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EGÉSZSÉG ÉS TESTTARTÁS
Gyakori mozgásszervi eltérések gyerek és fiatal korban
„Nekem azt mondták az iskolai szûrésen, hogy hanyag a
tartásom, figyeljek a hátamra, húzzam ki magam! És ha nem
figyelek erre, akkor mi történik? Tulajdonképpen mit jelent az,
hogy hanyag tartás?”
http://napiaszonline.hu/top-fit_info/mit_kell_tudni_a_ludtalprol_34585/

Helytelen tartás
Errôl akkor beszélünk, ha a gerinc görbületei megváltoznak.
A rossz tartást elsôsorban a mozgáshiányból adódó izomgyengeség és izomzsugorodás okozza. Gyermekkorban ez még nem
okoz a gerinc képletein elváltozásokat, de ha a helytelen testtartás válik az egyén szokásává, akkor a felnôtt korában, sôt már a
fiatal felnôtt korában is gerincpanaszok várhatók, melyek hátterében a csigolyák porckopásos betegsége áll.

https://www.budopest.hu/erdekesseg-letezik-e-ludtalp

A lúdtalp – A lúdtalp felismerése

„Az iskolai szûrôvizsgálaton már hallottam ezt a szót.
Mondhatom, nagyon béna név: Lúdtalp!”
A láb helyes tartása, a lábboltozatok megtartása azért nagyon fontos, mert egész életünkben ezek tartják testünk egész
súlyát (kivéve, ha ülünk, vagy feszünk). A lábfej haránt és hos�szanti boltozatának lesüllyedését hívjuk lúdtalpnak, mert a lúd
és más vízi madarak talpa is lapos. A lúdtalp következtében a
boka a térd és a csípô terhelése is rendellenessé válhat, és komoly derékfájdalmat okozhat.

http://pancsolo.blogspot.hu/2014/10/ludtalp-elleni-gyakorlatok-eszkozok.html
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http://jogapont.hu/cikk/0000000428/hanyag-tartas-es-gyakorlatai/#.
WvQXFH--mUk

latai az alábbi linken található meg: http//:gerinces.hu/prevencio/
tartáskorrekcio-konyv-es-dvd-csak-gerincesen/

http://utcazaj.blogspot.hu/2015/12/pupos-hatad-ferde-gerinced8-tipp-ami_57.html

A helytelen tartás tünetei:
– fej elôre helyezôdik
– vállak elôre esnek
– a lapockák kiállnak
– a mellkas beesett
– a medence a helyes középállás helyett elôre vagy hátra
billen
– a gerinc élettani, azaz normális görbületei megváltoznak
(megnônek vagy ellapulnak)
A helytelen testtartás az arc fejlôdését is befolyásolja és a
fogazat torlódását okozhatja, melyet késôbb csak fogszabályzással lehet korrigálni. A helytelen testtartást helyre hozhatjuk,
korrigálhatjuk, sôt meg is elôzhetjük a rendszeresen végzett tartásjavító tornával. Ez a torna segít kialakítani azt, hogy a helyes
testtartás szokássá váljon. A tartásjavító torna hatékony gyakor-

A tartáshibák megelôzésének további lehetôségei:
– rendszeres és minél több mozgás
– sport: legcélravezetôbb az úszás
– ideális testsúly elérése, túlsúly kialakulásának a megelô
zése
– lehetôleg jó széken ülés (a rossz szék javítása párnával)
– kevesebb ülés
– a helyes ülés gyakorlása, szokássá válása
– az ülô testhelyzet gyakori megszakítása, az izmok, ízületek átmozgatása
– az iskolatáska háton, azaz két vállon vitele lehetôleg a fölösleges súlyok elhagyásával

„Az iskolai vizsgálaton beutalót kaptam ortopédiára.
Azt mondták, lehet, hogy gerincferdülésem van. Fontos
elmennem oda? Nem szeretek rendelôkbe járni… Mi az a
gerincferdülés?
A gerincferdülés
A gerincferdülés azt jelenti, hogy a gerinc hátulnézetben
nincs a középvonalban, hanem az egyik vagy másik, sôt gyakran két irányba is elhajlik oldalra. Ezt a gerinc oldal irányú görbületének nevezzük, ami mindig hibát jelent, hiszen a normális
gerinc hátulról nézve egyenes és a középvonalban van. A gerinc
ezen ferde látványát okozhatják a helytelenül mûködô izmok is,
ilyenkor nem betegségrôl, csak helytelen tartásról tartáshibáról
(szakszóval funkcionális gerincferdülésrôl) beszélünk. Ezt a hibát is a rendszeresen, és jól végzett tartásjavító tornával hozhatjuk helyre. Ez fontos is, hogy a helytelen testtartás várható fel

nôttkori következményeit megelôzhessük. Van azonban olyan
gerincferdülés is, ami már betegség. Ilyenkor az ortopéd szakorvos röntgen vizsgálatot csináltat, és azon látja meg a csigolyák kisebb-nagyobb elfordulását, elcsavarodását (ezért ezt
strukturális gerincferdülésnek hívjuk). Ezt a gerincferdülést
már komolyan kell venni, hogy ne romoljon sokat és csökkenthessük a felnôtt korban várható következményeit. Mit kell
ilyenkor tennie a gyermeknek? Meg kell tanulnia az egészségügyben ezzel foglalkozó gyógytornásztól az ô testére szabott
gyógytorna gyakorlatokat és ezeket naponta kell végeznie otthon!!! A gyógytorna ugyanis addig hat, amíg rendesen csinálják. Elôfordul, hogy az ortopéd szakorvos fûzô viselését javasolja. Ezt lelkiismeretesen kell hordani, és emellett is nagyon
fontos a napi gyógytorna. Van olyan gyermek is, akinek a fûzô
sem elegendô, és gerincmûtétre van szüksége.

KORTÁRSAK FIGYELEM!
Nagyon fontos, hogy az osztálytársak, barátok segítsék a
fûzôvel vagy mûtéttel kezelt társukat, mert bizony nem könnyû
mindezt elviselni!
A gerincferdülés korai felismerését segítheti:
– családi halmozódás esetén kis kortól orthoped szakorvos
segítségével a gerincoszlop fejlôdésének nyomon követése
– a szülôknek érdemes rendszeresen megfigyelni a gyermek
hátát, tartását, és eltérés esetén szakemberhez vinni a
gyermeket
– az iskolaorvos és a védônô közös iskolai szûrôvizsgála
tainak óriási szerepe van a gerincferdülés gyanújának korai felismerésében, és az idôben történô szakorvoshoz
irányításban.

