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 الهدف من هذا البحث

أٌ ٚزؼشف انًزؼهى ػهٗ انشيذ كأزذ األيشاع انًؼذٚخ انزٙ رظٛت اإلَغبٌ 

. ٔٚزؼهى كٛفٛخ انٕلبٚخ يُّ
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ٗقذ ٝشافق رىل سؤٝخ ظجبثٞخ . تصبة ئزذٙ اىعِْٞٞ أٗ ميتبَٕب ثازَشاس ٗزنبك 

ٗٝشعش اىَصبة ثجشغيخ فٜ اىعِٞ أٗ ٝعبّٜ ٍِ تصشٝف . ٗزسبسٞخ تدبٓ اىع٘ء 

 . ٝتدَع فٜ قششح خاله اىيٞو

ٗتذعٚ . ٗتشنو ٕزٓ االعشاض عالٍخ ئصبثخ ثنتٞشٝخ أٗ فٞشٗسٞخ تعشف ثبىشٍذ 

ٕٜٗ عجبسح عِ اىتٖبة غشبء اىَيتسَخ " . اىتٖبة اىَيتسَخ " ٕزٓ اىسبىخ طجًٞب 

 . اىزٛ ٝجطِ اىدفُ٘ ٗخضءًا ٍِ ٍقيخ اىعِٞ

ٗىنِ ٍِ . ٗثسجت االىتٖبة ، ٝإدٛ اىشٍذ ئىٚ تٖٞح اىعِٞ ئال أّٔ الٝإرٛ اىجصش 

ٗفٜ ثعط . األَٕٞخ ثَنبُ تشخٞص اىسبىخ ٗعالخٖب ثبمشًا ىنّٖ٘ب سشٝعخ اىعذٗٙ 

ّ٘ىذ ٍعبعفبد ىذٙ اىَصبة  . األزٞبُ ، ٍِ شأُ اىشٍذ أُ ٝ

ئُ اىتٖبة اىَيتسَخ اىفٞشٗسٜ ٗ اىجنتٞشٛ شبئعبُ ىذٙ االطفبه مَب ٝصٞجبُ 

 . ٗتعتجش ٕبتبُ االصبثتبُ شذٝذتٜ اىعذٗٙ. اىجبىغِٞ أٝعًب 

عبدح تصشٝفًب ٍبئًٞب ، ثَْٞب ٝسجت (اىشٍذ اىسجٞجٜ  )ٗٝسجت االىتٖبة اىفٞشٗسٜ 

غبىجًب ٍبدح صفشاء ٍخعشح سَٞنخ ثنَٞخ (اىشٍذ اىصذٝذٛ  )اإلىتٖبة اىجنتٞشٛ 

 . مجٞشح

، فٖ٘ ٝصٞت ميتب اىعِْٞٞ ، (اىشٍذ اىشثٞعٜ  )أٍب اىتٖبة اىَيتسَخ اىتسسسٜ 

ٍُسّسسخ ، مبىيقبذ ٗغجبس اىطيع ، ٗىٞس ّبتدًب عِ عذٗٙ  . َٗٝثو استدبثخ ىَبدح 

ٗٝعبّٜ اىَصبة، ئظبفخ ئىٚ اىسنخ اىسبدح ٗرسف اىذٍع ٗاىتٖبة اىعِٞ ، ٍِ 

 . ثعط اىسنبك ٗاالصٝض ٗاىتصشٝف اىَبئٜ ٍِ االّف
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: انشيذ يشع يؼذ٘ نّ ػذح إَٔاع َزكش يُٓب

  انشيذ انُضنٙ انسبد- 1

 انشيذ انجثش٘ انسبد - 2

 انشيذ انشثٛؼٙ - 3

  انشيذ انظذٚذ٘- 4

 الرمد النزلي الحاد - 1



2013  /2012      يذسعح انّطاْش صفش قصش ْالل      دانّغُح انّثانثح سْاو انّصغّٛش       : تحث يٍ إعذاد  

 

ٔٚؼشف أٚؼب ثبنزٓبة انًهزسًخ ٔٚكٌٕ يظسٕثب ثبزًشاس ٔرٕسو ثبندفٌٕ يغ ظٕٓس 

ٔفٙ . إفشاصاد ركٌٕ فٙ انجذاٚخ يخبطٛخ ثى ال رهجث أٌ رزسٕل إنٗ يخبطٛخ طذٚذٚخ طشفخ

. زبنخ إطبثخ انًهزسًخ ثبنفٛشٔعبد، فئٌ اإلفشاصاد ركٌٕ غبنجب ديؼٛخ فمط

ٔٚكٌٕ يظسٕثب أٚؼب ثهضٔخخ ثبندفٌٕ، ٔانزظبق انشيٕػ فٙ انظجبذ ػُذ االعزٛمبظ يٍ 

انُٕو َزٛدخ رؼشع اإلفشاصاد انًخبطٛخ ٔانظذٚذٚخ نهدفبف، ٔأنى ٔزشلبٌ ثبنؼٍُٛٛ، ٔفٙ 

زبنخ رأثش انمشَٛخ ثبنًٛكشٔة انًغجت نالنزٓبة، ٚشؼش انًشٚغ ثؼذو انمذسح ػهٗ يدبثٓخ 

. انؼٕء، كًب ٚسظ ثغخَٕخ ثبنؼٍٛ ٔصغههخ ٔرذيٛغ

 

