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Sprawozdanie z realizacji 
programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy w Eodzi 

,,Wyprostuj siq!" 
finansowanego z budietu miasta Lodzi w 2018 r. 

Program profilaktyki wad postawy w todzi  ,,Wyprostuj siq" byl realizowany 
na podstawie uchwaly LII/1288/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 2017 r. 

Koordynatorem Programu ze strony Miasta todzi by1 Wydziai Zdrowia i Spraw 
Spokecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzqdu Miasta todzi, 
a realizatorami dziaih podmioty lecznicze wyionione w konkursie ofert. 

1. GMwne cele programu: 
Zmniejszenie wystqpowania wad postawy u dzieci poprzez ksztaltowanie prawidlowej 
postawy ciala oraz wczesne wykrywanie, diagnozowanie i korygowanie wad postawy, 
a takie wyrobienie u dzieci nawyku prawidlowej postawy ciaia. 

2. Grupa objqta programem: 
Program adresowany jest do dzieci drugich klas l6dzkich szk6i podstawowych oraz 
poSrednio - do pracownik6w oSwiaty, pielqgniarek szkolnych, rodzic6w i opiekun6w dzieci 
biorqcych udziai w Programie. 

3. Realizatorzy programu: 
Na realizator6w w 2018 r. wybrano 5 podmiot6w leczniczych. WSr6d nich znalazly siq 
4 publiczne podmioty lecznicze oraz 1 plac6wka niepubliczna. Zadanie realizowane by10 w 
szkoiach podstawowych oraz na terenie podmiotow leczniczych. Program realizowany by1 
przez: 

1) Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w todzi: 
ul. Lecznicza 6; 

2) Miejskie Centrum Medyczne ,,Goma" w Lodzi: 
ul. Tatrzahska 109; 

3) Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z 0.0. w Lodzi: 
ul. Prochnika 11, 
ul. Lumumby 14, 

4) Miejskie Centrum Medyczne ,,Widzewm w Lodzi: 
ul. Pilsudskiego 157, 

5 )  Centrum Medyczne Szpital ~wiqtej  Rodziny Sp. z 0.0. w todzi: 
ul. Wigury 19. 

4. Obowiqzki realizatora programu oraz informacja o organizacji i przeprowadzonych 
badaniach: 
1. Realizatorzy programu byli zobowiqzani miqdzy innymi do: 

przeprowadzenia dzialan informacyjnych w celu zachqcenia rodzic6w/opiekun6w 
do udzialu w Programie i uzyskania ich pisemnej zgody na udziai dziecka w badaniu, 
realizacji badati u dzieci z klas drugich szk6l podstawowych na terenie miasta todzi, 
przeprowadzenia grupowych i indywidualnych zajqC gimnastyki korekcyjnej, 
przeprowadzenia spotkati dotyczqcych edukacji w zakresie wad postawy. 

2. Badania prowadzono w okresie maj -- grudzien 201 8 r. 



3. Lqcznie przebadano 11 19 uczni6w z 25 szk61 podstawowych. 
4. Liczba uczniow z wykrytymi wadami, zakwalifikowanych do: 
I grupy - nie stwierdzono nieprawidlowoSci wymagajqcych korekty - 266 dzieci, 
I1 grupy - wymagajqcych dziaian tera~eut~cznych w formie grupowych zajqC gimnastyki 
korekcyjnej to 738 dzieci, 
I11 grupy - wymagajqcych specjalistycznej konsultacji lekarskiej i indywidualnych Cwiczen 
korekcyjnych to 115 dzieci. 
5. Liczba zdiagnozowanych ucznibw z poszczeg6lnymi wadami postawy: 

plecy okrqgle - 81 dzieci, 
plecy wklqsle - 123 dzieci, 
plecy wklqslo-okrqgle - 95 dzieci, 
skoliozy - 308 dzieci, 
wady klatki piersiowej - 71 dzieci, 
wady konczyn dolnych - 660 dzieci, 
biqdy postawy - 139 dzieci. 

6. W grupowych zajqciach gimnastyki korekcyjnej uczestniczyio 707 dzieci. 
7. W indywidualnych zajqciach korekcyjnych braio udziai54 uczniow. 
8. W spotkaniach edukacyjnych dotyczqcych profilaktyki wad postawy wziqlo udziai 172 

rodzic6w/opiekunow oraz 66 osoby z grupy nauczycieli i pielqgniarek. 

5. Informacja o programie: 

Informacja o programie byla rozpowszechniana za pomocq: 
informacji przekazanych do mediow (prasa, media elektroniczne, audycje radiowe), 
informacji umieszczonych na stronie internetowej Urzqdu Miasta Lodzi, 

W ramach realizacji programu wykorzystano wydrukowane w 2017 roku poradniki 
edukacyjne dotyczqce profilaktyki wad postawy wraz z zakresem Cwiczen ruchowych 
do wykonania w domu. Dzieci biorqce udzial w gimnastyce korekcyjnej otrzymaly stroje 
gimnastycme (koszulki + spodenki) z nadrukiem logotypu programu zakupione w roku 2017. 
W 2018 roku wyprodukowano film instruktaiowy z pokazem Cwiczen gimnastycmych 
zawartych w broszurze edukacyjnej - film dostqpny jest na stronie internetowej Urzqdu Miasta 
Lodzi. 

6. Finansowanie programu: 

Realizacjq programu sfinansowano ze Srodk6w budzetu Miasta todzi na rok 2018 - dziai 
851, rozdziai 85149, nr zadania 2224201. 
Zaplanowane Srodki wynosily 229.940,OO zi. 
Koszty edukacji i informacji wyniosty 4 859,OO zi. 
Wykonanie programu wynioslo 229 798,50 zi - 99% zaplanowanej kwoty (stan na dzien 
31.12.2018 r.). 
Zwroty niewykorzystanych dotacji wplynqly do budietu Miasta Lodzi w roku 2019 
i wyniosiy 22 530,OO zi. 
Wykonanie programu z uwzglqdnieniem zwrot6w wynioslo 207 268,50 zl(90%). 
~ r e d n i  koszt udzialu jednego ucznia w programie wyni6sl 180,88 zl. 


