
 اجراء اساسي للتكتشافالفحص الهادف الى البحث عن العنعكاس المحمريعتبر 
المبكر لرمراض العيون الخطيرة المحتمل وجودها و التي تؤثر على النظر

الساد، الجلوكوما، ورم أرومة الشبكية، عيوب الشبكية،أو الحياة رمثل 
المراض الجهازية ذات أعراض تؤثر على العيون و اخطاء اعنعكاسية كبيرة.

يستخدم الفحص انتقا ل الضوء رمن خل ل تكافة الجزاء التي تكون في العادة
شفافة و حتى الشبكية (التي تمثل قاع العين) وذلك بواسطة جهاز تنظير
قاع العين. يخلق هذا الضوء المنعكس - في الظروف العتيادية- انعكاس

أحمر (بشكل ل يختلف عن رمظهر "العيون الحمراء" التي يتم الحصو ل
ان وجود العنعكاس المحمر في كل عليها عندرما يصور احدهم بالفل)ش).

العينتين (متناظر) يمثل رد فعل اعتيادي للفحص. 
فان أي عارمل يمنع او يعوق هذه الممرات النظرية يؤدي الى تغيير في
النعكاس الحمر عند حدثي الولدة يمكن ان يعود سببه الرئيسي الى: 

 رمولودين على قيد الحياة) 2/10.000-1ساد خلقي (رمعد ل الاصابة •

 رمولودين على1/20.000(رمعد ل الاصابة  اورام الشبكية (ورم أرورمة الشبكية)•
قيد الحياة) 

) 1/10.000جلوتكورما خلقية (رمعد ل الاصابة •

يتم اجراء الفحص الهادف الى البحث عن النعكاس الحمر على افضل وجه عن طريق
يتم اعتبار رد الفعل الحمر و المتناظر لكل جهاز رمباشر لتنظير قاع العين.

تعتبر البقع السوادء في رد الفعل المحمر، العنعكاس العينين أرمر اعتيادي.
القل بروزا بشكل واضح، وجود رد فعل ابيض أو اعنعكاسات غير متناظرة (اعنعكاس

بروكنر) مؤشرات لتوجيه الطفل الى طبيب العيون.

سوف يتم توجيه كافة الطفال الذين لديهم في تاريخ العائلة محالت ورم
الخليا البدائية العصبية، ساد خلقي عند الطفال او في عمر الشباب،

جلوكوما أو تغيرات في الشبكية الى طبيب العيون لجراء فحص كامل
تعتمد فترة العمر للعيون بغض النظر ان عنتيجة فحص رد الفعل المحمر.

الذي يتم خللها توجيه الطفل الى طبيب العيون على العوارمل المحددة
للمخاطر (على سبيل المثا ل: الحالت الورثية، العائلية أو غيرها) و
التي بموجبها قد يختلف فترة العمر المحددة لمثولهم ارمام الطبيب. 

رمن المهم ان تكونوا على علم بعدم تماثل انكسار الضوء، الحو ل
(الشائع لدى حدثي الولدة و ذلك خل ل اليام الولى رمن حياتهم) أو وجود
غشاء رمخاطي رقيق رمن الدرموع، و التي قد تسبب تغيرات او عدم تناظر في

بالاضافة الى ارمكانية حدوث تغيرات ذات اهمية في رد رد الفعل الحمر.
الفعل الحمر عند الطفا ل المختلفة العروق التي يعود سببها الى

لذلك ان امحتمالية التوجيه دراجات اللوان المختلفة في قاع العين.
الى طبيب العيون متخصص ل يعني وجود محالة مرضية فعلية و لكن يتم ذلك

و رمن جهة أخرى في العديد من الحالت لدهداف وقائية و للتحقق من المر.
ان فحص رد الفعل الحمر المتبع رمبكرا، وذلك قبل خروج طفلكم رمن قسم

حديثي الولدة، يمثل احدى المحددات الهارمة اللزرمة بسبب تكرارية
التعرض الى  وذرمة الجفن التي ل تسمح بالكشف على زوايا العين او

لعدم تعاون الطفل، ااضافتا الى الصعوبة الكبيرة للرؤية المتزارمنة

 رمؤسسة المستشفى
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لكل العينين و التي تعتبر ذات اهمية تكبيرة للكشف على عدم التناظر
المحتمل في النعكاس. بالاضافة الى التغيرات المحتملة، التي رمن

الممكن ان ل تكون رموجودة حتى تلك اللحظة او غير الوااضحة تكليا عند
لذلك من المهم الفهم بان سلبية عنتيجة الفحص عند الولدة ل الولدة. 

