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 ?  אמבליופיה מרדיאנית .. ומה זה תיקון מלאמה אתן לילד ??  4.00/+6.00-. 6

מהצילנדר ואנסה שיראה  2/3? אמרתי עם אותו מרשם מה אתן  18אם יום אחד נכנס בחור בן 

ות טובה אמרתי שלא כי הוא בטח כדי שיוכל לנהוג . שאל אם הייתי מצפה לחד 6/12לפחות 

 פיתח עין  עצלה .)שאלה משוחזרת(.

 L OPTICמהכיאזמה ואחורה המיאנופסיה . מה זה ? איפה הפגיעה?  R –.המפריס 7

TRACT. 

 שולחת לנירולוג יכול להיות שיש גידול במוח , שבץ .מה הייתי עושה איתו ? 

ה בשדה הראיה ושכנראה צריך לשלוח הם ציינו שהבן אדם הגיע אליי כשהוא לא מודע לפגיע

 אותו דחוף לרופא כי מה שזה לא יהיה  זה פגע כבר הרבה בשדה הראיה .

.כיירוסקוף  3.פריזמות 2. לעורר מודעות לפגיעה בשדה הראיה 1שאלו איך נעזור לו ? 

 .להפוך את הדף .4

תי שיותר שאלו איפה יותר יפריע לו ברחוק או בקרוב ? אמר AMD . אגב בשאלה על ה 8

 .  קרובב

חצי שנה לא רואה טוב מה תעשי? תו"ת וכו' .)אין לו  24. שאלה משוחזרת בחור בן 9

 משקפיים או מרשם (.

.שאלו אם אני עובדת , לצערי אמרתי שכן שאל אם אני עושה אופטלמוסקוף לכולם  10

אני עושה  אמרתי ""שמשתדלת"" ) כן ממש .....( , אמרתי שבעיקר למבוגרים . ואז שאלו אם 

אמרתי שמשתדלת לעשות ובעיקר לילדים ) כי   –רטינוסקוף לכולם , וכאן הסתבכתי עם עצמי 

קוזלו!!!( ובשיא הטימטום –חשבתי באותו הרגע על כל הקטע של רטינוסקופיה דינמית וכו' 

והם חגגו על המשפט הזה ... אני התבלבלתי עם עצמי  בטעותאמרתי שלמבוגרים אין סבלנות 

תי על הרגע שבכלל אמרתי את זה בקיצור יצאתי ממש דפוקה עם התשובה שלי והצטער

 שילדים עושים הרבה אקומ'…..שטויות.בגלל 

 

 

 

זה הרבה,אחרי  140אחרי רעב מעל .מה רמת הגלוקוז בדם? ומה ההשפעה על הראייה.1 

 זה הרבה 200העמסת סוכר 

 עניתי.מה זה קרטוקונוס? סימנים ?איך נטפל?2

 שנים המליצו לו על רכות.:   10יך פציאנט מרכיב ע"מ קשות  .מגיע אל3
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בשתי העיניים. ק ריידינג גרוע   6/12פינהול  6/36ח.ר  2.00-/5.00-אתה בודק אותו ומוצא: 

 OVERאירגולר... בקיצור מה זה יכול להיות ומה תעשה איתו? ואז שאל ומה עם לאסיק?

WEAR SYNDROME/CORNEAL WERPAGE    הרכבת ע"מ  כנראה בגללPMMA    

 לא כדאי לעשות לאסיק כי קרנית מעוותת,ושברירית.

 .תמונות של טופוגראפיה דומה לקרטוגלובוס.4

 .קונברגנס אקסס מה זה? איך נטפל?מה יעזור...5

 ACCO ET. תמונה של ילד איזוטרופ בלי משקפיים וישר עם. מה זה?6

 נגרם?. ציור של בילטראל סופריור טמפורל אנופסיה ממה 7

זה גורם לפגיעה של עם כיוון השעון בעין ימין,ונגד כיוון    גידול בהיפופיזהפגיעה בקיאזמה ,בד"כ 

 השעון בעין שמאל.

 

 

 

 עם                       נגד

 

יש הבדל,תלוי .מה הח"ר הצפוי לאחר הפרדות רשתית? יש הבדל אם המקולה לא ניפגעה?8

 במעורבות המקולה ומשך מעורבותה

 

 

 -אני לא יודעת מי עוד צרין להיבחן אבל תמיד טוב עוד שחזור 

 

 . uncrossed diplopia-. מיזוג, דיכוי עין ימין, דיכוי עין שמאל ו W4Dתמונות של  4 .1

 

uncrossed diplopia . 


