Matéria de Capa

Dr. Mark A. Kosinsky

“O Quiropraxista de Orlando”

O Dr. Mark Kosinsky, conhecido pela maioria das pessoas
apenas como “Dr. Mark”, cresceu na pequena cidade de
Roblin, Manitoba, Canadá (com uma população de 1.800
habitantes). Suas raízes em uma cidade pequena moldaram a forma como procura
conhecer seus pacientes
em um nível pessoal.
“Eu considero a
comunidade brasileira em Orlando como minha
nova
cidade
natal. Eles me
aceitaram como
seu médico, e
tenho muito orgulho disso”.

“Quando cheguei pela primeira vez em Orlando, foi a comunidade brasileira que me acolheu. Sua ajuda e apoio
trouxeram sucesso para minha carreira e minha vida.
Sempre serei grato por isso.”
O Dr. Mark percebe que os médicos que produzem excelentes resultados com seus pacientes fazem algumas
coisas importantes de forma diferente. “Você tem que
OUVIR seus pacientes! Às vezes eu sou o terceiro, o
quarto, até mesmo o quinto médico que eles procuram,
porque ninguém deu ouvidos a eles! Meu português não
é perfeito, mas falamos muitas línguas no consultório.
Eu tenho dois funcionários muito talentosos que podem
traduzir do português, espanhol, até mesmo russo. O
idioma não é mais uma barreira.”
O Dr. Mark manteve um foco constante ao longo dos últimos 15 anos. Ele diz: “Meu foco é simples. Você tem
que encontrar uma maneira de fazer mais pelos outros
do que qualquer outro. Isso é o que torna você valioso.
Eu acredito que a comunidade brasileira em Orlando é
sub-atendida, e precisava de um médico com quem pudessem se sentir confortáveis trazendo a família para ser
atendida. Eu sempre quis fazer mais, dar mais, ser mais,
e servir mais. Eu acredito que é isso que fez toda a diferença”.
Em sua primeira consulta com o Dr. Mark, você
vai começar a entender o que diferencia a sua
abordagem. “Temos um consultório high-tech
e moderno, com um baixo custo. Todos conseguem pagar. Usamos a mais recente análise
computadorizada para chegar à causa do problema. Temos algumas das formas mais sofisticadas
de tratamento, incluindo tratamento a laser que
pode ajudar as pessoas a se livrar da dor e voltar
a viver.”
O Dr. Mark desenvolveu um interesse em se tornar
quiropraxista a partir de uma experiência pessoal ainda jovem. Ele observou como um ajuste de quiropraxia
simples e seguro transformou sua mãe, que sofria com
tonturas e dores de cabeça, em alguém com saúde, entusiasmo e felicidade novamente. Esta experiência deixou
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objetivo é ajudar os pacientes a entender primeiro que
todos nós fomos projetados para ser saudáveis. Quando
esse conceito fica claro, seus pacientes passam a entender que suas escolhas serão o caminho para uma vida
mais saudável e mais produtiva.
Sendo um ouvinte atencioso e excelente comunicador, o
Dr. Mark promete continuar a ajudar e educar tantas pessoas quanto possível para que cada indivíduo alcance sua
própria saúde ótima em seu próprio ritmo. Ele considera
o histórico médico, as necessidades específicas e a sua
visão para o futuro de cada paciente. Sua filosofia é que o
caminho para a saúde de cada um é tão individual, e tão
precioso, quanto cada um.
O Dr. Mark se concentra no indivíduo e acredita que a
saúde de uma pessoa começa com um sistema nervoso
saudável, porque em última análise, é o que controla a
função de cada célula e tecido em nossos corpos. Seu
objetivo é chegar à raiz do problema, e não apenas mascarar um sintoma. Ele se orgulha em oferecer soluções
práticas e sustentáveis a seus pacientes. Muitos atestam
que o Dr. Mark tem um imenso amor por sua profissão, e
um profundo desejo de ajudar seus pacientes a melhorar
e alcançar seus objetivos de saúde. Mais de dez anos depois, seu foco ainda é “Melhorando vidas - um paciente
de cada vez.”
uma impressão duradoura que inspirou o Dr. Mark a buscar uma carreira na Medicina Chiroprática. Ele queria ser
alguém que ajuda os outros - iluminando o caminho para
a boa saúde e liderando pelo exemplo.
Ele obteve seu Doutorado em Quiropraxia pela Universidade da Vida em Atlanta, Georgia, depois de se formar
Bacharel em Ciências da Educação na Universidade de
Manitoba. Ele se mudou para Orlando, Florida, em 2001
para iniciar a sua carreira como quiropraxista. Quase 15
anos depois, ele ainda está atendendo a comunidade
que lhe proporcionou seu início de carreira. Sua prática,
a Ashley Park Chiropractic, tornou-se uma referência em
Orlando, e ele passou a ser conhecido como o “Quiropraxista de Orlando”
O Dr. Mark é um consultor de saúde e bem-estar, um life
coach, um conselheiro nutricional e um conselheiro de
fitness para muitos de seus pacientes que estão à procura
de orientação nessas áreas. Ele se concentra no contexto mais amplo e nas nossas preocupações diárias: dieta,
exercício, nutrição, sono e atitude mental. Sua abordagem geral para a vida tem tudo a ver com melhorar - ver
o que funciona e aperfeiçoar isso. Ele mantém uma crença firme de que toda a cura vem de dentro. Seu principal
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abrigo residencial para jovens em situação de risco financiado exclusivamente com recursos privados.
O Dr. Mark pertence à Associação de Quiropraxistas da
Flórida e a Associação de Médicos Quiropraxistas da Flórida. Ele tem licença para atender na Flórida e no Canadá.

