
نارس نوزادان رتينوپاتي از (ROP)پيشگيري

يا نارس نوزادان پيشـگيريROPرتينوپاتي قابـل علـل شـايعترين درنابينـايياز
است. توصيهوالديننوزادان باعزيز و آموزشي جزوه اين نكات و وها وپيگيـري تشـخيص

مي خوبي به بموقع رادرمان بيماري اين ياتوان كرد بخپيشگيري شيد.بهبود

ROPمي مبتال را كم وزن با نارس ازنوزادان كمتر وزن با كه نوزاداني و1500كند. گرم
از كمتر حاملگي سن مي33با دنيا به هسـتند.بيشترآيندهفته ابتال معرض سـايردر امـا
وزن تا نارس از2نوزادان كمتـر حاملگي سن با خـاص36كيلوگرم مـوارد در هـم هفتـه

معاي شد.نيازمند خواهند چشم ممكـننه چشم شبكيه تكامل عدم دليل به نوزادان اين در
تولداست از آنهاپس چشم در غيرطبيعي مـيتشكيلرگهاي كـه راشـود بينـايي توانـد

د بههداكاهش منجر بودن شديد صورت در گردد.نابيناييو كامل

اسـت ممكن اكسيژن دريافت جمله از مختلف عوامل
ب و تولد از بروزپس احتمال نوزادي دوره شديد يماريهاي

كند. مي زياد را عارضه عـدماين كـه كرد توجه بايد ولي
خطر كافي اكسيژن مغزيدريافت زيـادعوارض را نـوزاد

ميمي ضروري اكسيژن تجويز معموال و باشد.كند

كنيم؟ شناسايي نوزاد در را بيماري اين چگونه

و اوليه مراحل در بيماري معاينـهاين توسط تنها و نداشته عالمتي هيچ پذيري درمان
مي پزشكي والدينچشم توسط و شود تشخيصصحيح به منجر تشـخيصتواند ظـاهر در

شود. نمي داده

نوزادان: اين معاينه نحوه

گرفتهمعاينهاين صورت نارس نوزاد چشم معاينه زمينه در ماهر پزشك چشم وتوسط
قطره چشم، معاينه از مردمكچشميقبل كردن گشاد شودبراي مي ريخته نوزاد چشم .در

اين معاينه انجام :نوزادانزمان

تا و تولد بدو در مبتال4نوزادان شوندROPبههفتگي اولين.نمي بايد دليل همين به
در خطر معرض در نوزاد ماهگي4معاينه يك شود.)هفتگي( انجام تولد از پس

هفتبعديمعاينات دو فواصل در ميتقريبا انجام بار يك عـروقه كـه زمـاني (تـا شود
كند). توصيه را درمان پزشك چشم يا يافته كافي تكامل چشم

ت؟چيسROPدرمان

اوليه مراحل وROPدر درمـاني ليـزر بـه محدود معموال درمان مناسب، غربالگري با
و و... چشم عروق داخل به خاصي داروهاي ميتزريق بيماري دقيق باشد.پيگيري



ها:توصيه

•ROPدرمان بيماري موقـعيك بـه اگر است. نارس نوزادان در چشمي پذير
مي نگردد درمان و نشده داده شود.تشخيص نابينايي به منجر تواند

فاكتور• موقعمهمترين به درمان و تشخيص بيماري، پيامد است.در

مي• درمان و نارس نوزادان والدين كامل نوزادتوجه بينايي كننده تضمين تواند
باشد. نارس

گرامي :والدين
صورت پيگيريدر بيماريعدم پيشرفته موارد در دقيق

جراحي، و ليزري روشهاي تمام رغم بهبوديعلي احتمال
و مراجعه چشم متخصص به موقع به لذا است. كم بسيار

نماييد. پيگيري را شده توصيه درمانهاي

نوزادي رتينوپاتي
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