
 

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcj i wad postawy  

dla uczniów klas IV szkół podstawowych. 

 
� Cel główny programu: 

 
• wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz oraz wad stóp, wśród 

uczniów z określonej populacji, 
 

• zmniejszenie odsetka dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy, 
 

• zapobieganie progresji oraz odległych następstw wynikających ze zmian w układzie 
kostno-stawowym, 

 
• zdefiniowanie w badanej populacji liczby uczniów z wadami postawy, określenie stopnia 

zawansowania zmian oraz w zależności  
 

• od stwierdzonego w badaniu stanu, zakwalifikowanie danego ucznia do dalszego 
postępowania medycznego (w ramach umowy realizatora zawartej z NFZ), 

 
• rozpoznanie skali problemu wad postawy oraz potrzeb zdrowotnych uczniów szkół 

warszawskich. 
 

� Cele pośrednie: 
 

• zwiększenie świadomości zdrowotnej uczniów i ich rodziców/opiekunów w zakresie wad postawy, 
 

• wykrycie istniejących zaburzeń statyki ciała, 
 

• zapobieganie progresji wad postawy, 
 

• zapewnienie prawidłowego rozwoju aparatu mięśniowego, stabilizującego układ kostno-stawowy, 
 

• korekta istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego. 

 



 
� Główne czynniki ryzyka wad postawy: 

 
• środowiskowe: 

 
� siedzący tryb życia, zbyt mała ilość ruchu zwłaszcza na świeżym powietrzu, 
� niewłaściwe obuwie, 
� nieodpowiednie noszenie teczki z książkami, 
� niedostosowanie ławki szkolnej lub stanowiska pracy do warunków fizycznych dziecka, 
� złe oświetlenie miejsca pracy, 
� zła odległość od tablicy w szkole, 
� złe warunki bytowe i higieniczne jak niedożywienie, zmęczenie, brak snu, 

 
• morfologiczne: 

 
� zaburzenie napięcia mięśni powstałe na skutek choroby lub przemęczenia (na przykład siedząca praca w pochylonej 

pozycji lub długotrwałe stanie z pochyleniem tułowia), 
 
 

• fizjologiczne: 
 
� zaburzenia czucia głębokiego, wady wzroku lub słuchu mogą utrwalać nawyk nieprawidłowego ustawienia ciała  

(na przykład krótkowzroczność bądź ubytki w polu widzenia lub jednostronna wada słuchu bywają przyczyną 
asymetrycznego trzymania głowy), 
 

• inne: 
 
� niewłaściwa dieta, niedoborowa pod względem zawartości wapnia i białka, 
� zbyt mała ilość czasu spędzanego na słońcu (niedobory witaminy D), 
� utrwalone nieprawidłowe czynności nawykowe. 

 
 


