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 ثكن هللا الؽزوي الؽزین                                             

 ًْؾاظ ؾؼظی

 

 اخوبلی ثؽؼقی

 ػالئن

 ػلل

 تهطیى

 ظؼهبى

 کؽًیکتؽّـ

 

 پْقت ؾؼظی ثبػث کَ اقت نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظاى ظؼ ضؽؼ ثی هؼوْلا  ّ نبیغ ثیوبؼی یک ؾؼظی

 .اقت ًْؾاظ ؾؼظی ًْؾاظاى ظؼ ؾؼظی پؿنکی ايطالذ. نْظ هی چهن قفیع ّلكوت

 

 :ثبنع ؾیؽ هْاؼظ نبهل تْاًع هی ًْؾاظ ؾؼظی ظیگؽ ػالئن

 

 پب کف یب ظقت کف نعى ؾؼظ

 (ثبنع ؼًگ ثی ثبیع نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظ اظؼاؼ) تیؽٍ ؾؼظ اظؼاؼ

 (ثبنع ًبؼًدی یب ؾؼظ ثبیع) پؽیعٍ ؼًگ هعفْع

 2 زعّظ ؾهبى تب ّ نْظ هی ایدبظ ؾایوبى اؾ پف ؼّؾ 3 تب 2 هؼوْلا  نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظ ؾؼظی ػالئن

 .نْظ هی ثِتؽ ظؼهبى ثعّى کْظک گی ُفتَ

 

 ثعاًیع ثیهتؽ ًْؾاظاى ؾؼظی ػالئن ظؼثبؼٍ
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 .ؾؼظ پْقت ثب نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظ اؾ تًْیؽی

 

 .ًْؾاظ ؾؼظی ظؼ پْقت ؾؼظی

 گؽفت پؿنکی ههبّؼٍ تْاى هی هْلغ چَ

 ظؼ ؾؼظی ًظؽ اؾ ، ًْؾاظ ثعًی هؼبیٌَ اؾ ثطهی ػٌْاى ثَ ، تْلع اؾ پف قبػت 22 طی نوب کْظک

 .گیؽظ هی لؽاؼ هؼبیٌَ هْؼظ ثِعانت هؽکؿ

 

 ، هبهب ثب ههبّؼٍ ثؽای ّلت اقؽع ظؼ ، نع ههبُعٍ نوب کْظک ظؼ ؾؼظی ػالئن هعت ایي اؾ اگؽپف

 .کٌیع يسجت ضْظ ػوْهی پؿنک یب ثِعانت ّیؿیتْؼ

 

 هِن ظاؼظ ازتیبج ظؼهبى ثَ نوب کْظک آیب ایٌکَ تؼییي اهب ، ًیكت کٌٌعٍ ًگؽاى هؼوْلا  ؾؼظی گؽچَ

 .اقت

 

 ثعتؽ قؽػت ثَ نوب کْظک ػالئن اگؽ کَ اقت هِن ، کٌیع هی کٌتؽل ضبًَ ظؼ ؼا ضْظ کْظک ؾؼظی اگؽ

 .ثگیؽیع توبـ پؿنک ثب فْؼاا  ، ًعاؼًع تغػیَ ثَ ؾیبظی توبیلی یب نْظ هی

 

 ثعاًیع ثیهتؽ ًْؾاظاى ظؼ ؾؼظی تهطیى ظؼثبؼٍ

 

 ظاؼظ؟ ؾؼظی هي کْظک چؽا

 تدؿیَ ٌُگبم کَ اقت ؾؼظی هبظٍ ؼّثیي ثیلی. نْظ هی ایدبظ ضْى ظؼ ؼّثیي ثیلی تدوغ اثؽ ظؼ ؾؼظی

 .نْظ هی تْلیع ، کٌٌع هی هٌتمل ثعى ثَ ؼا اکكیژى کَ ضْى لؽهؿ قلْلِبی
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 ظاؼًع ضْى ظؼ لؽهؿ گلجْل ؾیبظی تؼعاظ ًْؾاظاى ؾیؽا اقت هؼوْل نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظاى ظؼ ؾؼظی

 .نًْع هی خبیگؿیي ّ تطؽیت هکؽؼ طْؼ ثَ کَ

 

 اؾ ؼّثیي ثیلی زػف ظؼ ثٌبثؽایي ، اقت ًکؽظٍ ؼنع کبهل طْؼ ثَ نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظ کجع ، ُوچٌیي

 .ظاؼظ کوتؽی تأثیؽ ضْى

 

 ؾؼظی ثٌبثؽایي ، اقت هْثؽتؽ ؼّثیي ثیلی پؽظاؾل ظؼ ّی کجع ، ُفتَ 2 زعّظ تب کْظک تْلع ؾهبى اؾ

 .ثجیٌع آقیجی ایٌکَ ثعّى کٌع هی ايالذ ؼا ضْظ قي ایي ظؼ اغلت

 

 هْاؼظی ظؼ زبلت ایي. ثبنع ای ؾهیٌَ ثیوبؼی یک ًهبًَ تْاًع هی ؾؼظی ، هْاؼظ اؾ کوی تؼعاظ ظؼ

 .نْظ ایدبظ( اّل قبػت 24 ظؼ) تْلع اؾ ثؼع کوی ؾؼظی کَ افتع هی اتفبق

 

 اقت؟ نبیغ چمعؼ ًْؾاظاى ؾؼظی

 .ظُع لؽاؼ تأثیؽ تست ؼا نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظاى تْاًع هی کَ اقت نؽایطی تؽیي ؼایح اؾ یکی ؾؼظی

 

 01 اؾ ًْؾاظ 8 تؼعاظ ایي اؾ کَ نْظ هی ؾؼظی ثَ هجتال ًفؽ 6 ًْؾاظ 01 ُؽ اؾ نْظ هی ؾظٍ تطویي

