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Daruri împărăteşti
Iulie…puzderie de flori, miresme grele şi bogate, dogoare şi 
lumină din belşug. Sunt daruri de pe-un tărâm împărătesc, 
împrăştiate peste lume şi uitate în versurile unui poet înnebunit 
de-atâta frumuseţe. S-au zăpăcit şi fluturii în zbor, albinele sunt 
copleşite, în goana lor, de fericire, iar oamenii îşi fac provizii 
de lumină. Fiece clipă de nectar se-agaţă în sufletul oricui 
iubeşte firescul şi rostul dat de mult la-nceperea lumii. E-o clipă 
adunată şi presată în albumul ce-l răsfoim în zile cu soare plin 
de capricii. Şi totuşi, strălucirea lui se revarsă: pieziş, în stropi 
şi solzi de aur. 

Maria Luisa Ţuculeanu
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Pentru început, aţi putea să ne explicaţi 
ce reprezintă Urban Spot Media?
Urban Spot Media este o idee îndrăzneaţă, o 
viziune care a  adunat sub aceeaşi umbrelă 
o echipă de oameni tineri şi curajoşi, profesi-
onişti în domeniul branding, marketing, busi-
ness profiling, public relation, design thinking 
in business.
Datorită celor 20 de ani de experienţă acumu-
lată în domeniul pharma, beauty şi medical, 
am pus bazele unei companii solide care 
livrează clienţilor pachete de servicii media 
& marketing, în special în domeniile mai sus 
menţionate. Faptul că am manageriat afaceri 
în domeniul farmaceutic, medical şi estetic 
beauty mi-a asigurat o bază concretă şi solidă  
de a porni acest proiect. Aceasta m-a ajutat să 
înţeleg clienţii cu adevărat şi să găsesc soluţii 
potrivite pentru  businessul  lor.

cui vă adresaţi? care este profilul cola-
boratorilor dumneavoastră?
Clienţii noştri variază de la clienţi care abia 
îşi pornesc o afacere şi doresc o consultanţă 
business, clienţi care simt nevoia unui refresh 
pentru afacerea lor şi atunci găsim o soluţie 
potrivită de rebranding sau clienţi care doresc 
o afacere la cheie. Şi aici mă refer la centre 
de estetică, beauty, farmacii în care noi  
propunem şi implementăm întreg proiectul.

Prin ce se diferenţiază Urban Spot Media 
de agenţiile de profil?
Noi putem oferim clientului un concept inte-
grat, o viziune unitară, pornind de la crearea 
unui brand care să rămână în mintea consu-
matorului, alegerea locaţiei optime, compar-
timentarea spaţiului, consultanţă pentru 
amenajare, dotarea cu cele mai noi şi potrivite 

interviu

health & esthetic 
brand designer, 

manager Urban Spot 
Media & Marketing 

Agency
www.urbanspot.eu

Oana 
Dumitrescu
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echipamente pentru proiect, media şi social 
media (site, facebook, instagram etc.), cele 
mai bune strategii de marketing şi design 
tinking in business, până la organizarea de 
evenimente, podcasturi, reclame radio şi tv.

cum s-a născut acest concept?
Am observant că multe dintre companii 
segmentează foarte mult parteneriatele pe 
care le au pentru zona de marketing, lucru 
care poate fi destul de periculos întru-cat nu 
mai există o coerenţă la nivel de imagine şi 
nici o viziune unitară. De asemenea, cei mai 
mulţi dintre clienţi se poticnesc în zona imple-
mentării liniei stabilite de departamentul 
marketing şi asta pentru că deşi teoretic,  
direcţiile sunt corecte rămân doar teorie.
Aici intervine experienţa celui care livrează o 
strategie. Este foarte posibil să nu înţelegi consu-
matorul final al clientului tău şi atunci  campania 
de marketing să nu aibă rezulatele scontate sau 
strategiile trasate să nu poată fi implementate. 
Iar asta pentru că, de cele mai multe ori nu se 
ţine cont de contextul uman, nevoi şi fiabilitate. 
În acest sens m-a ajutat foarte mult certificarea 
in Business and Psychological  Profiler, precum 
şi Design thinking in business.

