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Płaskostopie to wada polegająca na obniżeniu się łuków wysklepiających stopę. W rezultacie przyjmuje ona
nieprawidłową pozycję przylega do podłoża całą swoją powierzchnią. Zlekceważenie schorzenia może
prowadzić do wielu dolegliwości. Co robić, aby nie dopuścić do pogłębienia się deformacji?
Prawidłowo ukształtowana stopa nie dotyka podłoża w całości, a opiera się o nie trzema punktami. Dzięki
odpowiedniej pracy mięśni i wiązadeł, jej kości przyjmują postać łuku, co zapewnia utrzymanie prawidłowej
elastyczności podczas chodu. Płaskostopie natomiast ma miejsce wtedy, gdy sklepienia stopy się obniżają
powodując, że staje się płaska.
Jakie są przyczyny płaskostopia u najmłodszych?
Płaskostopie u dzieci to cecha wrodzona, związana głównie ze słabymi więzadłami oraz pokryciem stóp
tkanką tłuszczową. Aby mięśnie stóp i goleni rozwijały się prawidłowo, a śródstopie układało się poprawnie,
ważne jest dbanie o właściwą kondycję ruchową dziecka oraz prawidłowy dobór obuwia, które to powinno
być wykonane ze skóry lub innego oddychającego materiału. Wada z reguły ustępuje samoistnie między
trzecim, a czwartym rokiem życia dziecka. W tym czasie stopa powinna formować się z widocznym
wysklepieniem. Aby sprawdzić, czy stopa wykształciła się prawidłowo można wykonać prosty test,
polegający na odbiciu mokrej stopy dziecka na suchej powierzchni lub poprosić malucha o stanie na palcach.
Możemy wówczas zaobserwować, czy stopa w całości dotyka podłogi, czy widoczny jest łuk podłużny.
Wkładki ortopedyczne na płaskostopie
Wkładki ortopedyczne dobiera się i wykonuje zawsze na potrzeby konkretnej osoby. Nie należy więc
korzystać z nich z tzw. drugiej ręki, gdyż może to jeszcze bardziej pogłębić wadę lub przyczynić się do
powstania innych schorzeń stóp.
Aby ocenić, czy konieczne jest korzystanie z wkładek ortopedycznych, ortopeda wykonuje między
innymi badanie podoskopowe, które umożliwia ocenę kształtu, wysklepienia stopy oraz prawidłowości
ustawienia stawów skokowych. Wspomniane badanie można wykonać między innymi w pracowni
protetyczno-ortopedycznej "Orto-Pes" na ulicy Grabiszyńskiej 241H we Wrocławiu,
Warto wspomnieć, że w okresie, kiedy kości się jeszcze kształtują, istnieje możliwość określonej korekcji, co
może zapobiec rozwojowi takich problemów jak płaskostopie, koślawość kolan, czy kifoza piersiowa.
Powyższy tekst stanowi jedynie fragment obszerniejszego artykułu opisującego problem płaskostopia u dzieci.
Pełna wersja publikacji znajduje się na blogu Orto-Pes - www.ortopes.pl
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