بيشتر از 

 

 

 :هشدار 

زردي نوزاد هر چه سريعتر بايد درمان شود ؛ زيرا در 

، مي تواند سبب آسيب صورتي كه به آن توجه نشود 

هميشگي به بافت مغز نوزاد و عقب ماندگي ذهني 

 مي شود. 

درمان زردي طبيعي نوزادي بوسيله نور است . اين 

نور مي تواند آبي سفيد يا سبز باشد . امواج نور با 

تابش بر پوست جذب مي شود و بيلي روبين را از 

 بدن دفع مي كنند. 

در هنگام استفاده از المپ هاي نوري به نكات زير 

 توجه كنيد: 

 30  سانتي متر فاصله مناسب المپ ها  50تا

دن نوزاد است. در موارد فتوتراپي شديد از ب

 باشد.  15-20فاصله المپ ها بايد 

 

 

  ساعت كار كرده  200المپ نبايد بيش از

 باشد. 

  عدد باشد.  2تعداد المپ ها بايد بيشتر از 

  .المپ ها بايد محافظ داشته باشد 

  48تا  24بيشترين تأثير فتوتراپي در 

 ساعت اول از شروع فتوتراپي است. 

  مراقبت از نوزاد در زير نور: 

  چشم هاي نوزاد بوسيله چشم بندهاي نخي

مخصوص پوشانده شود تا در معرض نور قرار 

 نگيرد. 

  نور مي تواند سبب آسيب به چشم نوزاد

شود . در مواردي كه چشم نوزاد زير چشم 

آسيب بند باز مي گردد ، امكان خراشيدگي 

 قرنيه وجود دارد. 

  در زير نور بايد كامالً برهنه باشد و نوزاد

مكرر تغيير وضعيت داده شود تا تمام  بطور

قسمت هاي بدن نوزاد در معرض نور قرار 

 گيرد. 

 
 



  

 

 

  هرگز شيردهي را قطع نكنيد؛ زيرا تابش

كاهش آب بدن گرماي بيش از حد سبب 

 نوزاد مي شود. 

در صورتي كه نوزاد را براي شيردهي از زير  توجه :

نور خارج مي كنيد ، بوسيله ملحفه پوشانده شود 

 تا دچار لرز نشود. 

  ناحيه تناسلي نوزاد با يك پوشش نخي از

نور محافظت شود. به اين منظور بايد از 

شورت هاي مخصوص به رنگ مشكي 

 استفاده كرد. 

  پوست نوزاد بايد تميز و خشك نگه داشته

 شود. 

  در صورت سوختگي و قرمزي شديد

پوست با دستور پزشك از پمادهاي 

 مخصوص استفاده شود. 

  دانه هاي قرمز رنگ روي پوست نگران

كننده نيست و پس از قطع نور از بين 

خواهد رفت . نيازي به استفاده از چرب 

 كننده هاي پوست نمي باشد. 

 

 

 

 

  درجه حرارت نوزاد به طور مرتب كنترل

 گردد. 

  ساعت نوزاد از زير نور خارج شود و  12هر

، پوست و عالئم حياتي نوزاد چشم ها 

 بررسي گردد. 

  ساعت نمونه خون تهيه مي شود  24تا  12هر

 تا ميزان بيلي روبين چك گردد. 

  مدفوع شل و سبز : خود به خود برطرف مي

شود و بهتر است ، شيردهي بصورت منظم 

 ادامه يابد. 

رنگ پوست فاكتور قابل اعتمادي براي  توجه :

سنجش تأثير فتوتراپي نيست ؛ رنگ پوست نوزاد 

تحت تأثير درمان وجود زردي در خون نوزاد زرد به 

 نظر نيايد. 

 منبع: 
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 تهيه كننده :
 كارشناس پرستاري – مريم رفيعي 
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 درمان زردي با نور 

     )فتوتراپي ( 