 .نًْع هی هتْلع ؾّظؼـ ثبؼظاؼی 32 ُفتَ اؾ لجل ًْؾاظ

 

 ثَ ًیبؾ کَ اقت ثبل کبفی اًعاؾٍ ثَ ضْى ؼّثیي ثیلی قطر ظاؼای ًْؾاظ 21 ُؽ اؾ 0 زعّظ ظؼ فمظ اهب

 .ظاؼظ ظؼهبى

 

 اغلت کَ ، ظُع هی افؿایم ؼا ًْؾاظ ظؼ ؾؼظی ثَ اثتال ضطؽ نیؽظُی ، اقت ًبههطى کَ ظلیلی ثَ

 .یبثع اظاهَ ثیهتؽ یب هبٍ یک هعت ثَ تْاًع هی

 

 .اقت ؾؼظی ثب هؽتجظ ضطؽات اؾ ثیهتؽ ثكیبؼ نیؽظُی فْایع ، هْاؼظ ثیهتؽ ظؼ اهب

 

 ًْؾاظ ؾؼظی ظؼهبى

 ؼّؾ 04 تب 01 طی هؼوْل طْؼ ثَ ػالئن ؾیؽا ًیكت لؾم هؼوْلا  نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظ ؾؼظی ظؼهبى

 .نًْع تؽ طْلًی تْاًٌع هی اّلبت گبُی اگؽچَ ، ؼًّع هی ثیي اؾ
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 ًهبى ًْؾاظ ضْى ظؼ ؼا ؼّثیي ثیلي اؾ ثكیبؼي همبظیؽ آؾهبیهبت كَ يْؼتي ظؼ فمظ هؼوْلا  ظؼهبى

 .نْظ هي تْيیَ ظُع

 

 ثبػث ّ نْظ هٌتمل هغؿ ثَ تْاًع هی ؼّثیي ثیلی کَ ظاؼظ ّخْظ کوی ضطؽ کَ اقت ظلیل ایي ثَ ایي

 .نْظ هغؿی آقیت

 

 کْظک ؼّثیي ثیلی قطر قؽػت ثَ تب نْظ اًدبم ثیوبؼقتبى ظؼ تْاًع هی کَ ظاؼظ ّخْظ ايلی ظؼهبى 2

 .یبثع کبُم نوب

 

 :ُكتٌع ایٌِب

 

 ثَ کَ ظُع هی تغییؽ نکلی ثَ ؼا ؼّثیي ثیلی کَ ، تبثع هی پْقت ثَ ًْؼ اؾ ضبيی ًْع - فتْتؽاپی

 نْظ هی تدؿیَ کجع تْقظ ؼازتی

 اّ ضًْی ُبی ؼگ ظؼ( کبتتؽ) ًبؾک لْلَ یک اؾ اقتفبظٍ ثب نوب کْظک ضْى کَ خبیی ظؼ - ضْى اًتمبل

 ثَ ضْثی ثَ ًْؾاظاى ثیهتؽ. نْظ هی خبیگؿیي ضْى هٌطجك کٌٌعٍ اُعا یک اؾ ضْى ثب ّ گؽفتَ لؽاؼ

 کٌٌع تؽک ؼا ثیوبؼقتبى ؼّؾ چٌع اؾ پف تْاًٌع هی ّ ظٌُع هی پبقص ظؼهبى

 ػْاؼٌ

 ظائوی آقیت ازتوبل ، ًگیؽظ لؽاؼ ظؼهبى تست ظاؼظ ؼّثیي ثیلی اؾ ثبلیی ثكیبؼ همبظیؽ کَ ًْؾاظی اگؽ

 .نْظ هی نٌبضتَ کؽًیکتؽّـ ػٌْاى ثَ ایي. ظاؼظ ّخْظ هغؿ

 

. اقت هجتال 0 اؾ کوتؽ نعٍ هتْلع ًْؾاظ 011111 ُؽ اؾ ّ اقت ًبظؼ ثكیبؼ اًگلكتبى ظؼ کؽًیکتؽّـ

 .اقت نعٍ اًدبم کؽًیکتؽّـ ثكتؽی هْؼظ 2 2105-06 قبلِبی ظؼ اًگلیف ظؼ

 

 ثعاًیع ثیهتؽ ًْؾاظاى ظؼ کؽًیکتؽّـ ظؼثبؼٍ

 

 ًْؾاظ ؾؼظی ػالئن

 .ؼّظ هی ثیي اؾ کْظک ُفتگی 2 تب ّ نْظ هی ظبُؽ تْلع اؾ پف ؼّؾ 3 زعّظ هؼوْلا  ؾؼظی
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 زعّظ هؼوْلا  ّ ثکهع طْل ؼّؾ 2 تب 5 اقت هوکي ، ُكتٌع ؾؼظی هكتؼع ثیهتؽ کَ ًبؼـ ًْؾاظاى ظؼ

 .کهع هی طْل ُفتَ 3

 

 ثؽای ؼا ًْؾاظاى ثؽضی ّ کهع هی طْل ثیهتؽ کٌٌع هی تغػیَ هبظؼ نیؽ اؾ کَ ًْؾاظاًی ظؼ ُوچٌیي

 .ظُع هی لؽاؼ تأثیؽ تست هبٍ چٌع

 

 قؽ ًبزیَ اؾ هؼوْلا  پْقت ؾؼظی. ؼقع هی ًظؽ ثَ ؾؼظ کوی اّ پْقت ، ظاؼظ ؾؼظی نوب کْظک اگؽ

 ثبیع زتوب ثْظ ؾؼظ نکن اگؽ.یبثع گكتؽل هؼعٍ ّ قیٌَ ثَ ایٌکَ اؾ لجل ، نْظ هی نؽّع يْؼت ّ

