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Osteoporozy – od roku 2001 w
Polsce
„Jedynie
skuteczne
zapobieganie
chorobie
zwanej Osteoporozą jest w
stanie
całkowicie
wyeliminować ją z Listy
Chorób w Polsce. Jest to
możliwe
przy
udziale
nowoczesnej
technologii
Sonarów USG do badania
kości całej globalnej populacji.” – Piotr Moskwa
Polska. Pomimo tego iż Sonary USG są dostępne w
Polsce od roku 2001 – Osteoporoza zamiast być
skutecznie wyeliminowana – jest z premedytacją
rozwijana przez „Polski Przemysł Osteoporozy”
(czytaj: Polska Mafia Osteoporozy odkryta przez
Piotra Moskwę i grupę dziennikarzy śledczych z DBŚ)
Pierwsze Badania Kości Sonarami USG w Polsce
rozpoczął Bogusław Sadowski w roku 2001.
Bogusław Sadowski jest prekursorem technologii
nowoczesnej USG zastosowanej do badania kości
wszystkich ludzi na świecie bez wyjątków.

W roku 2004 rozpoczęła się pseudo medialna nagonka
na Bogusława Sadowskiego, prowadzona przez gazetę o
nazwie: „Rzeczpospolita”
W roku 2008 do nagonki pseudo medialnej przyłączyła
się gazeta o nazwie: „Kurier Szczeciński” i inne
pseudo media w Polsce.
Przyjmując iż w posiadaniu Bogusława Sadowskiego
znajdował się najlepszy sprzęt na świecie do
diagnostyki kości, mógł on teoretycznie w przeciągu
kilku lat doprowadzić do likwidacji Osteoporozy w
Polsce, wykrywając wszystkie zagrożenia – zwane
Osteopenią, a w formie prostej zwane: niedoborem
wapnia.
Mógł też wykrywać Osteoporozę i kierować ludzi do
specjalistów na leczenie.
Dzięki prowadzonej profilaktyce zdrowotnej Bogusław
Sadowski mógłby mieć olbrzymie przedsiębiorstwo
zatrudniające setki ludzi w całej Polsce.
Niestety, los przedsiębiorcy był taki, że
doprowadzono go do zniszczenia – pseudo medialnymi
oszczerstwami. Uderzono też w technologię USG,
wykorzystaną do badania kości, uznając ją za
niewiarygodną.
Dzięki działaniom przestępczym – szkodliwym w
największym stopniu ucierpiały polskie dzieci –
mające w okresie tych wydarzeń lat 5, 6, 7, 8 – dziś
17 – 21.
Dziś mając wiedzę dokładną ze statystyk uzyskanych w
wyniku prowadzonych badań w roku 2012, wiemy że co
drugie polskie dziecko ma niedobory wapnia, co
oznacza iż jest zagrożone Osteoporozą.
Skuteczne badania przesiewowe kości prowadzone
Sonarami USG w Polsce – potwierdził też Kongres
Rzymski zwołany w temacie Osteoporozy dnia 19
kwietnia 2013 roku, podczas którego powiedziano iż

11 milionom ludzi w Polsce potrzeba natychmiast
przebadać kości.
Możemy zatem przypuszczać iż na skutek niszczenia
profilaktyki prowadzonej przez Bogusława Sadowskiego
wspomniane dzieci od lat 5, 6, 7, 8 – dziś 17 – 21
letnie mogą już w dużym procencie mieć poważne
niedobory wapnia – zbliżające je do groźnej choroby,
a nawet już mają Osteoporozę.
W ważnym interesie publicznym.

Piotr Moskwa
Program OBGK
Infoekspres Polska
Programy Profilaktyczne & Projekty Badawcze
Polska, 25 grudzień 2013 rok, godz. 07:36
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Program Ogólnopolskich Badań
Gęstości
Kości
w
pełnej
gotowości oczekuje na decyzję
Premiera
Mateusza
Morawieckiego, o wsparciu
rządu

Program OBGK został dopięty
w szczegółach. Obecnie
czekamy na decyzję Premiera
Mateusza Morawieckiego i
podległych mu Ministerstw,
w
odpowiedzi
na
List
Otwarty do szefa rządu, w
zakresie
pełnej
profilaktyki dla dzieci i
młodzieży,
gwarantowanej
ustawowo oraz dla osób
dorosłych w całej Polsce.

Piotr Moskwa
Program OBGK
Infoekspres Polska
Programy Profilaktyczne & Projekty Badawcze
Polska, 16 kwietnia 2018 rok, godz. 13:15

List otwarty do Premiera
Mateusza Morawieckiego ws.
wsparcia państwa w zakresie –
profilaktycznych badań kości
Sonarami USG

Szanowny Panie Premierze !

