Turkse vertaling uit het Nederlands van: brief verwijzing na oogtest

GÖZ TESTINDEN SONRA MUAYENE IÇIN GÖZ
DOKTORUNA YÖNLENDIRILDINIZ ...
ŞIMDI NE OLACAK?

GÖZ DOKTOR MUAYENESI

Çocuğunuz bir göz testinden geçti. Bu göz testinin neticesi

Göz doktorundaki muayenenizin sorunsuz geçmesi için öneriler:

beklenen değerlerin altında çıktı ve daha ayrıntılı bir araştırma/
muayene için çocuğunuz bir göz doktoruna yönlendirildi. İşte

•

Randevu alırken çocuğunuzun Kind en Gezin (Çocuk ve
Aile) tarafından yapılan testten sonra göz doktoruna

bu nedenle bunun ne anlama geldiğini ve bundan sonra neler

yönlendirildiğini belirtiniz.

olacağını anlatmak için size bir takım bilgiler vermek istiyoruz.
•

Göz doktoru muayenesi için iki ay kadar beklemeniz
gerekebilir. Bunun için endişe etmenize gerek yoktur.

GÖZ TESTININ AMACI VE FAYDASI

Zaten göz kontrolü ve muayenesinin aciliyeti de yoktur.
Ancak yapılması önemlidir.

Göz testi, göz tembelliği riskinin takip edilmesi amacıyla
yapılmaktadır. Zamanında tespit edilmesi ve gerekli tedavilerin

•

Randevunuzu zamanınızın olduğu müsait bir dönem için

uygulanması durumunda çocuğunuzda göz tembelliği

alınız. Başka çocuklarınız varsa onlara bir bakıcı bulunmasını

oluşumu önlenecektir. Göz tembelliğine tıp dilinde ’ambliyopi’

sağlayınız. Çocuk ve ebeveyn (-ler) sakin olursa muayene ve

denilmekte ve bir gözün görüş kabiliyetinin azalmasıdır.

araştırma daha rahat yapılacaktır.

Çocuğunuzun erken yaşlarda gözlerinden birinin normal
gelişimini tamamlayamamasıdır.

•

acıkabileceğini düşünerek beraberinizde yiyecek getiriniz.
•

GÖZ DOKTORU MUAYENESI NEDEN GEREKLIDIR?

Göz doktoru, bir takım testler gerçekleştirecektir. Bu
testlerden birinde gözlere damla damlatılır. Ancak damladan
sonra testin yapılması için bir müddet beklenilir.

Göz testi, göz doktorunda yaptıracağınız göz muayenesi ile
aynı şey değildir. Elde edilecek olumsuz netice ve sapmalar,

Çocuğunuzun bekleme salonunda veya muayene sırasında

•

Muayeneden sonra göz doktoru bir tedavinin gerekli olup

çocuğunuzda göz tembelliği oluşma riskinin artması demektir.

olmadığı hakkında karar verecektir. Yaşı küçük çocuklarda

Kind en Gezin (Çocuk ve Aile)’de yaptıracağınız test, gözdeki

gözler sürekli gelişim halinde olduğundan, tedavinin

sapmaların türü ve ciddiyeti hakkında bir bilgi sağlamayacaktır.

uygulanması için acele edilmez. Ancak sürekli kontrol ve

İşte bu nedenle göz doktoruna gidilip ayrıntılı muayene

takip çok önemlidir.

ve araştırma yapılması gerekmektedir. Bazen çocuğunuz
göz doktoruna gönderilir, ancak doktor bir sapma veya kusur
bulamaz. Test sırasında gözün o andaki durumu saptanır.
Ancak küçük çocukların gözleri sürekli gelişim halindedir.