 کٌع ّیؿیت پؿنک

 

 ثَ ؼا پْقت اؾ ای ًبزیَ ضْظ اًگهت ثب اگؽ. ؼقع هی پبیهبى ّ ظقت ثَ ؾؼظی ًْؾاظاى اؾ ثؼضی ظؼ

 قپف ظُیع فهبؼ ؼا پْقت اًگهت ثب.)یبثع افؿایم اقت هوکي ًیؿ ؾؼظی ، ظُیع فهبؼ پبییي قوت

 (ظاؼظ ؾؼظی یؼٌی نْظ ظیعٍ ؾؼظ پْقت اگؽ ثؽظاؼیع

 

 .اقت ظنْاؼتؽ پْقت ؾؼظی تهطیى ، ثبنع تیؽٍ کْظک  پْقت ؼًگ اگؽ

 

 :هبًٌع ، ثبنع ههِْظ ظیگؽ خبُبی ظؼ اقت هوکي ؾؼظی ، هْاؼظ ایي ظؼ

 

 چهوِبیهبى قفیعی ظؼ

 ظُبًهبى ظاضل

 پبُبیهبى کف

 ظقتِبیهبى کف

 :اقت هوکي ًیؿ ؾؼظی ثب نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظ

 

 ثبنیع آلْظ ضْاة

 ًعُیع نیؽ یب ثطْؼظ نیؽ ُویهَ هثل ضْاُع ًوی

 (ثبنع ؼًگ ثی ثبیع) ثبنیع ظانتَ ؾؼظ ّ تیؽٍ اظؼاؼ

 (ثبنع ًبؼًدی یب ؾؼظ ثبیع) پؽیعٍ ؼًگ هعفْع
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 گؽفت پؿنکی ههبّؼٍ تْاى هی هْلغ چَ

 ؾؼظی ًظؽ اؾ ، ًْؾاظ ثعًی هؼبیٌَ اؾ ثطهی ػٌْاى ثَ تْلع اؾ پف قبػت 22 طی هؼوْلا  نوب کْظک

 .گیؽظ هی لؽاؼ هؼبیٌَ هْؼظ

 

 ، هبهب ثب ههبّؼٍ ثؽای ّلت اقؽع ظؼ ، نع ههبُعٍ نوب کْظک ظؼ ؾؼظی ػالئن هعت ایي اؾ ثؼع اگؽ

 .کٌیع يسجت ضْظ ػوْهی پؿنک یب ثِعانت هؽالت

 

 .ًیكت ای ؾهیٌَ ثیوبؼی یک ًهبًَ ّ اقت ضؽؼ ثی ؾؼظی ، هْاؼظ ثیهتؽ ظؼ

 

 .نْظ هی ثؽطؽف ضْظ ثَ ضْظ کْظک ؾؼظی ُفتگی 2 تب هؼوْلا 

 

 هِن ظاؼظ ازتیبج ظؼهبى ثَ نوب کْظک آیب ایٌکَ تؼییي اهب ، ًیكت کٌٌعٍ ًگؽاى هؼوْلا  ؾؼظی گؽچَ

 .اقت

 

 ثعاًیع ثیهتؽ ًْؾاظاى ظؼ ؾؼظی تهطیى ظؼثبؼٍ

 

 ػلل

 نٌبضتَ ُبیپؽثیلیؽّثیٌوی ػٌْاى ثَ ایي. نْظ هی ایدبظ ضْى ظؼ زع اؾ ثیم ؼّثیي ثیلی ظلیل ثَ ؾؼظی

 .نْظ هی

 

 کٌٌع هی هٌتمل ثعى ثَ ؼا اکكیژى کَ ضْى لؽهؿ قلْلِبی تدؿیَ ٌُگبم کَ اقت ؾؼظی هبظٍ ؼّثیي ثیلی

 .نْظ هی تْلیع ،

 

 هی ثٌبثؽایي ظُع هی تغییؽ ؼا ؼّثیي ثیلی فؽم کجع. نْظ هی هٌتمل کجع ثَ ضْى خؽیبى ظؼ ؼّثیي ثیلی

 .نْظ ضبؼج هعفْع اؾ ثعى ظؼ تْاًع

 

 ثیلی ، نْظ ضالو آى نؽ اؾ تْاًع ًوی کجع یب ظاؼظ ّخْظ ضْى ظؼ زع اؾ ثیم ؼّثیي ثیلی اگؽ اهب

 .نْظ هی ؾؼظی ثبػث اضبفی ؼّثیي
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 ًْؾاظاى ظؼ ؾؼظی

 ظاؼًع ضْى ظؼ لؽهؿ گلجْل ؾیبظی تؼعاظ ًْؾاظاى ؾیؽا اقت هؼوْل نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظاى ظؼ ؾؼظی

 .نًْع هی خبیگؿیي ّ هکؽؼتطؽیت طْؼ ثَ کَ

 

 آى زػف ّ ؼّثیي ثیلی پؽظاؾل ظؼ ثٌبثؽایي ، اقت ًکؽظٍ ؼنع کبهل طْؼ ثَ نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظ کجع

 .ظاؼظ کوتؽی تأثیؽ ضْى اؾ

 

 .ثبنع ثؿؼگكبلى ثؽاثؽ ظّ تمؽیجبا  تْاًع هی ًْؾاظاى ظؼ ؼّثیي ثیلی قطر کَ اقت هؼٌی ثعاى ایي

 

 ثیي اؾ ظؼ آًِب کجع ّ کٌٌع هی تْلیع کوتؽی ؼّثیي ثیلی آًِب ، ُفتِگی 2 زعّظ ظؼ کْظک تْلع ؾهبى تب