W dużej mierze widać w chwili obecnej bardzo dobry
kierunek zarządzania państwem. Bardzo cieszy mnie
przede wszystkim myślenie Pana, o zdrowiu wszystkich
Polaków, myślenie Pana o profilaktyce, jak
zauważyłem w ostatnich wywiadach. Ten kierunek jest
słuszny, jednak w tym wypadku potrzebne są jeszcze
czyny w tym zakresie. Wcześniej przez wiele lat dużo
się mówiło o zdrowiu Polaków, o profilaktyce i… na
tym się sprawa kończyła. Przez ostatnie lata
rządzenia poprzedniej ekipy, tematem zdrowia i
profilaktyki zajmowali się lekarze i konsultanci –
publicznie. Tej grupie zawodowej żyje się dobrze w
Polsce, a cała reszta osób tworzących służbę zdrowia
– niestety została zapomniana.
W związku z tym zwracam się Panie Premierze z prośbą
do Pana o to, aby były podjęte szerokie konsultacje
w całym środowisku medycznym na temat zdrowia i
profilaktyki, nie tylko w środowisku lekarskim, i
aby na słowach o zdrowiu i profilaktyce Polaków się
li tylko nie kończyło. Nie może się w Polsce
utrzymywać
sytuacja
nienormalna,
a
wręcz
patologiczna w tym zakresie. Państwo polskie
przeznacza na służbę zdrowia miliardowe sumy, które
są wydawane na leczenie, jednak z drugiej strony nie
robi nic, aby zapobiegać chorobom, które można
wyeliminować i oszczędzać miliardowe kwoty, tym
samym nie prowadzić bardzo kosztownego leczenia.

Brak rzeczywistej profilaktyki, a nawet ustawowej w
placówkach oświatowych jest faktem. Należy też przy
tej okazji wspomnieć o głębokiej niesprawiedliwości,
a nawet patologii w wynagrodzeniach środowisk
medycznych. Przykładowo lekarz za jeden dyżur
(niejednokrotnie przespany) ma wynagrodzenie równe
miesięcznej pensji pielęgniarki dyplomowanej. Takich
różnic nie ma nigdzie na całym świecie. Kolejna
rzecz, która powinna być zabroniona lub pod
szczególnym nadzorem, to praca w szpitalu państwowym
i jednoczesne prowadzenie prywatnego gabinetu. Prawo
takie jest zachętą do zachowań korupcyjnych. W
Polsce stworzono istne eldorado w tym zakresie.
Wracając do tematu zdrowia i związanych z tym badań
profilaktycznych muszę powiedzieć, że w roku 2010
poznałem przedsiębiorcę Bogusława Sadowskiego ze
Szczecina, który 18 lat temu zakupił super
nowoczesny aparat USG – do bardzo wczesnego
wykrywania nieprawidłowości w układzie kostnym u
dorosłych i u dzieci. Aparat USG Bogusława
Sadowskiego był 8-mym wyprodukowanym na świecie do
tego typu najnowocześniejszej diagnostyki. Badania
kości takim sprzętem prowadzi się poza Polską od
około 20 lat. Aparat USG, jako jedyny posiada
globalny Certyfikat FDA, jak również spełnia
najsurowsze wymagania unijne, w tym Ministerstwa
Zdrowia w Polsce. Urządzenia USG do badania kości
nie posiadał żaden ośrodek medyczny w kraju, z racji
tej u Bogusława Sadowskiego zamawiały badania
ośrodki naukowe z całej Polski. Finansowały badania
kości w ramach bardzo ograniczonych środków, tym
samym na bardzo małą skalę. Sam Bogusław Sadowski
zaczął wykonywać badania na większą skalę – w
szkołach i przedszkolach. Był rok 2004. Wtedy też
zaczął się na Bogusława Sadowskiego atak lekarzy i
urzędników – powiązanych dziwnymi układami. W 2005

