
 Streszczenie  Wstęp. wady postawy to przewlekły problem medyczny, który dotyka coraz większej liczby dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym. Diagnoza postawiona przez ortopedę oraz zalecenia rehabilitacyjne niestety nie 
wpływają na tyle motywująco na rodziców i uczniów z klas gimnazjalnych, by konsekwentnie podjąć działania 
naprawcze w kilku obszarach nie tylko w zakresie rehabilitacji. 
Cel pracy. ustalenie, czy uczniowie gimnazjum, u których stwierdzono wadę postawy w przesiewowych badaniach 
wykonywanych w szkole, stosują się do zaleceń ortopedycznych ordynowanych po badaniach przesiewowych.
Materiał i metody. Dokonano analizy retrospektywnej dokumentacji medycznej (karty Zdrowia ucznia) zgromadzo-
nej w szkole 463 uczniów w wieku 14–16 lat wybranego gimnazjum w warszawie. 
Wyniki. 293 (63%) uczniów po badaniach przesiewowych wymagało konsultacji ortopedycznej, ostatecznie diagno-
za wady postawy potwierdziła się u 254 osób (87% skierowanych do ortopedy), które dostarczyły do szkoły wynik 
badania ze skierowaniem na ćwiczenia korekcyjne. Tylko 104 osoby (40% spośród tych wymagających leczenia 
zachowawczego) uczęszczały na rehabilitację. 148 uczniów (58%) nie podjęło planu leczenia. w każdym roczniku 
stwierdzano, iż liczba dzieci z rozpoznaną wadą postawy wykrytą podczas badania przesiewowego, zdiagnozowaną 
przez ortopedę i wymagającą leczenia zachowawczego, była niższa niż liczba dzieci, które w pełni, systematycznie 
i konsekwentnie realizowały lecznicze i rehabilitacyjne zalecenia poprzesiewowe. 
Wnioski. Nie wszystkie dzieci i młodzież w wieku szkolnym realizują poprzesiewowe zalecenia ortopedyczne. Nale-
ży dołożyć starań, by odsetek dzieci i młodzieży realizujących poprzesiewowe zalecenia ortopedyczne zwiększył się 
– przez edukację uczniów, ich rodziców, nauczycieli.
Słowa kluczowe: wada postawy, młodzież, badania przesiewowe, zalecenia poprzesiewowe.

 Summary  Background. Spinal curve abnormalities became common among adolescents. School age children require  
effective screening for spinal curve abnormalities, their treatment and rehabilitation.
Objectives. The aim of the study was to assess the compliance with recommendations concerning rehabilitation of 
spinal curve abnormalities diagnosed after screening tests conducted among adolescents at schools.
Material and methods. The retrospective analysis of medical documentation of adolescents from one chosen school 
in warsaw was conducted. Medical records of 463 pupils aged 14–16 years were included into the analysis. Propor-
tion of children with diagnosis of spinal curve abnormalities and proportion of children participated in rehabilitation 
were calculated.
Results. 293 (63%) adolescents after screening examination required orthopaedic consultation, the diagnosis of 
spinal curve abnormalities was finally established in 254 children. 104 adolescents (40%) participated systematically 
in rehabilitation, while 148 pupils (58%) did not start the rehabilitation. In children in all ages the proportion of ado-
lescents with diagnosis of spinal curve abnormalities was higher than the proportion of adolescents who performed 
exercises for rehabilitation. 
Conclusions. Spinal curve abnormalities are important medical problem among adolescents. Screening examination 
programmes are strongly required. More efforts should be done to increase patients’ compliance concerning rehabi-
litation after screening and diagnosis of the most common orthopaedic abnormalities among adolescents.
Key words: spinal curvature abnormalities, adolescents, screening, follow up recommendations.
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w populacji młodzieży gimnazjalnej

implementation of medical recommendations following orthopaedic 
screening among junior high school students
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Wstęp

wady postawy to przewlekły problem medycz-
ny, który dotyka coraz większej liczby dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym. „Pani dziecko ma wadę 
postawy, proszę zgłosić się do ortopedy” – zwykle 
takie stwierdzenie powinno rozpocząć długie le-
czenie zmierzające do poprawy kondycji układu 
ruchu. Diagnoza postawiona przez ortopedę oraz 
zalecenia rehabilitacyjne niestety nie wpływają na 
tyle motywująco na rodziców i uczniów z klas gim-
nazjalnych, aby konsekwentnie podjąć działania 
naprawcze w kilku obszarach, nie tylko w zakresie 
rehabilitacji. 

Cel pracy

Celem pracy było ustalenie, czy uczniowie 
gimnazjum, u których stwierdzono wadę posta-
wy w przesiewowych badaniach wykonywanych 
w szkole, stosują się do zaleceń ortopedycznych or-
dynowanych po badaniach przesiewowych.

Materiał i metody

Dokonano analizy retrospektywnej dokumenta-
cji medycznej (karty Zdrowia ucznia) 463 uczniów 
(244 chłopców i 219 dziewcząt) w wieku 14–16 
lat, uczęszczających do Gimnazjum Nr 14, miesz-
czącego się przy ulicy Barskiej 32 w warszawie. 
Określono proporcje uczniów z nowo wykrytymi 
wadami postawy, porównano częstość występowa-
nia wad postawy w 6. i 14. roku życia oraz usta-
lono, jaki odsetek uczniów po uzyskaniu zaleceń 
ortopedycznych zrealizował konsekwentnie i syste-
matycznie poprzesiewowe zalecenia lekarskie.

