


Evaluarea postural globală a copiilor 
cu tehnologia Global Postural System, 
unic în Bacău, ne-a pus față în față cu 

o realitate alarmantă : peste 90% 
dintre copii evaluați au deformări ale 

coloanei!



Fie că vorbim de 
scolioză, cifoză, 
deformări ale 

picioarelor, sau chiar 
combinații de 

afecțiuni, copii între 4 
și 14 ani sunt într-un 

proces alert de 
degradare posturală.

Iar pentru asta 
suntem responsabili 
noi, adulții - părinți și 

pedagogi.





Elevi cu vârste între 10-14 ani au
avut parte de lecții “altfel” susținute
de un actor al teatrului George
Bacovia Bacau, actor ce a pus în
scenă o întreagă regie a coloanei
vertebrale și a membrelor
inferioare, o oră interactivă prin
care elevii au conștientizat ce
înseamna o postură corectă, au
învățat cum să stea corect în bănci,
cum să-și duca ghiozdanul, ce sa
faca in pauzele dintre ore si dintre
jocurile pe telefon, tabletă sau
calculator. Acum, ei știu că pentru a
afla dacă au o deformare la nivel
musculo-scheletal, nu e nevoie să
faci o radiografie, poți face un
simplu GPS. Au aflat că pentru a
crește sănătos, e nevoie să
“pășească drept în viață”!



Ce-a de-a doua etapă a proiectului vizează
în mod direct specialiștii din domeniul
recuperării medicale, pe de-o parte și
părinții, de cealaltă.

În 11 mai 2018 va avea loc 

Conferința 

Evenimentul se va desfășura în două secțiuni,

fiecare target regăsindu-se într-un eveniment
dedicat.



*prima secțiune, se adresează

fizioterapeuților- practicanți, studenți,

masterantzi, profesori universitari,

medici. Va avea loc în aula Universității

Vasile Alecsandri. Vor fi prezentate

informații, noutăți, tehnici și aparatură

de ultima generație



*a doua secțiune se adresează

comunitații, unui public larg, tuturor celor

interesați de a crește un adult sănătos.

Speakerii vor fi medici, psihologi, consilieri

școlari, profesori, fizioterapeuți, reprezentanți

ai autorităților școlare care pot “îndrepta” ,

ghida, pașii copiilor. Vor exista paneluri de

dezbatere în care vom încerca să deslușim

provocările îngrijirii minții, trupului și

emoționalului, în contextul realității copiilor

noștri.


