
 

 

  

 

 

 

 

 

 

קיימות ברשותכם, ולמקד תמונה קלינית טובה אשר תכלול ממתי חלה הבדיקות אם את כל היש להביא 

 מה נוסה ללא הועיל ועוד. הירידה בראיה, 

 

 שאלות:

 .על פי הממצאים שהבאת לבקש הערכת מצב עכשווית לגבי מצב הבריאות הנוכחי .1

 

ת העדשה, קרקעית העין, בדיקות הדמיה )עכירו. לעבור בדיקות והדמיות נוספות  והאם עלי .2

 ועוד(

 

האם יש טיפול אשר בנוסף לעצירת  ? נוספת נסיגההאם זה ניתן לעצור ממה הבעיה נגרמת?  .3

 ? משפר את הראיההנסיגה גם 

 

 : ויתרונות חסרונות  -המומלץ לבעיה המה הטיפול לדעת .4

 

  ם לטיפול זה? איך ניתן ישירות לעין )מקוגן, לוסנטיס( האם הוא מתאי המוזרקותתרופות

הטיפול עצמו )היכן, כל כמה זמן, על ידי מי(? האם אפשר תוך כדי הטיפול לראות הטבה 

? האם  PDTולפי זה להמשיך או להפסיק את הטיפול? מה ההבדל בין טיפול זה לטיפול 

 ישנם תופעות לוואי? על אילו צריך לדווח ואילו הן מהלך רגיל של הטיפול? 

  (17)עם ט' נטיס עדיין במחקר? היכן אפשר להשתתף במחקר? וסהאם הל      

 מה ההבדל בינו לבין הלוסנטיס? ? או חסרונות ביחס ללוסנטיס האם לאווסטין יש יתרונות                  

 על פי מצבו כמה זריקות ? על מה היא ממליצה יותר ומדוע? בניהם מה ההפרש במחיר                  

 ידרשו?                   

 

  מה הסיכונים, מה הדחיפות בביצוע.ואיז – תכירורגיהתערבות , 

 

 ילו, כמה זמן ניסיון, היכן א –גם אם לא בסל הבריאות  –אחרותמתקדמות  טכנולוגיות

 מבוצע.

 

 איך ניתן לשפר את מצב הראיה נכון לעכשיו )לציין לאיזה מספר היא הגיע(: .5

o  אחריםהרכבת משקפיים ? 

o לתיקון קטרקטבדומה   השתלת עדשה תוך עינית.  

         

 לעשות כדי לסייע לתהליך זה?  והאם יש סיכוי לעצירת הנסיגה ללא כל התערבות? מה עלי .6

 

קרוטן, נחושת -, בטאE, ויטמין Cויטמין האם יש המלצות לתזונה/תוספים כדאי לשלב בטיפול ) .7

 יו להימנע?( האם יש לה המלצות לפעילות ממנה עלואבץ

 

, לבקש הפניה לצפון לרופא ספציפי ומיומן –לטיפול בהזרקות אם היא מפנה  – האדמיניסטרצי .8

, אם היא רוצה מעקב לבדוק תוך כמה זמן, במקרה ומועד לקבל הזמנה אצלה במקרה של טיפול

 . ומכתב לרופא מטפל יש לקבל הפניהנוספות של בדיקות 

 

 שחר.


