Poolse vertaling uit het Nederlands van: brief verwijzing na oogtest

SKIEROWANIA PO BADANIU PRZESIEWOWYM WZROKU... CO TERAZ?

U Twojego dziecka przeprowadzono badanie przesiewowe (test)
wzroku. Wyniki badania nie mieszczą się w ustalonej normie.
Twoje dziecko zostało skierowane do okulisty (oftalmologa) na
dalsze badania. Chcielibyśmy przekazać Ci dodatkowe
informacje o tym, co to oznacza i czego możesz się spodziewać.

U OKULISTY
Poniższe wskazówki mogą okazać się pomocne, aby zagwarantować
niezakłócony przebieg wizyty u okulisty.


Podczas umawiania się na wizytę wspomnij, że Twoje
dziecko zostało
skierowane do okulisty po badaniu przesiewowym
wzroku
przeprowadzonym przez Kind en Gezin.



Niekiedy na wizytę u okulisty czeka się około 2 miesięcy.
Nie należy się tym martwić. Badanie nie jest pilne, ale
ważne jest, aby się odbyło.



Termin badania należy ustalić tak, abyś miała na nie
wystarczająco dużo czasu i – jeśli to ma zastosowanie –
abyś mogła zorganizować w tym czasie opiekę dla swoich
pozostałych dzieci. Badanie przebiega łatwiej, jeśli dziecko i
rodzic(e) jest (są) zrelaksowani.



Miej ze sobą przekąskę dla dziecka, aby mogło coś zjeść,
jeśli zgłodnieje w poczekalni albo podczas wizyty.



Okulista przeprowadzi różne badania, w tym takie, w
ramach którego zakropi dziecku oczy. Po wpuszczeniu
kropli do oczu trzeba będzie trochę zaczekać, zanim lekarz
przeprowadzi badanie.



Po badaniu okulista zdecyduje, czy potrzebne jest leczenie.
Niekiedy leczenie odkłada się na później w przypadku
małych dzieci, których oczy ciągle się rozwijają. Bardzo
ważne są także kontrole i badania sprawdzające.

CEL I WAŻNOŚĆ BADANIA PRZESIEWOWEGO WZROKU
Badanie przesiewowe wzroku ma na celu znalezienie dzieci ze
zwiększonym ryzykiem wystąpienia u nich tzw. „leniwego oka”.
Wiemy, że jego wykrycie w odpowiednim czasie umożliwia
zapobieżenie tej wadzie. „Leniwe oko” (fachowo nazywane
amblyopią) to obniżona ostrość widzenia jednego oka. Dochodzi
do niego, gdy oko nie mogło się rozwinąć prawidłowo we
wczesnym dzieciństwie.

PO CO IŚĆ DO OKULISTY?
Badanie przesiewowe wzroku to nie to samo, co badanie
wzroku przeprowadzone przez okulistę. Negatywny wynik tego
pierwszego oznacza, że u dziecka występuje podwyższone
ryzyko pojawienia się „leniwego oka”. Badanie przesiewowe
przeprowadzane przez personel Kind en Gezin (Dziecko i
rodzina) nie wskazuje na przyczyny ani na zaawansowanie
ewentualnej wady wzroku. Aby je ustalić, potrzebne są badania,
które przeprowadza okulista. Niekiedy dziecko zostaje
skierowane do okulisty, który jednak nie stwierdza u niego
żadnej wady. Badanie przesiewowe wzroku jest jak zdjęcie
zrobione w danym momencie życia dziecka; należy pamiętać, że
oczy małych dzieci stale się rozwijają.

