
ما هو العالج الضويئ

وملاذا يحتاجه طفيل؟
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يحتاج طفلك إىل العالج الضويئ أو “العالج بالضوء” لعالج الريقان )الصفرة( الناجم عن إرتفاع مستويات البيلريوبني عنده. يساعد العالج الضويئ عىل خفض مستويات البيلريوبني، ومنع الريقان 

)الصفرة( من التزايد. املصطلح الطبي للريقان هو إرتفاع البيلريوبني يف الدم. قد تؤدي املستويات املرتفعة من البيلريوبني يف دم طفلك إىل ما يسمى فرط بيلريوبني الدم الحاد.

الخرب السار هو أن إكتشاف فرط بيلريوبني الدم الحاد وعالجه يتم يف وقت مبكر عندما يتلقى األطفال رعاية منتظمة من قابالتهم.

معظم األطفال الذين يعانون من مستويات مرتفعة من البيلريوبني ال يعانون من اية مضاعفات نتيجة  العالج الضويئ ، ويكربون ليصبحوا أطفاال وبالغون أصحاء.

يسلط العالج الضويئ ضوءا أزرق أو أبيض قوي عىل جسم طفلك. ميتص جلد طفلك هذا الضوء  مام يساعده يف تحطيم البيلريوبني إىل 

جزيئات ميكنه التخلص منها بسهولة من خالل التبول والرباز.

هناك طريقتان للعالج الضويئ لطفلك، إما من خالل صندوق إضاءة أو بتغطيته ببطانية بييل.

احتامالت اإلصابة عند طفلك

كيف يعمل العالج الضويئ؟

يلف طفلك ببطانية مصنوعة من ألياف خفيفة خاصة    •
                 تشع عىل جلد طفلك.

من السهل حمل وإرضاع طفلك أثناء العالج الضويئ.  •

عندما يكون الريقان أقل حدة، تستخدم البطانية الليفية  •
               املشعة  مبفردها.

يتم وضع صندوق إضاءة  فوق الرسير لتسليط الضو ء   •
                  اىل جسم طفلك بالكامل.

يجب تغطية عينا طفلك  لحاميتها من الضوء.  •

صندوق إضاءة بطانية بييل

1من مليون  1من 100000 1من 10000 1من 1000 1من 100 1من 10 1من 1

نادرة للغاية شائعة جدا

إعاقات طويلة األمد

 0.3 بني كل

100000 والدة

فرط  ) زيادة(

والدة الحاد البيلريوبني 

 1.2 بني كل 100000

 بالريقان )الصفرة(

6  بني كل 10 والدات



 أين سيتلقى طفيل العالج الضويئ؟

من املرجح أن يتلقى طفلك العالج الضويئ يف املستشفى، حيث يتم العالج الضويئ إما من خالل صندوق اإلضاءة ، أو مزيج من 

صندوق اإلضاءة وبطانية بييل. من املحتمل أن تتم مراقبة طفلك بواسطة املمرضات ، لكن الشخص املسؤول عن رعايته سيكون 

إما القابلة أو الطبيب.

يف بعض املجتمعات ، متتلك القابالت األدوات الالزمة لتقديم العالج الضويئ يف املنزل بإستخدام البطانية الليفية املشعة ، ولكن 

هذا الخيار ليس متاًحا ملعظم املرىض يف املقاطعة يف الوقت الحايل.

    ما هي املدة التي يستغرقها العالج الضويئ لطفيل؟                      

يحتاج األطفال عادة للعالج الضويئ ملدة 24 ساعة تقريبًا.

 سيتم إيقاف العالج مبجرد أن يصل مستوى البيلريوبني لدى طفلك اىل مستوى آمن. 

كيف ميكنني االستعداد للعالج الضويئ لطفيل؟

يجب أن تكوين مستعدة للبقاء يف املستشفى طوال الليل. قد تساعد قامئة الحزم املدرجة أدناه  يف جعل إقامتك يف املستشفى أكرث راحة.

