Innovative Methode
Am Institut für Biomedizinische Technik (IBMT) der TU
Dresden wird ein neues Verfahren zur automatisierten
Früherkennung von Skoliose und anderen
Wirbelsäulenerkrankungen entwickelt. Damit sollen in
Zukunft flächendeckende Untersuchungen der
Haltungsgesundheit möglich sein. Das neue Verfahren
basiert auf der Beurteilung der Rückensymmetrie mithilfe
einer Druckmessmatte. Für die Messung muss das Kind
in leichter Kleidung 10 Sekunden bewegungslos auf der
Matte liegen. Zeigen sich erhebliche Asymmetrien im
Rückenprofil, sind weitere Untersuchungen notwendig.
Die Projektteilnehmer dienen als Probanden bei der
Überprüfung und Weiterentwicklung der innovativen
Methode. Ziel ist, dass diese ebenso zuverlässig wie die
Untersuchung durch einen Physiotherapeuten
funktioniert.

Innowacyjna metoda
W Instytucie Inżynierii Biomedycznej (IBMT) Uniwersytetu
Technicznego w Dreźnie (TU Dresden) opracowywana
jest nowa zautomatyzowana metoda służąca wczesnemu
rozpoznawaniu skoliozy oraz innych schorzeń
kręgosłupa. Dzięki tej metodzie będzie możliwe
przeprowadzanie w przyszłości powszechnych badań
dotyczących oceny postawy ciała. Nowa metoda bazuje
na ocenie symetrii tułowia za pomocą maty pomiarowej.
Celem wykonania badania dziecko powinno leżeć
nieruchomo przez 10 sekund w lekkim ubraniu na macie.
W razie stwierdzenia znaczących asymetrii w zakresie
profilu tułowia będzie konieczne wykonanie dalszych
badań. Uczestnicy projektu stanowią swoistą bazę
pacjentów dla celów weryfikacyjnych oraz rozwojowych
tej innowacyjnej metody. Jej celem jest funkcjonowanie
na równi z innymi badaniami wykonywanymi przez
fizjoterapeutów.

Technische Universitat Dresden
Institut für Biomedizinische Technik (IBMT)
Die Biomedizinische Technik kombiniert Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Technik mit denen der
Medizin in den unterschiedlichen klinischen Anwendungsgebieten. Die Arbeitsgruppe Rehabilitationstechnik ist im
Projekt für die ingenieurtechnische Realisierung des Geräteund Algorithmenkonzepts zuständig.
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Uniwersytet Techniczny w Dreźnie
Instytut Inżynierii Biomedycznej (IBMT)
Inżynieria Biomedyczna łączy wyniki badań z dziedziny
techniki z dziedzinami medycyny w różnych obszarach
zastosowania klinicznego. Zespół pracowników ds. technik
rehabilitacyjnych jest w tym projekcie odpowiedzialny za
inżynieryjno-techniczną realizację konceptów urządzeń i
algorytmów.

Allgemeines Krankenhaus – Selbstständige öffentliche
Gesundheitsanstalt in Zgorzelec, Rehabilitationsklinik
Die Rehabilitationsklinik hat ihren Schwerpunkt in der
neurologischen und orthopädischen Rehabilitation und ist
eines der bedeutendsten Fachzentren Polens für die
konservative Skoliosetherapie bei Jugendlichen. Therapeuten
der Klinik übernehmen im Projekt die Vorbereitung,
Durchführung und Auswertung der Untersuchungen und
beraten die Ingenieure bei der Realisierung des neuen
Diagnosekonzepts.
Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Ośrodek
Rehabilitacji
Ośrodek Rehabilitacji specjalizuje się w rehabilitacji
neurologicznej i ortopedycznej oraz jest jednym z
najważniejszych ośrodków specjalistycznych w Polsce w
zakresie leczenia zachowawczego skolioz u nastolatków.
Terapeuci przejmują w projekcie przygotowanie, wykonanie i
ocenę badań oraz doradzają inżynierom w zakresie realizacji
nowej koncepcji diagnostycznej.

Dieser Flyer gibt Ihnen einen Überblick über die
Untersuchungen, denen Ihr Kind in der Rehabilitationsklinik
Zgorzelec unterzogen wird. Die Klinik ist spezialisiert auf
orthopädische Erkrankungen. Sie ist eines der bedeutendsten
Zentren Polens für die konservative Therapie von jugendlichen
Skoliosepatienten.
Haltungsschwächen sind bereits im Kindes- und Jugendalter ein
weit verbreitetes Problem – beinahe jedes zweite Schulkind ist
davon betroffen. Eine frühzeitige Diagnostik hilft, diese
rechtzeitig zu korrigieren und somit Schmerzen und
Funktionseinschränkungen vorzubeugen.
Sämtliche Untersuchungen sind
· schmerzfrei
· ohne Nebenwirkungen und Strahlenbelastung
· nichtinvasiv und damit beliebig oft wiederholbar
· von deutschsprachigem Personal begleitet.
Am besten trägt Ihr Kind am Untersuchungstag leichte Kleidung,
z.B. Sportkleidung, die sich unkompliziert aus- und anziehen
lässt. Während der Untersuchungen muss das Kind seine
gewohnte Körperhaltung einnehmen. Nur dann kann beurteilt
werden, ob diese korrektur- oder gar therapiebedürftig ist.
Für einige Untersuchungen muss das Kind bis auf die Unterhose
entkleidet sein. Ebenso müssen lange Haare hochgebunden, BHs
und Halsketten abgelegt werden.

