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Gânduri de toamnă 
E-atâta nostalgie în plecarea toamnei! Încă mai împărăţeşte 
cu parfumu-i de aramă peste case şi grădini, oameni şi flori, 
ne-“acoperă inima” cu poezie şi miros de pădure-aprinsă de 
culori, ne bucură ochii cu stoluri răzleţe de păsări desprinse 
dintr-un tablou de Van Gogh. Ziua e-o sărbătoare împodobită 
cu valuri de tufănele uitate-n rugină şi cărări de frunze picurate 
cu aur de soare clipind somnoros cu ochi de pâclă. Noaptea e 
luminată de dovleci în văpăi de galben si orange, alteori înveş-
mântaţi în smalţ de verde-nchis, roşu de crizantemă purpurie 
ori stropi de stacojiu mâniat şi cărămiziu alunecând pe vrejul 
lor ca o liană călătoare; pe trandafirii îndrăzneţi, ieşind printre 
gardurile din crengi subţiri sau legume întârziate, îmbujorate 
de-atâta frig. Toate vor să încânte omul grăbit, preocupat ori 
prea însingurat. De dorul pe care nu-l are, de cuvintele care nu 
vin, de puzderia dorinţelor în zbor. 
Şi totuşi…e toamnă şi miroase frumos a struguri uitaţi prin vii, 
a ploaie măruntă şi deasă, învăluită-n nori de ceaţă, a văzduh 
alburiu, încălzit vremelnic de raze fugare, a galben topit, cu 
pete de brun, cu gust dulce-amar de flori presate-n gând; zâmbet 
ştrengar sau îngăduitor, luminând portrete de fotografie veche, 
din timpurile dragi.
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„Copiii colorează viața 2020“
Proiect derulat de Asociația Papillon Clinique cu sprijinul Consiliului Judeţean Bacău

proiect

A
sociația Papillon Clinique a derulat în 
perioada 12 august - 13 noiembrie 2020, 
la nivelul Județului Bacău proiectul 

“Copiii colorează viața 2020”.  Proiectul este 
realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Bacău.
Valoarea totală a proiectului este de 38.888,89 
lei, iar Autoritatea Contractantă s-a angajat să 
acorde o finanțare nerambursabilă de maximum 
35.000 lei, echivalentă cu 90% din valoarea 
totală eligibilă a Proiectului.
Asociația Papillon Clinique este o organizație 
implicată în proiecte care susțin integrarea 
copiilor cu potențial adaptativ în învățământul 
de masă și pregătirea cadrelor didactice în 
vederea îndeplinirii acestei misiuni provocatoare. 
Susținem copii și adolescenți diagnosticați cu 
TSA -Tulburare de Spectru Autist în programe 
de terapie, având ca obiectiv dezvoltarea poten-
țialului maxim al fiecărui individ și de al ajuta 
să se integreze în grupuri de interes, de a găsi 
resursele familiilor pentru a crește abilitățile 
adaptative ale fiecăruia în parte. 

Asociația Papillon Clinique colaborează cu 
instituțiile publice pentru a crește calitatea 
serviciilor oferite de acestea prin parteneriate 
public-private - cu Direcțiile de Asistență 
Socială și Protecția Copilului din Bacău, desfă-
șoară activități de informare la nivelul comuni-
tății, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor 
didactice, workshop-uri și sedințe de consiliere 
pentru părinți.

Proiectului “Copiii colorează viața 2020” este o 
continuare a proiectului derulat la nivelul comu-
nității în anul 2019. Anul acesta am încheiat 
acorduri de colaborare cu 4 unități școlare din 
județul Bacău: 
Școala Gimnazială “Ștefan cel mare” Buhuși, 
Școala Gimnazială “Tristan Tzara” moinești, 
Școala Gimnazială “Ștefan Luchian” moinești, 
Școala Gimnazială “George Călinescu onești”.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat 
prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor 
din învățământul preșcolar, din județul Bacău, 
cu tulburări de dezvoltare și învățare și conștien-
tizarea în rândul cadrelor didactice a rolului pe 
care îl au în identificarea timpurie, a tulburărilor 
pervazive de dezvoltare și a deficiențelor mani-
festate de copii. Beneficiarii direcți ai proiectului 
sunt 44 de cadre didactice din cele patru unități 
școlare, din județul Bacău, vizate în proiect, iar 
beneficiarii indirecți sunt părinții și copiii care 
urmează cursurile acestor școli. 
Un alt obiectiv vizat, al acestui proiect, a fost 
evaluarea complexă a abilităților adaptative și 
a nivelului de dezvoltare pentru copiii găzduiți 
într-o locuință protejată din Bacău alături de 
mame protejate. Proiectul s-a desfasurat în 
parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău.

Activitățile au fost complexe, au implicat resurse 

Judeţul Bacău

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
om



importante din partea echipei și a participanților 
și împreună am realizat:
 Întâlniri și activități cu 44 cadre didactice 
care au prezentat interes pentru acest subiect 
deoarece o parte dintre ei trebuie să gestio-
neze relația cu copiii cu tulburări de dezvoltare 
și tulburări de învățare, relația copilului cu 
restul colectivului, dar și cu familiile  acestora. 
Participații au dobândit cunostințe despre: feno-
menul complex al tulburărilor de dezvoltare 
la nivel local și național;  profilul copilului cu 
tulburări și nevoile lui speciale; relatia educator–
parinte, gestionare și parteneriat; aplicare 
screening validat de Ministerul Sănătății, în 
vederea identificării cazurilor în rândul copiilor 
din grupele de clasă; metode de interacțiune cu 
copiii ce manifestă comportamente atipice sau 
au probleme de relaționare în grup și adaptare 
la modelul educațional; instrumente de lucru 
pentru ca abordarea în cadrul activităților să fie 
una coerenta și adaptată.
 Am elaborat și distribuit în cadrul proiectului: 
100 kit-uri cu instrumente de evaluare aprobate 
de Ministerul Sănătății și materiale utilizate în 
procesele de recuperare.

