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ما هو StEPS؟
برنامج  StEPSهو مبادرة من دائرة الصحة يف نيو ساوث ويلز يعرض عىل
جميع األطفال البالغني  4سنوات من العمر تقيي ًام لفحص البرص بدون
مقابل.

ملاذا يحتاج طفلي لفحص
بصر عام؟

•نادراً ما يشتيك األطفال من مشاكل يف عيونهم
•قد ال يدرك األطفال أنهم ال يستطيعون اإلبصار جيداً
•يستطيع بعض األطفال أن يروا جيداً بعني واحدة لكن برصهم يكون
ضعيفاً يف العني الثانية
•قد تبدو عيون األطفال جيدة وقد يظن آباء وأمهات/مق ّدمو رعاية
األطفال أن أطفالهم يستطيعون أن يروا جيداً ،لكن قد يظل لدى
بعض هؤالء األطفال مشاكل يف البرص
•الطريقة الوحيدة ملعرفة ما إذا كان لدى الطفل مشكلة يف البرص هي
فحص برص الطفل ،كل عني عىل حدة.

هل تعرف؟
•إذا كان الطفل يعاين من “الح َول” يف إحدى عينيه فإن ذلك قد يؤدي
إىل خسارة حادة يف البرص أو العمى يف تلك العني إذا مل تتم معالجتها
•إذا كان لدى الطفل مشكلة يف برصه فإن اكتشاف املشكلة ومعالجتها
تحسن نتيجة البرص
يف مرحلة مبكرة يؤديان إىل ّ
•إذا كان الوالدان يستخدمان نظارات أو إذا كان لديهام مشاكل يف
البرص يف مرحلة طفولتهام ،يزداد احتامل وجود مشاكل يف برص
أطفالهام أيضاً
•بعد سن مثاين سنوات ال ميكن معالجة بعض مشاكل برص الطفولة
وسيكون برص الطفل ضعيفاً طيلة حياته – ولن تفيد النظارات
•األطفال الذين يكون وزنهم عند الوالدة منخفضاً واألطفال الذين
لديهم مشاكل عصبية يكونون أكرث عرضة لإلصابة مبشاكل العيون

هل يحتاج طفلي للخضوع
لفحص البصر العام؟
تنصح صحة نيو ساوث ويلز بإجراء فحص برص عام لجميع األطفال قبل أن
يبدأوا املدرسة وتويص غاية التوصية بأن يشارك جميع األطفال البالغني 4
سنوات من العمر يف برنامج فحص البرص العام.

كيف يستطيع طفلي املشاركة
في برنامج StEPS؟
سيح ّدد مكتب الصحة املحيل الخاص مبقاطعتك املدارس التحضريية ومراكز
رعاية األطفال لعرض فحص عام مجاين للبرص عىل جميع األطفال البالغني
أربع سنوات من العمر فيها .لطلب إجراء فحص عام لبرص طفلك ،تحتاج
مللء استامرة موافقة وإعادتها إىل مدرسة الطفل التحضريية  /مركز رعاية
األطفال الذي يذهب إليه.
ميكنك أيضاً طلب إجراء فحص برص عام مجاين لطفلك البالغ أربع سنوات
من العمر عن طريق خدمة صحة الطفل والعائلة املحلية .توجد تفاصيل
االتصال بخدمة صحة الطفل والعائلة يف منطقتك عىل ظهر هذه النرشة.

كيف أعرف إذا ما كان لدى طفلي
مشكلة في بصره؟
سيتم إخبار جميع أمهات وآباء/مق ّدمي رعاية األطفال الذين يتم فحص
برصهم بنتائج تقييم فحص برص أطفالهم .وإذا ما تم اكتشاف مشكلة يف
البرص سيتم االتصال بك من جانب مكتب الصحة املحيل الخاص مبقاطعتك
وس ُيطلب منك فحص برص طفلك فحصاً كام ًال عىل يد أحد محرتيف صحة
العيون.
تستمر عيون األطفال يف النمو إىل سن  8سنوات تقريب ُا ،لذا فمن املهم
ضامن منو برص كل طفل بصورة طبيعية خالل السنوات التكوينية هذه.
إن برنامج  StEPSهو برنامج فحص عام للبرص وهو ال يعطي تقيي ًام
تشخيصياً كام ًال .إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن برص طفلك ،نوصيك
بطلب فحص برص طفلك فحصاً كامل عىل يد أحد محرتيف صحة العيون.