care ar fi cheia succesului unei campanii 
de marketing?
A putea să faci un profil real al unui business, 
dar şi al unui consumator final este esenţial 
pentru a realiza o campanie de marketing cu 
tot ceea ce înseamnă ea. Şi nu înseamnă puţin. 
Design Thinking duce la intervenţii utilizabile, 
acceptabile şi mai eficiente în comparaţie cu 
metodele tradiţionale. Design Thinking este 
un mix de logică, imaginație, raționament 
sistemic și intuiție folosit pentru a aduce la 
masă ideile care promit să rezolve problemele 
clienților, cu găsirea de soluţii dezirabile şi 
care pot fi urmate şi implementate. Design 
Thinking este o metodologie prin care găseşti 
simplitatea în complexitate, îmbunătățesti 
calitatea experienței prin produsele proiec-
tate și satisfacerea nevoilor clienților prin 
abordarea problemei țintă cu care aceștia se 
confruntă. 
Aşadar oferim un concept integrat. De la ideile 
inițiale și până la momentul implementării, 

echipa noastră  va livra o strategie realizată 
100% in-house. 

Sunteţi considerată o persoană de 
succes. cum definiţi succesul, reuşita în 
viaţă? Există o reţetă minune?
Eu mă ghidez în viaţă după nişte concepte şi 
reguli  simple care includ respectul, recunosti-
inţa, iubirea şi dăruirea. În general, ţin tot ceea 
ce mă înconjoară într-o zonă de simplitate şi 
eleganţă. Diferenţa între un om de succes şi 
un om care nu are succes  este că cel dintâi nu 
se opreşte din drumul lui indiferent de câte ori 
o ia de la zero. Eu consider că orice experienţă 
de viaţă vine la pachet cu o învăţătură şi că, de 
fapt, din cele mai mari pierderi din viaţă înveţi 
cel mai mult, iar asta înseamnă să evoluezi.
Oamenii de succes niciodată nu renunţă! 
Contează foarte mult cum te poziţionezi tu 
însăţi faţă de un aşa-zis eşec. Pentru că este 
foarte posibil, ca un eşec să deschidă drumul 
spre un succes enorm. Doar tu stai în calea 
succesului personal. Nimeni altcineva.
În viaţă este foarte important să îţi cultivi şi 
să înveţi să  îţi urmezi intuiţia. De multe ori cei 
din jur îţi oferă cele mai bune sfaturi, dar ele 
nu se potrivesc cu cine eşti tu şi cu ceea ce 
îţi doreşti tu de la viaţă. Ei pot vorbi doar prin 
prisma propriilor experienţe de viaţă. Aşa că 
doar tu ştii ce este mai bine pentru tine.
Succesul nu este destinat doar unor oameni. 
Oricine îl poate accesa atunci când realizează 
că nu alţii îi pun piedică, ci singurele bariere 
sunt ale propriei minţi. Multor oameni le este 
frică să aibă succes, motiv pentru care atunci 
când ajung foarte cunoscuţi sau cu foarte 
mulţi bani, ajung să piardă tot.
Este nevoie să îţi dai propria definiţie pentru 
succes şi nu să îţi fie frică să ai succes cu tot 
ceea ce implică asta.

Şi la final, o recomandare pentru aceste 
vremuri atipice...
A avea o strategie de marketing clară în 
această perioadă plină de incertitudini, cu 
siguranţă va ajuta un business să reziste pe 
piaţă. Iar  cei care vor vedea oportunităţile 
care apar întodeauna într-o perioadă de criză, 
vor avea şansa de a creşte. 

Interviu relizat de Ionuţ Bădărău
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C
hiar înainte să înceapă această 
perioadă cu pandemia Covid-19, 
am achiziţionat un sistem pe care 

l-am visat de mult timp pentru centrul 
WorkTape Medical şi anume Sistemul 
de Elongaţii cu Diatermie (Milli) şi 
impulsuri TRAComputer, Unicul din 
Botoşani şi al doilea din România, acesta 
este îmbunătăţit cu 60 de programe cu 
diverse secvenţe de elongaţie, iar pe lângă 
acestea se pot efectua setări individuale 
de terapie, introducând greutatea pacien-
tului şi frecvenţa pulsului de pe tastatura 
de control.

