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 رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

   کروناهمه گیري  طیشرا در ینارس ینوپاتیرت ناتیمعا فعال يریگیپموضوع: 

 با سالم و احترام

در راستاي اجراي برنامه هاي کاهش میزان مرگ و میر نوزادان کشور و افـزایش بقـاي نـوزادان نـارس و کـم         

ت به موقـع از چشـم نـوزادان نـارس بـراي پیشـگیري و درمـان رتینوپـاتی نارسـی از اهمیتـی ویـژه            وزن، مراقب

آن هم با وجود فراهمی امکان تشخیص و درمان به موقـع، قابـل    5و  4برخوردار است و گزارش یک مورد استیج 

  قبول نیست. 

 فـارابی  مرکـز آموزشـی درمـانی    بـه    یکی از مناطق کشوراز  رتینوپاتی نارسی 5و  4متاسفانه یک مورد  استیج 

ه ذکر شـد  عدم مراجعه براي معاینه پیگیري به دلیل ترس از بیماري کروناتهران مراجعه داشته اند که علت آن 

  است. 

اي براي پیشگیري از بروز موارد مشابه، پیشگیري از نابینایی نوزادان و عـوارض و تبعـات جبـران ناپـذیر آن بـر     

اع، الزم است دسـتور فرماییـد در اسـرع وقـت مـوارد زیـر پیگیـري و گـزارش مربـوط، بـه           فرد و خانواده و اجتم

  صورت مکتوب به اداره سالمت نوزادان دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس این معاونت ارسال گردد.

ز پیگیري مجدانه براي انجام به موقع معاینات پیگیري چشم نوزادان نارس مطابق بـا راهنمـاي مراقبـت ا    - 1

انجـام گـردد. بـر آمـوزش و حسـاس سـازي والـدین         19نوزاد متولد از مادر مشکوك یا مبتال به کووید 

نوزادان در معرض خطر نابینایی ناشی از نارسی بـه صـورت جـدي در هنگـام تـرخیص از بخـش هـاي        

 بستري نوزادان نارس  و نیز در حوزه بهداشت تأکید و اتمام حجت گردد.  

بخش هاي مراقبت ویژه نوزادان در هنگام ترخیص ضمن ارائه آموزش هـاي   در ROPالزم است پرستار  - 2

ک یـ الزم به والدین نوزادان در معرض خطر رتینوپاتی نارسی، انجام معاینات را در زمان مقـرر تأکیـد و   

ضمن تماس بـا خـانواده نـوزاد مـورد نظـر انجـام معاینـه را گوشـزد          ،روز پیش از زمان معاینه پیگیري

توصـیه مـی    ،نین استفاده از ظرفیت هاي موجود در حوزه بهداشت نیز براي پیگیري به موقعنمایند. همچ

شود. همکاري دو جانبه در حوزه بهداشت و درمان براي انجام معاینات مزبور گام مهم و اساسی بـراي  

و  جلوگیري از نابینایی و کوري نوزادان است و ترس از بیماري کرونا دلیـل موجـه بـراي عـدم مراجعـه     

 مغفول ماندن این معاینه ضروري، نیست.

شرایط انجام معاینه و فضاي اختصاص یافته آن در درمانگاه هـا بـه گونـه اي برنامـه ریـزي شـود کـه         - 3

اصـله  فوالدین و مراقبان نوزادان با اطمینان خاطر و با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی از کرونا و رعایت 

 د و معاینات انجام گردد.  به موقع مراجعه نماین فیزیکی گذاري 
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پاتی تدوین و ارائه برنامه مداخله اي براي اصالح فرایند هاي موجود غربالگري، پیشگیري و درمان رتینو - 4

نارسی در حوزه هاي بهداشت و درمان دانشگاه و تطبیق آن در شرایط همـه گیـري کرونـا توصـیه مـی      

 گردد.  

 

 

    

  

 