ٔرُزمم ػذٖٔ ْزا انًشع يٍ اإلَغبٌ انًشٚغ نإلَغبٌ انغهٛى ػٍ طشٚك انغجبس ٔانزثبة، 

ٔغبنجب يب . ٔانًاليغخ ثبألٚذ٘، ٔاعزؼًبل انًُبشف انًهٕثخ ثبنًٛكشٔثبد انًغججخ نالنزٓبة

رظٓش األسيبد فٙ ثهذاٌ انؼبنى انثبنث ثشكم ٔثبئٙ خالل يٕعًٙ انشثٛغ ٔانظٛف انهزٍٚ 

 انًثٛشح نألرشثخ ػهٗ انشٚبذ انخًبعُٛٛخٔرغبػذ انزمهجبد اندٕٚخ ْٔجٕة . ٚزكبثش فًٛٓب انزثبة

  .اَزشبس انًشع

 

 الرمد البثري الحاد- 2
ْٕ َٕع يٍ األسيبد انسبدح انزٙ رظٛت انًهزسًخ، ُٔٚزح يٍ زغبعٛخ أَغدخ انًهزسًخ نجؼغ 

انًؤثشاد انذاخهٛخ فٙ اندغى يثم انغًٕو انزٙ ٚفشصْب انًٛكشٔة انغجسٙ انًغجت نسبالد 

. االنزٓبة انًضيٍ نهٕصرٍٛ

ٔٚظٓش انًشع ثًهزسًخ يمهخ انؼٍٛ ػهٗ شكم ثئشاد يغزذٚشح فٙ زدى سأط انذثٕط ركٌٕ 

ٔرزكٌٕ ْزِ انجثشاد ػهٗ طٕسح ردًؼبد يٍ خالٚب نًٛفبٔٚخ ٔنٛفٛخ، . يسبطخ ثبززمبٌ ديٕ٘

ْٔٙ ػجبسح ػٍ يظبْش انسغبعٛخ انًٕػؼٛخ ألَغدخ انؼٍٛ انُبخًخ ػٍ ٔخٕد ػٕايم يٓٛدخ 

. ثبندغى يثم انجؤس انظذٚذٚخ

 

 الرمد الربيعي- 3
. ْٕ يٍ أيشاع انسغبعٛخ غٛش انًغجت ػٍ انؼذٖٔ ثبندشاثٛى ٔانغجت انسمٛمٙ غٛش يؼشٔف

ٔٚظٛت انشيذ انشثٛؼٙ األشخبص زذٚثٙ انغٍ غبنجب ثٛذ انؼبششح ٔانثالثٍٛ، ٔركٌٕ 

. األػشاع شذٚذح فٙ أثُبء فظم انظٛف ٔفٙ انشزبء فغبنجب يب ٚخزفٙ االنزٓبة رًبيب

ٔأْى أػشاػّ ْٕ أكالٌ شذٚذ فٙ انؼٍٛ رؼطش انًشٚغ نسكٓب، ٔاصدٚبد اززمبٌ انؼٍٛ، ٔفٙ 

  .انسبالد انشذٚذح رزكٌٕ صٔائذ زًشاء انهٌٕ ػهٗ عطر انًهزسًخ ثذاخم اندفٌٕ

 

 الرمد الصديدي- 4
ْٕ ػجبسح ػٍ انزٓبة شذٚذ ثًهزسًخ انؼٍٛ يظسٕة ثئفشاص طذٚذ٘ ثكًٛبد كجٛشح يغ 

ازًشاس ٔٔسو ثبندفٍُٛ ْٕٔ يشع خطٛش لذ ٚؤد٘ إنٗ فمذاٌ انجظش فٙ أٚبو لهٛهخ إرا نى 

. ٚؼبنح فٙ ثذاٚزّ ٔنزا ٚدت انًغبسػخ ثبعزشبسح انطجٛت

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


2013  /2012      يذسعح انّطاْش صفش قصش ْالل      دانّغُح انّثانثح سْاو انّصغّٛش       : تحث يٍ إعذاد  

 

     
                                                                         

 : ع٘اٍو اىخطش  

اىشٍذ ٍضعح زقًب ىنْٔ ال ٝإرٛ اىجصش ، ٗفٜ ثعط اىسبالد قذ ٝسجت تعقٞذاد فٜ اىقشّٞخ ، 
 ىزىل ٍِ االفعو اىتشخٞص ٗاىعالج ٗاىَجنش

