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Opinia o aparaturze do komputerowej oceny postawy ciała z wykorzystaniem zjawiska mory
projekcyjnej
Od 1999 roku N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa realizuje na terenia szkół
podstawowych i gimnazjów Krakowa i okolicznych gmin autorski program „Profilaktyki i leczenia wad
postawy” w oparciu o komputerową ocenę postawy ciała z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej.
Jest to program kompleksowej opieki nad dziećmi z wadami postawy. Od diagnostyki przesiewowej
poprzez konsultację lekarską i gimnastykę korekcyjną, do corocznych kontrolnych badań porównawczych
oceniających skuteczność prowadzonej terapii. W diagnostyce wykorzystujemy Aparaturę do
Komputerowej Oceny Postawy Ciała firmy CQ Elektronik p. Artura Świerca..
•

Podstawową niepodwaŜalną zaletą tej metody jest jej nieinwazyjność. Dzięki temu mamy
moŜliwość częstego porównywania badań a co za tym idzie moŜliwość ingerowania w
odpowiednim czasie i z odpowiednim natęŜeniem w proces leczenia.

•

Technika badania (poziomicowe prąŜki na ekranie monitora) umoŜliwia wybranie z całego ciągu
filmowego, prawidłowego tj. najbardziej zbliŜonego do postawy badanego dziecka, zdjęcia.

•

Bardzo dobrze dopracowane oprogramowanie umoŜliwia dokładne i wiarygodne opracowanie
wcześniej wykonanego zdjęcia.

•

Badanie komputerowe nie moŜe traktowane być jako zastąpienie techniki rentgenowskiej. MoŜe i
z naszego doświadczenia powinno być jego doskonałym uzupełnieniem. JeŜeli w badaniu
komputerowym nie ma zaznaczonej progresji wady lekarz prowadzący terapię, moŜe odsunąć w
czasie wykonanie kontrolnego RTG. JeŜeli natomiast w badaniu komputerowym zaznaczona jest
progresja wady to istnieje wskazanie do jego wykonania.

•

Technika komputerowa umoŜliwia stworzenie doskonałej bazy danych. Na podstawie naszych
czteroletnich badań stworzyliśmy bazę danych obejmującą juŜ ponad 12 000 dzieci. Na tej
podstawie napisana została przez p. Jacka Kurę praca magisterska w Instytucie Rehabilitacji
Krakowskiej AWF pod kierunkiem dr Teresy Całki-Lizis. W opracowaniu pozostaje parę
artykułów. Prowadzonych jest teŜ obecnie parę programów badawczych.

Badanie komputerowe podobne jest w swojej filozofii do badania RTG. SłuŜy ono do potwierdzenia i
określenia w parametry matematyczne wcześniej zdiagnozowanej wady. Dlatego teŜ pragniemy
podkreślić, Ŝe bardzo waŜne dla jakości badania komputerowego jest wcześniejsze bardzo
dokładnie przeprowadzenie badania fizykalnego. Bez wcześniejszej wiedzy o diagnozowanym

komputerowo dziecku moŜna całkowicie zdeprecjonować wartość badania. Dlatego teŜ informacja o
konieczności wykonania bezpośrednio przed badaniem komputerowym dokładnego badania fizykalnego
co najmniej z testem zgięciowym Adamsa powinna być dołączana do kaŜdego opisu aparatury.

W Krakowie prowadzimy kompleksowe programy w prawie wszystkich szkołach podstawowych i
gimnazjach. Realizujemy takŜe program badań finansowanych przez samorządy poszczególnych Dzielnic,
Urząd Miasta Krokowa i Starostwo Powiatu Krakowskiego.
•

Rok 2001 – badania w ramach programu „ Kraków -Zdrowe Miasto 2001”

•

Rok 2002 – badania w ramach programu „ Kraków-Zdrowe Miasto 2002” etap I i II
- realizacja autorskiego programu „Profilaktyki i leczenia wad postawy”
u dzieci z klas I Szkół Podstawowych i Gimnazjów dzielnicy III i XIV

•

rok 2003 – badania w ramach programu „Kraków Zdrowe Miasto 2003”
- realizacja autorskiego programu „Profilaktyki i leczenia wad postawy”
u dzieci z klas I Szkół Podstawowych i Gimnazjów dzielnic III, XIV, IX
- realizacja pilotaŜowego programu badań
powiatu Krakowskiego.

wad postawy u dzieci z I klas

Gimnazjów

Na podstawie naszych doświadczeń w pełni moŜemy potwierdzić przydatność Aparatury do
Komputerowej Oceny Postawy Ciała z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej do badań
przesiewowych i prowadzenia kontroli leczenia dzieci z wadami postawy.

