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 גימגמתי. איפה הקונוס בד"כ? חייבת להיות למטה? וכו' 

 L(תמונה של שלושת שלבי פארק כשהילד מטה כתף לצד ימין ולצד שמאל. בשמאל יש 9

HYPER מה השריר הפגוע? עניתי ש .LIR  אבל לא בטוחה? מה נעשה? וממה יכול

 LSOלהיגרם?

 )לא קומיטנטי,שבץ,טראומה,גידול,מחלה וסקולרית(

 20( מקרה של בחור בן 10

S RX R 6/40 

L 6/20 

C RX  R -1.75/-1.00*180 6 OUT 6/12 

L -1.75 6 OUT 6/6 

 הוא לומד נהיגה, בלי משקפיים רואה מטושטש אבל אחד ועם משקפיים רואה די טוב אבל כפול.

 CT D R 20 ETהיו עוד נתונים: 

N R 25 ET 

NTC לא נבדק 

BIN דיכוי 

BOUT קצת נמוך מהנורמה  

STEREO אין 

 , לא זוכרת.ומצאנו די אותו מרשם אולי רבע פחות SUBעשינו 

שאולי ננסה  ובסוף אמרתימה תעשי איתו? הוא רוצה לראות אחד כדי ללמוד נהיגה. חשבתי מלא 

 לעשות לו מונויז'ן כדי שיראה אחד וידכא לרחוק ולקרוב עין ולא יראה כפול. שאלו איזו עין

 . לא בטוחה בזה.( Lלרחוק )הדומיננטית והלא פוזלת 

 לדנה וג'ולי יצא די אותו דבר רק הזוית שונה(.) PL /-2.00*55( עין סכמטית 11

 זהו, זה מה שאני זוכרת. 

 בקושי הראו תמונות ולא נתנו בכלל מרשמים, מוזר מאוד...

 שיהיה לכולם בהצלחה!

 ביי
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 טופוגרפיה

 

 (שניראה לי אחרי מבחן שזה היה פפוס ט לייסיק טופוגרפיה: קרטוקונוס על הקרנית ממש שטוחה)כמו

 ?INTACTS או PMD ה כמועוד טופוגרפי

שאלו איזה שני דברים יש שם , היה של משהו  , תמונה של האיזור הרשתית בלי דיסק ובלי מקולה 

 ולא יודעת מה עוד  דומה לשטף דם 

 ?באה ורואה מטושטש מה יש לו 27שאלו צעיר בן 

   האם את חושבת שצריך דבר פה על תרופות

 ?CYCLOGEL מה זה?מה עושה

 ללא טיפות עיניים יבשות איך תאבחני, ואיך תעזרי אם יש לבן אדם 

 עפעפ אם בה מישהו שלא הרכיב ע"מ, האם צריך להפוך

 24-איך אנחנו נדקק ע"מ 

האם תיתני לו  10קשה הוא רואה עם + במשק', וכשאת שמה ע"מ 10אם יש לך מישהו היש לו +

 אותה

דה ראיה פגוע הכל שחור עם ש ראשונה היתה ממשHUMPHREY היו שתי תמונות שדה ראיה  

אדם אחרי כמה חודשים והיא  ותמונה שניה אומרים לך שזה תמונה של שדה ראיה של אותו בן

 אולי אחרי ניתוח קטרקט,אחרי הפסקת נטילת סטירואידים.נורמלית 

 פשוט,מהיר?למה כדאי לעשות שדה ראיה רגיל ולא מחושב

 לאוקמה,בצקת בדיסקקטרקט,אישון קטן,ג?באיזה מחלה יש צמצום שדה ראיה

 הורנר ?להיות באיזה מחלה האישון לא מתרחב בלילה מה זה יכול

 ?תמונות טופוגרפיה כמה צילינדר יש

  

 עין ימין אחרי קטרקט עין שמאל אחרי קטרקט וניתוח להיפרדות רשתית.  -

 90*2.0-/0.50-שמאל בערך   90*0.50-/0.50ימין בערך +

אסטיגמציה אולי ואני אשאל לגבי אמרתי  -מה יכול להיות? מתלונן שבשמאל רואה הכל באלכסון. 

הניתוח קטרקט האם היה עם תפרים, או שאולי בעיה בשרירים ואשאל אם משתנה בהטיית הראש. 

אמרתי שציקלו רוטישין אולי ואני אשאל לגבי הניתוח -אבל למה?  (אמרו שכן משתנה )בשרירים 

,ואז יש סיכוי לפגיעה בשרירים כי פיה ופזילהיוצר מיו– BUCKELINGאולי רשתית  להיפרדות


