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 . Sph Equivalent, או Front Toricעדשה רכה טורית, עדשה קשה 

 

 .ORTHO K. תמונה של מיפוי קרנית. מה רואים? קרנית אחרי 6

 ומה ההבדל בינו לבין ניתוח לתיקון רפרקציה.   ORTHO Kמה זה להסביר  -

 לפי התמונה מה ההפרש הדיופטרי בין המרכז השטוח להיקף הקמור.  -

 

 . תמונה של שדה ראיה המפריס:7

 האם הבדיקה אמינה? -

 . Fixation Losses ,False Positive/Negativeלפי 

 מה יש לו לפי הבדיקה? -

 גלקומה

 ., מה תעשה איתו?IOP 14 ,C/D  0.1ה הראשונה שלו ומצאת זוהי הבדיק -

 שלושה חודשים, ונשלח לרופא עיניים.-, ולכן נרצה להזמין אותו למעקב תוך חודש79הוא בן 

)הכוונה כנראה   .F-., האם זה טוב לגיל שלו, מה הרגישות המקס' שיכולה להיות בF-מה הרגישות של ה -

שתנה לפי גילו של הפציינט וממוצע המחושב לפי דגימה של ארבע לפוביאה אבל הערך אינו קבוע ומ

 נקודות בארבע רבעי הרשתית(

 

 

 רואה לפעמים כפול לקרוב ויש גם קושי למרחק. 22. בת 1

 ימין   6/12+         +1.75/-0.50*90בציקלופליגיה:       

 שמאל   6/9+          +0.50                                          

 

 ימין     6/6+           0.50/-0.50*95סובייקטיבי:           

 שמאל  6/6+           0.25                                          

 

CTאיזופוריה 6^  -אורתו            לקרוב -:                          לרחוק 
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 אקסופוריה. 1ויש לה ^ J1+ רואה 1.00של   ADDעם 

 לקרוב(  כפול)רואה לפעמים      ACC ESOTROPIA** מה יש לה? 

 ** איזה מרשם ניתן?

                             95*0.50-/0.50 + 

                                            0.25+ 

 4אקסו לקרוב כאשר הנורמה היא ^ 1+ מביא אותה רק ל ^1.00 -+ כיוון ש1.00של מעל  ADDעם 

 לקרוב.  אקסו

 8/12/10לרחוק ולמה?  BI** מה צפוי ביתרות מיזוג 

 

 ?יש איזוטרופיה, איך נדע אם זה אקומדטיבי או רפרקטיבי מייד, ללא עזרים מיוחדים . 2

 נשים נייר צלופן שהוא לא רואה דרכו כלום ואז הוא לא עושה אקו' והעיניים מתיישרות.

 

 ה? הירשברג.. בדיקה לגילוי טרופיה לילד שלא משתף פעול3

. וירצר אמר שזה לא מדוייק, ואמר  22מעלות = ^ 3מ"מ =  1איך מעריכים את הסטייה? עניתי בכל 

: שמים פריזמות על העין הטובה שגורמות לעין לסטות, עד שהעין הסוטה בדיקת קרימסקישעושים 

 תתיישר.

 

מפני  DI)הוא רואה כפול לרחוק. כי  DIהיא הכי חמורה עד כדי סכנת חיים )!!!(:  VT -. איזו תופעה ב4

 שיכול להעיד על גידול או דימום במוח (

 

5.PARKE'S 3 STEP  איך עושים? מה התוצאה הסופית? רוצה לשמוע שהשריר 

 פעמים הוא הפגוע. 3שמסומן  

 

+ אחרי יום האמא חוזרת עם תביעה על כך שלילדה יש 3.00+ שמנו 9.00, בציקלו'  3. ילדה בת 6

. הסבר: למרות שפלוס אמור לגרום להתבדרות, במקרה   ACC ESOTROPIA, מה זה? איזוטרופיה

 +(, וכשנתנו תיקון חלקי עודדנו את האקו'.14.00הזה בלי תיקון בכלל אין גירוי אקו' )היא מקרוב 

 