roku Bogusław Sadowski kupił ambulans i zwiększył
swój obszar działania. Działaniem tym doprowadził do
kolejnych wręcz zmasowanych ataków – dużej grupy
ludzi – czerpiących duże korzyści z ciągłego
leczenia ludzi lekami i najdroższymi procedurami za
które płaci NFZ, czyli całe państwo. Okazało się
szybko, że kręgi wzajemnie powiązanych ludzi –
widząc pracę Bogusława Sadowskiego – nie chciały
dopuścić do likwidacji problemów zdrowotnych u
pacjentów i wyprowadzać ich z choroby w 12 miesięcy.
W krótkim czasie od wysokiej popularności badań
kości w całym kraju – zostały one praktycznie
zaatakowane przeróżnymi oszczerstwami, przez media,
w tym: Gazetę Wyborczą, Kurier Szczeciński etc. Po 2
miesiącach badań Bogusława Sadowskiego stwierdzał
on, że badani przez niego ludzie czują poprawę
swojego stanu zdrowia, gdzie już nie potrzeba
żadnych wskazanych im operacji za grube tysiące
złotych, żadnych leków, które przynoszą tylko
korzyści firmom farmaceutycznym i szeregu innym. W
efekcie badań kości Bogusław Sadowski ratował i
ratuje ludzi przed kalectwem. W 2011 roku Bogusław
Sadowski powiadomił mnie o wyżej wspomnianych
badaniach
profilaktycznych
i
wszystkich
wydarzeniach, które go spotkały z racji tej
działalności. Wtedy to wspólnie postanowiliśmy
stworzyć wspólny ogólnopolski program badań kości z
nagłośnieniem medialnym. 1 lutego 2012 roku
założyłem firmę pn. Infoekspres Polska Programy
Profilaktyczne & Projekty Badawcze.
Inauguracja Programu Ogólnopolskich Badań Gęstości
Kości odbyła się w dniu akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Szczecinie i cieszyła się
olbrzymim zainteresowaniem. Badaliśmy dzieci i osoby
dorosłe w ambulansie diagnostycznym, który stał w
tym dniu na Placu Orła Białego. Zebraliśmy blisko 1

tysiąc złotych i przekazaliśmy WOŚP – na rzecz
leczenia chorych dzieci. Wszystko udokumentowaliśmy.
Praktycznie już w tym dniu, czuliśmy oddech
obserwujących nas służb i urzędników, których
rozpoznawaliśmy w tłumie wokół ambulansu.
Praktycznie wkrótce zaczęła się na mnie prawdziwa
nagonka i moją firmę oraz Program Badań Kości dla
dzieci i dorosłych. Dnia 7 lutego 2012 roku w
lokalnej post komunistycznej gazecie pod nazwą
„Kurier Szczeciński” ukazał się oszczerczy materiał
pt. „Powrót – pokaż kości, przedszkolaku” –
stworzony przez tą samą redaktor Agnieszkę
Spirydowicz vel Stefan, która kilka lat wcześniej,
działała na zlecenie, aby zniszczyć działalność
przedsiębiorcy Bogusława Sadowskiego i jego badania
na terenie Szczecina. Gazeta – „Kurier Szczeciński”
wcześniej służąca komunistom i PZPRowi jest obecnie
na usługach Urzędu Miasta i Gminy Szczecin.
Wszystkie podległe urzędowi instytucje mają
obowiązek prenumeraty tej gazety. W zamian za takie
wsparcie gazeta pisze wychwalając lokalną władzę i
jej zasługi, a w sposób zaplanowany niszczy, co jest
dla niej niepożądane, w przykładzie np. badania
kości dzieci i dorosłych aparatami USG i
niewygodnych przedsiębiorców.
8 lutego 2012 roku, dzień po oszczerczym artykule w
przedmiocie badań kości Sonarami USG – wszystkie
placówki oświatowe typu: żłobki, przedszkola, szkoły
i inne, podległe Urzędowi Miasta i Gminy Szczecin –
zablokowały badania kości, twierdząc, że są one
niewiarygodne. Do blokad doszło także w miastach:
Police, Stargard (wcześniej Stargard Szczeciński),
Goleniów, Pyrzyce, Gryfino i innych – na skutek
rozsyłania oszczerczych informacji.
W następstwie oszczerczego artykułu w „Kurierze
Szczecińskim” zaczęły nam odmawiać badań firmy w
Szczecinie, pomimo że wcześniej były uzgodnione i

