
 

W s p ó ³ f i n a n s o w a n y  p r z e z  M i a s t o  R y b n i k  

 
 

 
 

XXIV RYBNICKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA  
 

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
 

21 maja 2017r.  Park KAMPUS ul. Rudzka,  Rybnik 

GODZINY WYDARZENIE 

10.00-14.00 Wystawa EXPO ZDROWIE 

10:00-14.00 Konsultacje fizjoterapeutyczne  dla dzieci – diagnostyka wad postawy, gry i zabawy dla dzieci 
z wykorzystaniem platformy balansowej 

10:00-14.00 Pomiar ciœnienia i cukru we krwi 

10:00-14.00 alno Punkt informacyjno - edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i dzia œci  Pañstwowej Inspekcji 

Sanitarnej,  ZUS, Fundacji  „Puls-Med Blisko Ciebie” 

anie po Dzia ¹czone z Piknikiem Rodzinnym  
ecz organizowanym przez Stowarzyszenie Instytut Spo ny Silesia  

Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do nanoszenia zmian w programie XX IV Rybnickich Dni Promocji Zdrowia. 

 

22 maja 2017r.  ZUS ul. Reymonta 2, Rybnik  

GODZINY WYDARZENIE 

9.00-14.00 Konsultacje fizjoterapeutyczne 

9.00-14.00 Pomiar cukru we krwi 

9.00-14.00 Pomiar ciœnienia 

9.00-12.00 Pomiar cholesterolu 

9.00-14.00 adanie profili na Platformi Informacja z zakresu prewencji rentowej, wyjazdu z ZUS do sanatorium,  zak e 
ug Elektronicznych Us

9.00-14.00 alno Punkt informacyjno - edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i dzia œci Pañstwowej Inspekcji 

Sanitarnej,  badanie smokolajzerem, alko i narkogogle. 

9.00-13.00 Porady i konsultacje w zakresie chorób onkologicznych                              

9.00-13.00 Akcja Krwiodawstwa 

9.00-13.00 Badania cytologiczne                                                                                     

9.00-13.00 Instrukta¿ higienizacji jamy ustnej, konsultacje  z zakresu stomatologii i protetyki 

9.00-14.00 Pomiar metabolizmu, wieku metabolicznego, mineralizacji koœci, % masy miêœni 

9.00-14.00 Pomiar ostroœci widzenia 

11.00-12.00 WYKAD: Droga do zdrowia – wzmocnienie organizmu pr ostym ¿ywieniem 

9:00-14:00 Porady dietetyczne - catering dietetyczny                                                                   

9.00-12.00 Warsztaty makija¿owe oraz konsultacje dotycz¹ce pielêgnacji                                  

9.00-11.00 Zwiedzanie karetki 

9.00-12.00 Zabiegi z zakresu masa¿u klasycznego, pokaz I pomocy przedmedycznej 

9.00-14.00 Pokaz  sprzêtu policyjnego 

10.00-14.00 WARSZTATY dla dzieci „Samodzielnie zrób prezent dla mamy”                            

9.00-14.00 WARSZTATY dla dzieci - zabawy z gipsem stomatologicznym 

Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do nanoszenia zmian w programie XXIV Rybnickich Dni Promocji Zdrowia. 

 

 

 


