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 0.50-עם  1.25. בא לבדיקה כללית לפני כיתה א' ומצאת לו בשתי העיניים +5.5.ילד בן 7

 עם ובלי תיקון. האם תתני? 6/7.5. מגיע לחדות 90-צילינדר ב

 יש תלונות לקרוב בהמשך הלימודים. בינתיים לא ניתן.נחכה לראות האם 

 בא לבדיקה ללא תלונות. 23. סטודנט בן 8

.  6/15פחות או יותר בשתי העיניים ורואה  90ב 0.50-על   1.25מצאת לו ברטינוסקופ +

. האם היית 6/6. ורואה עם זה 0.50-על  0.50ובשמאל + 0.50-על  PLבסובג'קטיב מקבל בימין 

תלונות והחדות פחות טובה, אולי הייתי נותנת את הסטבג'קטיב ואז  נותנת לו? אמרתי שלא כי אין

"אמרתם שאין לו תלונות"  -"אבל הוא בא אלייך, הוא לא בא סתם" אז שאלתי -הם התחילו לחפור

 "אבל יש לו אי נוחות"...בקיצור קרציות!!!!!!!! -והם אמרו

 . תמונות: 9

אחרי )דלקת פרקים(,מחלות סיסטמיות גורמים:להסביר ממה קורה ואיך מטפלים. -סקלריטיס-

 )פסודומונס(.זיהומים (,RD)גלאוקומה/ ניתוח

 מאופיין בבצקת ותסנינים והידקקות הסקלרה.יכול להביא לנמק

 יכול לקרות במקרה של יוביאיטיסמתי קורה?-פוסטריור סינכיה-

יה רטרו)הוא תמונה דפוקה של קרנית )לא זיהיתי( והוא שאל באיזה תאורה רואים אותה? זה ה-

בורות כאלה בגוש ולא ידעתי מה זה, זה לא היה פיגמנט, אולי -אמר לי( והיו שם מן חורים 

 מיקרוציסט?! אין לי שמץ.

צריך להיות בצקת)קרנית עכורה(,תאי אנדותל גדולים עם צורות -תמונה של בולוס קרטופטי-

 .שונות

  -והסתבכתי קשות VTנטפל? אמרתי ואז חפרו איך  AEהיה שם  -.נתנו מקרה עם הרבה נתונים 10

מה עם פליפרים? ומה עוד? מה  -שאלו מה? אמרתי לוח אשל ולא זכרתי עוד דברים אז הוא אמר

 עוד? 

אמרו שהתאימו למישהו אורטו קיי ולא היה מספיק תיקון. שאלו איך אתקן את  -. לקצפת11

מר שבכל בקבוק של אז הוא א 31. שאלתי מה זה 31הרברס גאומטרי אם הוא -הקימור השני

 וזה מה שמשנים, אמרתי לו שאין לי מושג מה זה. 31/32/33אורטו קיי כתוב 

 -עוד שאלות של אנשים שעשו ביום שלי

-אמרו תסנינים, אז הוא אמר שלא ושזה מאדנו-תמונה שבחלק התחתון של הקרנית נקודות לבנות

 וירוס.

 איך יודעים את רמת הסוכר בדם ומהי?

מחלה עם לופוס...תלמדו מה זה עושה לעיניים ומה שקשור לזה.מקרה של מישהי 
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אוטואימונית)תוקפת את הגוף( .התרופות של זה)כלורוקווין( גורמות לפיגמנט במקולה.יש 

 יובש)סיוגרן( 

 

 מה תזמין?בי טוריק-אסיגמציה קורניאלית ורזידואלית -עדשות מגע

. איך תבדקי? הוא מטה את ניסטגמוסלטנט -מקרה של ילד שאת מכסה לו עין ויש לו ניסטגמוס

הנק' בה הריצוד הוא הראש בבדיקה, האם תיישרי אותו? לא, הוא בנול פויינט. מה זה נול פויינט?

 הקטן ביותר

 טופוגרפיה של קרטוקונוס. 

 תמונה של פונדוס שנראה דיי נורמלי עם קצת כלי דם בדיסק.

 הטמפורלי RIMכן!!יש הידקקות ה?ISNTהיה גלאוקומה, האם יש הפרה של חוק  -C/Dלהעריך 

 

 מה את רואה? זה היה קרטוקונוס. להגיד איזה סוג –תמונת טופוגרפיה  – 1

עובדת במחשבים. אלרגיה לאבק, לכלוך ועוד משהו. יש לה מחלת  40מקרה של אישה בת  – 2

 לופוס.

גירוד ואפילו מרכיבה מולטיפוקל ורואה טוב איתם. מתלוננת שכבר כמה ימים יש לה אי נוחות, 

כאב בעין ימין. ואז הראו תמונה של העין . )מאוד אדומה בצד נאזלי.(. מה האבחנה שלך? אמרתי 

episcleritis   והוא אמר נכון. מה אפשר לתת לה כדי להקל עליה? עניתי שקודם כל אסור לנו לתת

שהוא נותן לי  תרופות וגם בד"כ לא מטפלים במצב כזה כי זה אמור לעבור לבד. אז הוא אמר לי

,ממה נובע טיפות הרטבהאישור לתת לה משהו כדי להקל עליה. כי מאוד לא נוח לה. מה תתני?

( . מה זה לופוס? איך מהמחלת לופוס יש זיהום כנראה בגלל הסטירואידים האפיסקלריטיס? )

 מטפלים ? איזה השפעות יש על העיניים?  

3  - RE -1.50 / -1.50 * 180       K 44.50 * 90    47.50*180                           

כמה אסטיגמציה רזידואלית יש? איזה ע"מ לתת? רצה עדשה קשה בלבד. )לא בטוחה בנתונים אבל 

 (F.S.Tצילינדר רזידואלי ואמרתי לעשות קשה  3.0היה 

 מתלוננת על  אסטנופיה,  כאבי ראש )שלחו אותה לנוירולוג(. האמא אומרת   9ילדה בת  – 4

 שהיא לא אוהבת לקרוא , לא רוצה לעשות שיעורי בית. 

 הלכה לרופא עיניים שאמר שהכל תקין.

 MOTILITYתקין ,  NPCתקין ,  EOMהעיניים.   2 –אחרי רפרקציה את מוצאת  פלוס קטן ב 

 CT  D 9 EsoP       N 6 Exop .   תקין . 