 .اقت هْثؽتؽ ثعى اؾ آى ثؽظى

 

 ّاؼظ ای يعهَ ایٌکَ ثعّى کٌع هی ايالذ ؼا ضْظ هؽزلَ ایي ظؼ اغلت ؾؼظی کَ هؼٌبقت ثعاى ایي

 .کٌع

 

 ظاظى نیؽ

 .ظُع افؿایم ؼا ّی ؾؼظی ازتوبل تْاًع هی کْظک ثَ نیؽظُی

 

 ثَ ُفتَ چٌع طی ظؼ ػالئن ؾیؽا ًیكت نیؽظُی لطغ ثَ ًیبؾی ، ًْؾاظ ظؼ ؾؼظی ثَ اثتال يْؼت ظؼ اهب

 .ؼًّع هی ثیي اؾ هؼوْل طْؼ

 

 .اقت ثیوبؼی ایي ثب هؽتجظ ازتوبلی ضطؽات اؾ ثیهتؽ نیؽظُی فْایع

 

 طْل ظؼ هکؽؼ ُبی تغػیَ ّ اضبفی هبیؼبت ثَ اقت هوکي ، ظاؼظ ؾؼظی ظؼهبى ثَ ًیبؾ نوب کْظک اگؽ

 .ثبنع ظانتَ ًیبؾ ظؼهبى

 

 .کٌیع هؽاخؼَ ًْؾاظاى ؾؼظی ظؼهبى ثَ ثیهتؽ اطالػبت ثؽای
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 ًظؽیَ اهب نًْع هی ؾؼظی ظچبؼ ثیهتؽ کٌٌع هی تغػیَ هبظؼ نیؽ اؾ کَ ًْؾاظاًی چؽا کَ ًیكت ههطى

 .اقت نعٍ هطؽذ ؾیبظی ُبی

 

 ؼّثیي ثیلی پؽظاؾل ظؼ کجع تْاًبیی کَ ثبنع ضبيی هْاظ زبّی هبظؼ نیؽ اقت هوکي ، هثبل ػٌْاى ثَ

 .ظُع هی کبُم ؼا

 

 هبظؼ نیؽ ؾؼظی گبُی ، ثبنع ظانتَ اؼتجبط نیؽظُی ثب نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظ ؾؼظی نْظ هی تًْؼ

 .نْظ هی ًبهیعٍ

 

 ای ؾهیٌَ قالهتی نؽایظ

 ؾؼظی ػٌْاى ثَ ایي. نْظ ایدبظ ظیگؽی قالهتی ههکل ظلیل ثَ ؾؼظی اقت هوکي اّلبت گبُی

 .نْظ هی نٌبضتَ پبتْلْژیک

 

 :اؾ ػجبؼتٌع پبتْلْژیک ؾؼظی ظلیل اؾ ثؽضی

 

 (کٌع ًوی تْلیع ُْؼهْى کبفی اًعاؾٍ ثَ تیؽّئیع غعٍ کَ خبیی( )تیؽّئیع کبؼی کن) کبؼ کن تیؽّئیع غعٍ

 یب ثبؼظاؼی ظّؼاى ظؼ کَ ظاؼًع هتفبّتی ضًْی گؽٍّ ًْؾاظ ّ هبظؼ ّلتی) ضًْی گؽٍّ ًبقبؾگبؼی

 (نًْع هی هطلْط ؾایوبى

 هثجت ضْى ظاؼای ًْؾاظ ّ ثبنع ظانتَ هٌفی ضْى تْاًع هی هبظؼ کَ ثیوبؼی) ؼؾّـ فبکتْؼ ثیوبؼی

 (ثبنع

 اظؼاؼی ػفًْت

 هی لؽاؼ تأثیؽ تست ؼا ؼّثیي ثیلی پؽظاؾل هكئْل آًؿین کَ اؼثی ثیوبؼی یک) ًدبؼ-کؽیگلؽ قٌعؼم

 (ظُع

 تْقظ کَ ، کٌع هی يفؽا غضیؽٍ يفؽا کیكَ) يفؽا کیكَ ّ يفؽاّی هدبؼی ظؼ ههکل یب اًكعاظ

 (نْظ هی هٌتمل ؼّظٍ ثَ يفؽاّی هدبؼی

 یب ؾؼظی ثَ هٌدؽ تْاًع هی ًیؿ( G6PD) ظُیعؼّژًبؾ فكفبت 6 گلْکؿ ثَ هؼؽّف اؼثی آًؿین کوجْظ

 .نْظ کؽًیکتؽّـ

 

. ظُیع اطالع اطفبل هتطًى یب ػوْهی پؿنک ، هبهب ثَ ثبیع ، ظاؼیع G6PD ضبًْاظگی قبثمَ اگؽ

 .نْظ کٌتؽل ًؿظیک اؾ ثبیع نوب کْظک ؾؼظی ػالئن
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 تهطیى

 ثِعانت هؽکؿ ظؼ ؾؼظی ًظؽ اؾ ، ًْؾاظ ثعًی هؼبیٌَ ظؼ تْلع اؾ پف قبػت 22 طی نوب ًْؾاظ

 .نْظ هی ثؽؼقی

 

 نعى ظبُؽ اقت هوکي ؾیؽا چیكت ضبًَ ثَ ثبؾگهت اؾ پف ؾؼظی ػالئن کَ ثبنیع ظانتَ تْخَ ثبیع اهب

 .ثکهع طْل ُفتَ یک آى

 

 .ثبنیع اّ چهن قفیعٍ ؾؼظی یب پْقت ؾؼظی ظًجبل ثَ ، ُكتیع ضبًَ ظؼ کْظک ثب کَ ٌُگبهی

 

