תאריך עדכון21.3.72:

שם ומספר הקורס :נוהלי בדיקות מרפאות
22-272
שם המרצה:ד"ר מרק גוגנהיים
סוג הקורס :קליניקות
שנת לימודים:

תשע"ג

סמסטר :ב

היקף שעות 3 :שעות= 5.1ש"ש

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס
מעבדות  -התחלת לימוד מעשי של בדיקות ראייה
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
 .1איך מבצעים בדיקת ראייה ומהלכיה (המשך)
 .2לימוד טכניקות של בדיקות ראייה (המשך)

מהלך השיעורים:
המרפאה כוללת הרצאות ותרגול מעשי.
בכל מרפאה יש  6-4סטודנטים עם מדריך שהוא דר' לאופטומטריה.
החומר הנלמד בקורס  - 28-802נהלי בדיקות ,8הוא מקביל ללימוד המעשי בקליניקות.
נא לשים לב לשעות הקליניקות סמ' א+ב :
54:41 – 54:41 ,54:30 – 55:30 ,55:51 – 2:51
לא להתייחס מה שמופיע במערכת שעות בפריאל
יש לשים לב כאשר בונים מערכת שלא תהיה חפיפה בין השעות של הקליניקה
לאופטיקאות או קורסים אחרים
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

1

הערות

קריאה נדרשת

נושא השיעור

'מס
השיעור

Pages 95-105 Review Entrance Exams

5

Review Retinoscopy
Introduction to Subjective
Demonstration Examination
Pages 98-105 Monocular Subjective

8

MPMVA, Jackson Cross Cylinder
Duochrome Test
Retinoscopy (Cont.)

3

Monocular Subjective
MPMVA, JCC, Duochrome
Page 117

Fishing cylinder

Pages 115-116

Clock chart

Pages 106-111

Binocular Balance

Pages 269-270 Introduction to Ophthalmoscopy

4

1

Review Subjective
Pages 164-166 Phoria Testing (Lateral)
Pages 176-178
Gradient AC/A Ratio
Pages 167-169
Phoria Testing (Vertical)
Pages 179-181
Associated Phorias
Pages 204-207
Maddox Rod
Pages 208-210
Modified Thorington

6

Pages 170-175

Duction Testing (Vergences)

4

Pages 182-186

Phorias (cont.)
Ophthalmoscopy (Cont.)

Pages 189-190

Fused Cross Cylinder

Pages 31- 32

Amplitude of Accommodation

2

Pages 202-203
Pages 193-196

Accommodative Facility (Flippers)

Pages 191-192 NRA/PRA Testing
Ophthalmoscopy (Cont.)

2

2

50

Pages 191-192 NRA/PRA Testing
)Ophthalmoscopy (Cont.

55

היכרות עם תוכנת המחשב של
הקליניקה ולימוד הקלדה של
הבדיקות בתוכנה

58

תירגול וחזרה על החומר

13

בחינה מעשית (  3סטודנטים נבחנים )

14

בחינה מעשית (  3סטודנטים נבחנים )

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
ציון עובר של  40בקליניקות שנה ב' סמ' א
.1
.2

 28-804אופטיקה של הראייה 5
 28-805נהלי בדיקות אופטומריה 5
חובות  /דרישות  /מטלות:

 .יש להגיעה לכל שיעורי הקליניקה שבמרפאות לפי הקבוצה שהסטודנט שייך אליה .צריך
להתחיל את הקליניקות מהשיעור הראשון .סטודנטים שלא יגיעו לשיעור הראשון והשני לא
יוכלו להמשיך בקליניקות בשנה זו.
חלוק לבן  -סטודנטים לא יוכלו להיכנס לתוך המרפאות אלא בלבוש חלוק
לבן!
בסוף הבדיקה על כל אחד מכם להעביר למדריך שלו/ה את הדף החתום
המאשר שהייתם נבדקים – זאת באחריותכם .מאשרים את הבדיקה
בקבלה בבניין .601
המדריכים של שנה ג' או ד' יחתמו עבורכם על הטופס .
טופס לא חתום (או חוסר בטופס) יורידו את הציון ב 60 -נקודות בכל
סמסטר.
חלק מלהיות סטודנט בשנה ב' הוא גם להיות פציינט!
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
ציונים בקליניקה:

3

שיטת הניקוד של סמסטר ב' )))Course 82-210
 = 51%עבודה שבועית :מקצועיות ,גישת הסטודנט ,סדר וניקיון החדר בסיום הבדיקה (כיסוי
הציוד ,החזרת עדשות לארגז וכד').
 = 51%בחנים שבועיים ,נוכחות ,בדיקות נקודתיות על אספקטים של טכניקות בדיקה שונות,
סיום בדיקה ,צ'ק אאוט תקין.
 -15%בחינה סופית במרפאות .בבחינת גמר מעשית חובה ציון  05מעלה לעבור הקורס!
Students that receive between 70 – 75 for a final grades, it will be conditional if they
can continue. All course work to date will be reviewed and discussed with the student
אין מועד ב' במעבדות  ,וזה נחשב למעבדה
כישלון בקורס  28-855מרפאות ימנע את המשך הלימודים לשנה הבאה.
פחות מ 07%-הוא ציון "נכשל"
נכשל בקורס ) (82-210מרפאות מונע מכם להמשיך את הלימודים לשנה הבאה.
חלק מהציון שלכם במרפאות הוא להיות בעצמכם פציינטים לסטודנטים של שנים ג' או ד'
לסמסטר א' וב'! עדיף להיות פציינט לשנה ג' בסמסטר ב'.

ד .ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)

קריאה חובה
")Nancy B.Carlson and Daniel Kurtz( "Clinical Procedures for Ocular Examination
מהדורה שלישית מקובלות.
מספר  ISBNשעל הספר הוא5-50550-5025 -
ספרי הלימוד ( )textbooksוספרי עזר נוספים:
חומר מחייב למבחנים:

4

