Provjera vida za
predškolsku djecu
diljem savezne države
Kontakt podaci službi za zaštitu
zdravlja djeteta i obitelji
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Što trebate znati o
StEPS programu
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Što je StEPS?

Jeste li znali?

StEPS program je inicijativa NSW Ministarstva
zdravstva, i nudi besplatnu provjeru vida za svu
4-godišnju djecu.

•

Ako dijete ‘gleda u križ’, to može dovesti do teškog
oslabljivanja vida ili sljepila u tom oku, ako se ne liječi

•

Zašto bi mom djetetu
trebala provjera vida?

Ako dijete ima problem s vidom, što se problem prije
otkrije i liječi to su rezultati bolji

•

Ako roditelji nose naočale ili su u djetinjstvu imali
probleme s vidom, to povećava vjerovatnost da i
njihovo dijete ima probleme s vidom

•
•
•

Djeca se rijetko žale na probleme s očima

•

Nakon osam godina starosti, neki od problema s
vidom u djetinjstvu se ne mogu liječiti, pa će dijete
doživotno imati slab vid – naočale neće pomoći

•

•

Djetetove oči mogu izgledati u redu, pa roditelji/
staratelji mogu misliti da dijete dobro vidi, ali neka
djeca ipak mogu imati neki problem s vidom

Kod beba koje su rođene s ispodprosječnom težinom
i neurološkim problemima je povećan rizik od pojave
problema s očima

•

Jedini način da se ustanovi ima li dijete problem s
vidom je obaviti provjeru vida, jedno po jedno oko.

Djeca možda ni ne razumiju da ne vide dobro
Neka djeca mogu na jedno oko vidjeti dobro, a na
drugo slabo

Treba li mom djetetu
provjera vida?
NSW Ministarstvo zdravstva preporučuje svoj djeci
da obave provjeru vida, prije nego što krenu u školu, i
strogo preporučuje da sva 4-godišnja djeca sudjeluju u
programu za provjeru vida.

Kako moje dijete može
sudjelovati u StEPS
programu?
Vaša lokalna zdravstvena služba će u vrtićima i centrima
za čuvanje djece ponuditi besplatnu provjeru vida za
svu četvorogodišnju djecu. Za provjeravanje vida Vašeg
djeteta, trebate ispuniti obrazac za davanje pristanka i
vratiti ga u vrtić/centar za čuvanje djece koji Vaše dijete
pohađa.
Besplatnu provjeru vida za Vaše četvorogodišnje
dijete možete obaviti i preko svoje lokalne službe za
zaštitu zdravlja djeteta i obitelji. Kontakt podaci za
lokalne službe za zaštitu zdravlja djeteta i obitelji se
nalaze na poleđini ovog informativnog listića.

Kako ću znati ima li moje
dijete neki problem s
vidom?
Svaki roditelj/staratelj djece koja obave provjeru vida
će dobiti obavijest s rezultatima provjere i procjenom
djetetovog vida. Ako se ustanovi neki problem s vidom,
Vaša lokalna zdravstvena služba će Vas kontaktirati i
zamoliti da dijete odvedete na kompletne pretrage kod
stučnjaka za zdravlje očiju.
S obzirom da se oči djeteta formiraju do oko 8 godine
starost, važno je pobrinuti se da se djetetov vid
normalno razvija tijekom tih godina razvoja.
StEPS program je program za provjeru vida i ne nudi
punu dijagnostičku procjenu. Ako Vas nešto brine u svezi
djetetovog vida, preporučujemo da dijete odvedete na
kompletan pregled kod stručnjaka za zdravlje očiju.