dobrowolne. Jak ustaliliśmy w rozmowach z
dyrektorami szkół i przedszkoli – zablokowali oni
badania dzieci ze strachu – przed prezydentem
Piotrem Krzystkiem. Sytuacja, jak z filmu Barei w
czasie trwania komuny: „Wiecie, rozumiecie, nie
wpuszczać tych badań i koniec.” Doszło nawet do
takiej sytuacji, że we wspomnianym oszczerczym
artykule, konsultant wojewódzki ds. zdrowia,
pediatra – Mieczysław Walczak stwierdził, że
technologia USG promieniuje, po to, aby nikt nie
badał dzieci. Pediatra zrobił z siebie idiotę, aby
tylko zablokować tak ważne badania profilaktyczne.
Konsekwencje takiego postępowania i świadomego
niszczenia jedynych w swoim rodzaju badań kości,
które na świecie funkcjonują i są bardzo drogie – są
obecnie nie do odrobienia. W wyniku niszczenia
profilaktyki w zakresie badania kości dzieci –
tysiące z nich będą chorowały jako już dorośli
ludzie, a mogli być przebadani i zdrowi. W wyniku
zaplanowanego przestępczego działania pseudo lekarzy
i decydentów państwo polskie będzie w konsekwencji
płacić za to leczenie miliardy złotych.
Początek zwalczania profilaktycznych badań kości
aparatami USG jest też bezpośrednio związany z
lekarzem Tomaszem Grodzkim, który był w Radzie
Miasta i Gminy Szczecin. Zasiadał też w Wydziale
Zdrowia i jemu przewodniczył, a jednocześnie był
dyrektorem szpitala przy ul. Alfreda Sokołowskiego
11, w szczecińskim Zdunowie, w którym Bogusław
Sadowski pracował i zgłosił prokuraturze korupcję
Tomasza Grodzkiego. Jak się okazało Tomasz Grodzki
jest nietykalny. Tomasz Grodzki aktualnie jest
senatorem PO i żarliwym propagatorem likwidacji CBA,
wraz zresztą ze swoim przestępczym klubem.
Aktualnie delegatura szczecińska otrzymała ponownie
wszystkie dokumenty dotyczące korupcji Tomasza

Grodzkiego.
Panie Premierze, mając na uwadze działanie dla dobra
Narodu Polskiego i wszystkich ludzi zamieszkujących
Polskę Pan mówiąc o oszczędnościach dla budżetu,
zawsze mówi wybiegając trochę w przyszłość. Otóż
biorąc pod uwagę gigantyczne koszty ponoszone na
procedury ortopedyczne, w tym: protezy biodrowe,
kolanowe, trwałe deformacje kręgosłupa, powszechne
wady postawy u dzieci i młodzieży, niemożność
zajścia w ciążę młodych kobiet, to w 90 % przypadków
– oznacza słaby kościec – pozbawiony życiodajnych
minerałów budulcowych, i co za tym idzie wysychający
układ stawowy. Do tych problemów nigdy by nie
doszło, gdyby wykonywano takie właśnie badania
kości, jakie oferował Bogusław Sadowski, a dziś
oferujemy w ramach ogólnopolskiego programu, które
są bezprawnie: zwalczane, blokowane i celowo
ośmieszane. Brak profilaktyki w tym zakresie oznacza
choroby i kalectwo. To wszystko dzieje się przez
osoby mające ścisły kontakt i są powiązanie z
przemysłem: farmaceutyczno-protetycznym, zwanym
leczniczym. Apteki, szpitale, szkoły, przedszkola i
urzędy – to wszystko jest powiązane ze sobą, przez:
urzędników, lekarzy, farmaceutów. To środowisko
wszystko robi, aby taka sytuacja, jak teraz jest –
trwała wciąż i finansowe ich źródełko nie wyschło.
Podam teraz przykłady niepotrzebnego leczenia i
okaleczania ludzi:
1. Koszt endoprotezy biodrowej, cena – 18 tysięcy
złotych,
2. Koszt endoprotezy kolanowej, cena – 8 tysięcy
złotych,
3. Koszt endoprotezy barkowej, cena – 13 tysięcy
złotych.
Jakie straty ponosi państwo z tytułu niezdolności do
pracy, za które musi płaci z tytułu zwolnień ?

Roczny koszt wydatków poniesionych przez państwo w
zakresie nie stosowania profilaktyki to około 10-20
miliardów złotych i ciągle rośnie, w zatrważającym
tempie, bo nic z tym się nie robi.
Panie Premierze, Program Ogólnopolskich Badań
Gęstości
Kości
(Program
OBGK)
zakładał
przeprowadzenie badań w całej Polsce we wsiach i
miastach, w szkołach, przedszkolach, urzędach,
jednostkach wojskowych, firmach, praktycznie
wszędzie dla wszystkich Polaków.
Nasze ambulansy diagnostyczne przebadają dziennie 20
tys osób. Po 12 miesiącach będziemy ponownie badać
kontrolnie osoby, z wychwyconym problemem. Dzięki
wypracowanemu
postępowaniu
gwarantujemy
wyprowadzenie każdego chorego, do prawidłowego stanu
zdrowia w terminie 12 miesięcy działań naprawczych,
a przy tym 100 krotnie taniej, niż to robią lekarze
w ramach medyczno-farmaceutycznych procedur, nie
gwarantując nikomu wyleczenia i powrotu do zdrowia.
Przykłady tego mamy setki na co dzień.
Obliczyłem, że w ciągu 5 lat od miesiąca lutego 2012
roku – Osteoporozy w Polsce by nie było. Oczywiście,
gdyby konsekwentnie nas nie blokowano i nie
niszczono. Mówiąc krótko od początku zainicjowania
Programu OBGK do powiedzmy końca roku 2017
zakończyłby się problem Osteoporozy w Polsce. W roku
2018 dzięki naszym profilaktycznym badaniom kości
nie było by Osteoporozy – na liście chorób w Polsce
i zostały by ogromne miliardy złotych w państwowej
kasie.
W obecnej sytuacji na skutek niszczenia Programu
OBGK straty nasze sięgają około 50-70 milionów
złotych i jest to szacunek minimalny, natomiast
straty społeczne w zdrowiu ludzi, a w przeważającej
liczbie – dzieci są nie do odrobienia. Chore dzieci
są, a potem dorosłe osoby przez pseudo włodarzy
miejskich i pseudo lekarzy biorących niejednokrotnie

