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 .5איך מודדים אניסומטרופיה עם הפוראופטר?
 .6אישונים – איך ניבדוק  RAPDאם אישון אחד לא מגיב בגלל תרופות שהפציינט נוטל?
 .7נתון מרשם מסויים – מה ניתן לילד בן  5לעומת נער בן  15לעומת גבר בן ?30
 .8במקום  60 PDשמו במשקפיים  50 PDמה זה עשה לפציינט?
 .9מצאנו לילדה בת  15עם מרשם של  -1.00בשתי עיניים מתלוננת בבדיקה מצאנו  -2.50וגם ESO 15
לקרוב האם ניתן לה את המרשם האם עזרנו לה?
 .10אדם מרכיב עדשות מגע כבר שנים בוקר אחד הוא לא מוצא עדשה אחת ועם השניה הוא לא רואה
טוב מה קרה? שתי העדשות נידבקו זו לזו
 .11אדם מרכיב עדשות מגע שנים פתאום לא רואה טוב מה זה יכול להיות?
מה ההבדל בין רטינוסקופיה סטטית לדינמית?
 .12אמבליופיה? הגדרה וסוגים
 .13ילד עם  +4בעין אחת בעין שניה פלאנו האם יש חשש לאמבליופיה?
 .14תנאים לניתוח לייזר? שלא יהיה יובש פתלוגי  ,קרטוקונוס  ,המספר צריך להיות יציב
שלא נוטל תרופות באופן קבוע
 .15אחרי ניתוח קטרקט בעין אחת יש לפציינט  +1.5בעין אחת  -9בעין שניה מה נעשה?
{ע"פ ד"ר גוגנהיים אם הרגישות לניגודיות טובה ניתן לו  -9.00בעין אחת ובשניה  BALANCEאם
הרגישות לא טובה אז ההפך}
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•

ילדה בת  . 7.5מתלוננת על ראיה מטושטשת R 6/30 L 6/20- .לקרוב J1+

אין פתלוגיה( .ללא קרטוקונוס וכו')
CT D ORTHO N ORTHO
רטינוסקופ:
-4.00-4.00X130 6/10+
-3.50-4.00X40 6/10+
לקרוב J5
לאחר CYCLO
-2.50-4.00X130
-3.50-4.00X40

מה יש לה? כתוצאה ממה? (רפרקטיב אמבליופיה על רקע צילינדר גבוה בשתי העיניים???)
מה היית נותן?
איך היית מסביר שלאחר התיקון החדות לקרוב פחות טוב?
איך אתה מסביר שעם  CYCLOהמרשם שונה בעין ימין? (לא היה שינוי עם הטיפות פשוט אובר
רפרקציה עם הרטינוסקופ)
איך ניתן לבדוק  MONO SUBללא אוקלודר וללא רטיה?
לאחר כמה זמן היית עושה ביקורת אם בכלל?

נתון נוסף:
לאחר חודשיים ראית ש – 0.25ספר דו עיני משפר את החדות ל 6/7.5
האם היית נותן לה את התוספת הנ"ל? למה?
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