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האם התמונה נראית תקינה? למה?

מתלוננת על ירידה בחדות לקרוב.
מצאת שיש לה ליקוי של – 0.75בעין  Lכדי

•

תמונה של הרשתית לזהות – בדיקת
הרשתית ע"י FA

היו איזורים שחורים ואיזורים לבנים .מה
זה אומר?

להגיע ל  6/6לרחוק
מה היית נותן לה כדי לפתור את הבעיה שלה?
ע"מ או משקפיים? איזה מרשם? ולמה?
אותה שאלה ללא MONOVISION

איזה הבחנה היית נותן? (חסימת וריד לא
מרכזי?)

•

מה ראשי התיבות של ?  AIONמה
זה?

•
•

 2תמונות שלך טופוגרפיה.

לזהות -שניהם קרטוקונוס.
אך בכל זאת מה ההבדל בניהם? (אחד

תמונה של העיניים של תינוקת מה
אתה רואה?

)?(megacornia?epicantus
 megalcorniaבאיזו מחלה רואה

מהם יותר מתקדם מהשני)
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•

תמונה של רשתית עם דיסק לבן( .לא
גלוקומה ולא ) AION

•

מה ניתן לראות בעצב הראיה לפציינט
עם גלוקומה?

•

איזה בדיקה אפשר לעשות לתינוקת
לבדוק כושר הראיה? חוץ מ VEP

•

מקרה :אישה בת 54

מרכיבה ע"מ בעין ימין בלבד – 11.50חדות
6/6
עין  Lללא תיקון.
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•

תיאור מקרה :סובייקטיבי:

-3.25/-4.00X178 6/9-4.00/-0.75X180 6/6-

איזה עוד בדיקות אפשר לבצע כדי לאבחן את המצב של הנבדק?
איזו אביזר ייתן לו את הראיה הכי טובה?
•

מה זה אומר אם רואים נק' שחורה במרכז העין בזמן רטינוסקופיה?

•

 4צילומי מיפוי קרנית .אבחונים :קרטוקונוס ,צילינדר גבוה ,קרנית רגילה ,צילינדר נגד הכלל.

•

שאלת הבנה על תוצאות בדיקת שדה ראיה של humphries

מה משמעות כל הגוונים השונים?
מה משמעות המספרים השונים?
מה משמעות המושגים האנגלית שמופיע בראש העמוד?
לזהות איזו מחלה לפי תוצאות בדיקת שדה ראיה.
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•

לענות אם לעשות משקפיים אן  VTבמקרים הבאים:

CE , AE , AI ,CI

•

לזהות תרופה :לוקולין.

מה זה עושה?
למה שלא ניתן לאדם להשתמש בזה באופן קבוע?
איזה תוצאות לוואי יש לתרופה זו?

•

תמונות .לזהות מה זה .סתימת עורק .dislocation ,קטרקט

•

מה אומר הסימנים הבאים בתמונת פלורסין?
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