مستشفى صديق الطفل

يرقان األطفال الرضع
معلومات للوالدين
ماهو اليرقان؟
اليرقان هو اصفرار الجلد وقد يظهر اللون األصفر في بياض العيين وو فيي اللثية وخصوصيا ذاا ااتيب بشير
الطفل دااتة .ياون اليرقان غالبا بسيط وال يحتاج ذلى القلق  ،ولان ذاا الحظب ون طفلك يعياتي مين اليرقيان
فعليك مراجعة الطبيب.
سبب اليرقان هو ارتفاع الماد الصفراء بالدم ( البليروبين ) يتم التخلص من الماد الصفراء فيي الجسيم ين
طريق البول والخروج .
كيف يمكنني التأكد إذا كان طفلي يعاني من اليرقان:
يعتبر هاا الموضوع هام جدا خصوصا في االسبوع األول من العمر:
-1
-2
-3
-4

ليك التأاد ذاا اان لون جلد الطفل وصفر و اد ما يبدو اللون األصفر فيي الوجيو والجبهية ثيم يتتقيل
اللون ذلى الجسم واألطراف العليا ثم األطراف السفلي.
تأادي من لون بياض العيتين.
تأادي من لون اللثة وو سقف حلق الطفل ووفضل وقب تدما يباي الطفل حيث يايون الحليق مفتيو
بصور اافية.
بين الحين واآلخر اضططي برقة لى جلد الطفل للتأاد فيما ذاا اان هتاك ذصفرار في اللون.

وفضل فتر لفحص الطفل تد تطيير الحفاظاب وو تطيير مالبسيو و مين خيالل ضيوء التهيار وو تحيب ذضياء
اافية (يماتك ون تطلبي من الطبيب وو الممرضة ذرشادك ايفية التأاد من لون البشر ).
إرشادات هامة جداً:
 -1ذاا الحظب اليرقان في وول  24سا ة من مر الطفل فعليك ذبالغ الطبيب فورا وبصيور مسيتعجلة
حيث قد ياون هاا ذشار ذلى مشاال طبية وخرى.
 -2ذاا اان مر الطفل واثر من  24سا ة فعليك مراجعة الطبيب في تفس اليوم.
 -3ليك ذبالغ الطبيب المعالج ذاا الحظب لون الخيروج باهيب وو وبييض مثيل الطباشيير وو ليون البيول
غامق ويسبب تلون الحفاظة.
يجب مل فحص للدم وو من خالل جهاز فحص يتم وضعو لى جبهة الطفل دون الحاجة ذلى وخا يتة دم.

مستشفى صديق الطفل
ماهو العالج؟
.1
.2

.3

.4

اليرقان البسيط اد ال يحتاج الى العالج ولان ليك االهتمام برضا ة الطفل بامية اافية وبطريقة
صحيحة
وما ذاا ااتب تسيبة البلييروبين فيي اليدم اليية فقيد يتوجيب ليى الطفيل اليدخول ذليى المستشيفى ألخيا
العالج الالزم فإتو قد يحتاج ذلى العالج الضوئي الخاص– يسا د هاا التوع من الضوء لى تاسيير
ماد البليروبين فيسهل بالك ملية الطر في البول وو الخروج وفي هاه الحالية سيوف يحتياج ميل
تحليل الدم ال  6سيا اب ويماتيك ارضياع الطفيل والعتايية بيو خيالل فتيراب قصيير وذرجا يو مير
وخرى تحب العالج الضوئي.
وما ذاا ااتب تسبة البليروبين الية جدا فإتو قد يحتاج ذلى واثر من جهاز ذضاء واحد ويحتاج الطفل
ون ياون بصور مستمر تحيب العيالج الضيوئي .بإمااتيك االسيتمرار فيي الرضيا ة الطبيعيية اثتياء
وجود طفلك تحب العالج الضوئي.
وما بالتسبة لألطفال الاين يعاتون من تسبة الية جدا َ من ماد البليروبين فإتهم قد يحتاجوا العالج في
ال عتاية المراز لألطفال حديثي الوالد  .وقد يحتاج هؤالء األطفال ذلى ملية تطيير الدم.

هل يسبب اليرقان إلى مشاكل صحية بعيدة المدى؟
اد ماياون اليرقان بسيط وال يترك وي مشاال مستقبلية  .األ في حاالب تيادر جيدا تايون تسيبة البلييروبين
في دم الطفل الية جدا قد تؤدي الى فقدان السمع وو قد تسيبب شيلل دمياغي ولاين ميع العيالج الصيحي فيي
الوقب المتاسب فإن هاا االحتمال يصب وقل.
مالذي يجب عمله إذا استمر اليرقان؟
يزول اليرقان فيي وغليب األطفيال خيالل يد وييام  .وميا ذاا اسيتمر واثير مين وسيبو ين ( وفيي حالية األطفيال
الخدج واثر من  3وسابيع ) فعليك مراجعة الطبيب حيث وتو قد يحتاج ذلى مل بعض التحاليل األخرى.

قسم األطفال الخدج
مستشفى العدان
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