pensje za dbałość o zdrowie publiczne i mówiący o
ustawowej profilaktyce badania: wzroku i słuchu,
jednak nie mówiący o niezbędnych badaniach kości.
Zwracam się z prośbą do Pana Premiera o przyjrzenie
się temu wszystkiemu i pomoc w organizacji tej
masowej, finansowanej przez państwo ogólnopolskiej
akcji pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i
Ministerstwa Edukacji. Uważam, że Program
Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości zasługuje na
zainteresowanie Pana Premiera i rządowe wsparcie,
jako jedyny taki projekt na świecie.
Uważam iż badania kości powinny być wspierane przez
państwo polskie, aby w ten sposób drzwi do firm i
placówek oświatowych były cały czas otwarte dla
badania kości, a nie zamknięte jak teraz,
ewentualnie otwarte wedle widzimisię dyrektora
placówki lub otwarte prywatne – w większości.
Program Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości z racji
swojej formy mógłby też stanowić doskonałe narzędzie
informacyjne, a nawet być produktem eksportowym, bo
nigdzie na świecie nie ma takiego projektu.
W obecnym czasie 50 milionów złotych na start od
państwa polskiego – pozwoliłoby nam na uruchomienie
Programu Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości w 3
miesiące, na terenie całego kraju. Wówczas każdy
obywatel mieszkający w Polsce i jego rodzina
wiedziałby i czuł, że jego zdrowie jest pod opieką
państwa, które wspiera profilaktykę w zakresie
badania kości dzieci i dorosłych, jak i inne
projekty profilaktyczne.
W ciągu trzech miesięcy od udzielenia nam wsparcia –
w całej Polsce będą widoczne nasze ambulansy przy:
szkołach, przedszkolach, uczelniach, urzędach,
jednostkach wojskowych, firmach itd.

Z poważaniem,
Piotr Moskwa
Infoekspres Polska
Programy Profilaktyczne & Projekty Badawcze
71-562 Szczecin
u. Rodziewiczówny 1/7
Kontakt tel. +48 792 878 969, +48 792 646 848
Do wiadomości:
1. Premier RP Mateusz Morawiecki (pocztą e-mail i
osobiście)
2. Polskie Media Niezależne
3. Publicznej

Firma
Infoekspres
Polska
Programy Profilaktyczne i
Projekty Badawcze – szuka
partnera/ów do wsparcia 36
projektów
pn.
„Polska
–
Zdrowe Państwo”

Oferta stałej współpracy w
zakresie
profilaktyki
zdrowotnej

W ramach wznowienia realizacji zadań ustawowej
profilaktyki dla dzieci i młodzieży, oraz
profilaktyki zdrowotnej dla wszystkich ludzi
dorosłych – z dniem 13 marca 2018 roku, podmiot
gospodarczy pn. Infoekspres Polska Programy
Profilaktyczne & Projekty Badawcze rozpoczyna
poszukiwanie stałej współpracy z partnerem/mi,
którzy przyczynią się do rozpowszechniania masowej
profilaktyki zdrowotnej na terenie całej Polski, w
ramach 36 projektów pn. „Polska – Zdrowe Państwo”
Informacje i pytania:
Kontakt tel. +48 792 646 848,
w godz. 8.00-10.00, w dniach: pon. – pt.

