SPOtKANIA Z LUDŹMI MEDYCYNY
Rozmawiamy z
doktor Małgorzatą
Brzezińską-Fijałek,
specjalistą
rehabilitacji
medycznej
w Miejskim Centrum
Medycznym im. dr.
K. Jonschera
przy ul. Leczniczej 6.

Maluchysię
krzywią...

realizujemy „Program wykrywania i leczenia wad postawy
d Pani doktor, od kilkunastu
u dzieci z publicznych szkół
lat bada pani postawę najpodstawowych w klasach od
młodszych łodzian. Czy to
pierwszej do trzeciej”, który fiprawda, że częściej niż ich ró- nansowany jest przez Urząd
wieśnicy dwadzieścia lat teMiasta Łodzi. Na badanie i
mu mają skrzywione kręgogimnastykę korekcyjną przesłupy i koślawe stopy?
znaczono 300 tys. zł, z czego
– W ubiegłym roku przebada- 53 tys. otrzymała nasza poradłam 1246 dzieci z klas od
nia.
pierwszej do trzeciej ze szkół
d Ile godzin gimnastyki kopodstawowych na Górnej. Aż
rekcyjnej mają dzieci w rau 77 procent badanych dzieci
mach wspomnianego prograzdiagnozowałam wady postamu?
wy, wady klatki piersiowej
– Jest to dwadzieścia spotkań,
oraz wady kończyn dolnych.
dwa razy w tygodniu po pół
Największa grupa dzieci, 49
godziny. Zajęcia prowadzą doprocent, miała wady kończyn
świadczeni fizjoterapeuci. W
dolnych, a 13,7 proc. skoliozę. ramach naszego centrum proZdiagnozowane dzieci kierowadzimy siedemnaście grup
wane były do poradni rehabigimnastyki korekcyjnej w
litacyjnej, ortopedycznej oraz
okolicznych szkołach. Aby
leczenia wad postawy u dziedziecko mogło wziąć udział w
ci. Generalnie na podstawie
zajęciach, zgodę muszą wyrabadań dużych populacji dziezić rodzice. Jeśli zgoda jest,
ci przyjmuje się, że od 80 do
badam postawę dziecka, mie90 procent dzieci w wieku
rzę, ważę i obliczam ich
wskaźnik masy
ciała. Następnie
kieruję na gimnastykę lub do odpowiedniej poradni.
d Na co powinni
zwrócić uwagę rodzice, aby w przyszłości uchronić
dzieci przed zespołem bólowym
kręgosłupa?
– Ważne jest postępowanie rodziców od pierwszych miesięcy życia dziecka, układanie go na
brzuszku, aby prawidłowo wykształcała się lordoza
Uczniowskie tornistry są stanowczo
szyjna. Należy poFOT. POLSKA PRESS zwolić, aby samo
za ciężkie.
naturalnie przeszkolnym ma wady postawy.
chodziło do kolejnych etapów
Obserwuję to na co dzień w
rozwoju. Nie wolno choćby
poradni – również coraz czępodpierać i zmuszać do sieściej naszymi pacjentami są
dzenia niemowlaka, który
14 – 15-latki, które cierpią z
jeszcze sam nie siedzi.
powodu zespołu bólowego
Dziecko powinno jak najdłukręgosłupa, spowodowanego
żej raczkować – zacznie choprzepukliną jądra miażdżyste- dzić, kiedy jego układ mięgo. Przed laty zdarzało się to o śniowo-kostno-stawowy bęwiele rzadziej.
dzie do tego gotowy. Odrad Co można zaproponować
dzam wsadzanie dzieci do
łódzkim dzieciom, które mają chodzików, bo wyrządzamy
już tak poważne problemy
im tym ogromną krzywdę.
zdrowotne?
Gdy dziecko zacznie już cho– W tym roku po raz kolejny
dzić, bardzo ważne jest odpo-

wiednie obuwie – stopa w
buciku nie może być
ściśnięta, a paluszki
dziecka podkurczone, bucik
musi mieć
sztywny zapiętek stabilizujący piętę, wysoką
cholewkę
stabilizującą staw
skokowy.
d W wieku szkolnym ważne jest nie
tylko to,
aby nasza
pociecha nie
nosiła zbyt
ciężkiego tornistra, prawda?
– Dziecko, które się
uczy, musi mieć odpowiednie miejsce do nauki
– odpowiedniej wysokości
biurko, krzesło, najlepiej obrotowe z podłokietnikami, odpowiednie oświetlenie w miejscu nauki. Czytając książkę,
powinno ją trzymać pod kątem 45 stopni. Ważne jest też
odżywianie – odpowiednia
ilość białka i mikroelementów oraz aktywność fizyczna,
szczególnie gry i zabawy na
świeżym powietrzu oraz gimnastyka ogólnorozwojowa,
która pomoże dziecku wytworzyć odpowiedni gorset mięśniowy poprzez ćwiczenia
mięśni brzucha, grzbietu i pośladków, a u młodszych dzieci
– mięśni stóp. Zachęcam i namawiam rodziców i dzieci do
nauki pływania, bo dzięki temu nasze pociechy wyćwiczą
sobie odpowiednią postawę.
Realizacja tych zaleceń, jak
obserwujemy, nie jest prosta,
bo dzieci są otyłe – aż 16 procent, jak podaje Polskie Towarzystwo Pediatryczne, ma nadwagę lub otyłość, nie ma zbudowanego gorsetu mięśniowego, nie lubi się ruszać. Porównując je z pokoleniem ich
rodziców, powiedziałabym, że
obecnie maluchy mają gorzej
rozwinięty układ mięśniowy.
Niestety, próbują wymigać się
z lekcji wychowania fizycznego, a po szkole, zamiast biegać po podwórku, grać w piłkę czy jeździć na rowerze, wo-

