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 اليرقان الوليدي

 معلومات لألهل

 

 حضرة األهل األعزاء، مبروك

 إن طفلكم يتواجد في ساعات وأيام حياته األولى، وفي إطار التأقلم السريع مع الحياة خارج الرحم. 

منذ لحظة استقباله في القسم، وإلى حين تسريحه، سنقوم بمتابعة عدد من المقاييس الهامة والتي تعكس مدى أداء األجهزة الحيوية في 

 سنقوم بمراقبة لون بشرته.  -جسمه. من ضمن المقاييس 

لموجود في جسم المولود نتيجة لتحليل نتج غالبية البيليروبين اي(. Bilirubinيعكس لون البشرة وتيرة إنتاج وتفريغ البيليروبين )

الذي يعطي خاليا الدم لونها األحمر. هنالك عدد أكبر من خاليا الدم الحمراء لدى المواليد، وتتسم  -( Hemoglobinالهيموجلوبين )

حياة، تكون هنالك عملية هذه الخاليا بفترة حياة )عمر( قصيرة نسبيا بالمقارنة مع البالغين، نتيجة لذلك، وخالل األيام األولى من ال

 تحليل طبيعية للهيموجلوبين. 

أسبوع إلى من الحياة، وعادة ما يختفي خالل  5-3عادة ما يبدأ اليرقان خالل اليوم الثاني من الحياة، ويصل إلى ذروته خالل األيام 

 بعد الوالدة.  هذا اليرقان غير مُعٍد وال يشكل خطرا على المحيط.  أسبوعين

الطاقم بمتابعة تطور اليرقان لدى كل المواليد ألن من شأن ارتفاع مستوى البيليروبين بصورة استثنائية وحادة أن  مع ذلك، يقوم

 يسبب ضررا دماغيا نادرا جدا، لكن خطير. ونحن نريد تفادي هذا األمر. 

بهة )فحص ال يشعر طفلكم به(. في كل صباح، ستقوم الممرضة المعالجة بفحص مستوى البيليروبين لدى طفلكم من خالل بشرة الج

في حال كان مستوى البيليروبين خارجا عن المعدل الطبيعي، سيتم إجراء فحص دم من خالل وخزة خفيفة في كعب الطفل، من أجل 

 الحصول على إجابة أكثر دقة من المختبر. 

 يتم إجراء متابعة خاصة للمواليد التالين:

  الحمل.  من 33األطفال الذين ولدوا قبل األسبوع 

  .يرقان جدي تمت مالحظته اعتبارا من الساعات األولى للوالدة 

  للوالدات ذوات نوع الدمO  والطفل ذي نوع الدمA  أوB . 

  ولدى االطفال  للوالدات ذوات نوع الدم . 

  .سجل تاريخ طبي ألخوان تمت معالجتهم بواسطة الضوء بسبب اليرقان 

 أو الملقط التي أدت إلى تجمع الدم تحت جلد فروة الرأس. )التفريغ الهوائي( والدات الفاكوم 

  نقص في إنزيم الـG6PD أو ما العرقي : "حساسية الفول" )يتم فحصه لدى كل مولود ضمن مجموعة الخطر وفقا لألصل

 شابه(. 

 م عالجة بواسطة الضوء الحقا. وجد الطاقم أن طفلكم يستحق/ يحتاج لمتابعة من هذا النوع، بل ومن الممكن أن يت

 كيف يتم عالج ارتفاع مستوى البيليروبين؟

التغذية: نظرا ألن البيليروبين يفرز عن طريق البراز، من المهم أن يستطيع الطفل إنتاج أكبر كمية ممكنة من البراز.  .1

 اإلرضاع بصورة ثابتة.  يجب التأكد من تغذية الطفل بصورة كافية. من المهم جدا التذكر: أفضل تغذية للطفل هي

ال تتوقفوا عن اإلرضاع وفقا لقراركم ساعة.  22في بعض الحاالت النادرة، سيأمر الطبيب بالتوقف عن اإلرضاع لمدة  .2

 الشخصي!

- + 



 

إذا ارتفع مستوى البيليروبين فوق المستوة "المسموح"، سيتم إدخال طفلكم تحت الضوء. يساعد الضوء في تحليل وإخراج  .3

ن الجسم. سيكون الطفل تحت الضوء بدون مالبسه، مع حفاظ فقط. يساعد الضوء في رفع درجة الحرارة البيليروبين م

 فال تقلقوا، لن يشعر بالبرد! من أجل تفادي جفاف العينين، سنقوم بحماية عينية بواسطة غطاء خاص.  -أيضا 

معرفة متى باإلمكان التوقف عن العالج  ستواصل الممرضة أخذ عينات مستوى البيليروبين عدة مرات في اليوم، من أجل .2

 بواسطة الضوء وتسريح طفلكم لالستمرار بالمتابعة في العيادة الجماهيرية. 

. باإلمكان الدمج بين للرضاعةيجب االنتباه لعدم ترك الطفل خارج العالج بواسطة الضوء ألكثر من الفترة الالزمة  .5

الممرضة ومستشارة الرضاعة موجودتان لخدمتكم ومن أجل شرح كيف الرضاعة والتغذية بواسطة القنينة على التوالي. 

 باإلمكان شفط الحليب ألجل استخدام القنينة وتقليص فترة مكوث الطفل خارج العالج بالضوء. 

 ستكون هنالك حاجة لوسائل عالجية إضافية.  في بعض الحاالت النادرة جدا من اليرقان "العنيد"، .6

 

 نحن هنا من أجلكم ومن أجل طفلكم

 يسرنا أن نجيب على أي استفسار

 طاقم قسم األطفال

 

 

 

  2105تشرين األول 

 تم تحريره من قبل شرين زوهار وياعيل آيزنكوط

 تمت المصادقة عليه من قبل البروفيسور هامرمان


