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Amplitude 5 .00 OU,     B IN  Near 6/10/9     BO 6/12/9 

 מה יש לה? מה תעשי איתה? איך תעזרי לה? מה זה אסטנופיה?

 נעשה תרגילי עיניים,ניתן פלוס לקרוב כדי להקל  Acco insufficiencyיש לה 

 מגיע לבדיקה ללא תלונות 23סטודנט בן  – 5

    . Ret : RE +1.50 / -0.50 *  180      LE +2.00 / -0.50 * 180   

Subjective : RE  plano / -0.50 * 180     LE   +0.25 / -0.50 * 180       

CT  D ortho      N : 6 Esop      . 

מה תשאלי אותו ? )אני אשאל לגבי קריאה ועבודה מקרוב(. מה תעשי איתו? אין לא שום תלונה 

 . LATENT HYPEROPIAהוא לא רוצה לשמוע על משקפיים.  מה הבעיה שלו ? רצו לשמוע 

. מה את חושבת? בד"כ בעיות אקומודציה הם 90-הצילינדר ב 180ך שבמקום אם אני  אגיד ל 

WTR  אוATR ( ?ATR איזה בדיקה תעשי עוד? לא יודעת מה הוא רצה ממני... בסוף אמר לי .)

 . כדי לבדוק בעיות אקומודציה...keratometerשצריך לעשות 

 

. רוצה לעבור OU 6/15איה של מגיעה מהרופא עיניים. יש לה קטרקט וח"ר. ר 84אישה בת  – 6

 corticalאת הניתוח למרות שהרופא לא מוכן לנתח עדיין. צייר לי קטרקט ושאל איזה סוג. )

catarct? מסנוור,הילות,מפריע לראיה -קורטיקל(. שאל איפה מפריעה לה יותר. מה הסימפטומים

ה את מציעה לה?  מה את אומרת לה? מ OU   VA 6/6אחרי רפרקציה יש לה  כאשר מגיע למרכז

)אין מה לנתח עדיין אם היא מגיעה לח.ראיה כ"כ טובה עם תיקון. להציע לה להחליף משקפיים. 

 ולהגיד לה שאם אם תרגיש הידרדרות אז לגשת לרופא עיניים כדי לבדוק התפתחות הקטרקט.( 

 

מעבר )זה מונע SACG יוביאיטיס,באיזה מחלה נראה את זה? posterior synechiaeתמונות : 

 .עולה IOP<קשתית פריפרית נוגעת בקרנית<iris bombeנוזל מל.אחרית לקדמית<גורם ל

  Cup די גדול. מה זה כללISNT    ?זה עובי הRIM להעריך את ה הנורמלי בעצב האופטי.cup. 

(0.7/0.8 ) 

 . מאוד לא ברורה...KPתמונה של 

י על מה אני מסתכלת... (. שאל לגבי . )הוא אמר לי מה זה כי לא ידעתfuch's guttataתמונה של 

...זו הצטברות קולגן <חוסר פיצוי של ?  retro illuminationתאורה בסליט. מה זה 

 האנדותל<בצקת

שלוקח את כל התרופות שבעולם  BDRעם סכרת מבוגרים מסוג  65אדם בן  -. סיפור מקרה1  



 2009ניר ארדינסט ד"ר  מרכזמבחן מעשי, אוסף שיחזור 

 

 

 

46 

 מתלונן על ירידה בראיה בעין שמאל . 

 ן עם הרבה אקסודייטים או דרוזן מסביב למקולה מה זה ?הראו תמונה של עי     

 איך תעזרי לו ?     

 איך תבדקי לו את הרישתית?     

 אחרי דיונים מדובר בבצקת במקולה    

 . איזו בדיקה תהייה הכי קרובה למרשם ציקלופליגי ללא ציקלופלגיה.2

 לא בטוחה. -לא התעכבו על זה  MEMאמרתי     

 רנית עם פלורוסין מסביב. ממזה זה יכול להיות ?תמונה של ק   .3

 מוגבר. EDGE LIFT  -כנראה מ      

  

5. CORNEAL HYDROPS ?גורמיםBULLUS KERATOPATHY, 

 FUCH'S ENDITILIEL DYSTROPHYקרטוקונוס,

  

דלקת  של העין עקב שאלו את כל השאלות האפשריות. מאיזה מחלות נגרם?  -יוביאטיס  .6

נבדוק האם יש אדמימות סביב -קדמי איך תבדקי? המחלה סיסטמית או חבל

באנדותל הקרנית,נודולות   Kpהלימבוס)סילארי אינג'קשן(,תאים /הילות באקוויאוס ,

 . בקשתית

 פלוטרס בויטריוס-אמצעי

 ועוד מלא שאלות שלא עולות לי. גבוה בגלל סינכייהלחץ תוך עייני?

  

 איזה בדיקות תעשי לפני ניתוח לייזיק? .7

 וביקטיבית+סובייקטיבית,קרטומטר,פכימטריהרפרקציה א

  IOL PMMA -ממה עשויה ה -. ניתוח קטרקט7

 טועה ועוד בחורה צעירה  היה בוחן מבוגר דתי, בחורה צעירה רופאת ילדים אם אני לא

דקות   40הם היו יחסית נחמדים לא הלחיצו ודיי רצו לעוף מהר הביתה למרות שהמבחן היה בערך 

 ת .לא כולל עין סכמטי

 חוץ. מעין סכמטית אני זוכרת עוד מספר שאלות ) נראה לי שזה רובן(: 