A prática do Dr. Mark é tão diversa quanto a própria Orlando. Seus pacientes incluem atletas profissionais, triatletas, maratonistas e pessoas comuns como você. Ele
quer que você saiba que você não precisa estar buscando um desempenho máximo ou uma medalha de ouro
- você pode apenas querer viver sua vida sem dor. Seu
objetivo pode ser simples: se livrar de suas dores de cabeça crônicas, poder se exercitar novamente sem dor, ou
simplesmente dormir a noite toda sem dor no pescoço e
nas costas. Esta abordagem é evidenciada em seu cartão
de visita que diz “Amar a todos. Servir a todos”. Somente
depois de visitar seu consultório você realmente entenderá o que isso significa.
Fora do consultório, normalmente o Dr. Mark pode ser
encontrado conduzindo sua Harley nas estradas secundárias da Flórida Central, curtindo o dia em seu barco,
ou à procura daquele pôr do sol
perfeito. O que a maioria não
sabe é que ele também é um
premiado fotógrafo da natureza. Ele também tem experiência
de fotografia de modelos, corporativa, e de esportes. Talvez
você já o tenha visto nos bastidores dos jogos do Orlando
Predators ou durante o período
pós temporada do futebol universitário na Capitol One Bowl.
Na verdade, se ele não fosse
quiropraxista ele provavelmente estaria fotografando esportes
radicais e viajando pelo mundo.
Ao longo do ano, o Dr. Mark gosta de contribuir com várias organizações de caridade na área
de Orlando, particularmente, o
Edgewood Children’s Ranch, um
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A missão do Dr. Mark: “Há uma epidemia na América. É
uma epidemia de sofrimento desnecessário. A dor crônica, dores de cabeça, fadiga e sono de má qualidade são
meros indicadores de um quadro mais amplo de alguém
que está lutando para recuperar a saúde. A maioria destes sintomas... geralmente pode ser eliminada com algumas mudanças simples. Infelizmente, hoje em dia a
maioria dos médicos se concentra inteiramente no combate à doença e não em dar aos pacientes alguma noção
de como eles podem construir sua própria saúde. O combate à doença é uma batalha que você raramente vai ganhar. Construa a saúde e você ganhará sempre. Gostaria
de lhe mostrar o caminho”.

INFORMAÇÕES DE CONTATO:
Ashley Park Chiropractic
7652 Ashley Park Court, Suite 303
Orlando, FL 32835
Telefone: 407-299-9717
Website: www.orlandoschiropractor.com

