
 

 

 

Zachęcamy do uczestnictwa w darmowym projekcie 

„Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 lat w Jastrzębiu-Zdroju” 

Jest to program realizowany przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w 
Jastrzębiu Zdroju od czerwca  2018 do 2021 roku we wszystkich szkołach podstawowych w 
Jastrzębiu-Zdroju. 

 
Do tej pory przebadaliśmy już 3081 dzieci. 
 
Nie wszyscy rodzice/opiekunowie zdołali złożyć wypełnione kwestionariusze i zgody na 

badania – dlatego zachęcamy do ich wypełnienia i oddania wychowawcy. Istnieje jeszcze 
możliwość zapisania dziecka do programu do końca marca 2019 roku!!! 

Przypominamy, że udział w programie „Zdrowy Kręgosłup” jest całkowicie darmowy i 
zapewnia wiele korzyści dla dzieci. 

 
W ramach projektu  dzieci  mają  zapewnione  BEZPŁATNIE: 
 

 badanie przesiewowe w kierunku wykrywania wad postawy powtarzane co roku przez 
4 lata, 

 konsultację lekarską,  

 w razie potrzeby wykonanie zdjęcia RTG, 

 przy stwierdzeniu wady postawy powtórną konsultację i diagnozę wykonaną przez 
lekarza specjalistę ortopedę lub specjalistę rehabilitacji, 

 edukację w zakresie ergonomii w codziennym życiu. 
 

WARUNKIEM KONIECZNYM OBJĘCIA DZIECKA PROGRAMEM JEST PODPISANIE ZGODY PRZEZ 
RODZICA ORAZ WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA UCZESTNIKA! 
 
Kwestionariusze dostarczamy do szkół i do wychowawców- zadaniem rodziców jest  jedynie  
dokładne wypełnienie dokumentów i zwrócenie do wychowawcy. 
 
Badania przeprowadzamy w szkołach we współpracy z dyrektorami- bez konieczności angażowania 
rodziców. Po badaniu wpisujemy wyniki na kartę badania, której kserokopię w zamkniętej kopercie 
rodzic otrzymuje od wychowawcy. 

 
Program jest objęty patronatem Pani Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju - Anny Hetman oraz jest 

dofinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL i realizowany w oparciu o „Program Zdrowego Kręgosłupa” jest 
to Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania 
deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka. 

Realizacja programu dostarczy wyczerpujących informacji na temat deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku 
szkolnym od 7 do 15 roku życia w mieście Jastrzębie-Zdrój i umożliwi pokierowanie dzieci, które tego wymagają na 
dalsze specjalistyczne leczenie. 
 

  