يعفي من ضرورة اجراء فحوصات للتحقق من رد الفعل المحمر خلل الشهر
التالية. 

)AAP, Pediatrics 2008(ففي الواقع تنصح التكاديمية الرمريكية لطب الطفا ل
بإجراء فحص رد الفعل الحمر تكإحدى رمكونات تقييم العين خل ل فترة الولدة و
خل ل تكافة الفحواصات الطبية التالية التي تهدف الى التحقق رمن اصuuحة الطفuuل

خل ل السنة الولى رمن العمر. 

استخدام الدوية الموضعية لتوسيع الحدقة

لمراقبة رد الفعل الحمر يتطلب وجود حدقة رمتوسعة أي توسيع جيد في
حدقة العين. 

للحصو ل على ذلك يتم في العادة و اضع حديث الولدة في بيئة ذات اضوء
خفيف جدا لبضع دقائق قبل اجراء الفحص. 

وبالرغم رمن ذلك، ان هذه التقنية في بعض الحالت (المسبقة للموعد
المحدد، رد فعل انقباض الحدقة و الى آخره) أقل فاعلية في الحصو ل على

توسع جيد للحدقة و في بعض الحيان يتطلب اللجوء الى ادوية توسيع
الحدقة على شكل قطرات للعيون.

التكاديمية(في مركزنا لغرض تحقيق هذا الهدف نستخدم محلول يعتبر من الكثر آمانا بناءا على  الدارسات 
على الرغم من انه قد تم). AAP, Pediatrics 2008الرمريكية لطب الطفا ل 

تسجيل تأثيرات جانبية هامة في الحالت التي يتم فيها استعمال قطرات للعيون لتوسيع الحدقة و بالخص في حالة استعمالها
ارتفاع ضغط الدم، تسارع نظم تشمل هذه التعقيدات على: خلل اول اسبوعين من حياه الطفل او قبل المواعيد المحددة.
Fraundelfer e al, Ophthalmoogy( القلب، الغماء احمرار جليدي، شرية، اضرابات في نظم القلب.

1999,;  Palmer et al Ophthalmology 1986(

=========================

انا الموقع/الموقعة ادناه
__________________________________________

والد/والدة حديث/حديثة
المولود/المولودة__________________الولدة
__________________بتاريخ

ااصرح بأنه قد تم اعلرمي،على اتكمل وجه و بشكل رمفهوم  رمن قبل 

نوع الجراء الذي سوفالدتكتور ________________________________ 
بالاضافة الى تصريحهم بأنهم قد بادروا على قراءة و يخضع/تخضع له.

فهم رمنشورة المعلورمات  المتعلقة بهذه الموافقة و باستيعاب تكافة
رما تم شرحه لهم. 

بالاضافة الى تصريحهم باستلم و فهم تكافة المعلورمات المتعلقة في: 
. المخاطر و المضاعفات و النتائج حتى المتأخرة المتعلقة بالعلج أو1

الجراء 
. النتائج الناجمة في حالة عدم العلج او عدم تنفيذ الجراء. 2
. الحلو ل البديلة المحتملة.3
. اضرورة اجراء فحص رد الفعل الحمر خل ل الشهر التالية، و ذلك حتى في4

حالة سلبية نتائج الفحص خل ل فترة بقاء الطفل في قسم حدثي الولدة. 



يصرحون بأنه تكان باستطاعتهم طرح تكافة السئلة التي تكانوا
يعتبرونها رمناسبة و لقد حصلوا على اجابات تكافية و على أتكمل وجه

فيما يتعلق بالعلج او الجراءات المتقرحة. 

بموجب رما تم ذتكره اعله ووفق التوقيع الموجود في اسفل هذه الوثيقة 

عنوافق/ل عنوافق

بحرية و بدراية و وعي تكارمل على خضوع طفلنا/طفلتنا الى العلج أو
الجراء المقترح. 

 الوالدة____________________________________________الوالد

الطبيب______________________ ________________________الواصي

__________________________________ تاريخفي جنوة، ب


