Roemeense vertaling uit het Nederlands: brief verwijzing na oogtest

TRIMITERE DUPĂ TESTUL DE VEDERE...CE URMEAZĂ?
Copilul dvs. a fost supus la un test al vederii. Rezultatele
testului nu îndeplinesc normele aşteptate. Copilul dvs. a fost
trimis la oftalmolog pentru examinarea suplimentară. De
aceea, dorim să vă oferim câteva informaţii suplimentare cu
privire la ce înseamnă aceasta şi la ce vă puteţi aştepta.

LA OFTALMOLOG
Următoarele sfaturi pot fi de ajutor pentru ca programarea la
oftalmolog să se desfăşoare în condiţii bune.
• Atunci când faceţi programarea, menţionaţi faptul că
sunteţi trimişi ca urmare a unui test de vedere efectuat la
Kind en Gezin.

SCOPUL ŞI IMPORTANŢA TESTULUI DE VEDERE

• Uneori poate dura circa 2 luni până când puteţi vizita un

Testul de vedere depistează riscul mărit de dezvoltare a unui

oftalmolog. Nu trebuie să vă faceţi probleme din cauza aceasta.

ochi leneş. Este cunoscut faptul că în cazul depistării la timp,

Examinarea nu este urgentă, dar este important ca aceasta să

este posibilă prevenirea dezvoltării unui ochi leneş la copii.

aibă loc.

Boala „ochiului leneş” („ambliopie” în termeni medicali)
constă în vederea slabă a unui ochi. Acest lucru apare
datorită faptului că ochiul nu a putut să se dezvolte normal
pe durata primilor ani ai copilăriei.

• Faceţi o programare în momentul în care aveţi suficient
timp şi, dacă este cazul, aveţi cu cine să-i lăsaţi pe ceilalţi
copii. În cazul în care copilul şi părintele (părinţii) sunt
relaxaţi, examinarea va fi mult mai uşoară.
• Aduceţi o gustare pentru copil în cazul în care acestuia i se

DE CE ESTE NECESARĂ VIZITA LA OFTALMOLOG?

face foame în sala de aşteptare sau pe durata consultaţiei.

Testul de vedere nu este acelaşi lucru cu examinarea ochilor de

• Oftalmologul va efectua o serie de teste, inclusiv unul cu

către un oftalmolog. Rezultatul anormal înseamnă că există un

picături în ochi. Va exista o scurtă perioadă de aşteptare

risc mărit de dezvoltare a bolii ochiului leneş la copil. Testul

după punerea picăturilor, înainte de efectuarea testului.

efectuat la „Kind en Gezin” (Agenția pentru Protecţia Copilului și
Familiei) nu oferă informaţii cu privire la cauza sau gradul
posibilei anomalii a ochilor.
Pentru aceasta, este nevoie de teste suplimentare la un
oftalmolog. Uneori un copil este trimis la un oftalmolog, dar
specialistul nu găseşte nimic anormal. De fapt, testul de
vedere este numai un instantaneu, ochii copiilor mici
dezvoltându-se în permanenţă.

• După examinare, oftalmologul va decide dacă este necesar
sau nu tratamentul. Uneori, tratamentul este amânat la
copiii mici ai căror ochi sunt încâ în curs de dezvoltare.
Urmărirea şi examinările ulterioare sunt de asemenea
foarte importante.

