
Vo Fyzio family pomáhajú
mamičkám, párom aj deťom
O cvičení a prístupe
k zdraviu smesa rozprá-
vali s VeronikouPavlíko-
vou.

Vašímcieľom jeponúknuť
klientom individuálny
a profesionálnypohybový
programpre celú rodinu.
Priblížtenám,ako také cvi-
čenie prebieha. Je potrebná
aj nejakádomácapríprava?
Či užupárov, alebodetí?
- Domáca príprava spočíva

v tom, že klienti cvičia nauče-
nú cvičebnú zostavu.
Učíme ich, ako sa v rodine

napríklad môžu masírovať
alebo ako môžu používať
správne pohybové návyky po-
čas bežných denných činností,
v práci, športe alebo hre. U
manželských párov je naprí-
klad stanovený programna pol
roka, kde sú pravidelné stret-
nutia raz do mesiaca. Pre te-
hotné mamičky ponúkame
oddych vo forme tehotenskej
masáže, cvičenie pod dohľa-
dom fyzioterapeutky pomáha
predchádzať nadmernému
preťaženiu kĺbov a taktiež po-
máha k lepšiemu a ľahšiemu
pôrodu.
Detský cvičebný program je

asi najviac špecifický. Je to
moja srdcová záležitosť, pre-
tože vidím, aké pokroky po-
mocou stretnutí a dobrej spo-
lupráce rodičov robíme. U detí
prebiehajú stretnutia hravou

formou.

Dnešnádobaprinášapodľa
vásnejaké špecifiká v tejto
oblasti?
- Ja simyslím, že bolesť a po-

hybové obmedzenie vždy boli
a budú, len sa, žiaľ, veková
hranica posúva čoraz nižšie.
Vieme, že dnešné problémy

súvisia so sedavým spôsobom
života, s jednostranným zaťa-
žením, čiužv práci, v škole, ale
aj pri športe. Svaly sú v trva-
lom napätí alebo nerovnová-
he.
Logo Fyzio Family znázor-

ňuje myšlienku podporovať
zdravú rodinu a prirodzené
veci, akými je napríklad po-
hladenie, objatie, prirodzený
pohyb a čas na seba navzájom.

Aké súnajčastejšie problé-
myudetí a dospelýcha ako
ichpomocoucvičeniadoká-
žeteovplyvniť?
- U detí sú časté chybné dr-

žanie tela, skoliózy, preťaženie
kĺbov, chrbtice a deformity
nôh. S týmto väčšinou rodičia
prichádzajú, ale zároveň sú
pridružené dýchacie ťažkosti,
tráviace ťažkosti, alergie, bo-
lesti bruška či hlavy, problémy
s rovnováhou, koordináciou.
Práve tieto problémy dobrým
nastavením cvičebného prog-
ramu v spolupráci s rodičmi
vieme upraviť a aj odstrániť. U
školopovinných detí vytvára-
me intenzívne prázdninové
cvičebné programy, kde lekcia
trvá 25 alebo 50minút.
U dospelých riešime bolesti

chrbta a kĺbov, cvičíme tiež pri
niektorých neurologických
ochoreniach. Cvičením a pou-
žitím princípov fyzioterapie
zlepšujeme dýchanie, odstra-
ňujeme chybné pohybové ste-
reotypy aj behom bežných
denných aktivít. (AJ)

Deťom pomáhajú prostredníctvom hry.


