Avízo
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé by ráda touto cestou pozvala veřejnost na dvě zajímavé akce,
kterých se zúčastní, se svým týmem včetně odborníků, v následujícím týdnu. Ve středu 4. 10. 2017 se můžete
i Vy s naším týmem setkat na Dnech zdraví v Chrudimské nemocnici a následně, 5. a 6. 2017, bude možné
stánek léčebny navštívit na výstavě ELEKTROTECHNIKA – IT v pardubickém výstavním a společenském centru
IDEON.

Pro Den zdraví v Chrudimské nemocnici, který se koná pod záštitou radního pro zdravotnictví Pardubického kraje
pana Ing. Ladislava Valtra, MBA., si Hamzova léčebna připravila pestrý program. Ve stánku HL, ve vestibulu
nemocnice, od 9.30 do 15.00 hodin, si v rámci
preventivních programů návštěvníci mohou
poznat techniku tejpování, funkce stimulační
dlahy ale i tenzometrickou desku sloužící
k diagnostice funkčních vad nohou. Uvidí
robotickou rehabilitaci hrou. Tejpování a jeho
účinky nejen na horních a dolních končetinách,
ale i oblasti zad a dalších částí těle si mohou
návštěvníci vyzkoušet na vlastní kůži.
Robotická rehabilitace hrou patří mezi moderní
a inovativní formy rehabilitace, které Hamzova
léčebna nabízí a zároveň se stále podílí na
vývoji dalších rehabilitačních pomůcek ve
spolupráci s SPŠE Pardubice. Tento postup
zvyšuje motivaci dítěte i dospělých ke cvičení,
Inovativní forma rehabilitace – KINECT
pomáhá při kontrole prováděných cviků,
zlepšuje funkci horních končetin, koordinaci stoje a další. Návštěvníci si budou moci také vyzkoušet moderní
formu rehabilitace s Kinectem, robotkem a vláčkem.
Ploché nohy, to je stále diskutované téma, na které se mimo jiné Hamzova léčebna i specializuje. Výsledky
projektu Zdravá dětská noha z roku 2015 ukázaly, že z vyšetřených 818 dětí mělo pozitivní nález více jak
polovina. Ve stánku HL mohou jak dětští, tak dospělí návštěvníci, absolvovat zdarma vyšetření a následnou
diagnostiku funkčních vad nohou pomocí mobilní tenzometrické desky, u které bude přítomna vedoucí
Ortopedické protetiky Hamzovy léčebny paní Jitka Ročňová.
Podobný program ve formě diagnostiky funkčních vad nohou pomocí tenzometrické desky nebo tejpování může
veřejnost očekávat i na výstavě ELEKTROTECHNIKA – IT v pardubickém výstavním a společenském centru IDEON
5. a 6. 10. 2017 vždy od 10 do 18 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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