Milena Ostrowska
www.Infoekspres.pl
Program OBGK
Polska, 13 marzec 2018 rok, godz. 07:014

Co drugie dziecko w Polsce ma
niedobory wapnia. Potwierdza
to Program OBGK i mówili o
tym specjaliści w Rzymie na
specjalnym Kongresie
„Rzymski Kongres w temacie
Osteoporozy pokazał, że 11
milionów obywateli Polski musi
natychmiast zbadać kości –
Potwierdza się, że co drugie
dziecko ma niedobór wapnia”

Brak odpowiedniej profilaktyki badania kości
wszystkich dzieci – zaprowadzi je do Osteoporozy.
Na długo jeszcze zanim odbył się Kongres w Rzymie
Piotr Moskwa i Bogusław Sadowski ze Szczecina
prowadzący Program Ogólnopolskich Badań Gęstości
Kości u Dzieci i Osteoporozy u Dorosłych zdobyli
dowody na to iż, co drugie dziecko polskie jest
zagrożone Osteoporoza, bowiem obecnie wykrywa się u
dzieci niedobory wapnia, w skali masowej.
Brak odpowiedniej suplementacji, czyli uzupełnienia
wapnia w odpowiednim wieku, który jest potrzebny do
budowy kośćca tworzy realne zagrożenie chorobą
milionów dzieci.
Jak

zatem

w

świetle

takich

informacji

można

przyzwalać na to aby nie badać swoich dzieci ?
Jak zatem w świetle takich informacji można pozwalać
na to aby za nas decydowali pseudo lekarze
pediatrzy, którzy mówią, że: „USG promieniuje” albo
iż badanie kości dzieci jest niepotrzebne ?
Jak zatem w świetle takich informacji można pozwalać
na to aby o badaniu kości naszych dzieci decydowali:
Politycy, Prezydenci, Burmistrzowie, Dyrektorzy
placówek
oświatowych
takich
jak:
żłobki,
przedszkola, szkoły, a także pseudo lekarze
pediatrzy ?
Kim są ludzie, którzy 7 lutego 2012 roku napadli na
firmę Infoekspres Polska Programy Profilaktyczne &
Projekty Badawcze i właściciela – przy pomocy
oszczerstw z „Kuriera Szczecińskiego”, piszącego o
niewiarygodności technologii USG, a nawet
promieniowaniu, który na zamówienie niszczył firmę
przedsiębiorcy i prowadzone badania profilaktyczne w
Szczecinie i całym województwie zachodniopomorskim ?

Magda Grabicka
Program OBGK
Infoekspres Polska
17 listopad 2013 rok, godz. 09:11

Rzymski Kongres w temacie
Osteoporozy pokazał, że 11

milionów obywateli Polski
musi natychmiast zbadać kości
– Potwierdza się, że co
drugie dziecko ma niedobór
wapnia
Polska. Zgodnie z tym, co
głosi Piotr Moskwa z firmy
Infoekspres Polska Programy
Profilaktyczne & Projekty
Badawcze,
właściciel
Programu
Ogólnopolskich
Badań Gęstości Kości u
Dzieci i Osteoporozy u
Dorosłych – potwierdza
zakończony niedawno Kongres w Rzymie w temacie
Osteoporozy i zwyrodnienia stawów, który przekazuje
Polakom informacje, że co drugie dziecko w Polsce ma
niedobory wapnia. Nadto w przypadku braku
bezzwłocznego zastosowania odpowiedniej profilaktyki
– badania sprzętem najnowocześniejszej klasy – te
dzieci zagrożone wejdą w dorosłe życie z chorobą
zwaną Osteoporozą. Wiek Osteoporotyczny rozpoczyna
się po 20 roku życia.
Badania Kości muszą też być prowadzone dla
dorosłych, bowiem oni też mają prawo mieć niedobory
wapnia. Faktem jest, że duża liczba ludzi choruje na
Osteoporozę w Polsce i nawet o tym nie wie.
Prawdą jest, że dziś wykryta Osteoporoza daje w 100
procentach normalne życie i chroni przed kalectwem,
dlatego, że jest wyleczalna.
Jednak, aby podjąć leczenie – musi być człowiek

zdiagnozowany, po czym natychmiast skierowany do
dobrego lekarza, który zaleci naturalne suplementy
wapnia pochodzenia roślinnego, ponadto kontrolowane
leczenie innymi metodami.
Po minimum 3 miesiącach powinno się odbyć kontrolne
badanie kości – precyzyjnym nowoczesnym sprzętem,
aby móc stwierdzić skuteczność zastosowanej terapii
leczenia.
Pamiętać zatem należy !
Niedobór wapnia to jeszcze nie jest choroba. Ten
stan nazywamy Osteopenią lub inaczej rozrzedzoną
masą kości. Ten stan włącza ostrzeżenie, że z
naszymi kościami dzieje się coś złego.
Brak fizycznej profilaktyki oznacza chorobę i
kalectwo.
Nie jest prawdą, że choroba zwana Osteoporozą
przychodzi i jest bezbolesna. Jej objawy to m. in.
stan tzw. mrowienia, bóle pleców, stawów i
kręgosłupa – stan podobny do boreliozy, która możemy
mieć po ukąszeniu kleszcza, który już pasożytował na
innym organizmie.

