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StEPS nedir?
StPES programı, NSW Sağlık Bakanlığı’nın bir girişimidir ve 
4 yaşındaki bütün çocuklara ücretsiz göz taraması sunar.

Çocuğumun niçin bir göz 
taramasına ihtiyacı olsun ki?
•	 Çocuklar göz sorunları konusunda nadiren şikayetçi 

olur

•	 Çocuklar iyi göremediklerini farketmeyebilir

•	 Kimi çocuklar tek gözle iyi görebilir ama, diğer 
gözlerinin görme yeteneği çok kötü olabilir.

•	 Çocukların gözleri iyi görülebilir ve anababalar/
bakıcılar çocuklarının iyi gördüklerini sanabilir, ama 
kimi çocukların yine de görme sorunları olabilir.

•	 Bir çocuğun görme sorunu olup olmadığını 
anlamanın tek yolu, çocuğun gözlerini tek tek görme 
testinden geçirmektir.

Şunları biliyor muydunuz?
•	 Bir çocuğun gözünde kayma varsa bu, o gözde 

şiddetli görme yeteneği kaybına veya körlüğe neden 
olabilir

•	 Bir çocuğun gözünde görme sorunu varsa, sorun 
ne kadar erken belirlenir ve tedavi edilirse, görme 
yeteneği o kadar iyileşir

•	 Anababa çocukken gözlük takmışsa veya görme 
sorunu olmuşsa, çocuklarında da görme sorunu 
bulunması daha olasıdır

•	 Sekiz yaşından sonra kimi çocukların görme sorunları 
tedavi edilemez ve çocuk, yaşamının geri kalan 
bölümünde görme sorunu yaşar - buna gözlüğün de 
yararı olmaz

•	 Doğumda düşük kilolu veya nörolojik sorunları olan 
çocukların göz sorunları geliştirme riski daha fazladır.

Çocuğumun görmesinin 
taramadan geçmesi 
gerekiyor mu?
NSW Sağlık Bakanlığı, tüm çocukların, okula başlamadan 
önce görme yeteneklerinin taramadan geçirilmesini 
tavsiye eder ve 4 yaşındaki tüm çocukların görme 
taraması programına katılmasını şiddetle önerir.

Çocuğum StEPS programına 
nasıl erişebilir?
Yerel Sağlık Bölgeniz, tüm dört yaşındaki çocuklara 
ücretsiz görme taraması sunmak için anaokullarını 
ve kreşleri hedefleyecektir. Çocuğunuzun görmesini 
taramadan geçirmek için bir onay formunu doldurmanız 
ve çocuğunuzun anaokuluna/kreşine vermeniz 
gerekmektedir.

Dört yaşındaki çocuğunuzun görme taramasını ayrıca, 
yerel Çocuk ve Aile Sağlık Merkeziniz aracılığıyla ücretsiz 
olarak yaptırabilirsiniz. Yerel Çocuk ve Aile Sağlığı 
Merkezinizin ilişki bilgileri bu broşürün arkasındadır.

Çocuğumun görme sorunu 
olup olmadığını nasıl 
bileceğim?
Çocuğu görme taramasından geçen her anababaya/
bakıcıya, çocuklarının görme taraması değerlendirmesinin 
sonucu bildirilecektir. Bir görme sorunu belirlenirse, Yerel 
Sağlık Bölgeniz sizinle ilişkiye geçecek ve çocuğunuzun 
gözlerinin bir göz sağlığı profesyoneli tarafından tam 
olarak testten geçirilmesi gerektiğini size bildirecektir.

Çocukların gözleri yaklaşık 8 yaşına kadar gelişmeyi 
sürdürdüğünden, her çocuğun görmesinin bu gelişim 
yıllarında normal bir şekilde geliştiğinden emin olmak 
önemlidir.

StEPS programı görme taraması programıdır ve 
tam teşhis değerlendirmesi sunmaz. Çocuğunuzun 
görmesine ilişkin endişeleriniz varsa, çocuğunuzun 
görmesinin bir göz sağlığı profesyoneli tarafından tam 
olarak testten geçirilmesi size tavsiye edilir.