Printre cele mai cunoscute afecţiuni pe 
care TRAComputer le poate trata sunt: 
• herniile de disc;
• cifozele;
• scoliozele.

Efectele terapeutice ale elongaţiei la 
nivelul coloanei vertebrale şi a ţesu-
tului înconjurator sunt recunoscute. 
Reducerea presiunii asupra orificiilor 
intervertebrale (FIV) ameliorează discu-
rile intervertebrale şi calmează nervii 
iritaţi. Metodele convenţionale se bazează 
în principal pe forţele de elongaţie pe 
planul vertical, care, în combinaţie cu 

stresul fizic puternic aplicat pacientului, 
poate provoca tensiune musculară psiho-
genă şi stază sanguină. Prin contrast, 
elongaţia orizontală oferă pacienţilor o 
alternativa de tratament plăcută, care 
permite măsurarea exactă şi tratamentul 
cu elongaţie intermitentă, prin impulsuri 
sau dinamic.

Folosind TRAComputer, elongaţia este 
aplicată pe planul orizontal, în timp ce 
măsurarea exactă este posibilă datorită 
aplicării elongaţiei intermitente, cu 
impulsuri, care reduce durerea.

Pentru programări sunaţi la 0758 959 677 
sau completaţi formularul online la 

www.worktape.ro/programari.
Pagina noastră de facebook 

se poate accesa la adresa: 
FB/WorkTapeMedical

kinetoterapie

Elongaţii TRAComputer 
- unic în Botoşani

Autor: Mihai Venedict, fizioterapeut & manager WorkTape Medical
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Skinbooster
Autor: Dr. Madeleine Nechifor, medic primar
dermato-venerologie, doctor în ştiinţe medicale, 
competenţa în dermatologie estetică şi chirurgicală

estetică

Skinbooster este un termen nou, foarte la modă care se referă la modalitatea de revi-
talizare a tenurilor deshidratate, “lăsate“, obosite, fără tonus, cu multe riduri mici şi 
medii.

Procesul de deshidratare şi “lăsare” a feţei, chiar dacă debutează devreme, devine evident 
în jurul vârstei de 35 ț40 de ani. În aceste condiţii, măsurile compensatoare trebuie să fie 
precoce. Mai ales acum, când industria de profil a realizat produse înalt calitative, bazate în 
principal pe acizi hialuronici slab reticulaţi, minerale, aminoacizi şi vitamine. Acizii hialuro-
nici slab reticulaţi NU au efect volumator, ci hidratează pielea în ansamblul ei, diminuează 
ridurile fine şi medii, redau tonusul şi strălucirea pielii.

Aplicarea lor se face prin injectare cu ajutorul dispozitivelor de tip dermapen/micropen 
sau cu seringa clasică şi ace suprafine. Intervalul dintre injectări este variabil, în functie 

de produs, între 2 săptămâni şi o lună la 
început, apoi mai rar.

Avantajele se observă relativ repede, pielea 
este mult mai suplă, mai fină, bine hidra-
tată, ridurile se estompează. La fel şi micile 
inestetisme, cum ar fi cicatricile de acnee. 
Aspectul este natural, odihnit, fără nimic 
exagerat. Practic este relansat procesul de 
sinteză de colagen, elastină, fibroblasti, acid 
hialuronic.
Este un bun starter de îngrijire medicală 
şi poate fi oricând completat cu celelalte 
metode: volumetrie facială, neuromodula-
tori, Radiesse, Sculptra, laser sau radiofrec-
venţă. Metoda Skinbooster se poate aplica 
şi pe decoleu, gât sau dosul mâ inilor.
 
Dintre cele mai bune şi solicitate produse 
menţionez: Filorga NCTF135, MH18, MH10, 
Restylane Vital, Profhilo.