lą siedzieć przed komputerem.
d Od czego zależy postawa
człowieka?
– Najprościej mówiąc, jest wypadkową jego stanu fizycznego i psychicznego. Zależy od
rasy, płci, wieku, budowy ciała, a zmienia się w ciągu całego życia człowieka, najbardziej w czasie wzrostu. Taki
krytyczny moment dla dzieci
to szósty – siódmy rok życia,
gdy rozpoczynają naukę w
szkole i zaczynają większą
część dnia spędzać w pozycji
siedzącej, co prowadzi do powstawania wad postawy, które owocują zespołami bólowymi w późniejszym okresie,
oraz okres dojrzewania, u
dziewcząt jedenasty – trzynasty rok życia, a u chłopców
trzynasty – czternasty.
Postawa zależy również od
stanu emocjonalnego dziecka, zmienia się w ciągu dnia.
Prawidłowa postawa jest uzależniona od właściwie ukształtowanego układu kostno-więzadłowego, dobrze rozwiniętego układu mięśniowego i
sprawnie działającego układu
nerwowego, od którego zależy
wykształcenie odpowiedniego odruchu takiej postawy.
LILIANA BOGUSIAK-JÓŹWIAK
FOT. ŁUKASZ KASPRZAK
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PACJENT PYTA
– NFZ ODPOWIADA
Pacjentka: Mój mąż miał operację usunięcia nowotworu złośliwego płuca w maju br. roku. Obecnie przechodzi
chemioterapię, ale czuje się dobrze. Czy za sześć miesięcy
będzie mógł wyjechać nad morze do sanatorium?
ŁOW NFZ: Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę
aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania
lub przeciwwskazania (lista przeciwwskazań do leczenia
sanatoryjnego) oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na
stan zdrowia pacjenta. Możliwość wyjazdu jest uzależniona
od rodzaju nowotworu, co określa rozporządzenie ministra
zdrowia. Przeciwwskazaniem jest czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem: pięciu lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki, oraz dwunastu miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii – z wyłączeniem leczenia hormonalnego. Na ten moment mąż nie kwalifikuje się do wyjazdu do sanatorium.
Pacjentka: Tata miał udar mózgu. Jak długo powinien leżeć i czy przysługuje mu rehabilitacja poszpitalna? Kto
powinien skierować na taką rehabilitację?
ŁOW NFZ: Czas pobytu pacjenta w szpitalu uzależniony
jest od jego stanu zdrowia i trudno wskazać kategoryczne
granice. NFZ wskazuje zalecany czas leczenia, ale o długości hospitalizacji decyduje rozległość schorzenia. Skierowanie na rehabilitację neurologiczną w warunkach szpitalnych może być wystawione przez lekarza oddziału neurologicznego lub neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, wewnętrznego, pediatrycznego albo w przypadkach medycznie uzasadnionych (z wyłączeniem ciężkich
uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego) przez lekarza
poradni neurologicznej lub poradni rehabilitacyjnej. Ponadto pacjent, który ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie może dotrzeć do placówek
udzielających świadczeń w zakresie rehabilitacji, a jego
stan zdrowia wymaga rehabilitacji lub fizjoterapii, ma prawo do tego świadczenia w warunkach domowych. Uprawnienie to przysługuje przez okres do dwunastu miesięcy od
dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu (stan po
udarze krwotocznym mózgu). Czas rehabilitacji do 80 dni.
Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
– POZ, specjalista, np. neurolog, rehabilitacji medycznej.
Pacjent: Dostałem wypis ze szpitala z błędem – to tylko
pomyłka na papierze, ale moim zdaniem trzeba by było ją
jakoś sprostować. Jak teraz zmienić ten zapis? Czy można
żądać od placówki ochrony zdrowia, aby sprostowano ten
błędny zapis w wypisie?
ŁOW NFZ: Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i
rodzajów jej przetwarzania, wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany
błędnie, zamieszcza się przy nim adnotację o przyczynie
błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji
(tj. nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje,
numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej, podpis tej osoby). Pacjent, który w swojej dokumentacji medycznej stwierdził błąd, powinien zażądać, aby placówka dokonała korekty tej nieprawidłowości.

Pytania do łódzkiego oddziału NFZ
można przesyłać
pod adresem e-mailowym:
l.bogusiak@express.lodz.pl
Można również wysłać je listownie
pod adresem redakcji
„Expressu Ilustrowanego”,
ul. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź,
z dopiskiem:
„Pacjent pyta – NFZ odpowiada”