Milena Jędrzycka-Wasiak
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne
17 maj 2013 rok, godz 09:42

200
Ambulansów
Diagnostycznych, 700 miejsc
pracy skupi wokół siebie 3
letni projekt „Polska bez
Osteoporozy !” – Programu
Ogólnopolskich Badań Gęstości
Kości Sonarami USG
„Polska bez Osteoporozy !”
– Zmasowana profilaktycznoprzesiewowa 3 letnia akcja
Badania Kości

Szczecin-Warszawa. Polska. Realizacja masowych Badań
Kości Sonarami USG w ramach 3 letniego projektu pn.
„Polska bez Osteoporozy !” miała się rozpocząć w
okresie kwietnia 2012 roku, niestety z powodu
przestępczej blokady badań kości w budżetowych
placówkach oświatowych na terenie miasta Szczecin,
Police, Stargard Szczeciński, Gryfino, Goleniów,
Pyrzyce i innych – została zawieszona do końca roku
2013.
Początek Nowego Roku 2014 – Rusza projekt „Polska
bez Osteoporozy !”, dzięki któremu można zlikwidować
Osteoporozę z Listy Chorób w Polsce

Plan realizacji masowej profilaktyki Badania Kości
Sonarami USG powstał kilka lat temu. Twórcą planu
jest Piotr Moskwa ze Szczecina. Zadanie Badania
Kości Sonarami USG dla wszystkich Polaków miała
wziąć na siebie firma Infoekspres Polska Programy
Profilaktyczne i Projekty Badawcze w ramach Programu
Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości u Dzieci i
Osteoporozy u Dorosłych.
Plany działania firmy w Programie OBGK jak i jej
projektach przykładowo: „Polska bez Osteoporozy !
zostały określone jako samofinansujące się
przedsięwzięcia, zgodnie z wykładnią iż co drugie
dziecko polskie ma niedobory wapnia i potrzeba je
przebadać, zgodnie z wykładnią Kongresu w Rzymie ws.
Osteoporozy iż 11 milionów Polaków potrzebuje
Badania Kości – natychmiast, zgodnie z wykładnią iż
aby pozbyć się Osteoporozy potrzeba przebadać całą
ludność na terenie Polski.
Na potrzeby 3 letniego projektu pn. „Polska bez
Osteoporozy !”, który ma trafić do każdego domu
polskiego wyliczono iż potrzeba:
1. Utworzyć 700 miejsc pracy w całej Polsce.
2. Zakupić 200 aut i stworzyć z nich Ambulansy
Diagnostyczne wyposażone w energię elektryczną i
inne niezbędne media.
3. Zakupić 400 Sonarów USG – w wersji stacjonarnej.
4. Zakupić 150 Sonarów USG – w wersji mini
(mobilnych).
5. Wynająć lokale na stacjonarne Badania Kości w 17
województwach Polski.
„Polska bez Osteoporozy ! – Projekt Samofinansujący
Z racji tej, że projekt 3 letni pn. „Polska bez
Osteoporozy !” jest projektem samofinansującym –

wszelkie zakupywane Ambulansy Diagnostyczne, sprzęt
sonarowy USG do badania kości będzie odbywał się
sukcesywnie do osiągnięcia wymiaru w skali
określonej w powyższym wyliczeniu – na jego
potrzeby.
„Polska bez Osteoporozy ! – Jedno specjalistyczne
Badanie Kości za cenę dwóch, a nawet trzech
podobnych badań USG wykonywanych w Polsce
Fenomen zakresu działania firmy Infoekspres Polska
Programy Profilaktyczne & Projekty Badawcze bierze
się stąd iż praktycznie może Badać Kości
najnowocześniejszą technologią zawartą w Sonarach
USG u wszystkich Polaków, w cenach określanych za
niskie.
Użycie technologii USG w przypadku badań kobiety w
ciąży to średnio 100 złotych kosztów, albo i więcej.
Użycie technologii USG w przypadku badań trzustki,
tarczycy i szeregu innych narządów człowieka to
średnia 150 złotych, albo i więcej.
Ceny Badania Kości USG firmy Infoekspres Polska
wykonywane najnowocześniejszą technologią kształtują
się obecnie na poziomie od: 30 – 50 złotych za jedno
badanie, a w okresach szczególnych promocji
minimalnie 20 złotych.
Powiedzieć można zatem iż Badania Kości znakomitą
technologią USG są niedrogie i dostępne dla każdego
Polaka, w interesie jego zdrowia i jego całej
rodziny.
„Polska bez Osteoporozy ! – oznacza realizację
zadania
przez
firmę
Infoekspres
Polska
Profilaktyczne i Projekty Badawcze w ramach Programu
Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości u Dzieci i
Osteoporozy u Dorosłych.

