Wady postawy u dzieci - zaproszenie na badania profilaktyczne.
Kontynuując zaplanowane na bieżący rok przedsięwzięcia Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” w
Krotoszynie zaprasza zamieszkałe na terenie gminy Rozdrażew dzieci w przedziale wiekowym od 5
do 7 lat na organizowane nieodpłatne przesiewowe badania profilaktyczne wychwytujące wady
postawy ciała w tej właśnie grupie wiekowej.
Wady postawy ciała u dzieci, ze względu na częstość ich występowania, stały się powszechnym
problemem społecznym, a ich źródeł upatruje się przede wszystkim w małej aktywności ruchowej
dzieci, które spędzają zbyt dużo czasu przed ekranem telewizyjnym i komputerem, co sprzyja kształtowaniu się nieprawidłowej postawy ciała. Stąd coraz większa grupa dzieci w okresie intensywnego
rozwoju młodego organizmu wymaga specjalistycznej diagnozy i działań korekcyjnych zapobiegających wielu chorobom i dolegliwościom wieku późniejszego.
W przypadku wad postawy ważna jest profilaktyka, a zwłaszcza posiadana przez młodych rodziców
wiedza zdrowotna pozwalająca na wczesne wychwycenia występujących w tym okresie życia u
dziecka odchyleń od normy i skuteczne ich eliminowanie. Znajomość podstawowych zasad postępowania i świadome, systematyczne działania korygujące narzędzia ruchu i statyki ciała pozwalają
bowiem w większości przypadków cofnąć wykryte u dziecka w tym okresie wady postawy.
Biorąc powyższe pod uwagę Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” rozpoczynając kolejną akcję badań
profilaktycznych zachęca rodziców objętych projektem dzieci do skorzystania z szansy poznania
stanu zdrowia własnego dziecka, poznania ewentualnych zagrażających prawidłowemu rozwoju
dziecka nieprawidłowości i sposobów ich eliminowania. Badania profilaktyczne zostaną przeprowadzone w dwóch terminach, a mianowicie:
• w dniu 19 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
• w dniu 09 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie,
a na badania należy się zgłosić w tych dniach w godzinach od 9,00-12,00. Sam wybierz miejsce i termin badania, z którego wraz z dzieckiem zamierzasz skorzystać. Podczas prowadzonego w Twojej
obecności badania uzyskasz niezbędne informacje na temat zdrowia swojego dziecka oraz wskazówki
niezbędne dla prawidłowego jego rozwoju.
Dla celów organizacyjnych, w celu sprawnego przeprowadzenia akcji badań prosimy w miarę możliwości o telefoniczne potwierdzenie swojej wizyty na telefon nr 695 954 326 codziennie w godzinach 16,00 – 19,00.
Nasz apel. Kochani młodzi rodzice - skorzystajcie z organizowanych dla dzieci badań a Wasze dzieci
będą Wam w przyszłości wdzięczne za opiekę i troskę o ich zdrowie. Projekt „Mamo, Tato – liczę na
Was” współfinansowany przez Powiat Krotoszyński to konkretna i kompleksowa propozycja wspierająca Was w wychowaniu kolejnego, zdrowego pokolenia Polaków.