Cabinet Medical Individual de 
Dermatologie generală şi estetică
Iaşi, Bd. Primăverii, Nr. 4 (Policlinica 
Industrială) 
0745.604.935 | 0232 225 518|  
www.madeleine-nechifor.ro
facebook.com/drmadeleinenechiforiasi





Ce este oxigenoterapia hiperbară?
Oxigenoterapia hiperbară este o formă de 
tratament medical care stimulează rege-
nerarea celulară prin creşterea cantităţii 
de oxygen disponibil ţesuturilor. În timpul 
tratamentului, pacientul respiră oxygen 
pur la o presiune crescută, de obicei peste 2 
atmosfere, în acest fel oxigenul este dizolvat 
direct în plasmă şi poate fi transportat în 
zone ale corpului unde circulaţia sangvină 
este diminuată sau blocată. Astfel, canti-
tatea de oxygen crescută la nivel tisular 
întreţine metabolismul cellular în ţesuturile 
hipoxice şi stimulează regenerarea celulară 
precum şi formarea de vase sangvine noi prin 
neovascularizaţie. 

Când se poate folosi această terapie?
Deşi indicaţia iniţială pentru oxigenoterapia 
hiperbară este boala de decompresie, aceasta 
este folosită pentru o serie de afecţiuni grave 
precum: intoxicaţia cu monoxid de carbon, 
arsuri, emboliagazoasă, sindromul de stri-
vire, abcese intracraniene, gangrene gazoasă, 
osteomielita refractară, infecţiile necrozante 
ale ţesuturilor moi, ulcerul diabetic. De 
asemenea este folosită ca şi terapie adjuvantă 
pentru recuperarea post accident vascular 
cerebral, după intervenţiile chirurgicale, în 
consolidarea fracturilor şi scurtarea timpului 
de recuperare, tratamentul bolilor autoi-
mune, migrene. Această terapie este utilizată 
şi de mulţi sportivi de top pentru recuperarea 

oxigenoterapie

Oxigenoterapia
hiperbară
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CENTRUL MEDICAL NOVA VITA
Str. Liviu Rebreanu, nr. 29A,

Tîrgu Mureş, Jud. Mureş, România
0265.260.460; 0735.701.713

E-mail: receptie@nova-vita.ro

după diverse accidentări precum şi pentru 
îmbunătăţirea performanţelor, oxigenote-
rapia hiperbară nefiind considerată metodă 
de dopaj.

Există complicaţii?
Medicina hiperbară este o metodă modernă 
şi inovativă de tratament, recunoscută la 
nivel mondial pentru rezultatele de succes 
pe care le oferă. Este considerată de mulţi un 
tratament-minune, există persoane care au 
reuşitsă evite chiar intervenţii chirurgicale cu 
ajutorul oxigenoterapiei hiperbare, persoane 
cu diverse afecţiuni care s-au vindecat mult 
mai rapid decât în mod normal, persoane cu 
fracturi care s-au vindecat de până la 5 ori 
mai rapid.
Dacă tratamentul este efectuat în condiţii de 
siguranţă, complicaţiile sunt rare şi includ: 
leziuni ale timpanului, diplopie tranzi-
torie, pneumotorace cauzat de barotraumă 
(extrem de rar), singura contraindicaţie 
absolută fiind pneumotoracele activ.

În cadrul clinicii Nova Vita, oxigenote-
rapia hiperbară se realizează într-o cameră 
monoloc Perry Sigma 36 presurizată cu 
oxigen 100%, cu flux continuu, pe baza unor 

protocoale terapeutice. Acest lucru permite 
efectuarea şedinţelor de oxigenoterapie în 
mod personalizat pentru fiecare pacient, 
în funcţie de necesităţi. Toţi pacienţii sunt 
evaluaţi înaintea începerii tratamentului 
pentru a evita complicaţiile şi sunt monito-
rizaţi în mod continuu pe toată durata trata-
mentului, timp în care vizionează programe 
TV, ascultă muzică sau se odihnesc. Camera 
hiperbară din cadrul Centrului Medical Nova 
Vita Târgu Mureş este un model unic în ţară, 
iar terapia cu oxigen oferă la rândul său rezul-
tate deosebite.
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Orice aliment interzis 
e mai tentant

     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
     Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
     0728.082.951
     www.marianachelariu.ro

„Cheat day” este un termen înrădăcinat în cultura dietetică care duce la clasificarea alimen-
telor în bune sau rele, sănătoase sau nesănătoase, ne stabilește valori maxime și valori 
minime care nu ar trebui niciodată asociate cu alimentația. Susţine atitudinea de totul sau 

nimic, care îi determină adesea pe oameni să se supraalimenteze într-o zi considerată “de trișat”.

