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Več kot 20 let uspešnega zdravljenja v ordinacijah MO-GY

Učinkovito nad bolečine z MANUALNO MEDICINO
Manualna medicina je posebna tehnika
zdravljenja, ki uspešno zdravi številne
simptome hrbtenice, sklepov, mišic,
bolečin v križu, glavobolov, vrtoglavic,
težav na področju notranjih organov,
določenih nevroloških obolenj in še mnogo
drugega. V ordinacijah MO-GY, razvejanih
po vsej Sloveniji, delujejo zdravniki
specialisti, ki že več kot 20 let uspešno
odpravljajo težave ljudem vseh starosti.
Med najpogostejše indikacije za
zdravljenje z manualno medicino sodijo:
* hernija diska oziroma medvretenčna
ploščica, ki pritiska na živec,
* obolelost in bolečine v hrbtenici zaradi
osteohondroze,
* otroška idiopatska skolioza I. in II. stopnje,
* vrtoglavice, šumenje v ušesih, zaradi motenj
krvnega obtoka v hrbtenični arteriji,
*glavobol, nespečnost, omotičnost, zaradi
draženja vegetativnih ganglijev, - bolečine v
prsnem košu,
*artroza kolena, rame, kolka
* pritisk mišic na živce zaradi zategnjenosti,
* ramensko-lopatični periartritis,
* bolezni notranjih organov, reflektorno
povezanih s hrbtenico,
* pri športnikih simptomi, ki so posledica
poškodb in aktivnih treningov.

Manualna medicina obsega zdravljenje v
vseh treh predelih hrbtenice; vratnem,
prsnem in ledvenem, in težav, ki so s tem
povezane; bolečine v sklepih, glavoboli,
vrtoglavice, šumenje v ušesih, nestabilnost pri
hoji, mravljinčenje oziroma omrtvelost udov,
bolečine v mišicah in še mnogo drugega.
Največ težav dandanes predstavljajo
bolečine v križu in bolečine v vratu, kar so
večinoma posledice dolgotrajne prisiljene
drže. Pogost simptom zdravljenja je tudi
hernija diska, pri kateri je zdravljenje z
manualno medicino izjemno uspešno.
V ordinacijah MO-GY beležijo statistiko z
več kot tretjino ozdravljenih pacientov, ki
že imajo sicer predpisan operativni poseg
za tovrstno indikacijo. Zdravnik specialist ob
prvem obisku opravi pregled zdravstvene
dokumentacije, nevrološki pregled, pregled
gibljivosti sklepov, mišic, tetiv, veznega tkiva z
otipavanjem, oceno drže in gibanja.
S pomočjo podrobne anamneze in klinične
slike se zdravnik odloči za individualno
zdravljenje oziroma predpiše dodatne
preiskave.
Veliko pacientov občuti zmanjšanje bolečin že
po prvi terapiji, sicer pa za popolno odpravo

bolečin določenega simptoma, kot je
dolgotrajna bolečina v križu, zadošča v
povprečju pet obiskov. Če imate tudi vi
podobne težave, potem vas vabimo, da se

naročikte na pregled v ordinacijo MO-GY
KOPER na Vojkovem nabrežju in se prepričate
o uspešnosti zdravljenja z manualno
medicino.
(Promocijsko sporočilo)

