BADANIA WAD POSTAWY I OTYŁOŚCI
DZIECI I MŁODZIEŻY

OFERTA

Na czym polegają badania ?
Pragniemy przedstawić Państwu ofertę profesjonalnego
badania wad postawy i otyłości dzieci i młodzieży
mieszkających w Waszym mieście lub gminie.

Badania przeprowadzamy w wybranych przez
Państwa placówkach oświatowych. Ich wykonanie
przebiega szybko i jest całkowicie bezpieczne dla
młodego organizmu. Polega na wykonaniu kamerą
wideo komputerowego zdjęcia sylwetki oraz stóp
dziecka. Duża dokładność badania daje możliwość
wczesnego wykrycia wad postawy w
początkowym stadium ich rozwoju.
Badanie wykonywane jest z zastosowaniem
najnowocześniejszej aparatury, która pracuje
w oparciu o metodę fotogrametrii
z wykorzystaniem mory projekcyjnej. Ze względu
na jego nieinwazyjność może być powtarzane
wielokrotnie, co daje możliwość ciągłego
monitorowania stanu zdrowia i postępów w
terapii.
W trakcie takiego badania możemy również
sprawdzić stopień otyłości u dziecka. Indeks BMI,
który tu stosujemy pozwala na precyzyjną ocenę
pomiaru masy ciała, tkanki tłuszczowej oraz
zawartości wody w organizmie.
Po przeprowadzonych badaniach rodzice
otrzymują teczkę z pełnymi , obrazowo
przedstawionymi wynikami, zaleceniami lekarza
ortopedy i ewentualnymi wskazaniami zajęć
ruchowych lub rehabilitacji. Teczka zawiera:







wydruk postawy ciała (kształt kręgosłupa w
trzech płaszczyznach oraz kształt stóp)
diagnozę otyłości
opis wyniku
komentarz i zalecenia lekarza ortopedy
foldery z dopasowanymi do konkretnej wady
ćwiczeniami profilaktycznymi, które można
wykonywać w domu.

Badania przeprowadzone wśród polskich dzieci pokazują, że problem
z otyłością ma 18% chłopców i 14% dziewcząt . Tendencja wzrostowa jest
jednak tak wysoka, że w ciągu dekady możemy dogonić takie państwa,
jak Niemcy czy Stany Zjednoczone.

Badania metodą „mory projekcyjnej” polegają na bardzo precyzyjnym zdjęciu
kamerą cyfrową. Są bezdotykowe i bezinwazyjne. Mogą bardzo dokładnie
wykryć wady postawy i nie ingerują w organizm tak, jak zdjęcia rentgenowskie.

Nasze doświadczenie
Od początku istnienia programu
przebadaliśmy około 20 000 dzieci.
Od pięciu lat prowadzimy
Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji
Neurologiczno-Ortopedycznej
w Mościskach. Wieloletnie
doświadczenie całego zespołu lekarzy,
rehabilitantów oraz fizjoterapeutów
gwarantuje pełno profilową opiekę.

Dlaczego warto ?
Od kilku lat przeprowadzamy badania dotyczące
wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży. Jest to
niezwykle ważny program, dzięki któremu przez
cztery lata udało się wykryć choroby kręgosłupa,
płaskostopie i otyłość u wielu z nich i w
odpowiednim czasie rozpocząć leczenie.
Pamiętajmy, że wady postawy to jedna z
najpoważniejszych obecnie chorób
cywilizacyjnych. Siedzący tryb życia dzieci, na
który wpływają komputery i telewizja bardzo się
do tego przyczynia. Dlatego też powinniśmy
zwracać szczególną uwagę na ich prawidłowy
rozwój szczególnie w okresie największego
wzrostu fizycznego - czasie, w którym choroby
związane z postawą ciała najłatwiej wyleczyć.
Liczymy na to, że nasza propozycja okaże się dla
Państwa interesująca, a przede wszystkim
pomocna dla wszystkich młodych mieszkańców
w zapewnieniu im zdrowej i szczęśliwej
przyszłości.
Decydując się na przeprowadzenie badań wad
postawy pokażecie Państwo mieszkańcom, że
troszczycie się o prawidłowy rozwój ich pociech,
a także zwiększycie prestiż Waszej miejscowości.

Cieszymy się uznaniem w wielu
gminach i placówkach oświatowych,
gdzie mieliśmy już okazję
przeprowadzać badania. Naszym
głównym celem jest profilaktyka dzieci
i młodzieży, a także promowanie
zdrowego i aktywnego stylu życia.

Przeprowadzenie badań wad postawy i otyłości u dzieci
i młodzieży w Państwa miejscowości to troska
o mieszkańców i ich pociechy.

Dzięki naszym badaniom u wielu dzieci wykryto wady
postawy i w odpowiednim czasie rozpoczęto ich leczenie,
co zapewni im zdrową i szczęśliwą przyszłość.

Przeprowadzając badania nie tylko przekonacie Państwo
do siebie mieszkańców, ale także zwiększycie prestiż
swojej miejscowości.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Chętnie zaprezentujemy więcej szczegółów
odnośnie badan i ich kosztów na spotkaniu
informacyjnym.
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