
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ  
РОДИТЕЉЕ/СТАРАТЕЉЕ ДЕЦЕ СТАРЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Драги родитељи/старатељи

Пр: STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING  (StEPS) 
(ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕГЛЕД ВИДА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА)

Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS) је иницијатива Министарства за 
здравство Новог Јужног Велса којим се свој деци старој 4 године нуди бесплатан преглед 
вида. 

Изричито се препоручује да сва деца од 4 године старости учествују у програму за 
преглед вида пошто се у много случајева проблеми са видом не открију осим ако дете не 
прегледа за то обучена особа. 

Детету ће бити прегледано једно по једно око и неће му се давати капи.

У оквиру StEPS програма се само раде прегледи. Тестови и прегледи нису увек у 
потпуности тачни и тестови понекад могу да доведу до лажне узбуне или да не установе 
проблем. Понекад може да дође до новог проблема након што је дете било на прегледу. 
Због тога, ако вас било шта забрињава у вези вида вашег детета, сада или убудуће, 
молимо одведите дете на генералан преглед очију код специјалисте за очи. 

Сви родитељи/старатељи деце која су ишла на преглед у оквиру StEPS програма, добиће 
резултате са теста.

Уколико се установи да дете не види добро, родитељи/старатељи ће добити писмо којим 
се од њих тражи да одведу дете на преглед код специјалисте за очи.

Молимо вас да попуните и потпишете приложени образац за давање сагласности и да 
га вратите у предшколску установу у коју иде ваше дете што пре је могуће, тако да особа 
обучена за преглед вида може да прегледа ваше дете. 

Министарство за здравство Новог Јужног Велса се обавезује да се све личне 
информације третирају у складу са законима о приватности. У приложеној брошури 
се објашњава како и зашто Локална здравствена област Hunter New England треба 
да прикупља личне информације о вама и вашем детету, како ви можете да добијете 
приступ тим информацијама, и како ће оне бити коришћене у локалној здравственој 
области или другима бити дате на увид. 

Хвала на учешћу у StEPS програму

Ако имате било каквих питања о StEPS програму, молимо вас 

контактирајте___________________________________ на ________________________ .
(contact person) (telephone number)

SERBIAN