 ؼازت نوب ثؽای ؼا ؾؼظی تهطیى تْاًع هی آًِب پیهبًی یب ثیٌی ًْک ؼّی ثؽ ضْظ اًگهتبى آؼام فهبؼ

 .کٌع

 

 اقت هوکي آًِب اظؼاؼ ثبنع ؾؼظ نوب کْظک اگؽ. کٌیع ثؽؼقی ؼا کْظک هعفْع ّ اظؼاؼ ثبیع ُوچٌیي

 یب ؾؼظ ثبیع) ثبنع قفیع یب ؼًگ کن  هعفْع یب( ًجبنع ؼًگی ثبیع نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظ اظؼاؼ) ثبنع ؾؼظ

 ( .ثبنع ًبؼًدی

 

 ػوْهی پؿنک یب ثِعانت ،هؽالت هبهب ثب ّلت اقؽع ظؼ ، ظاؼظ ؾؼظی نوب کْظک کٌیع هی فکؽ اگؽ

 .کٌیع يسجت ضْظ

 

 .ضیؽ یب اقت ًیبؾ ظؼهبى ثَ آیب نْظ ههطى تب نْظ اًدبم ثبیع آؾهبیهبت

 

 ثًؽی آؾهْى

 .هیگیؽظ لؽاؼ ثًؽی هؼبیٌَ تست ؾؼظی ػالئن یبفتي ثؽای نوب کْظک

 

 ، طجیؼی تؽخیسبا  ، ضْة ًْؼ تست آًِب پْقت تب ظؼآّؼًع تي اؾ ؼا آًِب لجبـ ثبیع کبؼ ایي طْل ظؼ

 .گیؽظ لؽاؼ ثؽؼقی هْؼظ

 

 :اؾ ػجبؼتٌع ًیؿ نًْع ثؽؼقی اقت هوکي کَ ظیگؽی هْاؼظ
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 نوب کْظک چهن قفیعٍ

 نوب کْظک لثَ

 نوب کْظک هعفْع یب اظؼاؼ ؼًگ

 ؼّثیي ثیلی آؾهبیم

 .نْظ آؾهبیم ثبیع اّ ضْى ظؼ ؼّثیي ثیلی قطر ، ظاؼظ ؾؼظی نوب کْظک نْظ هی تًْؼ اگؽ

 

 :اؾ اقتفبظٍ ثب تْاى هی ؼا ایي

 

 تسلیل ّ تدؿیَ ثب) تبثبًع هی نوب کْظک پْقت ثَ ؼا ًْؼ کَ ، ؼّثیٌْهتؽ ثیلی ًبم ثَ کْچکی ظقتگبٍ

 (کٌع هی هسبقجَ ؼا ؼّثیي ثیلی قطر ، پْقت تْقظ ًْؼ خػة یب ثبؾتبة ًسٍْ

 هبیغ لكوت ظؼ ؼّثیي ثیلی قطر) کْظک پبنٌَ ثَ قْؾى ؾظى ثب نعٍ گؽفتَ ضْى ًوًَْ ضْى آؾهبیم

 (نْظ هی گیؽی اًعاؾٍ قؽم ًبم ثَ ضْى

 .نْظ هی اقتفبظٍ ًْؾاظاى ظؼ ؾؼظی ثؽؼقی ثؽای ؼّثیٌْهتؽ ثیلی اؾ ، هْاؼظ ثیهتؽ ظؼ

 

 تْلع اؾ قبػت 24 ػؽٌ ظؼ نوب کْظک کَ اقت ضؽّؼی يْؼتی ظؼ فمظ هؼوْلا  ضْى آؾهبیم

 .ثبنع ؾیبظ ثكیبؼ آى ضْاًعى هیؿاى یب نْظ ؾؼظی ظچبؼ ضْظ

 

 ظؼهبى ثَ ًیبؾ هْؼظ ظؼ گیؽی تًوین ثؽای نوب کْظک ضْى ظؼ نعٍ ظاظٍ تهطیى ؼّثیي ثیلی قطر اؾ

 .نْظ هی اقتفبظٍ

 

 .ثطْاًیع ثیهتؽ ًْؾاظاى ؾؼظی ظؼهبى ظؼثبؼٍ

 

 ثؼعی آؾهبیهبت

 آؾهبیم اقت هوکي ، ثبنیع ظانتَ ًیبؾ ظؼهبى ثَ یب ثکهع طْل ُفتَ 2 اؾ ثیم نوب کْظک ؾؼظی اگؽ

 .نْظ اًدبم ثیهتؽی ضْى
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 (اقت ًبقبؾگبؼ هبظؼ ثب آیب ایٌکَ ظیعى ثؽای) کْظک ضًْی گؽٍّ

 اقت نعٍ هتًل ًْؾاظ لؽهؿ ُبی گلجْل ثَ( ػفًْت ثب کٌٌعٍ هجبؼؾٍ ُبی پؽّتئیي) ثبظی آًتی آیب

 کْظک ضْى ظؼ هْخْظ قلْلِبی تؼعاظ

 ظاؼظ ّخْظ ػفًْت آیب

 ظاؼظ ّخْظ آًؿین کوجْظ آیب

 ّخْظ ؼّثیي ثیلی قطر افؿایم ايلی ظلیل آیب کَ کٌیع ههطى تب کٌع هی کوک نوب ثَ آؾهبیهبت ایي

 .ضیؽ یب ظاؼظ

 

 ظؼهبى

 لبظؼ آًِب. کٌیع يسجت ػوْهی پؿنک یب ثِعانت ،هؽالت هبهب ثب ، کْظک ظؼ ؾؼظی ثؽّؾ يْؼت ظؼ

 .ثْظ ضْاٌُع ظؼهبى ثَ ًیبؾ اؼؾیبثی ثَ

 