عُٞ٘ اىَ٘اىٞذ اىدذد ٍعشظخ ىيجنتشٝب أثْبء اى٘الدح ، ٕٗزا قذ ٝإدٛ ئىٚ ٍشبمو خطٞشح فٜ 
االثصبس ، ىزىل تقً٘ خَٞع اىَستشفٞبد ثتطجٞق ٗقبئٜ ىدَٞع اىَ٘اىٞذ اىدذد ٝتَثو ثاعطبء 

 erythromycin اىَعبد اىسٞ٘ٛ ٍثو ٍشٌٕ

 : اىعْبٝخ اىزاتٞخ
ثيو قَبشخ ّظٞفخ غٞش ٍّْسيخ فٜ اىَبء اىذافٜء ثٌ . ظع مَبدح دافئخ عيٚ اىعِٞ اىَصبثخ  -

 اعصشٕب ٗظعٖب عيٚ خفْل اىَغَط ثيطف
 غبىجَب ٍب تْدر اىنَبداد اىجبسدح فٜ تخفٞف ئىتٖبة اىَيتسَخ اىتسسسٜ ، ٗقذ ٝيدأ اىجعط -

 Opcon-A أٗ                            Naphcon-A ئىٚ اىقطشاد اىغٞش ٍ٘ص٘فخ ٍثو

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                             

 كيفية الوقاية من مرض الرمد
ثًب أٌ انشيذ ُٚزشش ثظٕسح عٓهخ ٔعشٚؼخ ، فئٌ انغاليخ انظسٛخ ْٙ خٛش ٔعٛهخ 

ٔثبنزبنٙ، فًٍ انًفٛذ إرجبع انخطٕاد انزبنٛخ إٌ ثجذ ٔخٕد انؼذٖٔ نذٚك أٔ . نهؼالج

: نذٖ أزذ أفشاد انؼبئهخ

.  االيزُبع ػٍ نًظ انؼٍٛ-

.  غغم انٛذٍٚ ثبعزًشاس-

.  رغٛٛش انًُبشف ٕٚيًٛب ٔػذو يشبسكزٓب يغ انغٛش-

 . رغٛٛش أغطٛخ انٕعبئذ أٔ أكٛبط انٕعبئذ كم نٛهخ-
 . انزخهض يٍ يغزسؼشاد ردًٛم انؼٍٛ-
 ػذو اعزؼًبل يغزسؼشاد ردًٛم انؼٍٛ أٔ انًُبدٚم أٔ غٛشْب يٍ األغشاع -

 .انشخظٛخ انخبطخ ثبنغٛش
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 :ا نعٌٕ انطثٙ
 . إٌ عاَٛد يٍ أ٘ يٍ اعشاض انشيذ ، اعشض َفغك عهٗ انطثٛة

ٔقذ ٚقٕو تضسع عُٛح يٍ افشاصاخ انعٍٛ فٙ انًخرثش نرحذٚذ َٕع انعذٖٔ انرٙ ذعاَٙ يُٓا ، ٔعهٗ اثش 

 انُرائح ٚحذد انعالج انًُاعة

 . ٔٚرًثم انعالج عادج تًضاد حٕٛ٘ ٚغرعًم إيا كقطشج نهعٍٛ أٔ كًشْى فٙ حال اإلصاتح انثكرٛشٚح

 . تًُٛا ٚضٔل انرٓاب انًهرحًح انفٛشٔعٙ تُفغّ

أيا إرا شّخص انطثٛة انحانح عهٗ أَٓا إنرٓاب ذحغغٙ ، فغٛصف نك عهٗ األسخح أدٔٚح نعالج 

 . انرحغظ أٔ األعشاض انُاخًح عُّ

 

 :ذفاصٛم أكثش عٍ طشٚقح انعالج

ٚغرخذو انًضاد انحٕٛ٘ فٙ حانح انشيذ انثكرٛش٘ ، ٔعرشعش ترحغٍ تعذ ٕٚو أٔ ٕٚيٍٛ إرا إنرضيد -

 ترعهًٛاخ انطثٛة

ال ٚغرخذو فٙ انشيذ انطثٛعٙ أٚح يضاداخ حٕٛٚح أٔ يشاْى ، ًٔٚكُك أٌ ذغرعًم عالج دٌٔ ٔصفح  -

طثٛح ، َٔزكش تأٌ انفٛشٔط ٚدة أٌ ٚأخز يدشاِ ، ٔقذ ذرذْٕس االعشاض فٙ االٚاو انثالثح االٔنٗ 

 ٔٚحصم انشفاء خالل اعثٕعٍٛ إنٗ ثالثح اعاتٛع يٍ اصاترك تانفٛشٔط

فٙ انشيذ انرحغغٙ ، عٛصف نك انطثٛة قطشاخ عٍٛ عثاسج عٍ يضاداخ ْغرايٍٛ ٔيخففاخ  -

 احرقاٌ

  

 

 : انعُاٚح تاألطفال

 

ٔكثش يٍ انًذاسط ذشعم األطفال . تًا أٌ انشيذ يعذ٘ ، ٚدة إتقاء انطفم تًعضل عٍ االطفال االخشٍٚ 

 انًصاتٍٛ تانشيذ إنٗ يُاصنٓى

 

 

 

  

 


