Gminy nie dbają o wady postawy u uczniów
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Najwyższa Izba Kontroli opracowała raport w sprawie wad postawy u dzieci i młodzieży oraz sposobów
profilaktyki w szkołach publicznych. Wyniki są druzgocące - szkoły nie organizują profilaktyki wad
postawy u uczniów w sposób kompleksowy. Kuleje współpraca z rodzicami w tym zakresie. Gminy też
nie są świadome wagi tego zagadnienia, nie inicjują ścisłej współpracy szkół ze służbą zdrowia
i rodzinami, nie nadzorują procesu korekcji postawy u dzieci - z reguły nie interesują się tą kwestią, całą
odpowiedzialność przerzucając na szkoły.
Zniekształcenia kręgosłupa oraz wady stóp i kolan to najczęstszy problem zdrowotny wśród dzieci
i młodzieży, wyprzedzający inne schorzenia (alergie, zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, czy otyłość)
- dotykają wg różnych źródeł od 50 do 60% uczniów. Rozwijają się podczas tzw. skoków wzrostowych
(wiek 6-7 i 12-16 lat), gdy rozwój układu mięśniowego nie nadąża za szybkim wzrostem kości.
W skontrolowanych gminach i prowadzonych przez nie szkołach podejmowane dotychczas działania na
rzecz profilaktyki wad postawy były niewystarczające, a w konsekwencji nieskuteczne. Gminy nie
orientują się w potrzebach w tym zakresie, nie rozumieją powagi problemu i nie inicjują ścisłej
współpracy szkół z pracownikami służby zdrowia i rodzicami dzieci, by wdrożyć kompleksową
profilaktykę wad postawy. Jeśli już gminy prowadzą rozpoznanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
rzadko obejmuje ono schorzenia układu ruchu, w tym kręgosłupa, a jeszcze rzadziej prowadzi do
zaplanowania i wdrożenia profilaktyki. Rozpoznanie to bywa prowadzone na podstawie zróżnicowanych
źródeł informacji.
Jedynie część gmin zdiagnozowała stan zdrowia mieszkańców, a tylko w jednej gminie zaplanowano
prowadzenie profilaktyki wad postawy uczniów. W innych skontrolowanych gminach planowanie
i realizację zadań w tym obszarze pozostawiono szkołom.
Gminy rzadko też aktywnie informują o możliwościach profilaktyki wad postawy, choć dbałość o stan
zdrowia uczniów to zadanie własne gmin. Pomimo funkcjonujących w województwach regionalnych
programów polityki zdrowotnej (obejmujących profilaktykę wad postawy ciała dzieci i młodzieży) żadna
ze skontrolowanych gmin nie zadbała o uczestnictwo w nich uczniów.
Gminy same nie opracowują i nie realizują programów polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki wad
postawy u dzieci i młodzieży ani nie łożą środków na programy polityki zdrowotnej dotyczące wad
postawy realizowanych przez inne podmioty. Ograniczają się tylko do zapewnienia środków finansowych
na funkcjonowanie i wyposażenie szkół.
Rozpoznanie wad postawy u uczniów często nie skutkuje zaplanowaniem i organizacją zajęć gimnastyki
korekcyjnej, a nauczyciele wf rzadko mają kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć. Na gimnastykę
korekcyjną wydatkowano zaledwie 7,4% środków przeznaczonych na tworzenie uczniom w szkołach
warunków ograniczających możliwość wystąpienia wad postawy. Żadna ze skontrolowanych gmin nie
skorzystała z dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zajęcia wychowania fizycznego uwzględniają problematykę wad postawy. Tylko w dwóch
skontrolowanych szkołach dano uczniom możliwość wyboru zajęć wychowania fizycznego (sportowych,
rekreacyjno-zdrowotnych, tanecznych lub aktywnej turystyki). Tam też była największa frekwencja na
lekcjach wf.
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Szkoły dokonują pomiaru wzrostu uczniów i dostosowują do nich meble szkolne. Jednak w dużej części
szkół kontrolerzy Inspekcji Sanitarnej (prowadzącej kontrolę na zlecenie NIK) stwierdzili uchybienia i
nieprawidłowości dotyczące ergonomii stanowisk nauki. Gminy inwestują w stworzenie warunków
zapobiegających powstawaniu wad postawy, głównie w infrastrukturę sportową, organizację zajęć
wychowania fizycznego na basenie, pozalekcyjnych zajęć sportowych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, w
zapewnienie ergonomicznych mebli szkolnych dostosowanych do warunków antropometrycznych
uczniów oraz w miejsca na pozostawianie podręczników i przyborów szkolnych w szkole. Te ostatnie
często nie są zorganizowane tak, by zachęcać uczniów do korzystania z nich.
Ponad połowa uczniów większości szkół ma zdecydowanie przeciążony bagaż szkolny, co potwierdza
Inspekcja Sanitarna. W jednej trzeciej skontrolowanych szkół wychowawcy lub pielęgniarki szkolne
przeprowadzali akcje ważenia plecaków szkolnych i w tych szkołach stwierdzono najmniejsze
przekroczenia norm wagi plecaków szkolnych. Akcje te były ujęte w planach nadzoru pedagogicznego,
organizowano też w tym zakresie konkursy. Sporadycznie - dla zmniejszenia wagi uczniowskich
plecaków - w szkołach korzysta się z e-podręczników.
Z całością raportu można zapoznać się tutaj.
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