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پزشک معالج و پرستار مسوول مراقبت نوزاد باید در صورت نیازبھ 
انجام معاینھ چشم ، نام نوزاد را در لیست مربوطھ ثبت و ھماھنگی 

. الزم را برای معاینھ انجام دھند



.معاینھ چشم را می توان با یا بدون بیھوشی انجام داد

اگر چھ در اغلب موارد معاینھ چشم نیاز بھ بیھوشی ندارد ولی در 
صورتی کھ نیاز بھ بیھوشی وجود داشتھ باشد، حضور یک 

متخصص بیھوشی ماھر در زمینھ بیھوشی شیرخواران کم وزن و 
. پرخطر در اتاق عمل ضروری است



معاینھ بدون بیھوشی می تواند بر بالین نوزاد یا در درمانگاه مجھز بھ 
. امکانات مانیتورینگ و احیای نوزاد انجام شود

در صورت بستری بودن نوزاد، معاینھ باید حتما در بالین نوزاد 
صورت گیرد وعاقالنھ نیست کھ نوزادان خیلی کوچک برای معاینھ 

.  بھ درمانگاه یا بخش چشم منتقل شوند

.  مکان معاینھ باید بھ اندازه کافی گرم و تمیز باشد

  



الزم است درطی انجام معاینات، نوزاد بدحال از نظر آپنھ و افت 
درصد اشباع اکسیژن خون شریانی یا برادیکاردی از طریق 

ساعت پس  ۴مانیتورینگ یا پالس اکسی متری تحت نظر باشد و تا 
.از معاینھ نیز مراقبت از اینگونھ نوزادان ادامھ یابد



قبل از انجام معاینھ باید با والدین شیرخوار درباره لزوم انجام معاینھ 
صحبت و مشکالت معاینھ چشم و احتمال وجود درگیری ھای 
چشمی توضیح داده شده و رضایت نامھ کتبی از والدین گرفتھ 

.  شود

ROP  غربالگری باید توسط چشم پزشک آموزش دیده در معاینات
. انجام شود



افتالموسکوپ غیر مستقیم

لنزمعاینھ افتالموسکوپی غیرمستقیم 

بلفارواستات سیمی نوزاد

دپرسوراسکلرا



قطره آنتی بیوتیک   

وسایل احیای نوزاد شامل آمبوبگ، ماسک و کپسول اکسیژن، وارمر، 
  ۴تا  ٢٫۵لولھ تراشھ شماره 

  
، دستگاه ساکشن و لولھ ھای مربوطھ، ١الرنگوسکوپ با تیغھ صفر و 

٨تا  ۵لولھ معده شماره 

پالس اکسیمتر



مردمک چشم نوزاد باید با قطره میدریاتیک در حدود یک ساعت قبل 
.از انجام معاینھ، دیالتھ شود تا معاینھ امکان پذیر گردد

، % ٠٫۵روش پیشنھادی استفاده از ترکیب قطرات  تتراکائین  
حجم از ھر ١/٣با ترکیب % (٢٫۵، فنیل افرین %١تروپیکامید 

. دقیقھ است  ١۵-١٠بار با فواصل  ٣-٢) کدام

. آتروپین توصیھ نمی شود 



قطرات اضافی باید از روی صورت شیرخوار با دستمال پاک شود تا 
دادن مقادیر زیاد قطر چشمی، خطر . جذب پوستی بھ حداقل برسد

.تاکیکاردی و ھیپرترمی را بھ دنبال دارد

وند، اگر مردمکھا علی رغم تجویز قطره مناسب میدریاتیک گشاد نش
  .شدید یا پیشرفتھ شک کرد ROPباید بھ 

تغذیھ کودک نباید درست قبل ازمعاینھ انجام شود تا از استفراغ 
.وآسپیراسیون جلوگیری گردد



ات معاینھ با افتالموسکوپ غیرمستقیم با یا بدون قرار دادن بلفارواست
انجام می گیرد و در صورت لزوم و با فراھم بودن امکانات احیای 
نوزاد، دپرسیون نواحی محیطی شبکیھ می تواند با دپرسورظریف 

.انجام شود



.معاینھ رتین یک پروسھ دردناک است

بھ حداقل رساندن زمان معاینھ، قنداق کردن شیرخوار ودادن محلول سرم 
میلی لیتربا کمک  ٠٫۵-١بھ میزان % ٢۴قندی سوکروز خوراکی 

سرنگ از راه دھان می تواند درد شیرخواررا کاھش داده و بھ انجام 
.معاینھ بدون بی قراری زیاد شیرخوار کمک کند



باید توجھ ویژه ای بھ احتمال برادیكاردی ، آریتمی ، آسیستول ، 
. ھیپوونتیالسیون ، آپنھ  یا آسپیراسیون ناشی از معاینھ داشت

، برای جلوگیری از انتقال کونژنکتیویت از یک نوزاد بھ نوزاد دیگر
یک اسپکولوم استریل جداگانھ برای ھر نوزاد پس ازضدعفونی کردن 

. دستھا استفاده شود

.می توان در پایان معاینھ، یک قطره آنتی بیوتیک در چشمھا چکاند



 نتایج معاینھ در باید فرم مخصوص ثبت گردیده، تاریخ معاینھ بعدی
مشخص و بھ والدین و پزشک و پرستارمسوول پیگیری نوزاد 

.اطالع داده شود



منطقھ واسکوالریزاسیون 
  ROPمرحلھ 
  ( برحسب ساعت)   ROPوسعت 

وجود بیماری پالس یا پره پالس 
  AP-ROPوجود 

  نیاز بھ درمان
 زمان پیگیری بعدی





واسکوالریزاسیون کامل شبکیھ

پسرفت کامل بیماری بھ نحوی کھ ھیچ نشانھ ای دال بر خطر از دست 
.دادن بینایی وجود نداشتھ باشد

.پیشرفت بیماری بھ میزانی از شدت کھ نیازمند درمان باشد