 ضْى ظؼ ؼّثیي ثیلی ًبم ثَ هبظٍ ؾیبظی همبظیؽ نوب کْظک کَ اقت لؾم يْؼتی ظؼ فمظ هؼوْلا  ظؼهبى

 .نْظ اًدبم آؾهبیهبتی ثبیع هكئلَ ایي ثؽؼقی ثؽای ثٌبثؽایي ، ثبنع ظانتَ

 

 .کٌیع هؽاخؼَ ًْؾاظاى ظؼ ؾؼظی تهطیى ثَ ، نعٍ اقتفبظٍ آؾهبیهبت هْؼظ ظؼ ثیهتؽ اطالػبت ثؽای

 

 .اقت پبییي آًِب ضْى ظؼ ؼّثیي ثیلی قطر ؾیؽا ًعاؼًع ظؼهبى ثَ ًیبؾی ؾؼظی ثَ هجتال ًْؾاظاى اکثؽ

 

 ًوی ّاؼظ نوب کْظک ثَ آقیجی ُیچ ّ نْظ هی ثِتؽ نؽایظ ؼّؾ 04 تب 01 طی هؼوْلا  ، هْاؼظ ایي ظؼ

 .کٌع

 

 ظؼ ، ظُیع نیؽ ثطؽی ثب یب ظُیع نیؽ ضْظ کْظک ثَ هٌظن طْؼ ثَ ثبیع ، ًیكت ظؼهبى ثَ ًیبؾی اگؽ

 ّ هعفْع ظفغ ثؽای ظاظى نیؽ:ظکتؽخعیع.)کٌیع ثیعاؼ قبػت 4 ُؽ نیؽضْؼظى ثؽای ؼا اّ لؿّم يْؼت

 (اقت هِن ضیلی ؼّثیي ثیلی آى تجغ ثَ

 

 پؿنک یب ثِعانت هؽالت ، هبهب ثب ، ًؽفت ثیي اؾ ُفتَ 2 اؾ ثؼع یب نع ثعتؽ نوب کْظک ّضؼیت اگؽ

 .ثگیؽیع توبـ ضْظ ػوْهی
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 هی نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظ ؾؼظی ، کٌع تغػیَ هبظؼ نیؽ اؾ فمظ یب ثبنع آهعٍ ظًیب ثَ ًبؼـ نوب کْظک اگؽ

 .یبثع هی ثِجْظ ظؼهبى ثعّى هؼوْلا . ثکهع طْل ُفتَ 2 اؾ ثیم تْاًع

 

 آؾهبیم اقت هوکي ، ثبنع ظانتَ ّخْظ ای ؾهیٌَ اقبقی ههکالت ثؽؼقی ثؽای ّضؼیت ایي اگؽ اهب

 .نْظ تْيیَ ثیهتؽی ُبی

 

 ؾیبظی ؼّثیي ثیلی هیؿاى کَ ظاظ ًهبى آؾهبیهبت یب ًیبفت ثِجْظ ؾهبى گػنت ثب نوب کْظک ؾؼظی اگؽ

 اًتمبل یب فْتْتؽاپی ثب ظؼهبى تست ّ نْظ ثكتؽی ثیوبؼقتبى ظؼ اقت هوکي ، ظاؼظ ّخْظ اّ ضْى ظؼ

 .(نْظ هغؿی آقیت ظچبؼ اقت هوکي يْؼت ایي غیؽ ظؼ ظکتؽخعیع.)گیؽظ لؽاؼ ضْى

 

 کَ کؽًیکتؽّـ ًبم ثَ ًْؾاظ ؾؼظی خعی اهب ًبظؼ ػبؼضَ ضطؽ کبُم ثؽای ظؼهبًی ُبی ؼّل ایي

 .نْظ هی تْيیَ نْظ هغؿی آقیت ثبػث تْاًع هی

 

 ظؼهبًی ًْؼ یب فتْتؽاپی

 .نْظ هی اًدبم( ضْؼنیع ًْؼ ًَ) ًْؼ اؾ ضبيی ًْع ثب کَ اقت ظؼهبًی فتْتؽاپی

 

 طؽیك اؾ نوب کْظک ضْى ظؼ ؼّثیي ثیلی قطر کبُم ثب ًْؾاظ ؾؼظی کبُم ثؽای اّلبت گبُی

 .نْظ هی اقتفبظٍ ػکف اکكیعاقیْى ًبم ثَ فؽایٌعی

 

 ایي. نْظ هی زل آة ظؼ ؼازتی ثَ ثٌبثؽایي کٌع هی اضبفَ ؼّثیي ثیلی ثَ ؼا اکكیژى ػکف اکكیعاقیْى

 .کٌع ضبؼج اّ ضْى اؾ ؼا ؼّثیي ثیلی ّ تدؿیَ تؽ ؼازت نوب کْظک کجع نْظ هی ثبػث

 

 .ظاؼظ ّخْظ فتْتؽاپی ايلی ًْع 2

 

 پْنیعٍ چهوِبیم ّ فلْؼقٌت لهپ یب ُبلْژى لهپ ؾیؽ ظؼ نوب کْظک کَ خبیی - هؼوْلی فتْتؽاپی

 اقت

 ضْظ ظؼ ؼا فیجؽّپتیک کبثلِبی کَ ظاؼظ لؽاؼ پتْیی ؼّی نوب کْظک کَ خبیی - فیجؽّپتیک فتْتؽاپی

 تبثع هی نوب کْظک پهت ثَ ّ کٌع هی ػجْؼ فیجؽّپتیک کبثلِبی طؽیك اؾ ًْؼ. ظاؼظ

 ًْؼ هؼؽٌ ظؼ اقت هوکي کَ آًدب تب نوب کْظک پْقت کَ اقت ایي ُعف ، فتْتؽاپی ؼّل ظّ ُؽ ظؼ