لوازم أخرى قد تجدينها  مفيدة: لطفلك: لك:

�الطعام والوجبات خفيفة  

)اسأيل قابلتك إن كنت 

ستحصلني عىل ثالجة لتخزين

طعامك(

�مضخة الثدي 

�شاحن الهاتف والهاتف 

�وسائد اضافية 

�وسادة الرضاعة 

�مواد للقراءة 

�زجاجة ماء 

�مناديل ورقية 

�املال لرشاء الطعام وغريه 

�مالبس حديثي الوالدة )مبا يف ذلك قبعة الطفل( 

� حفاضات األطفال حديثي الوالدة 

�مقعد سيارة للرضع 

�مالبس مريحة 

�الجوارب والنعال 

�مستلزمات التواليت 

�فوط صحية لالقامة الليلية   

�فوط للرضاعة 

�البطاقة الصحية / بطاقة هوية 

�عبوات ثلجية للتمزقات املهبلية )إذا لزم األمر( 

�ايبوبروفني أو اسيتامينوفني )أدوية لالوجاع(  

�ادوية طبية أخرى قد تحتاجينها 

هل هناك آثار جانبية للعالج الضويئ؟

العالج الضويئ غري ضار ملعظم األطفال. قد يعاين بعض األطفال من 

بعض اآلثار الجانبية البسيطة مبا يف ذلك:

•            الجفاف - إذا مل يحصلوا عىل ما يكفي ن 
الحليب    

•                الطفح الجلدي
االحساس بالحرارة  •

براز مايئ، مفكك  •
تغرّيات يف لون الجلد )متالزمة الرضيع الربونزية(  •

كيف يل أن أعرف ما إذا كان العالج الضويئ فعال؟ 

ستتم مراقبة طفلك عن كثب من قبل مقدم الرعاية الصحية )قابلة أو ممرضة أو طبيب( للتأكد من أن:

فعالية العالج الضويئ وأن مستوى البيلريوبني )الصفراء( عند  طفلك آخذ يف االنخفاض  •
مستوى البيلريوبني )الصفراء( عند  طفلك قد وصل إىل مستوى آمن   •

طفلك بصحة جيدة   •

بعض األمور التي سيقوم بها موفروا الرعاية أثناء العالج الضويئ لطفلك وتشمل:

التحقق من ان درجة الحرارة والتنفس ومعدل رضبات القلب منتظمة  •
املساعدة يف التأكد من ان الطفل يتغذى بشكل جيد•   

أخذ فحوصات الدم للتأكد من أن مستوى البيلريوبني قد انخفض ووصل إىل مستوى آمن  •



هل بإمكاين االستمرار بإرضاع طفيل أثناء العالج بالضوء؟

يجب أن تحاويل اإلستمرار بارضاع طفلك أثناء العالج الضويئ. 

الرضاعة تساعد عىل: 

توفري السوائل التي يحتاجها طفلك  •
توفري التغذية التي يحتاجها طفلك  •

ازالة البيلريوبني )الصفراء( من جسم طفلك  •
احساس طفلك بأنه بالقرب منك  •

إذا مل ينخفض مستوى البيلريوبني لدى طفلك برسعة كافية ، فقد يُطلب منك التوقف عن الرضاعة حتى يتمكن طفلك من قضاء املزيد من 

الوقت تحت األضواء. خالل هذا الوقت ، ستحتاجني إىل االستمرار يف ادرار الحليب باستخدام مضخة و / أو اليد إلدرار الحليب. ميكنك ارضاع هذا 

الحليب لطفلك بواسطة كوب أو زجاجة أثناء وجوده تحت األضواء.

حليب اإلنسان هو أفضل غذاء لحديثي الوالدة.

ومع ذلك ، إذا كان طفلك:

ال يرشب كمية كافية للبقاء مشبع باملاء  •
أو يفقد الكثري من وزنه  •

فقد يوىص بإضافة حليب صناعي إىل غذائه.

من املهم أن تستمري يف إعطاء طفلك حليبك مع الحليب الصناعي. هذا يساعد:

طفلك يف الحصول عىل العنارص الغذائية املهمة والغلوبولني املناعي من حليبك  وهي عنارص غريموجودة يف الحليب  •
•             يساعدك عىل  إستمرار إدرار حليبك عندما يعود طفلك إىل الرضاعة منك مرة أخرى      

تحديث إىل قابلتك حول كيفية إرضاع طفلك  بنجاح أثناء تلقيه للعالج الضويئ.

