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ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η ανεύρεση
πιθανών παραμέτρων συσχετιζόμενων με την
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Η

διαπίστωση

υπογλυκαιμίας

συσχετίστηκε σε σημαντικό βαθμό με ανάγκη
φωτοθεραπείας

(p=0.043)

πιθανόν

πλαίσια ανεπαρκούς σίτισης.
▪ Περίπου 1 στα 10 φυσιολογικά νεογνά
Η διενέργεια φωτοθεραπείας συσχετίστηκε

αφαιμαξομετάγγιση.
και

συχνότερα με την ύπαρξη ασυμβατότητας

κλινικών παραμέτρων 397 νεογνών σε δημόσιο

(p=0.000) και τη διαπίστωση θετικής άμεσης

μαιευτήριο και συσχέτισή τους με την εμφάνιση

Η διενέργεια φωτοθεραπείας δεν συσχετίστηκε

ίκτερου

Η

με παρουσία όψιμης προωρότητας (p=0.203),

στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη

με μικρότερο βάρος γέννησης (p=0.163)

Η ύπαρξη ασυμβατότητας Rhesus όπως και η

χρήση του λογισμικού SPSS Statistics 25.

καθώς και με το φύλο του νεογνού (p=-0.591).

διαπίστωση διπλής ασυμβατότητας (Rhesus

που

απαιτεί

φωτοθεραπεία.

αντίδρασης Coombs (p=0.000).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εκ των 397 τελειόμηνων και όψιμων πρόωρων
νεογνών, ανάγκη φωτοθεραπείας διαπιστώθηκε:
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διενέργεια ή μη φωτοθεραπείας (p=0.163) όπως

ασυμβατότητα ΑΒΟ (p=0.013 και p=0.004

και ο μητρικός διαβήτης (p=0.746).

αντίστοιχα).
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ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΤΕΡΟΥ ΧΡΗΖΟΝΤΟΣ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
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χρειάζονται φωτοθεραπεία στη διάρκεια
παραμονής τους στο μαιευτήριο, ωστόσο
θετικό εύρημα αποτελεί η πολύ σπάνια
ανάγκη αφαιμαξομετάγγισης (<1%).

Η παρουσία IUGR νεογνού δεν συνδέθηκε με τη
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