
 



 

 

 



 

 

 



Примена на ортопедски корсет кај деца со SCOLIOSIS THORACALIS 

Вовед : Сколиозата е болест која е многу застапена во раната возраст кај децата 

во нашата земја. 

Таа е странично искривување на рбетот. Нормално, рбетот има три кривини, една 

на вратот, една во горниот дел на грбот и една во долниот дел од грбот. Овие 

кривини може да се видат ако детето се посматра странично, но ако се гледа од 

назад рбетот изгледа прав. Наместо да биде прав, тој добива облик на буквата Ѕ 

или на буквата С.  

Сколиозата може да биде:  

1. ИдиопатскаСколиоза 

2. Конгенитална сколиоза 

З. Неуромускулна сколиоза  

4.Сколиоза поврзани и со други заболувања ( ревматски заболувања, метаболни 

заболувања. )  

Може да ја добие секој, во било која возраст. Почесто се јавува кај девојчиња 

отколку кај машки. Апроксимативно 1:10-20 девојчиња развиваат сколиоза во 

периодот на интезивен раст, во раната адолесценција ( од 9-14 години). Во 

најголем број на случаите сколиозата е блага и нема потреба од третман. Кај 

машки сколиозата е поретка. Кај нив најчесто се јавува на возраст помеѓу 12-14 

години. Може да се јавува фамилијарно.  

Симптоми:  

Обично нема болки едното рамо е повисоко од другото нееднаков ( ирегуларен) 

струк едниот колк е повисок од другиот наведнатост кон едната страна, ребрата се 

испакнати на едната страна од градниот кош, на рентгенска слика се 

гледа сколиозата.   

Методи третман: ако се појави влошување, докторот може да предложи детето да 

носи корсет. Ако и понатаму продолжува искривувањето настапува хируршка 

интервенција со која ќе се исправи кичмата. Обично хируршката интервенција е 

успешна.  

Заклучок:Единствениот лек за ова идиопатско заболување навремена дијагностика 

и навремено започнатиот третман, дава добри резултати како што е во примерот 

од прикажаниот случај. Се работи за дете од 11год. со инцијали В.В.и Ѕсоlioѕiѕ 

thoracalis. На едната RTG снимка се гледа сколиозата а  na другата RTG сннмка е 

контролна после 3 месеци. Со секојдневно носење на корсетот се гледаат 100% 

резултати и добра состојба кај пациентката. 

 