 .گیؽظ لؽاؼ
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 تْلع يْؼت ظؼ اقت هوکي اگؽچَ ، نْظ هی اهتسبى هؼوْلی فتْتؽاپی اثتعا هؼوْلا  ، هْاؼظ ثیهتؽ ظؼ

 .نْظ اقتفبظٍ فیجؽّپتیک فتْتؽاپی ، ًبؼـ ًْؾاظ

 

 ثَ تْاًیع هی ثٌبثؽایي نْظ هی هتْلف قبػت 4 تب 3 ُؽ ظؼ ظلیمَ 31 هعت ثَ هؼوْلا  فتْتؽاپی ًْع ایي

 .ثکهیع آغْل ظؼ ؼا اّ ّ کؽظٍ ػٌْ ؼا اّ پْنک ، نیؽظُیع ضْظ کْظک

 

 چٌعیي اقت هوکي ، ًیبّؼظ ثِجْظ نوب کْظک ؾؼظی فیجؽّپتیک یب هؼوْلی فْتْتؽاپی اؾ ثؼع اگؽ

 .نْظ اؼائَ هعاّم فتْتؽاپی

 

 .اقت ُوؿهبى طْؼ ثَ فیجؽّپتیک پتْ یک اغلت ّ ًْؼ یک اؾ ثیم اقتفبظٍ نبهل ایي

 

 .نع ًطْاُع هتْلف ظؼهبى هعاّم فتْتؽاپی چٌعیي طی ظؼ

 

 نْظ ّاؼظ نوب کْظک هؼعٍ ثَ ای لْلَ طؽیك اؾ نوب ُبی قیٌَ اؾ لجل اؾ نیؽ اقت هوکي ، ػٌْ ظؼ

 .نْظ تؿؼیك( ّؼیعی ظاضل يْؼت ثَ) آًِب ّؼیعُبی اؾ یکی ثَ هبیؼبت یب ّ

 

 ّ اقت ًهعٍ گؽم ضیلی کَ نْظ زبيل اطویٌبى تب نْظ هی کٌتؽل نوب کْظک ظهبی ، فتْتؽاپی طْل ظؼ

 .نْظ هی ثؽؼقی ثعى آة کوجْظ ًظؽ اؾ

 

 ظاضل هبیؼبت اقت هوکي ، ًجبنع کبفی همعاؼ ًْنیعى ثَ لبظؼ ّ نْظ آثی کن ظچبؼ نوب کْظک اگؽ

 .ثبنع ًیبؾ هْؼظ ّؼیعی

 

 آیب کَ نْظ ثؽؼقی تب نْظ هی آؾهبیم قبػت 6 تب 4 ُؽ فتْتؽاپی نؽّع اؾ پف ؼّثیي ثیلی قطر

 .اقت هْثؽ ظؼهبى

 

 ثؽؼقی قبػت 02 تب 6 ُؽ کؽظ، افت ثَ نؽّع یب نع تثجیت نوب کْظک ؼّثیي ثیلی قطر کَ ٌُگبهی

 .نْظ هی
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 هتْلف فتْتؽاپی ؼقیع، کهع هی طْل ؼّؾ ظّ یب یک هؼوْلا  کَ هطوئٌی زع ثَ ؼّثیي ثیلی قطر ّلتی

 .نْظ هی

 

 هوکي اگؽچَ ، ظاؼظ کوی خبًجی ػْاؼٌ ّ اقت هْثؽ ثكیبؼ ًْؾاظ ؾؼظی ثؽای کلی طْؼ ثَ فتْتؽاپی

 .کٌع ایدبظ اقِبل ّ هْلت ثثْؼات نوب کْظک اقت

 

 ضْى اًتمبل

 ًیبؾ اقت هوکي ، اقت ًجْظٍ هْثؽ فتْتؽاپی یب ظاؼظ ثبلیی ثكیبؼ ضْى ظؼ ؼّثیي ثیلی نوب کْظک اگؽ

 .نْظ هی گفتَ ضْى اًتمبل آى ثَ کَ ثبنع ظانتَ کبهل ضْى اًتمبل ثَ

 

 ثٌع ضًْی ُبی ؼگ ظؼ کَ  ًبؾک پالقتیکی لْلَ یک طؽیك اؾ نوب کْظک ضْى ، ضْى اًتمبل طی ظؼ

 هیهْظ ضبؼج نْظ هی ظاظٍ لؽاؼ پبُب یب ثبؾُّب ، ًبف

 

 .نْظ هی خبیگؿیي( ههبثَ ضْى گؽٍّ ثب نطًی) هٌبقت هٌطجك کٌٌعٍ اُعا یک اؾ ضْى اؾ ضْى

 

 ثَ نوب کْظک ضْى ظؼ ؼّثیي ثیلی کلی قطر ، ثْظ ًطْاُع ؼّثیي ثیلی زبّی خعیع ضْى کَ آًدب اؾ

 .آیع هی پبییي قؽػت

 

 کبهل ًظبؼت تست ، ثکهع طْل قبػت چٌعیي اقت هوکي کَ ، ضْى اًتمبل هؽازل توبم ظؼ نوب کْظک

 .نْظ هی ظؼهبى ضًْؽیؿی هبًٌع آیع ثْخْظ اقت هوکي کَ ههکلی ُؽ. گیؽظ هی لؽاؼ

 

 ثْظٍ آهیؿ هْفمیت آیب کَ نْظ ثؽؼقی تب نْظ هی آؾهبیم ظؼهبى اؾ پف قبػت 2 طی نوب کْظک ضْى

 .اقت

 

 .نْظ تکؽاؼ ؼّل ایي ثبنع لؾم اقت هوکي ، ثوبًع ثبل نوب کْظک ضْى ظؼ ؼّثیي ثیلی قطر اگؽ