O masă de trişat nu numai că are ca rezultat un aport excesiv de calorii, prin supraalimentare, dar 
este adesea urmată de sentimente de vinovăție și rușine care duc de obicei la o altă perioadă de 
restricție dietetică rigidă și, în final, la tulburare de comportament alimentar. 

tot ce e interzis e mai tentant! 
Orice aliment trecut la categoria “nici să nu te gândeşti”, va avea grijă să se răzbune pe tine pentru 
asta, te vei gândi la el continuu, îl vei pofti, până în clipa în care vei ceda din nou tentaţie. Iar asta e 
total greşit, pentru că o alimentaţie sănătoasă trebuie să fie o alegere conştientă, nu una care să 
creeze frustrări şi să te ţină într-un stres permanent. 

În loc de “cheat day” încercați să aveţi o relație pozitivă cu alimentele:

1. Mâncați alimentul dorit în orice zi a săptămânii!
Mulți oameni își planifică zilele de trişat în week-end. Deoarece alimentele vă sunt disponibile în 
orice moment, este mai mult bine să le mâncați în orice zi le doriţi. Puterea pe care o au asupra 
dumneavoatră poate scădea mult. Important este să vă satisfaceţi pofta, dar alegând o cantitate 
rezonabilă, potrivită şi, de asemenea, să fie la o ora rezonabilă. 

2. onorați-vă poftele!
Corpurile noastre au un mod unic și specializat de a ne spune ce avem nevoie, trebuie doar să 

fim ascultători mai buni. A-ţi face o poftă și a-ți 
face timp să mănânci cu atenție și să savurezi 
mâncarea cu adevărat, poate duce la o satis-
facție mult mai mare după masă și la timp 
pentru lucruri mai importante decât mâncarea. 
Este important să cultivăm o relație pozitivă cu 
alimentele care nu implică vinovăție. 

Dacă vă luptați să ieșiți dintr-o mentalitate de 
cultură dietetică restrictivă, luați în considerare 
să lucrați cu un nutritionist-dietetician înregis-
trat, care adoptă o abordare „fără dietă” și crede 
că niciun fel de alimente sau grupuri alimentare 
nu ar trebui să fie excluse.

nutriţie
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Terapia Schroth la Centrul 
medical Iatropolis Botoşani
Autor: Dr Giuscă Carmen Valentina, Medic primar recuperare medicină fizică şi balneologie
www.iatropolis.ro

Rezolvarea unor probleme medicale nece-
sită mult timp, alergatură, birocraţie? 
centrul medical iatropolis printr-un 

sistem modern accesibil, privat şi complet de  
servicii medicale este soluţia!
Centrul medical Iatropolis prin serviciile 
medicale oferite asigură accesul liber la sănă-
tate, având la dispoziţie cunoştintele noastre 
medicale permanent actualizate şi aparatura 
performantă. Pacienţii se pot adresa următoa-
relor cabinet medicale: recuperare, medicină 
fizică şi balneologie, reumatologie, cardio-
logie, medicină internă, obstetrică ginecologie, 
ortopedie şi traumatologie, neurologie, neuro-
chirurgie, urologie, gastroenterologie, endo-
crinologie, psihiatrie, pediatrie, neurologie 
pediatrica, chirurgie şi ortopedie pediatrică, 
psihiatrie pediatrică, ORL.
Centrul Medical Iatropolis dispune de o bază 
de tratament utilată cu cele mai noi și perfor-
mante aparate de fizioterapie: electroterapie 
cu curenți de joasă, medie și înaltă frecvență, 
magnetoterapie, terapie Shockwave, terapie 
Tecar, laser scanner, ultrasunet handsfree.

