
KoNtRoLLI I MPREHtëSISë Së PAMJES
UDHËZIME

Në fillim kontrollohet shikimi në distancë. Nëse pacientja e moshuar mban syze testi duhet 
bërë pa syzet dhe në fillim secili sy më vete dhe pastaj të dy sytë bashkë.

Kontrolli i shikimit larg (në distancë)
Tregojini pacientes të moshuar si bëhet testi me gërmat E duke treguar 
drejtimin e krahëve të gërmës E. Testoni duke filluar me tabelen me gërmat 
E të vogla e pastaj kaloni tek tabela me gërmat E të mëdha (shiko në vijim 
tabelat me gërmat E)

1. testoni me tabelën me katër gërmat E të vogla në distancë 3 metra
Vizus është normal (të paktën 6/18) nëse e moshuara dallon mirë drejtimin 
e krahëve për të paktën 3 nga 4 gërmat E të vogla. Përndryshe shikimi në 
distancë është i dëmtuar dhe pacientja duhet referuar për një vizitë tek 
specialisti i syve.
Dy testet e mëposhtme mund të vlerësojnë më tej vlerat e mprehtësisë së pamjes të rënë.

2. Nëse e moshuara nuk arrin të dallojë drejtimin e krahëve për të paktën 3 nga 4 gërmat E 
të vogla, atëherë testoni me tabelën e gërmave E të mëdha në distancë 3 metra.
Nëse gërmat E dallohen, vizusi është 6/60.

3. Nëse e moshuara nuk dallon drejtimin e krahëve për të 3 nga 4 gërmat E të mëdha në 
distancë 3 metra, atëherë testoni me tabelën e gërmave E të mëdha në distancë 1.5 metra.
Nëse 3 nga 4 gërmat E dallohen, atëherë vizus është 3/30.

Kontrolli i shikimit afër
Tregojini pacientit të moshuar si bëhet testi me gërmat E duke treguar drejtimin e krahëve 
të gërmës E. I moshuari mban kartën për testin e shikimit afër në atë distancë që dëshiron. 
Testoni duke filluar nga gërma E më e madhe tek më e vogla. Të paktën 3 nga 4 gërmat E në 
një rresht duhen gjetur saktësisht para se të kalohet në rreshtin tjetër.

Nëse i moshuari arrin të dallojë vetëm gërmën E më të madhe ose nuk dallon të paktën 3 nga 
4 gërmat E (edhe pas përdorimit të syzeve për lexim), referojeni për një vizitë tek specialisti 
i syve.
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