Bulgaarse vertaling uit het Nederlands van: brief verwijzing na oogtest

НАПРАВЛЕНИЯ СЛЕД ОЧНИЯ ТЕСТ... СЕГА КАКВО??
На детето ви е направен един очен тест. Резултатите от
този тест не са в съответствие с очакваната норма. Детето
ви

е

насочено

към офталмолог за

по-нататъшно

ПРИ ОФТАЛМОЛОГА
Следните съвети може да ви бъдат полезни, за да
протече безпроблемно визитата при офталмолога.

изследване. Затова бихме искали да ви предоставим
допълнителна информация какво означава това и какво
да очаквате.

•

Когато уговаряте визитата, споменете, че детето ви е
насочено след очен тест от Kind en Gezin.

• Понякога може да са необходими около 2 месеца, преди
ЦЕЛ И ВАЖНОСТ НА ОЧНИЯ ТЕСТ
Очният тест проверява дали има увеличен риск от
развитие на така нареченото „мързеливо“ око. Знае се, че
ако се открие навреме, възможно е детето да се предпази
от развитие на мързеливо око. „Мързеливо“ око
(медицинският термин е „амблиопия“) е лошо зрение на
едното око. То възниква, защото окото не е имало
възможност да се развива нормално в ранните години на
детството.

да можете да посетите офталмолога. Това не бива да ви
притеснява. Този преглед не е спешен, но е важно да бъде
направен.
• Уговорете денят и часът на визитата така, че да можете
да отделите достатъчно време и, ако е необходимо, да
организирате кой да гледа другите ви деца. Ако детето
и родителите са спокойни, прегледът ще премине полесно.
• Донесете някаква закуска за детето си, в случай че
огладнее в чакалнята или по време на консултацията.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПОСЕТИТЕ ОФТАЛМОЛОГ?

• Офталмологът ще направи различни тестове,
включително такива с поставяне на капки в очите. След

Очният тест не е равен на преглед от офталмолог. Различният

поставянето на капките ще има период на кратко

от нормата резултат означава, че детето има увеличен риск от

изчакване, преди да се проведе тестът.

развитие на мързеливо око. Тестът, направен от Kind en Gezin
(Агенцията за детето и семейството), не предоставя
информация за причината или степента на възможното
отклонение на окото. Затова се налагат по-нататъшни
проверки от офталмолог. Понякога детето се насочва към
офталмолог, но той не открива отклонение от нормата. Очният
тест е все пак само моментна снимка, а очите на малките

деца се развиват постоянно.

• След прегледа офталмологът ще реши дали е
необходимо лечение. Понякога лечението се отлага за
малки деца, чийто очи все още се развиват.
Проследяването и контролните прегледи също са
важни.