Bazinul de înot ultramodern este folosit pentru 
prevenție, întreținerea sănătății și pentru exer-
ciții de gimnastică în apă  pentru diferite afec-
țiuni ale sistemului muscular, articular și osos.
Gimnastica medicala şi masajul sunt  la dispo-
ziţia adulților și copiilor.
În cadrul centrului pacienţii pot efectua 
terapia Schroth sub atenta supraveghere a 
kinetoterapeuților din echipa noastră supras-
pecializați în această metodă.

terapia Schroth de corecție 3D a scoliozei 
a fost creată de către Katharina Schroth în 
Germania  la începutul anilor  1900 și s-a 
dezvoltat în timp ca cea mai recunoscută și 
eficientă metodă  nechirurgicală de trata-
ment a scoliozei și a altor deviații ale coloanei 
vertebrale recunoscută la nivel internațional. 
Metoda tridimensională Schroth se adresează 
scoliozelor începând cu un unghi de 10 grade 
Cobb, bolii Scheuermann, atitudini posturale 
disfuncționale la copii (cifoze, hiperlordoze), 
modificări ale coloanei vertebrale cauzate de 
procese degenerative la adulți. Terapia este 

recuperare



diferită atât prin modul de gândire, cât şi 
prin structura de elemente kinetoterapeutice  
obișnuite.
Obiectivele terapiei Schroth  sunt reducerea 
gradului de scolioză, respectiv încetinirea sau 
stoparea progresării acesteia până la matu-
ritatea osoasă, îmbunătățirea aliniamentului 
postural, creşterea capacității cardiopulmo-
nare, ameliorarea durerii, prevenirea proce-
selor degenerative ale diferitelor segmente 
(muşchi, articulaţii, zone intervertebrale), 
îmbunătățirea stării psihice, îmbunătățirea 
aspectului estetic prin elongația activă a 
coloanei, derotarea vertebrală prin respi-
rație tridimensională, precum și tonifierea și 
stretchingul musculaturii în poziție maximă 
corectivă. 
Datorită faptului că terapia Schroth necesită 
un grad de implicare ridicat, aceasta poate 
începe la copii la vârsta de 10 ani. Cea mai 
potrivită perioadă este cea a copilăriei și 
adolescenței, atunci când corpul este în creș-
tere și este mai usor de corectat.

Reevaluarea este recomandată la fiecare 2-3 
luni după terminarea procesului de învăţare a 
exerciţiilor. Executată correct, terapia Schroth 
poate fi soluția optimă pentru a evita operația 
în cazul copiilor cu scolioză. Avantajele acestei 
metode sunt: eficiența rapidă a terapiei, vizibilă în 
doar câteva săptămâni și învățarea relativ rapidă 
a metodei. Cu cât tratamentul este început mai 
devreme, cu atât cresc șansele de recuperare!

Pentru că orice tratament în clinica noastră 
este bazat pe un diagnostic și se face sub 
urmărire medicală permanentă a evoluției, 
programarea pentru consultații și tratament 
se face la telefon: 0331198140; 0722105711 
sau  la sediul Centrului Medical Iatropolis 
din Botoșani, str Calea Naţională, Nr. 44D.
Află care este starea coloanei tale, află 
cum îţi poţi îmbunătăţi condiţia fizică! 
Programează-te pentru un consult la 
Centrul Medical Iatropolis  din Botosani. 
Programează-ţi copilul la o consultaţie şi 
scapă de grijile privind la dezvoltarea lui!
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Gestionarea comportamentului 
copilului tău
Papillon Clinique, 
Bacău  Str. Buciumului, Nr. 83A/2
0722.297.527
www.papillonclinique.ro

sănătate

Există posibilitatea, în cazul copiilor 
cu tulburări de comportament, să se 
evidențieze comportamente agresive 

cu sine și nu numai, din următoarele motive:
- au probleme cu înțelegerea a ceea ce se 
întâmpla în jurul lor, a ceea ce spun sau 
comunică non-verbal alte persoane;
- nu pot comunica propriile dorințe și nevoi, 
nu pot să exprime refuzul de a nu executa 
o activitate sau că doresc un anumit obiect;
- sunt foarte îngrijorați și tensionați, au 
temeri;
- au sensibilități senzoriale, cum ar fi o 
suprasensibilitate la zgomot sau dimpotrivă 
o nevoie de stimulare;
- doresc să scape de anumite situații sau 
diverse activități stresante.

