
VAŽNA OBAVIJEST ZA SVE RODITELJE/STARATELJE DJECE 
STARE 4 GODINE

Dragi roditelju/staratelju

PREDmET: STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING  (STEPS) 
(PROVJERA VIDA PREDŠKOLSKE DJECE U CIJELOJ SAVEZNOJ DRŽAVI)

Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS) program je inicijativa NSW Ministarstva 
zdravstva, i nudi besplatnu provjeru vida za svu 4-godišnju djecu.

Ozbiljno preporučujemo da sva 4-godišnja djeca sudjeluju u programu provjere vida, jer 
brojni problemi s vidom ostaju neotkriveni osim ako djetetov vid provjeri kvalificirana osoba.

Vid Vašeg djeteta će se provjeriti jedno pa drugo oko, bez očnih kapi.

StEPS program postoji samo za svrhu provjere. Testiranje u sklopu provjere, kontrole i pretrage 
nisu uvijek točni, a provjera ponekad može bezrazložno uznemiriti ili propustiti otkriti 
problem. Ponekad se novi problem može pojaviti nakon što djetetu provjere vid. Stoga, ako 
Vas nešto brine u svezi djetetovog vida, bilo sada ili ubuduće, molimo odvedite dijete na 
kompletan pregled kod stručnjaka za zdravlje očiju.

Svi roditelji/staratelji djeca koja obavljaju provjeru vida preko StEPS programa, će biti 
obaviješteni o rezultatima provjere i procjeni vida svog djeteta.

Ako se ustanovi neki problem s vidom, roditelji/staratelji će primiti pismo koje im preporučuje 
da svoje dijete odvedu na kompletne pretrage vida kod stručnjaka za zdravlje očiju.

Molimo ispunite i potpišite priloženi obrazac za suglasnost i što prije ga vratite vrtiću koji 
dijete pohađa, kako bi kvalificirana osoba mogla provjeriti djetetov vid. 

NSW Ministarstvo zdravstva se obvezuje sa svim osobnim informacijama postupati u skladu sa 
zakonom o zaštiti privatnosti.  Priloženi informativni listić objašnjava kako i zašto Hunter New 
England područna zdravstvena služba treba prikupljati osobne informacije o Vama i Vašem 
djetetu, kako možete imati pristup tim informacijama, kako će se te informacije koristiti u 
lokalnoj zdravstenoj službi ili ustupiti drugim strankama.

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u StEPS programu.

Ako imate ikakvih pitanja o StEPS programu,  
molimo nazovite ___________________________________ na ________________________ .

(contact person) (telephone number)

CrOATiAN