Po wykonaniu zadania określanego 3 letnim projektem
pn. „Polska bez Osteoporozy !” w dalszym ciągu
będzie istniała potrzeba wykonywania zaleconych
badań profilaktycznych u dzieci urodzonych, kobiet w
ciąży, osób u których wykryto Osteoporozę.
W terminach określonych badań kości za: 12 miesięcy,
24 lub 36 znowu będzie się mógł profilaktycznie
przebadać każdy obywatel Polski, aby wykluczyć
zagrożenia Osteopenią, aby się skutecznie chronić
przed Osteoporozą – groźną chorobą śmiertelną.
Dzięki takiemu postępowaniu zarazem fizyczną
realizacją profilaktyki dla zdrowia, w przypadku też
dzieci profilaktyką obowiązkową na terenie placówek
oświatowych – Polacy staną się krajem bez choroby
zwanej Osteoporozą, bo ta zniknie z Listy Chorób.
Firma Infoekspres Polska Programy Profilaktyczne &
Projekty Badawcze jest jednym projektem z 34
projektów pn. „Polska – Zdrowe Państwo” – napisanych
przed kilku laty przez Piotr Moskwę i realizowanych
w rzeczywistości.

Iwona Szarecka
Program OBGK plus „Polska bez Osteoporozy !”
Infoekspres Polska
6 styczeń 2014 rok, godz. 14:18

Chcesz zbadać swoje kości i

dziecka
nowoczesną
technologią USG ?
Badania kości w ramach
Programu
Ogólnopolskich
Badań Gęstości Kości –
realizowane przez firmę
Infoekspres Polska Programy
Profilaktyczne & Projekty
Badawcze – wykonać można,
po złożeniu zamówienia.
Badania dla dzieci i młodzieży
Badania kości w kierunku wykrywania niedoborów
wapnia – OSTEOPENII – u dzieci i młodzieży,
wykonujemy w placówkach oświatowych takich jak:
żłobki, przedszkola, szkoły, internaty – w ramach
ustawowej profilaktyki zdrowotnej.
Badania dla dorosłych
Badania kości w kierunku wykrywania choroby
OSTEOPOROZY – u osób dorosłych wykonujemy w:
firmach, urzędach, spółdzielniach i wspólnotach
mieszkaniowych oraz innych miejscach ustalonych.
Uwaga !
Badanie każdej osoby kosztuje 40 złotych.
Badanie się rodzica z dzieckiem lub dziećmi kosztuje
30 złotych od osoby.
Wynik każdego badania zostaje: wydrukowany i opisany
łącznie z zaleceniami, w ciągu pięciu minut.
Badamy każdą osobę niezależnie od wieku: od
noworodka do staruszka, a także kobiety w ciąży i
matki karmiące.

Już wkrótce więcej informacji znajdą Państwo na
stronie http://www.Infoekspres.pl/ Polskie Media
Niezależne i budowanej stronie www dla Programu
Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości.

Kontakt i informacje:
Tel. +48 792 646 848
Infoekspres Polska
Badania Profilaktyczne & Projekty Badawcze
Szczecin, Polska

Wkrótce
rozpocznie
się
odbudowa serwisów www dla
Dziennikarskiego
Biura
Śledczego
w
Polsce
oraz
Programu Ogólnopolskich Badań
Gęstości Kości
„Prawdziwa informacja jest
bronią, która jest zabójcza
dla wrogów, zaś uciśnionych
prowadzi do wolności.” –
Piotr Moskwa

Praktycznie od początku powstania Dziennikarskiego
Biura Śledczego (DBŚ) w Polsce oraz Programu
Ogólnopolskiego Badania Gęstości Kości (Program OBGK
– firmy Infoekspres Profilaktyka) powstałe
instytucje miały swoje serwisy www na których
przedstawiały: swoje oferty i realizację zadań oraz
szereg informacji branżowych.
Zarys historyczny
W wyniku niszczenia całej działalności gospodarczej
Piotra Moskwy – właściciela wymienionych instytucji,
niszczenia
jego
niezależnych
mediów
i
dziennikarstwa, napadu na jego rodzinę, a w końcu
prześladowania prokuratorsko-sądowego, nadto powodów
finansowych – strony wymienione zostały zawieszone.
Nowe wyzwania i rzetelne informacje
Z racji odbudowy wydawnictw i serwisów Polskich
Mediów Niezależnych, Piotr Moskwa zdecydował o
odbudowie wymienionych stron, które od samego
początku stanowią integralną całość z niezależnymi
mediami Infoekspres Polska, pod których patronatem
działają.

Bożena Skalska
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
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