Înțelegerea comportamentului agresiv 
la copil, ajută părinții să schimbe sau să 
reducă manifestările acestuia, dacă privesc 
acest lucru în 3 etape:
- antecedente - comportamentul agresiv 
sau auto-vatămător are la bază anumite 
evenimente "declanşatoare";
- comportament - acesta este modul în 
care copilul cu tulburări de comportament 
răspunde la evenimentul declanșator;
- consecințele sau "recompensele"- 
această etapă reprezintă motivul pentru 
care copilul cu tulburări de comportament 
nu se comportă agresiv, de exemplu să i se 
permită să continue cu o activitate favorită 
sau să adandoneze o situație stresantă.

Se poate lucra la comportamentul agresiv 
al copilului prin schimbarea fie a factorului 
declanșator, fie a recompenselor pe care le 
primește copilul pentru a nu se comporta 

agresiv sau auto-vatămator. Înţelegerea cât 
mai bine a contextului în care copilul poate 
comunica este, de asemenea, un pas cheie în 
aflarea a ceea ce cauzează comportamentul 
agresiv. Atunci când copiii nu pot să-și 
exprime sentimentele sau să ceară ceea ce 
au nevoie, ei ar putea folosi un comporta-
ment agresiv pentru a comunica.Poate fi util 
să te întrebi: "Încearcă să-mi spuna ceva?". 
Dacă copilului nu-i plac fulgii de porumb, 
dar nu poate comunica verbal, ar putea lovi 
părintele vrând, de fapt, să comunice că nu 
își dorește.
Gestionarea unei izbucniri agresive a copi-
lului cu tulburări emoționale și a copilului 
cu TSA nu este ușoară, necesită informații, 
răbdare, atenție, analiză și predictibilitate 
(anticipare). Puteți încerca, în primă fază, să 
acționați atunci când se întâmplă utilizând 
câteva tehnici:
Primul și cel mai important lucru este să 
se trateze situația cu calm. Cele mai multe 
izbucniri agresive sau tantruri se întâmplă 
deoarece copilul are sentimente pe care 
nu le poate comunica. Gestionând propriile 
dumneavoastră sentimente şi rămânând 
calm, nu vă veți adăuga emoțiile la izbucni-
rile lui.
Dacă se observă că trebuie să se utilizeze 
o imobilizare fizică atunci când copilul are 
o izbucnire agresivă, discutați cu pediatrul 
copilului dumneavoastră sau cu un speci-
alist. Membrii echipei interdisciplinare din 
cadrul Papillon Clinique vă ofera soluții 
pentru fiecare caz în parte.
Restricția fizică poate fi periculoasă atât 
pentru părinte, cât și pentru copil și poate 
crește adesea anxietatea copilului, chiar 
poate face situația să se înrăutățească. 



Suportul pentru comportamentul pozitiv 
este întotdeauna preferabil restricțiilor 
fizice.
Înțelegerea contextului în care copilul 
încearcă să răspundă cu un comportament 
auto-vătămător vă poate ajuta să decideți 
cum e bine și corect să interveniți. Copilul 
se simte frustrat și atunci când are nevoie 
de ajutor. De exemplu, copilul se joacă cu 
un joc, dar la un moment dat întâmpină o 
dificultate, apare frustrarea și începe să ţipe 
sau să se muște. Primul pas este să ajutați 
copilul să iasă din acea situație. Următorul 
pas este să-l învățați pe copil să-și arate 
frustrarea într-un alt mod - să arate o 
imagine / pictogramă.
Este important să se știe că dându-i copilului 
ceea ce dorește când se manifestă agresiv 
poate întări comportamentul și poate crește 
probabilitatea să se comporte în același 
mod într-o situație similară în viitor.