Wyniki 

w badanej populacji młodzieży gimnazjalnej 
wady postawy najczęściej wykrywano podczas ba-
dań przesiewowych w 10. roku życia (ryc. 1). 

Stwierdzono, że 293 (63%) uczniów po bada-
niach przesiewowych wymagało konsultacji orto-

pedycznej, ostatecznie diagnoza wady postawy 
potwierdziła się u 254 osób (87% skierowanych do 
ortopedy), które dostarczyły do szkoły wynik ba-
dania ze skierowaniem na ćwiczenia korekcyjne. 
Tylko 104 osoby (40% spośród tych wymagających 
leczenia zachowawczego) uczęszczały na rehabi-
litację. 148 uczniów (58%) nie podjęło planu le-
czenia.

w każdym roczniku stwierdzano, iż liczba dzie-
ci z rozpoznaną wadą postawy wykrytą podczas ba-
dania przesiewowego, zdiagnozowaną przez orto-
pedę i wymagającą leczenia zachowawczego, była 
niższa niż liczba dzieci, które w pełni, systematycz-
nie i konsekwentnie realizowały lecznicze i rehabi-
litacyjne zalecenia poprzesiewowe (ryc. 2–4). 

Dyskusja

realizacja zaleceń lekarskich jest częścią proce-
su leczenia. Leczenie zachowawcze wad postawy 
poprzedzone wnikliwą diagnostyką to proces dłu-
gotrwały, wymagający stworzenia odpowiednich 
warunków, wsparcia oraz takiej motywacji ze stro-
ny rodziców, by młody pacjent dostrzegł sens i ce-
lowość w kontynuacji żmudnych ćwiczeń korek-
cyjnych [1–3]. 

Diagnozując dane pochodzące z badań przesie-
wowych od 6. do 14. roku życia włącznie, stwier-
dzono, że znaczna część uczniów szybko rezygnuje 
lub w ogóle nie podejmuje rehabilitacji i ćwiczeń 
korekcyjnych – należy zapytać, jaka jest tego przy-
czyna?

Rycina 1. występowanie wad postawy w populacji 
młodzieży 14-, 15- i 16-letniej

Rycina 2. realizacja przesiewowych zaleceń 
ortopedycznych w populacji 14-latków
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Decyzja rodziców o przerwaniu leczenia zwy-
kle tłumaczona jest trudnym dostępem do fizjote-
rapeuty, znacznymi kosztami rehabilitacji lub małą 
motywacją pacjentów [1–3]. wolę opiekunów pie-
lęgniarka powinna uszanować i wpisać do doku-
mentacji medycznej. Przy czym należy zauważyć, 

że taktowne zbadanie sytuacji zdrowotnej ucznia 
w ramach obowiązku monitowania przez pielę-
gniarkę szkolną problemu w większości wpływa 
motywująco na rodziców, by ponownie rozpoczęli 
leczenie swojego dziecka [4]. 

ważne jest, by w ramach edukacji uzmysłowić 
rodzicom, że postrzeganie własnej sylwetki przez 
dziecko i angażowanie się w pracę nad prawidłową 
postawą powinno być kształtowane od najmłod-
szych lat przez rodziców, bo to oni są pierwszymi 
nauczycielami pozytywnych nawyków zdrowot-
nych, a więc tak naprawdę powodzenie procesu 
leczenia w dużej mierze zależy od determinacji ro-
dziców [5–7].

rezygnując z leczenia, rodzice często nie mają 
wystarczającej wiedzy na temat skutków zaniedbania 
rehabilitacji układu ruchu, czyli konsekwencji zdro-
wotnych pojawiających się w przyszłości w posta-
ci zespołów bólowych, zaburzeń w funkcjonowaniu 
układów oddechowego oraz krążenia [8, 9]. 

Problem stanowi zachęcenie dzieci do efektyw-
nego uczestnictwa w zajęciach profilaktycznych 
lub rehabilitacyjnych – dużą rolę odgrywa tutaj 
pielęgniarka szkolna prowadząca zajęcia edukacyj-
ne i korekcyjne (fot. 1). Czynnikiem sprzyjającym 
w motywowaniu młodzieży do zajęć korekcyjnych 
może być naturalna potrzeba rywalizacji i współza-
wodnictwa [5–9]. 

w ramach systemu profilaktyki zdrowotnej, któ-
ry funkcjonuje w zakresie innych schorzeń, powin-
ny znaleźć się środki na zajęcia korekcyjne nie tyl-
ko na podstawowym poziomie nauczania, ale rów-
nież w gimnazjach, gdzie wady postawy stanowią 
poważny i przewlekły problem zdrowotny. 

Rycina 4. realizacja przesiewowych 
zaleceń ortopedycznych w populacji 
16-latków

Rycina 3. realizacja przesiewowych zale-
ceń ortopedycznych w populacji 15-lat-
ków

Rycina 5. Zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum 
prowadzone przez mgr Beatę Cybulską
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Wnioski

1. wady postawy stanowią istotny problem me-
dyczny dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

2. Nie wszystkie dzieci i młodzież w wieku szkol-
nym realizują poprzesiewowe zalecenia ortope-
dyczne.

3. Należy dołożyć starań, by odsetek dzieci i mło-
dzieży realizujących poprzesiewowe zalecenia 
ortopedyczne zwiększył się – przez edukację 
uczniów, ich rodziców, nauczycieli.
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