Gleichgewichtsund Fußanalyse
Anhand eines
Fußabdrucks
lassen sich
Fußfehlstellungen
wie z.B. Plattfüße
ermitteln. Hierzu
stellt sich das Kind
auf eine Plattform,
die die Druckverteilung der Füße sowie das Gleichgewicht
erfasst.
Spirometrie
Die Spirometrie ist ein Verfahren zur Messung der
Lungenfunktion. Ein eingeschränktes Lungenvolumen
kann ein Hinweis auf eine Wirbelsäulendeformation
sein, durch die der Brustkorb verengt wird.
Klinische Untersuchung
Die klinische Untersuchung des Stütz- und
Bewegungsapparates wird sowohl im Stehen als auch
im Liegen durchgeführt. Beim stehenden Kind bewerten
die Therapeuten die Körpersymmetrie und die Beckenstatik.
Beim Liegen werden der Bewegungsumfang der Gelenke
sowie Muskelspannung und Kraft beurteilt. Zum Abschluss
erfolgt von jedem Therapeuten eine individuelle Einschätzung
des körperlichen Gesamtzustands des Kindes.
Nach dem Abschluss der Untersuchungen erhalten Sie eine
deutschsprachige Auswertung der Ergebnisse und ggf. eine
Empfehlung, welche Maßnahmen z.B. hinsichtlich Sportarten
für Ihr Kind sinnvoll sind. Bei Verdacht auf eine orthopädische
oder andere Erkrankung erhalten Sie ebenfalls einen Hinweis
auf das weitere Vorgehen.
Die Untersuchungen werden von
der Europäischen Union im Rahmen
des INTERREG-Programms
gefördert und sind daher für die
Teilnehmer kostenfrei.

Untersuchung der Wirbelsäule
Die Wirbelsäule wird mithilfe eines lichtoptischen Messsystems
untersucht. Ein im abgedunkelten Untersuchungsraum auf den
Rücken projiziertes Streifenmuster gibt Auskunft über den
Wirbelsäulenverlauf.

Celem tej broszury jest
przekazanie informacji
dotyczących badań,
którym zostaną
poddane Państwa
dzieci w Ośrodku
Rehabilitacji
w Zgorzelcu.
Ośrodek specjalizuje
się w schorzeniach
ortopedycznych i jest jednym z wiodących ośrodków w Polsce
w zakresie leczenia zachowawczego młodzieży ze skoliozą.
Wady postawy stanowią u dzieci i młodzieży szeroko
zakrojony problem – prawie co drugie dziecko w wieku
szkolnym jest dotknięte tym problemem.
Odpowiednio wczesna diagnostyka pozwala na
korekcję i tym samym zapobiega powstaniu
dolegliwości bólowych i ograniczenia funkcji.
Wszystkie badania są
· bezbolesne
· nie mają skutków ubocznych i są bezpromienne,
· nieinwazyjne, a tym samym mogą być powtarzane
dowolną ilość razy.
Dziecko w dniu badania powinno mieć na sobie lekkie ubranie,
a najlepiej, aby była to odzież sportowa, którą można łatwo
zdjąć i założyć.
Dziecko powinno przyjąć swobodną postawę ciała. Tylko
wówczas można właściwie ocenić, czy jest konieczne
wdrożenie działań korekcyjnych lub terapeutycznych.
Dla niektórych badań dziecko powinno być rozebrane do
majtek. Należy także spiąć długie włosy, a biustonosze oraz
łańcuszki zdjąć.
Badanie kręgosłupa
Kręgosłup jest badany przy użyciu
fotooptycznego systemu
pomiarowego.
W zaciemnionej sali rzucany na
plecy wzór prążków daje informację
o przebiegu kręgosłupa.

Analiza równowagi oraz stopy
Na podstawie odcisku stopy możliwe jest stwierdzenie wad
stóp, np. płaskostopia. W tym celu dziecko staje na
platformie pomiarowej, która dokonuje zapisu rozkładu
nacisku stóp oraz mierzy równowagę.
Spirometria
Spirometria jest badaniem służącym pomiarowi pojemności
płuc. Ograniczona pojemność płuc może stanowić
informację o możliwej deformacji kręgosłupa, przez którą
klatka piersiowa uległa zwężeniu.
Badanie kliniczne
Po wykonaniu badań wspomaganych urządzeniami
technicznymi ma miejsce badanie kliniczne układu
mięśniowo-szkieletowego. Badanie te jest przeprowadzane
zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej. W pozycji stojącej
jest oceniana symetria ciała dziecka oraz statyka miednicy.
W pozycji leżącej jest oceniana ruchomość stawów, a także
siła i napięcie mięśniowe. Na koniec ma miejsce
indywidualna ocena całościowego stanu fizycznego dziecka.

Po zakończonych badaniach przekazana będzie Państwu
analiza wyników i ewentualne zalecenia, jakie działania
byłyby wskazane dla Państwa dziecka, np. dotyczące
uprawiania dyscyplin sportowych. W razie podejrzenia
występowania schorzenia ortopedycznego lub innego
otrzymają Państwo także wskazówki dotyczące dalszego
postępowania.
Badania są finansowane ze środków UE w ramach programu
INTERREG, w związku z czym osoby biorące udział w tym
programie nie ponoszą żadnych kosztów.