O strategie bună pe termen lung este:
- prevenirea comportamentului, evitând 
situațiile care îl declanșează: învață copilul 
să-și exprime nevoile într-un mod pozitiv;
- ignorați comportamentul auto-vătămător 
și recompensați copilul atunci când se 
exprimă într-un mod acceptabil, pozitiv.

PAPILLON CLINIQUE aplică în terapia 
de recuperare și pune la dispoziția parin-
ților, strategii de prevenire și gestionare 
a comportamentul auto-vătămător sau 
agresiv al copilului. Dacă ești părinte și 
vrei să primești informații de la specialiști, 
vrei să dezvolți abilitățile copilului tău sau 
te confrunți cu o tulburare în comporta-
mentul lui, îți recomandăm o programare 
pentru evaluare. Îți punem la dispoziție 
o echipă care lucrează zilnic la transfor-
marea și evoluția personală a fiecărui 
beneficiar.
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Caisele, frumuseţe şi sănătate
natură

Potrivit numeroaselor studii ştiinţifice, 
caisele şi uleiul extras din sâmburii 
acestora pot proteja inima şi celelalte 

organe vitale de numeroase afecţiuni. De 
asemenea, conţinutul bogat în nutrienţi, 
vitamine şi minerale face din acest fruct 
zemos şi parfumat o adevărată fântână a 
tinereţii şi sănătăţii.

Vitamine şi minerale din belşug! 
Caisele crude sunt surse preţioase de 
vitamine, minerale şi substanţe nutritive 
cu rol extrem de benefic asupra organis-
mului, printre acestea amintind potasiul, 
fosforul, calciul, riboflavina, fierul, vitamina 
A, magneziul, zincul, betacarotenul şi vita-
mina C, precum şi seleniu, mangan, tiamină, 
cupru, folaţi, vitamina B6, acid pantotenic şi 
colină.

Beneficii pentru sănătate
Fibrele conţinute de caise asigură un bun 
tranzit intestinal şi are uşor efect laxativ, 
prevenind tulburările digestive şi constipaţia 
cronică, precum şi apariţia ulcerului.
Conţinutul crescut de betacaroten este foarte 
important deoarece scade nivelul de colesterol 
rău din sânge şi protejează astfel inima, vitamina 
A menţine o vedere bună, iar puterile sale anti-
oxidante ne protejează de acţiunea radicalilor 

liberi care pot afecta 
ţesuturile şi celulele 
corpului. Un studiu 
publicat în Archives of 
Ophtalmology arată 
chiar că persoanele 
care consumă des 
cantităţi mari de fructe 
şi legume bogate în 
antioxidanţi precum 
vitamina A, C, E şi 
carotenoide au un risc  
mai mic de a dezvolta 
cataracta şi alte afec-
ţiuni degenerative 
oculare.

Caisele consumate în mod frecvent ajută la 
eliminarea toxinelor din organism, combat 
astenia şi stările depresive, stopează pier-
derile de memorie datorită conţinutului 
ridicat de fosfor, tratează insomnia şi luptă 
împotriva infecţiilor din organism. În plus, 
femeile însărcinate sau cele care iau anti-
concepţionale sunt sfătuite să urmeze o 
cură cu caise pentru echilibrarea nivelului 
de provitamina A. Caisele conţin licopen, 
compus fitochimic care previne instalarea 
anumitor forme de cancer, printre care şi 
cancerul de prostată, şi asigură o bună func-
ţionare a sistemului cardiovascular.

Beneficii pentru frumuseţe
Caisele sunt bogate în vitamina A, excelentă 
pentru pielea noastră! Această vitamină ne 
pregăteşte pielea pentru soare şi o prote-
jează de agresiunile zilnice în mod natural. 
Uleiul extras din sâmburii de caise ajută la 
prevenirea ridurilor, hidratează intens pielea 
uscată şi este absorbit rapid în piele, fără a 
lăsa o peliculă grasă la suprafaţa pielii.
Atenţie! În cazul în care aveţi un stomac 
sensibil, curăţaţi coaja caiselor înainte de a 
le consuma.

Sursa: csid.ro
Foto: pixabay.com
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