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איך יתכן שהיא רואה עם  10ויש לה גם במשקפיים + 10ילדה מרכיבה עדשות מגע  +  .1

 .. קיצר השאלה המשוחזרת . 6/6העדשות מגע גם 

די או משהו בסגנון אז אמרתי שכנראה שנתנו עדשת מגע סטיף מי B.Cלא היו נתונים על 

 שיש לחשב בעדשות מגע .     V.dשל  של כוח פלוס מה שנתן את ההפרש  TL    שיצרה 

על מנת לתת עדשות מגע ללא השפעה של עדשת   B.Cהסברתי כמה בערך הייתי משנה את ה 

 .. השאלה היתה קלה לא ניסו לסבך את זה יותר מידיי .הדמעות 

 18ילדה בת  -הזויה לגמריייייייהשאלה הראשונה שנשאלתי איך שנכנסתי למבחן היתה  .2

)לא סגורה על הגיל( , סובלת מכאבי ראש , שמנה ... לא זוכרת אם היא התלוננה על 

ראיה מטושטשת או משהו בסגנון , היו עוד כל מיני פרטים שלא  היו נראים לי רלוונטים 

שוב לשאלה ) או שאולי כן היו אבל מרוב שלא הבנתי מה הם רצו... יש מצב שזה היה ח

שאלו אותי מה אני חושבת שיש לה ומה אני צריכה לשאול                     (.לשאלה 

לעשות וכו' , אמרתי שאולי יש לה פפילדמה /פסודו פפילדמה ושאני אבדוק את קרקעית  /

העין זה הדבר היחיד שעלה לי ממעט הפרטים שנתנו לי , הם ניסו במשך כמה דקות  

בודקת או עושה איתה חוצ מלהמליץ על הרחבת אישונים לשאול שוב ושוב מה הייתי 

ובדיקת הפונדוס לא היה לי מושג מה הם רצו .. והם חפרו וניסו לסחוט ממני משהו שלא 

היה לי ברור מהו.   כשהבינו שאין לי מושג מה הם רוצים הם התקדמו בשאלה ואז הגיע 

כתוב את המכשיר  אלרגיה לאבק , אסטמה) היה –סובלת מ  –הקטע היותר נוראי 

שמטפלים איתו באסטמה והוא שאל אותי איך משתמשים במכשיר ובאסטמה לא היה לי 

מושג מה הוא רוצה,אמרתי לו שלמדתי על עיינים ולא על אסטמה והדבר היחיד שאני 

אלרגיה אביבית , אקזמה בעור ) רק אלוהים יודע מה  –מכירה זה משאף(, יש לה וורנאל 

 (,סובלת מגירודים בעיינים .      הקשר של זה לעיינים 

מה יש לה??? לא  –אחרי כל הפרטים האלה שנראו לי כאילו אין קשר ביניהם הם שאלו 

היה לי מושג הדבר היחיד שעלה לי בראש שאולי יש או יתפתח בעתיד קרטקונוס עקב  

ה הגירודים אלרגיות וכו' ., הם הסתכלו עליי במבט של " מה הקשר ??" . ושוב שאלו מ

יש לה ומה הקשר בין אסטמה לעיינים ) היא צעירה מידי לבטא בלוקר לכל מי שחשוב 

שיש קשר( ואיך זה מתקשר לאקזמה בעור ????????????? ... אחרי עשר דקות שאני 

פינהול לא משפר ....  6/9רואה  OU –לא יודעת מה הם רוצים הם הוסיפו עוד פרטים 

ם רוצים עם השאלה הזאת ומה הקשר של אני כבר הייתי אבודה לא ידעתי מה ה

אסטמה+אקזמה לעיינים ???? ומה הקשר לרפרקציה )אגב ברפרקציה לא היה מרשם 

מיוחד יותר מידי שיעיד על משהו יוצא דופן ( ... קיצר אחרי שהן ניסו לשאוב שוב ושוב  

 וראו שאין לי מושג מה הם רוצים הם עברו לשאלה הבאה סוף סוף .. . 

