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ЗРАЗОК Направлення до лікаря 
для батьків 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Направлення на шкільний скринінг зору 

 

Дата:   Кому: батькам/опікунам учня   
Наведені нижче результати - це результати скринінгу зору після перевірки Вашої дитини: 
Зір Вашої дитини було перевірено в школі. Скринінги зору у школах проводять регулярно згідно 
вимог законодавства штату. Шкільний скринінг зору проводять для визначення наявності чи 
відсутності проблем, які можуть вплинути на навчання. 

 

Скринінговий 
тест 

Праве 
око 

 Ліве око  Зір 

Гострота зору 
вдалину ПРОЙДЕНО 

НЕ 
ПРОЙДЕНО ПРОЙДЕНО 

НЕ 
ПРОЙДЕНО 

Здатність бачити 
об'єкти здалеку  

SureSight 
Аналізатор 
поля зору 

ПРОЙДЕНО 
НЕ 

ПРОЙДЕНО ПРОЙДЕНО 
НЕ 

ПРОЙДЕНО 
Здатність бачити 
об'єкти здалеку  

Retinomoax 
Авторефрактор ПРОЙДЕНО 

НЕ 
ПРОЙДЕНО ПРОЙДЕНО 

НЕ 
ПРОЙДЕНО 

Здатність бачити 
об'єкти здалеку  

Стереоскопічний 
зір 

Обидва ока ПРОЙДЕНО НЕ ПРОЙДЕНО 
Наскільки добре 
очі вашої дитини 
працюють разом 

Гострота 
ближнього зору 
*Необов'язковий 
тест 

Обидва ока ПРОЙДЕНО НЕ ПРОЙДЕНО 
Здатність бачити 
об'єкти зблизька 

НЕМОЖЛИВО провести скринінг: коментарі: 

Результати 

Ваша дитина ПРОЙШЛА скринінг зору. На даний момент не потрібно вживати жодних 
додаткових заходів. (Пам'ятайте, що скринінг зору не виявляє всіх порушень зору чи захворювань 
очей. Скринінг не є заміною повного обстеження зору у оптометриста чи офтальмолога. Якщо у 
Вас залишились запитання чи сумніви, зверніться за консультацією до фахівця з питань зору). 

Ваша дитина НЕ ПРОЙШЛА скринінг зору (нижче наведені дії, які вам необхідно виконати, щоб 
допомогти дитині). Якщо було виявлено невідповідність критеріям кольорового зору, Вам буде 
надіслано листа про кольоровий зір. 

Форма скерування 

Візьміть із собою цю форму скерування та звіт фахівця з питань зору. Важливо, щоб звіт для школи 
заповнив оптометрист чи офтальмолог. Таким чином у школі зможуть дотримуватись рекомендацій для 
створення умов для навчання Вашій дитині. 

Знайдіть офтальмолога у своєму районі: 
Якщо вам потрібна допомога у пошуку фахівця, в оплаті за обстеження та (або) окуляри (якщо їх 
призначили), або у вас виникли питання щодо скринінгу зору вашої дитини, будь ласка, зв'яжіться зі 
мною. Якщо Ваша дитина вже обслуговується у фахівця офтальмології, попросіть оптометриста або 
офтальмолога заповнити звіт (Форма I) та поверніть його у школу. 

 
Скринінг (контактна особа) Телефон/факс/ел. пошта 
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