 

 ُب ظؼهبى قبیؽ

 .ظاؼظ ظؼهبى ثَ ًیبؾ هؼوْلا  ایي ، ثبنع ػفًْت هبًٌع ، ثِعانتی اقبقی ههکل یک اؾ ًبنی ؾؼظی اگؽ
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 هثجت ضْى ظاؼای کْظک ّ ظاؼظ هٌفی ضْى هبظؼ کَ ٌُگبهی) ثبنع ؼؾّـ ثیوبؼی اؾ ًبنی ؾؼظی اگؽ

 .نْظ اقتفبظٍ( IVIG) ّؼیعی ظاضل ایوًْْگلْثْلیي اؾ اقت هوکي ،( اقت

 

IVIG  ؼّثیي ثیلي قطر ّ ًجْظٍ هْثؽ تٌِبیي ثَ فتْتؽاپي كَ نْظ هي اقتفبظٍ يْؼتي ظؼ فمظ هؼوْلا 

 .ثبنع افؿایم زبل ظؼ ُوچٌبى ضْى ظؼ

 

 .ثعاًیع ثیهتؽ ؼؾّـ ثیوبؼی ثؽای IVIG ظؼهبى ظؼثبؼٍ

 

 کؽًیکتؽّـ

 ؾظى يعهَ آى ػلت. اقت ًْؾاظاى ظؼ ًهعٍ ظؼهبى ؾؼظی اؾ خعی اهب ًبظؼ ػبؼضَ یک کؽًیکتؽّـ

 .اقت هؽکؿی ػًجی قیكتن یب هغؿ ثَ ؼّثیي ثیلی زع اؾ ثیم

 

 ؼّثیي ثیلی ،( ُبیپؽثیلیؽّثیٌویب) ضْى ظؼ ؼّثیي ثیلی ثبلی ثكیبؼ همبظیؽ ثب نعٍ هتْلع تبؾٍ ًْؾاظاى ظؼ

 (.هغؿی ضًْی قع) کٌع ػجْؼ کٌع هی خعا ؼا ضْى ّ هغؿ کَ ثبفتی ًبؾک لیَ اؾ تْاًع هی

 

 .کٌع تِعیع ؼا ؾًعگی تْاًع هی کَ ، ثؽقبًع آقیت ًطبع ّ هغؿ ثَ تْاًع هی ؼّثیي ثیلی

 

 .نْظ هی ًبهیعٍ ًیؿ ؼّثیي ثیلی اًكفبلْپبتی ، ؼّثیي ثیلی ؾیبظ همبظیؽ اؾ ًبنی هغؿی آقیت

 

 :اگؽ ثبنع کؽًیکتؽّـ ثَ اثتال ضطؽ هؼؽٌ ظؼ اقت هوکي نوب کْظک

 

 ظاؼًع ضْى ظؼ ثبلیی ثكیبؼ ؼّثیي ثیلی قطر آًِب

 اقت افؿایم زبل ظؼ قؽػت ثَ آًِب ضْى ظؼ ؼّثیي ثیلی قطر

 کٌٌع ًوی ظؼیبفت ظؼهبًی ُیچ آًِب

 هجتال آى ثَ ًفؽ 0 اؾ کوتؽ ًْؾاظ 011111 ُؽ اؾ ّ اقت ًبظؼ ثكیبؼ اًگلكتبى ظؼ اکٌْى کؽًیکتؽّـ

 .نْظ هی

 

 :اؾ ػجبؼتٌع ًْؾاظاى ظؼ کؽًیکتؽّـ اّلیَ ػالئن
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 ضؼیف تغػیَ

 پػیؽی تسؽیک

 ثلٌع گؽیَ یک

 (آلْظگی ضْاة) زبلی ثی

 (آپٌَ) تٌفف ظؼ کْتبٍ هکث

 نًْع هی غیؽهؼوْل ای پبؼچَ ػؽّقک هبًٌع آًِب ػضالت

 هی کَ ثبنع ػضالت اقپبقن ّ( تهٌح) هْاؼظ نبهل تْاًع هی اضبفی ػالئن ، کؽًیکتؽّـ پیهؽفت ثب

 .نْظ گؽظى ّ پهت لْـ ثبػث تْاًع

 

 .نْظ هی اقتفبظٍ ًْؾاظی ؾؼظی ظؼهبى ظؼ کَ اقت ضْى اًتمبل اؾ اقتفبظٍ نبهل کؽًیکتؽّـ ظؼهبى

 

 :هبًٌع ظائوی ّ خعی ههکالت تْاًع هی کْظک ، ظُع ؼش تْخِی لبثل هغؿی آقیت ظؼهبى اؾ لجل اگؽ

 

 (گػاؼظ هی تأثیؽ ُوبٌُگی ّ زؽکت ثؽ کَ نؽایطی) هغؿی فلح

 (ثبنع نعیع تب ضفیف اؾ اقت هوکي کَ) نٌْایی کبُم

 یبظگیؽی ُبی ًبتْاًی

 آًِب ثعى هطتلف لكوتِبی اؼاظی غیؽ لؽؾل

 یک اؾ یب ثبل قوت ثَ کَ ظاؼًع توبیل کؽًیکتؽّـ ثَ هجتال افؽاظ) چهن طجیؼی زؽکبت زفع ههکالت

 (خلْتؽ هكتمین ًَ ، کٌٌع ًگبٍ ظیگؽ طؽف ثَ طؽف

 ُب ظًعاى ًبهٌبقت ؼنع

 ظانتَ ثبنع.

 تِیَ ّ تؽخوَ:ظکتؽزكیي خعیع                                      

  / newborn/complications-https://www.nhs.uk/conditions/jaundiceهٌجغ:
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