חה קצרה עם כמה אנשים על הנושא התברר לי שהיום חושבים שאסטמה זה אגב לאחר שי

מחלה אוטואימונית וכנראה שנותנים סטרואידים לטיפול ) מאיפה הייתי צריכה לדעת את 
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זה אין לי מושג( , שוב זאת רק השערה של הזמן האחרון )חצופים!!!( .  בנוסף מישהו 

) לא זוכרת את השם ( שאיכשהו אולי  אמר לי שיש תסמונת של עודף סטרואידים בגוף

 מתקשרת לזה .

,לקרוב  1.50/+ 0.50-רפרקציה לרחוק  6/60רואה בכל עין  AMDאדם מבוגר סובל מ  .3

וזה לא מספיק לו . מה צריך לעשות איך נעזור  J5ורואה עם זה  5של + ADDקיבל רק 

 לו וכו'? 

ואז זה ישפר את  5ל +ולא ש 10של + ADDאמרתי שלפי חוק קסטנבאום צריכה לתת לו 

הם שאלו כמה הגדלה לרחוק ואם רוצה לקרוא  –הראיה לקרוב כמו כן נוסיף טלסקופ לרחוק 

מקרוב עם טלסקוף כמה הגדלה ניתן לו ואיזה טלסקופ, כמה כוח זכוכית המגדלת ומה עדיפ 

 זכוכית מגדלת או טלסקוף? עניתי זכוכית מגדלת .

נראה לי שזה היה  6/60בערך מ 6/15להביא אותו ל כדי 4*-3טלסקופ לרחוק אמרתי בערך *

של  ADDנכון ) היא חייכה סוף סוף...( .לקרוב אמרתי שהוא צריך להחזיק את החומר עם ה 

ושצריך להוסיף  4ס"מ ( *  40ס"מ ולכן טלסקוף צריך להיות) על מנת לעבוד ב  10ב  10+

 קאף של מרחק העבודה .

בלה ...... השאלה הזאת היתה יחסית בסדר חוצ מזה נשפר גם עם תאורה נכונה וכל הבלה 

ששכחתי להגיד אמסלר גריד .. אבל לא אמרו יבש או רטוב אז .....למרות שהייתי צריכה 

 להגיד לדעתי .

לא היה לי מושג אם זאת קרקעית תקינה או לא אמרתי שלא  –.תמונה של קרקעית העין 4

לא  –ש והמקולה היתה קצת אדומה מידי נראת לי תקינה כי גבולות הדיסק לא ברורים ממ

 נראה לי שצדקתי .

 LIDשאלו מה הטיפול אמרתי קומפרסים חמים,  –היתה תמונה נוספת של מיבומיניטיס 

CARE  טטראציקלין והגיינה. הוא שאל אבל את לא יכולה לתת לא אנטיביוטיקה הרי את ,

הוא התחיל לבלבל את המוח  אז אמרתי שאשלח אותו לרופא שיתן לו ואז –אופטומטריסטית 

 על החוק מה מותר ומה אסור ושהוא לא מבין אותו .. ניסיתי לזרום איתו .

נראה לי שלא  –אחת קרטקונוס וכמה הכוח של מרכז הקונוס  –.תמונה של מיפוי קרנית 5

אני מצפה   V/Aהבנתי אותו כי הכוח היה כתוב על הצבע עצמו במרכז הקונוס , שאל איזה 

תי שזה תלוי דרך איפה הוא מסתכל בקונוס , הוא אמר שכשהוא יוצא לשמש מה ממנו אמר

אמרתי  –הוא רואה ?? עד שהבנתי על איזה שמש הוא מדבר כי הוא לא היה ברור כל כך 

 שסביר להניח שיראה יותר טוב כי לא מסתכל דרך הקונוס עצמו .

 היתה תמונה נוספת של מיפוי קרנית של 

pellucid marginal degeneration) PMD    מוזר כזה ... שאלה רק מה זה וזהו) 


