دسهاى صسدی چگًَِ است؟

دس صَستی وِ صسدی دسهاى ًطَد چِ عَاسضی خَاّذ داضت؟

تشای دسهاى صسدی تایذ تشای ًَصاد فَتَ تشاپی ضشٍع ضَد؛

اگش ضذت صسدی تاال تاضذ ٍ عذد آى تِ سشعت افضایص یاتذ ٍ

دس ایي سٍش اص الهپْای هْتاتی تا ًَس آتی ( الهپْای

ٍالذیي ًَصاد سا سشیع تِ پضضه اسجاع ًذٌّذ هوىي است صسدی

فلَسسٌت) جْت واّص سطح صسدی استفادُ هی ضَدً .ىتِ
ای وِ دس ایي هَسد تایذ سعایت ضَد

سثة تشٍص هطىالت هغضی دس ًَصاد ضَد.صسدی هیتَاًذ دس
تشخی هٌاطك هغض ًفَر وشدُ ٍ اًَاع هطىالت هغضی ،فلج هغضی
یا دیگش هطىالت سا پیص آٍسد .صسدی دس عیي حال وِ هطىل

ٍضص داضتِ تاضذ .
 )۱حتوا چطن ًَصاد تایذ ج
ً )۲احیِ تٌاسلی ًَصاد تایذ پَضص داضتِ تاضذ.
 )۳پَست تذى ًَصاد دس هذت فتَ تشاپی ًثایذ چشب ضَد.

ضایعی است ٍ تشای تعذاد صیادی اص ًَصاداى سخ هیدّذ ٍ اگش تِ

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هَلع دسهاى ضَد هطىلی ایجاد ًویوٌذ ،چٌاًچِ تِ هَلع دسهاى

بیمارستان سوم شعبان دماوند

ٍاًذ دس ،دسصذ پاییٌی هطىل ساص ضَد.
ًطَد ،هیت
آیا دادى آب لٌذ تِ ًَصاد تشای سفع صسدی ،دسست است؟
تشای دسهاى صسدی ًَصاد اصدادى ّشًَع هادُ غزائی غیشاص ضیش
هادس (هاًٌذ آب لٌذ ،تشًجثیي)خَدداسی ًوائیذّ .ش چِ ًَصاد ضیش
تیطتشی تخَسد صسدی اٍ سشیعتش تشطشف هیضَد.
آدرس :
جیالرد ،جنب سینما پرستو (دانشگاه آزاد دماوند )
www.sdmc.sbmu.ac.ir
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زردی نوزادان چیست؟

علّت ایجاد صسدی دس ًَصاداى

ّواى طَس وِ اص اسن ایي تیواسی پیذاست؛ صسدی ًَصاداى،
خَدش ،یه تین اسی ًیست ! تلىِ ًطاًِ ٍ عالهتی است وِ هی
تَاًذ ًطاًگش یه حالت طثیعی

– دس اوثش هَاسد – ٍ یا یه

فشسَدُ ٍ تجضیِ آًْا تَسّط تذى تِ ٍجَد هی آیذ  .تٌاتشایي یه
.

وثذ ،ایي هادُّ سا تیطتش اص طشیك صفشا دفع هی وٌذ ٍ تِ ّویي
جْت ّن ّست وِ صفشا صسد سًگ است  .حاال اگش دس هسیش
تَلیذ ٍ دفع تیلی سٍتیي اختاللی تِ ٍجَد تیایذ وِ هٌجش تِ
افضایص هیضاى تیلی سٍتیي دس تذى ضَد؛ ایي همذاس اضافِ دس
پَست ٍ هخاطات سسَب هی وٌذ ٍ صسدی تِ ٍجَد هی آیذ  .تش

تیهاسی ًگشاى وٌٌذُ تاضذ؛ صسدی ًَصاداى؛ دس اوثش هَاسد؛ حتّی
ًیاص تِ دسهاى خاصّی ّن ًذاسد.

ص سَیی دس

ضًَذ ٍ جای خَد سا تِ گلثَل ّای لشهض تالغ تذٌّذ؛ تٌاتشایي دس

هحصَالتی است وِ پس اص ضىستِ ضذى گلثَل ّای لشهض پیش ٍ

خالف صسدی افشاد تالغ وِ اغلة هی تَاًذ ًطاًِ ای اص یه

هی آیذ  .اص آًجا وِ حجن گلثَل ّای لشهض دس ًَصاداى ًسثت تِ

صَست ٍ هطخّصاً چطن ّا ) ضشٍع هی ضَد ٍ ّش لذس وِ

اتتذای تَلّذ ،حجن صیادی اص گلثَل ّای لشهض جٌیٌی تایذ تخشیة

«تیلی سٍتیي » دس پَست اتّفاق هی افتذ  .ایي ها دُّ تِ صتاى سادُ اص

هادُّ دفعی است وِ تیشٍى سیختي آى اص تذى تشعْذُ وثذ است

گفتین وِ تیلی سٍتیي ،دس ًتیجِ تخشیة گلثَل ّای لشهض تِ ٍجَد

صسدی ،هعوَالً اص پَست تاالتشیي لسوت تذى ًَصاد

افشاد تالغ تیطتش است ٍ عوش آًْا ّن وَتاّتش ٍ ا

تیواسی تاضذ  .صسد ضذى پَست ،تِ دلیل سسَب هادُّ ای تِ ًام

چگًَِ هتَجِ ضَین وِ وَدوواى ،صسدی داسد؟

ضذّت آى تیطتش ضَد تِ سوت لسوت

(یعٌی

ّای پاییي تش ٍ

هحیطی تش گستشش هی یاتذ؛ تِ ایي تشتیة وِ پس اص چطن
ٍ صَست ،لفسِ سیٌِ ،ضىن ٍ تعذ ّن دست ٍ پاّا دسگیش
هی ضًَذ؛ تِ ًحَی وِ وف دست ٍ پا آخشیي هٌاطمی

اتتذای تَلّذ ،تعذاد تسیاس صیادی گلثَل لشهض ضشٍع تِ تخشیة هی

ّستٌذ وِ صسد هی ضًَذ  .پان ضذى صسدی عىس گستشش

وٌٌذ وِ حاصل آى تَلیذ همذاس صیادی تیلی سٍتیي است  .اص سَی

آى است؛ یعٌی اص آخشیي ًمطِ ای وِ دچاس صسدی ضذُ است

دیگش ،وثذ ًَصاد ّن ٌَّص تىاهل وافی سا پیذا ًىشدُ است ٍ ًوی

ضشٍع هی ضَد ٍ دس ًْایت پَست صَست ٍ هخاط چطن

تَاًذ تِ سشعت ایي تیلی سٍتیي اضافِ سا دفع وٌذ  .تٌاتشایي سطح

است وِ پان هی ضًَذ.

تیلی سٍتیي دس تذى تاال هی سٍد ٍ صسدی تِ ٍجَد هی آیذ.

