
MIASTECZKO ROZRYWKI:
16.30 – 16.40   Uroczyste otwarcie pikniku i przywitanie gości – 

prowadzenie: ANNA MAKSYM
16.40 – 16.55  Występ dzieci z przedszkola BIM-BOM 
16.55  – 18.00 Występ grupy muzycznej  COVERSI –  lata 60, 70 i 80
18.00 – 18.10    Konkursy dla dzieci i dorosłych – ANNA MAKSYM
18.10 – 19.40   Występ Kabaretu „MOHEROWE BERETY”   

(aktorki z teatru rozrywki: marta tadla, beata 
chren, małgorzata gadecka, elżbieta okupska) 

19.40 – 19.50 Wyniki konkursów dla dzieci i dorosłych 
19.50 – 20.55     Gwiazda wieczoru Zespół Wilki
20.45 – 23.00   zabawa z DJ 

Piknik          Zdrowia
organizator:   

Fundacja Zdrowie i Opieka
sponsor strategiczny:   
Salus  International

w s p ó ł p r a c u j ą  z  n a m i :
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INFORMACJE • CIEKAWOSTKI • ATRKACJE

STAW

WEJŚCIE  
OD SIEDZIBY  
SALUS INTERNATIONAL 
KATOWICE, UL.  PUŁASKIEGO 9

ULICA FLORIANA / ULICA PUŁASKIEGO

MIASTECZKO ZABAW
dla dzieci i dorosłych):
kolekcja rycerska – zjeżdżalnia, 
activ center
basen z piłeczkami
tor gladiator
koszykówka 
góra żółw
pokazy łucznicze – 17:30 - 18:30.

Katowice, Dolina Trzech Stawów



Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ŚUM w Katowicach
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału  Farmaceutycznego z odziałem Medycyny laboratoryjnej w Sosnowcu, ŚUM w Katowicach 

ZAPRASZAMY NA BADANIA I KONSULTACJE OD 16:30 DO 20:00!

miasteczko  zdrowia
HONOROWY PATRONAT:

SPONSOR  
STRATEGICZNY:ORGANIZATOR:

BADANIE WAD POSTAWY  
DIETET YKA FUNKCJONALNA
-  badanie stóp oraz konsultacja kwestii doboru obu-

wia i wkładek korekcyjnych
-  konsultacje w zakresie wad postawy

Badanie Słuchu 
Sprawdź swój słuch!

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”
 „Przyjazna dłoń, pomocna łapa – w zdrowym ciele 
zdrowy duch”  (dogoterapia przy aktywności senio-
rów i pomocy niepełnosprawnym), 

Zdrowe Serce 
Zbadaj cholesterol i  cukier 

Cukrzyca 
zbadaj cukier i ciśnienie  
– stanowisko diabetologiczne)

Profil akt yka Ogólna
sprawdź helikobakter pyroli,  
a dla naszych Panów test PSA

Zdrowa Skóra i Włosy  
badania skóry głowy i włosa

„Szkoł a Rodzenia  
MIŚ KULECZKA”: 

-  16.30- 17.30 – konsultacje z położną 
- 17.30-18.00 wykład o sposobach radzenia sobie z 

bólem porodowym, poprowadzi Anna Kwiecień-
-Merta - położna z Katowickiego Centrum Onko-
logii, zwyciężczyni plebiscytu HIPOKRATES 2016,  
w kategorii Najlepsza położna, organizowanego 
przez Dziennik Zachodni

-  16.30 - 17.30 - konsultacje z coachem rodziciel-
skim, 18.00-19.00 wykład o karach i nagrodach w 
wychowywaniu dzieci, prowadzi Wioletta Przen-
niak-Cołta-coach ACC, akredytowany przez 
międzynarodową organizację ICF

-  16.30-18.30  konsultacje z certyfikowanym dorad-
cą noszenia dzieci w chustach Aleksandra Górska

ZDROWE PŁUCA
konsultacje medyczne i badanie spirometrem 

ZDROWE SERCE CIŚNIENIE
indywidualne badanie ciśnienia 

ZDROWE OCZY
komputerowe badanie autorefraktometrem i konsul-
tacja lekarska

NIEZBĘDNIK TURYST Y! 
konkursy dla dzieci / inforacje o tym jak skonstruować 
prawidłową apteczkę

FITNESS – ćwicz z głową!
FMS urządzenia służące do obiektywnej oceny i tre-
ningu chodu oraz postawy z zastępczą informacją 
zwrotną.
Skaner Hipokratesa umożliwia bezinwazyjne skiero-
wanie wiązek promieni podczerwonych na łopatki, 
biodra, kolana i kostki człowieka, po to by porównać 
pomiar z właściwymi parametrami postawy.
Bieżnia do analizy chodu Zebris 
Plaforma Biodex – skuteczne urządzenie do oceny i 
treningu równowagi oraz priocepcji
Waga do analizy składu ciała
Przyrządy do treningu siłowego
Bikershop Treningi rowerowe
Punkty treningowe z trenerem
Porady dietetyka

RATOWNIC Y MEDYCZNI!
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