ماذا لو مل يستجيب طفيل

للعالج الضويئ؟

إذا مل يتحسن طفلك بعد تلقيه العالج الضويئ

، فقد يوىص الطبيب بعالجات أخرى ، مثل الدواء 

الوريدي )IV( أو نقل الدم. مام يعني

إدخال طفلك اىل وحدة العناية املركزة لحديثي 

.)NICU( الوالدة يف املستشفى

  

ماذا لو عاد الريقان )الصفرة( لطفيل؟

بعد اإلنتهاء من  العالج الضويئ والذهاب إىل املنزل يرتفع  مستوى البيلريوبني )الصفراء( عند بعض األطفال مرة أخرى. إذا حدث هذا

لطفلك، فعىل األرجح انك ستحتاجني إىل العودة ملزيد من العالج الضويئ. إتصيل بالقابلة إذا الحظت العالمات التالية بعد تلقي طفلك

العالج الضويئ:

طفلك شديد النعاس طوال الوقت ويصعب إيقاظه  •
يجب أن ال ينام طفلك ملدة تزيد عن أربع إىل ست ساعات خالل فرتة 24               o

         ساعة دون أن يستيقظ  للرضاعة.  

•            بياض عينا طفلك يبدو مصفرا
تبدأ برشة طفلك باالصفرار  •

يرفض طفلك الرضاعة  •
يجب أن يأكل طفلك مرة كل ساعتني إىل أربع ساعات ، من 8 إىل 12 مرة  o

         يوميا وملدة 20 دقيقة أو أكرث يف كل مرة. 

يف وقت ما بعد االنتهاء من العالج الضويئ سيتم فحص مستوى البيلريوبني )الصفراء( 

عند طفلك ، عادة بعد حوايل 24 ساعة. ميكن إجراء هذا االختبار يف املنزل أو يف العيادة 

الخارجية أو يف املستشفى. 



اسئلة
إن كانت لديك أي مخاوف أو أسئلة بعد قراءة هذا الكتيب ، فتحديث إىل القابلة. كتابة أسئلتك أو أفكارك هنا للرجوع إليها يف موعدك التايل قد يكون مفيدا :

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

أمور يجب عىل الوالدين أخذها بعني اإلعتبار       

أثناء وجودك يف املستشفى مع طفلك ما زلت  يف فرتة التعايف من الوالدة. فحتى لو كان طفلك بحاجة إىل رعاية الطبيب ، 

يجب أن تستمري يف تلقي الرعاية التي تحتاجينها للشفاء. ميكن للقابلة أن تساعدك يف الحصول عىل أكرب قدر من الراحة  

أثناء وجودك يف املستشفى.

تذكري:   

 بشكل عام، العالج الضويئ غري ضار  • 
 تقريبًا، جميع األطفال الذين يتلقون العالج بالضوء يتعافون من الريقان• 

ومع ذلك، من الطبيعي أن:

 تشعري باالرتباك حيال تشخيص طفلك وحاجته للعالج الضويئ• 
 تشعري بالقلق حول كيفية تأثري الريقان )الصفرة( والعالج الضويئ عىل صحة طفلك• 
 تجدين صعوبة نتيجة عدم قدرتك عىل حمل طفلك لفرتات زمنية • 
 تشعري باإلرهاق تجاه رعاية طفلك الجديد أثناء العالج الضويئ بينام ال تزالني يف طور التعايف من الوالدة• 

بعض األمور التي قد تساعدك أثناء تجربة خضوع  طفلك للعالج الضويئ تشمل:

 اسأيل القابلة أو مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين عن معلومات حول الريقان )الصفرة( والعالج الضويئ  وما ميكنك • 
توقعه.

 تحديث إىل القابلة أو غريها من مقدمي الرعاية الصحية عن أية مخاوف لديك تخص طفلك.                      • 
تأكدي من العناية بصحتك وراحتك عن طريق: 

                 o   التحدث إىل قابلتك حول مخاوفك بخصوص تعافيكام
                       o  تناول الطعام بشكل جيد ، وبقاءك منتعشة، والحصول عىل أكرب قدر ممكن من الراحة

 اطلبي املساعدة من األشخاص الداعمني لك )مثل تقديم الطعام  وبعض احتياجاتك ورعاية أطفالك اآلخرين ، وما • 
إىل ذلك(.

                                                              

 

 


