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 معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 پیگیری رتینوپاتی نارسی موضوع: 

 

 با سالم و احترام 

پزسش ّا  ًارسی ٍ بزخی ابْاهات ٍ بٌا بز اّویت پیشگیزی ٍ درهاى بِ هَقغ ًَساداى در هؼزع خطز رتیٌَپاتی

 ٍ اجزا اػالم هی گزدد ًارسی هَارد سیز بزای آگاّی  بت رتیٌَپاتیفزایٌد ّای هزاق دربارُ

  ًِکودک  "در قسوت ارسیابی کَدک اس ًظز بیٌایی در بَکلت کَدک سالن  در طَرت هَاجِ شدى با ًشا

اس ًظز رتیٌَ پاتی ًارسی ًیاسهٌد بزرسی هطابق فلَچارت بزرسی ًَساد  ،ًَساد " نارس به دنیا آمده است

رٍس یا  6ّفتِ ٍ  44ّفتِ ) 43کوتز اس  بارداری،  ًَساداى با سي شَاّد هلیي آخزیبز اساس .  هی باشد

، در هؼزع خطز رتیٌَپاتی ًارسی هی باشٌد ٍ هی بایست اس ًظز گزم یا کوتز  0000کوتز( ٍ یا ٍسى تَلد 

ی  رتیٌَپاتی ًارسی غزبالگزی شًَد. اًجام غزبالگزی درطَرت هزاجؼِ ٍالدیي بِ هزاکش رتیٌَپاتی ًارس

 هٌَط بِ داشتي هؼزفی ًاهِ پششک است.

   شًَد غزبالگزی ٍ هؼایٌِ تَلد اس پس ّفتِ 3 باید بیشتز، یا ّفتِ 02 بارداری سي با شدُ هتَلد ًَساداى .

 ّفتِ ًیش در جدٍل سیز آهدُ است.  02کوتز اس  بارداریایٌِ در ًَساداى هتَلد شدُ با سي هؼ اٍلیي سهاى

  

 ن معاينهجدول سن نوزاد در اولی

 سهاى اٍلیي هؼایٌِ پس اس تَلد )ّفتِ / رٍس( در سهاى تَلد )ّفتِ( بارداریسي 

 رٍسگی 64ّفتِ پس اس تَلد یا  9 00

 رٍسگی 66ّفتِ پس اس تَلد یا  8 04

 رٍسگی 39ّفتِ پس اس تَلد یا  2 03

 رٍسگی 30ّفتِ پس اس تَلد یا  6 06

 رٍسگی 46ّفتِ پس اس تَلد یا  6 06

 رٍسگی 08ّفتِ پس اس تَلد یا  3 ٍ بیشتز  02
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   یا ّوِ ًَساداى با ٍػؼیت ًاپایدار بالیٌی یا هسیز درهاًی پیچیدُ هاًٌد اکسیژى درهاًی ، تؼَیغ خَى

 باید تَسط چشن پششک دٍرُ دیدُ اس ًظز رتیٌَپاتیتَسط پششک هؼالج،  بَدىشٌاسایی در هؼزع خطز

 هؼایٌِ  شًَد. 

  با جدٍل پیشگفت در تاریخ اػالم شدُ در ّز بار هزاجؼِ ًَساد بِ چشن پششک دٍرُ اًجام هؼایٌِ هطابق

ًَساد را بِ  کوری و نابینايیدیدُ بسیار هْن است ٍ ّزگًَِ تأخیز هی تَاًد ػَاقب جبزاى ًاپذیزی چَى 

 ّوزاُ داشتِ باشد. 

  ُچشن پششک دٍرُ دیدُ است ٍظیفِ اًجام هؼایٌات رتیٌَپاتی ًارسی ٍ اقدام درهاًی هٌاسب آى بِ ػْد 

 فزایٌد اًجام هزاقبت ًَساداى در هؼزع خطز رتیٌَپاتی ًارسی  بِ شزح سیز هی باشد  

  شٌاسایی ًَساداى در هؼزع خطز 

  اًجام هؼایٌِ هَرد ًیاس 

  پیگیزی ٍ درهاى در هَػد هقزر 

  ُّای سالهت ، هطب ّا ٍ ..... السم است هزاقباى ًَساداى در هزاکش سالهت جاهؼِ، خاًِ ّای بْداشت ٍ پایگا

در طَرت ًارسی یا کن  ارزيابی بینايی کودکدر قسوت  ،در اٍلیي هزاجؼِ ًَساد بزای دریافت هزاقبت

ٍسًی هطابق با شزح بٌد اٍل اس ٍالدیي در خظَص اًجام هؼایٌِ چشن ًَساد تَسط چشن پششک پزسیدُ 

ست بزای اًجام هؼایٌِ ارجاع شَد ٍ در طَرت شَد ٍ در طَرت اًجام ًشدى هؼایٌِ هطابق با ًوَدار پیَ

اًجام  هؼایٌِ ٍ تؼییي سهاى ّای پیگیزی، با کٌتزل خالطِ پزًٍدُ تزخیض ایي گزٍُ ًَساداى، تَطیِ بِ 

 اًجام هؼایٌات ٍ اػالم تاریخ تَطیِ السم بِ ٍالدیي بزای پیگیزی اًجام بِ هَقغ هؼایٌات اًجام شَد.

 ًٌَساداى در هؼزع خطز رتیٌَپاتی ًارسی هی تَاًد هٌجز بِ ًابیٌایی ٍ کَری اس آًجا کِ اًجام ًشدى هؼای ِ

 چشن گزدد بایستی ًکات سیز بِ ٍالدیي ًَساداى ًارس تا سهاى رفغ خطز تاکید گزدد:

  اًجام هؼایٌِ چشن ًَساداى ًارس تَسط چشن پششک دٍرُ دیدُ الشاهی است 

  اًجام هؼایٌات در سهاى ّای تؼییي شدُ هؼایٌِ ٍ ػزٍرت هؼایٌات پیگیزی اجزایدر طَرت ،

 هی باشد. ػزٍری تَسط چشن پششک 
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آیا نوزاد تابحال 

 هعاینه شذه است  نوزاد هعاینه نشذه است   هعاینه شذه؟

زهان هعاینه 

 ؟رسیذه  است

خانواده برای توصیه به 

انجام هعاینه در زهان 

 هقرر

هعاینه به چشن ارجاع برای انجام 

 ROPپسشک دوره دیذه 

بررسی اعالم پایان 

 است شذه 

وضعیت نوزاد از نظر 

بهبودی هشخص شذه 

 است ؟ 

توصیه به خانواده برای انجام 

  هعاینات پیگیری

انجام هعاینات در هرکس 

ROP  

 پیگیری انجام هعاینات 

 ارسینوزاد نیازهنذ غربالگری رتینوپاتی ن

 خیر

 خیر

 بله


