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Шта је StEPS?
StEPS програм је иницијатива Министарства за 
здравство Новог Јужног Велса у оквиру којег се свој 
деци од 4 године старости нуди бесплатан преглед 
вида. 

Зашто је мом детету 
потребан преглед вида?
•	 Деца се ретко жале на проблеме са очима

•	 Деца можда не знају да не виде добро

•	 Нека деца добро виде на једно око али слабо виде 
на друго око

•	 Иако дечије очи могу да изгледају као да је све у 
реду и родитељи/старатељи можда мисле да деца 
добро виде, нека деца могу да имају проблема са 
видом

•	 Једини начин да се установи да ли дете има 
проблема са видом је да се очи тестирају једно по 
једно

Да ли сте знали?
•	 Ако дете има ‘лењо око’ то може да изазове 

озбиљне проблеме са видом или слепило ако се 
не лечи

•	 Ако дете има проблема са видом, што пре се 
проблем открије и лечи веће су шансе за боље 
резултате лечења

•	 Ако родитељи носе наочаре или су као деца 
имали проблема са видом, постоји већа могућност 
да деца такође имају проблема са видом

•	 Након што напуне осам година код неке деце се 
проблеми са видом не могу лечити и дете ће имати 
лош вид до краја живота - наочаре неће помоћи

•	 Код беба које нису имале довољну тежину на 
рођењу и деце са неуролошким проблемима 
постоји већи ризик од проблема са очима

Да ли моје дете треба да иде 
на преглед вида?
Здравство Новог Јужног Велса препоручује да сва 
деца обаве преглед вида пре него што крену у школу, 
и строго препоручују да сва деца стара 4 године 
учествују у програму за преглед вида. 

Како моје дете може да 
учествује у StEPS програму?
Ваш локални здравствени округ обавештава 
предшколске установе и обданишта о понуди за 
бесплатне прегледе вида за децу од 4 године 
старости. Да би ваше дете било прегледано треба 
да попуните образац за давање одобрења и да га 
вратите у предшколску установу/обданиште у које 
иде ваше дете. 

Такође можете да одведете своје четворогодишње 
дете на бесплатан преглед вида у здравствену 
установу за децу и породице. Контакт подаци за вашу 
локалну здравствену установу за децу и породице 
налазe се на полеђини ове брошуре. 

Како ћу знати да ли моје 
дете има проблема са 
видом?
Сваки родитељ/старатељ деце која иду на преглед 

вида добиће резултате са теста вида детета. Уколико 

се открије проблем са видом контактираће вас 

локални здравствени округ и тражити да одведете 

дете на генерални преглед очију код специјалисте за 

очи.

Пошто се очи код деце развијају до отприлике 8 

година, важно је да се обезбеди да се вид код све 

деце у овим развојним годинама нормално развија. 

StEPS програм је програм тестирања вида и не пружа 

пуну дијагнозу. Ако сте забринути због вида вашег 

детета препоручује се да га одведете на генерални 

преглед код специјалисте за очи. 


