Bezpłatne badania wad postawy oraz porady
dietetyka w dniu 19.11.2017
Dodano: 16.11.2017r.
W niedzielę, 19 listopada br. tuż przed meczem naszych szczypiornistów ze szwedzką drużyną - IFK
Kristianstad, Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zaprasza kibiców do ORLEN Areny na
bezpłatne badania postawy u dzieci oraz porady dietetyka klinicznego. Wykwalifikowani specjaliści,
za pomocą systemu do oceny sylwetki metodą Mory, precyzyjnie wskażą u dzieci ewentualny rodzaj
wady postawy. Wówczas należy z tym zwrócić się do lekarza specjalisty rehabilitacji. To on oceni, czy
dziecko musi być dalej leczone, czy wystarczy wskazać rodzicom i nauczycielom, na co mają zwracać
uwagę, by nasze pociechy rosły zdrowo i nabierały nawyku przyjmowania prawidłowej postawy.
Dodatkowo zbadamy również stopy za pomocą podoskopu - urządzenia, które wykryje
nieprawidłowości ich budowy, co ułatwi wdrożenie działań profilaktycznych.
Obydwa badania kierowane są do dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Dorosłych zapraszamy do skorzystania z porad dietetyka klinicznego. Zachęcamy nie tylko zdrowe
Panie i Panów chcących dbać o prawidłowe nawyki żywieniowe swoje i swoich dzieci, ale również
osoby chore. Odpowiednio dobrana dieta, przygotowana przez specjalistę, może skutecznie pomóc
w walce z chorobą *( Wykaz chorób i dolegliwości, w których nieodłączną częścią leczenia powinna
być dieta znajduje się poniżej).
Czekamy na Państwa w holu od godz. 16.00. UWAGA!!! Na bezpłatne badania i porady należy się
wcześniej umówić. Na zgłoszenia czekamy do piątku 17 listopada br. w godz. 7.30 - 15.30 oraz w
sobotę 18 listopada w godz. 9.00 - 14.00 po numerem tel. 603 306 605.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
*
- insulinooporność, cukrzyca,
- nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej,
- nadwaga, otyłość, niedowaga,
- zespół metaboliczny,
- niedokrwistość, niedobory witaminowe i mineralne,
- choroby wątroby, trzustki, żołądka, jelit,
- choroby układu krwionośnego,
- choroba Alzheimera i Parkinsona,
- dna moczanowa,
- niedoczynność tarczycy,

- zaparcia i biegunki,
- dysfagia,
- złamania,
- alergie, nietolerancje pokarmowe,
- bulimia, anoreksja, neofobia i in.
- zapraszamy także kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią.

