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  بررسي تحقيقات انجام شده در درمان زردي نوزادان 

  2 رعنا شمخالي،1 ريحانه ايوان بقاء

 ،خلخال،اردبيل،ايرانعلوم پزشكي خلخال دانشكده پرستاري -1

  دانشكده علوم پزشكي خلخال،خلخال،اردبيل،ايران  -2

درصد 80درصد نوزادان ترم و   60به مقدمه: زردي نوزادي يكي از شايعترين مشكالت دوران نوزادي است. به طوري كه نزديك 

نوزادان نارس به آن مبتال مي گردند. اهميت زردي نوزاد به خاطر عوارض خطرناك افزايش بيلي روبين بر روي مغز و بروز كرن 

طب ايكتروس مي باشد. جهت درمان زردي نوزاد از نوردرماني، تعويض خون، داروهايي از قبيل فنوباربيتال،كلوفيبرات و ... و 

سنتي شامل استفاده از ترنجبين، آردجو، شيرخشت و ... استفاده مي گردد. در اين مقاله روش هاي مختلف درمان زردي نوزادان 

  مورد بحث قرار گرفته اند.

ي روش كار: اين مقاله مروري با مراجعه به كتب نوزادان و سايت هاي علمي معتبر و بررسي مقاالت انجام شده در زمينه درمان زرد

  نوزاد به انجام رسيده است.

يافته ها: با مطالعات گسترده كتابخانه اي و بررسي تحقيقات انجام شده در زمينه درمان زردي نوزاد، مشخص گرديد كه براي 

درمان زردي، از روش هاي گوناگوني استفاده مي شود. بعضي از والدين به محض زرد شدن نوزاد به پزشك مراجعه كرده و از 

پزشك تبعيت مي كنند، ولي برخي ديگر براي درمان آن متوسل به درمان هاي سنتي و استفاده از موادي از قبيل،  دستورات

خاكشير، شيرخشت، ترنجبين و حتي ادرار خود نوزاد مي شوند كه البته در تمام موارد نه تنها زردي نوزاد را درمان نكرده، بلكه 

ير هموليز، عفونت، عدم استفاده و يا حتي استفاده از شير مادر باشد و به طور غير چنانچه علت زردي ناشي از ساير مشكالت نظ

  بهداشتي از اين داروهاي گياهي استفاده شود، سالمت نوزاد را به مخاطره مي اندازد.

آن را مهم تلقي نتيجه گيري: از تحقيق به عمل آمده چنين مي توان نتيجه گرفت كه بهتر است والدين در برخورد با زردي نوزاد، 

نموده و بالفاصله به پزشك مراجعه نمايند و چنانچه قصد استفاده از روش هاي سنتي را نيز دارند طبق دستور پزشك و به صورت 

كامال بهداشتي آن را به كار برند. ضمنا بهتر است، آگاهي هاي الزم در خصوص اهميت زردي نوزاد و نيز انواع درمان هاي زردي 

  درماني به والدين داده شود. -اشتيدر مراكز بهد

  در اصل مقاله به طور مفصل به انواع درمان هاي زردي و مطالعات انجام شده در اين زمينه پرداخته شده است. 

  

   


