
 

Regulamin programu polityki zdrowotnej 

 „Mocny Kręgosłup – Profilaktyka Wad Postawy dla Dzieci i Młodzieży” 
 

1. Realizatorem programu polityki zdrowotnej „Mocny Kręgosłup – Profilaktyka Wad 

Postawy dla Dzieci i Młodzieży” jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum 

Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach. 

2. Program polityki zdrowotnej „Mocny Kręgosłup – Profilaktyka Wad Postawy dla 

Dzieci i Młodzieży” jest w całości finansowany ze środków budżetu Gminy 

Polkowice. 

3. Okres realizacji programu polityki zdrowotnej: od 01.02.2018 r. do 14.12.2018 r., 

jednakże nie krócej niż do 30.11.2018 r. 

4. Udział w programie „Mocny Kręgosłup” jest dobrowolny przy spełnieniu 

następujących warunków: 

a) zamieszkiwanie na terenie gminy Polkowice – złożenie stosownego pisemnego 

oświadczenia, 

b) wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna na udział dziecka w programie 

polityki zdrowotnej – złożenie stosownego pisemnego oświadczenia, 

c) wiek uczestnika programu 4-18 lat. 

5. Badaniami lekarskimi są objęte wszystkie dzieci przedszkolne od 4 roku życia do I 

klasy szkoły podstawowej. Pozostałe dzieci do badania kwalifikowane są przez 

pielęgniarkę szkolną lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Na zajęcia 

gimnastyki korekcyjnej mogą kierować również lekarze poradni wad postawy. 

6. Dla dzieci nie uczęszczających do przedszkoli, dzieci które uczą się poza gminą 

Polkowice, dzieci i młodzieży, które z przyczyn obiektywnych (np. choroba, szpital, 

wyjazd) nie mogły skorzystać z badania lekarskiego w godzinach zajęć lekcyjnych 

zostaną wyznaczone terminy i godziny badań na terenie Aquaparku. Terminy  

i godziny te zostaną podane do publicznej wiadomości. 

7. Badania lekarskie są przeprowadzane na terenie gminnych jednostek oświatowych 

oraz w Aquaparku.  

8. W ramach programu odbywają się następujące zajęcia korekcyjne: 

a) grupowe: plecy okrągłe lub plecy wklęsłe lub plecy wklęsło-wypukłe w ilości 

20 zajęć dla jednego dziecka, wady stóp – w ilości 8 zajęć dla jednego dziecka, 

zajęcia na basenie rekreacyjnym – w ilości 7 zajęć dla jednego dziecka, 

b) indywidualne: ćwiczenia indywidualne w tym PNF oraz terapii manualnej  

w ilości wg wskazań lekarskich. 

9. Kwalifikacja do poszczególnych zajęć w ramach programu polityki zdrowotnej 

odbywa się w oparciu o wynik lekarskiego badania diagnostycznego i decyzję lekarza. 



10. Pacjent ma możliwość skorzystać z kilku rodzajów zajeć korekcyjnych jeżeli na 

podstawie diagnozy lekarskiej zachodzi taka konieczność. 

11. Pacjent ma możliwość powtórzenia świadczeń zdrowotnych przy zachowaniu 

obowiązującej procedury, jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu bieżącego cyklu 

zabiegów oraz w sytuacji posiadania przez Spółkę wolnych środków przeznaczonych 

na realizację zadania. 

12. Dopuszcza się objęcie zajęciami korekcyjnymi bez badania w roku 2018 dzieci  

i młodzież, które zostały przebadane w przedmiotowym zakresie podczas realizacji 

programu polityki zdrowotnej „Mocny Kręgosłup” w roku 2017. 

13. Terminy zajęć korekcyjnych grupowych określa Aquapark Polkowice – Regionalne 

Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. Terminy zajęć indywidualnych ustalane są 

indywidualnie. 

14. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w zajęciach korekcyjnych, terminie 

oraz ilości zajęć przekazywana jest za pośrednictwem pielęgniarki szkolnej  

w szkołach podstawowych a w przedszkolach przez opiekunów grup. Informacja ta 

dostępna jest także w rejestracji Spółki tel. 76 746 27 11. 

15. Zajęcia korekcyjne w ramach programu będą wykonywane w gabinetach 

rehabilitacyjnych, na sali gimnastycznej, sali kinezyterapii oraz na basenie 

rekreacyjnym w Aquapark Polkowice – Regionalnym Centrum Rekreacyjno-

Rehabilitacyjnym S.A. 

 

 

 


