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ניתקו אותם וחיברו, למרות שלא נראה לי כי אז הייתי מצפה ליותר מיופיה במרשם. אמרו יפה 

 .מאוד

והיא תיקנה אותי( והסברתי שזה תמונות חתך של  OCT)אני אמרתי  OCPתמונות של  2. 2 

בהתחלה של חור במקולה אבל אני לא הרשתית. בתמונה היתה ציסטה מתחת לרשתית קצת כמו 

 CME. בטוחה שזה היה במקולה, אמרתי שיש ציסטה ועלול להביא לחור או להיפרדות רשתית

נוזל  אמרתי -בשניה כבר היתה ממש היפרדות רשתית והסברתי בכלליות. שאלו מה יש בציסטה

 מכלי הדם, שאלו מה בדיוק.

. מה יש לו בדיוק ואיך נעזור 20/60  180*2.0-/4.50. שמאל +20/20  1.00ימין + 6. בן 3 

שיחסית לילדים יותר קל להסתגל ולכן הייתי מנסה לתת  אמרתי -הם גם שאלו לגבי הסתגלות  לו.

 -משקפים למרות האניזוקוניה, ואם לא יצליח אז ע"מ למרות גילו הצעיר. שאלו למה לא יסתגל? 

 ת. )רצו לשמוע כפילות(מה זה אניזוקוניה ויכול למשל לדכא/ כפילו הסברתי

 

למטה עיגול שחור פלט, -הרבה דימפל וילינג למעלה באמצע  . תמונת פלורסין של ע"מ עם 4

 למה כדאי לשנות. אמרתי שקרטוקונוס והסברתי -ומתחתיו פולינג. 

בצמוד היתה תמונה של סליט שראו נקודות כמו בועות בקרנית, אמרי שזה יכול להיות תוצאה של 

 ג.דימפל וילינ

 .? קריש דם)שומן,כולסטרול( ,תסחיףשאלו ממה יכול להיסתם  BRAO.תמונה של 5 

 180*2.0-/7.0+  . רטינוסקופ6 

. שאלו מה הבדיקה וכמה מעלות בודק. שדה הראייה 12תמונה של המפריס של ילד בן  .7

( ומה זה אומר על הילד, אמרתי טנון 12היה מאוד מצומצם ושאלו כמה מעלות רואה )

  ושי בניידות, ושיתכן ראייה מרכזית טובה,)אמר נכון( ורצו לשמוע עלויזן וק

  3/60זכאות לתעודת עיוור =חדות ראיה מתוקנת >

 מעלות  20או שדה ראיה >                                

והוספתי גם על ההטבות שמגיעות לו ממשרד החינוך. שאלו למה זאת הפעם הראשונה שעשה 

שאולי לא ידעו על הפגיעה כי לילדים יכולת להסתגל , ואז ביקשו  את הבדיקה ? אמרתי

פשוטה אך דורשת שת"פ אמרתי שבעיקרון   -שאספר איך הולכת הבדיקה האם קלה? 

 וסבלנות, ואולי היה קטן מידי לעמוד בדרישות הנ"ל )זה מה שרצו לשמוע( 

הראייה? איפה עוד יכול  . תמונה של קולובומה באיריס ושאלו מה עוד נבדוק? האם משפיע על8 

ביקשו שאגיד בכל אחד במה יכול לפגוע  -, בעפעפים  אמרתי ברשתית, בדיסק, העדשה -להיות? 

 בראייה.
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 RP)עישון,אלכוהול,אמרו שצעיר ממה יכול להיות?  PSC. תמונה של 9 

ד מפריע בעיקר לקרוב)נק' נודלית(,דפלופיה ח( ואיך מפריע לראייה?טראומה,סטרואידים,סכרת

 עינית

 

 -1.75/-3.00* 110רטינוסקופ:  .1

 

 +3.00/-6.00* 90נתון מרשם:  .2

 מה תיתן ל: 

 )מרשם מלא(. 3ילד בן  .א

 מרשם(  2/3) . 20בחור בן  .ב

 מהמרשם + תוספת חצי בספר(  2/3). 40גבר בן  .ג

 

 אדם עבר ניתוח קטרקט. אחרי הניתוח, הרפרקציה: .3

R: +6.00 sph  6/6 

L: -6.00 sph  6/6       

 )עדשות מגע בשתי העיניים(.תיקון תיתן לו? איזה 

 

עם קרטוקונוס. ניסית להתאים לה את כול סוגי העדשות הקיימות לקרטוקונוס  20צעירה בת  .4

)כולל פיגיבאק(. הכול יושב מצוין. אחרי שתי דקות הרכבה מתחילים דמעת, צריבה, אודם והיא 

 לא יכולה לסבול את העדשות. ממה זה עלול להיגרם? 

 )אלרגיה: או לתמיסה או לפולימר של העדשות(       

  

ילד קטן )לא זכור לי ממש הגיל( מגיע אליך לבדיקה עם מרשם מאופטומטריסט אחר, שביצע לו  .5

 ציקלופלגיה.

            Cyclo: 

     R: +10.00          