 Am pus la dispoziția comunității 4 bennere pe 
care le-am montat în cele 4 unități de învăță-
mânt din județ pentru a informa părinții despre 
importanța evaluării și intervenției timpurii.
 În scopul informării familiilor s-au montat și 
4 panouri stradale în 4 locații diferite din Bacău.
 Am suplimentat numărul de instrumente de 
evaluare și psihodiagnostic autorizate și validate 
științific.
 Am evaluat și consiliat 8 copii și familiile 
lor proveniți din programul de protecție al 
D.G.A.S.P.C. Bacău.
 Am publicat materiale resurse pentru părinți 
și cadre didactice în presa scrisă și online cu 
scopul conștientizării importanței evaluării și 
intervenției timpurii și interdisciplinare.
 Respectarea regulilor impuse de contextul 
actual reprezintă o normalitate pentru membrii 
Asociației Papillon Clinique, atât la sediul asoci-
ației cât și în activitățile de teren, fiind norme 
igienico-sanitare asumate prin autorizarea acti-
vității de către D.S.P. Bacău.
Feedback-ul obținut ne-a motivat pe întreaga 
perioadă a interacțiunilor și ne-a determinat 
să includem în agenda noastra de activităti 
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proiect

continuarea acestui proiect și conceperea unor 
noi proiecte pentru membrii comunității, cadre 
didactice și părinți.
Identificarea copilului cu tulburări în mediul 
școlar și comunicarea cu părinții, fiind un subiect 
destul de delicat, este uneori trecut cu vederea 
sau ignorat și efectul este covârșitor pentru că 
ajung copii în mediul școlar care nu au minimul 
de autonomie dezvoltat, ceea ce face procesul 
educațional aproape imposibil. Sunt situații 
concrete în care a existat abandonul școlar 
deoarece copilul nu face față provocărilor 
mediului educațional.
Tulburările în dezvoltare ale copiilor au cauze 
multiple, atât genetice, cât și de mediu. 
Manifestările sunt multiple și pleacă de la sensi-
bilități de percepție și lipsa atenției, pot ajunge 
până la lipsa limbajului și a socializării, uneori 
agresivitate. Terapia și, implicit, recuperarea 
copilului se face cu specialiști, cadru didactic și 
cu familia care trebuie să fie pregătită să facă 
schimbări de atitudine și mediu.
Nivelul de acceptare al copiilor cu tulburări în 
cadrul grupurilor este diferit și există de cele 
mai multe ori obiecții ale colectivelor de copii 

și părinți în ceeea ce privește integrarea lor în 
colectivitate și  învățământul de masă.
Considerăm că într-o societate civilizată 
acceptarea este importantă, dar implicarea, 
înțelegerea și incluziunea arată nivelul evoluției 
umanității.
Avem convingerea că evaluarea timpurie și 
sprijinul terapeutic alături de sprijinul didactic 
pentru copil și familia sa reprezintă șansa 
de recuperare și dezvoltare către potențialul 
maxim al fiecăruia dintre cei identificați.
Papillon Clinique pune la dispoziția familiilor un 
mediu de lucru multidisciplinar, atât din punct 
de vedere al specializării personalului cât și din 
punct de vedere al dotării clinicii.
În acest mod am ales noi, echipa Papillon 
Clinique, să contribuim la dezvoltarea individului 
și a comunității!

Echipa Papillon clinique
www.papillonclinique.ro
Proiect cofinanțat de consiliul Județean 
Bacău prin Programul finanțărilor neram-
bursabile din bugetul propriu pentru anul 
2020 conform legii nr. 350/2005.

Foto: pixabay.com
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Sarcina și implantul mamar este un 
subiect delicat, abordat cu finețe atât de 
chirurgii esteticieni, cât și de pacientele 

care au în vedere o sarcină. „Sunt câteva între-
bări care apar tot mai frecvent în discuțiile cu 
pacientele noastre, dezvăluind neliniștile pe 
care acestea le au față de felul în care implan-
turile mamare le pot afecta o viitoare sarcină. 
Rolul nostru, al medicilor, este să le oferim 
răspunsurile oneste, astfel încât decizia finală 
să fie una corectă.” spune dr. Theodor Motruc, 
chirurg estetician și fondator Omini Clinic Iași. 

Implanturile siliconice vor afecta sănătatea 
mamei sau a copilului pe timpul sarcinii?
Nu există riscuri ale implanturilor mamare 
asupra sănătății mamei și a copilului nici 

înainte, nici în timpul și nici după sarcină. Cu 
toate că sânii pot suferi modificări dramatice, 
durabilitatea și viabilitatea implanturilor nu vor 
fi afectate. Implanturile mamare nu trebuie să 
reprezinte un factor de îngrijorare atunci când 
vine vorba de o sarcină.  

o femeie care a făcut o operație estetică 
de mărire a sânilor cu implanturi mai poate 
alăpta? 
Majoritatea femeilor pot alăpta după o inter-
venție chirurgicală de augmentare mamară, 
cu recomandarea ca sarcina să nu înceapă 
mai devreme de 6 luni de la operație. Tehnica 
operatorie de plasare submusculară a implan-
tului îl delimitează de glandele care produc 
laptele, neafectând procesul de alăptare. 

Va fi necesară o procedură de ridicare a 
sânilor după sarcină?
Nu există o regulă generală. Acest lucru 
depinde de felul în care organismul reacțio-
nează la transformările prin care trece pe peri-
oada sarcinii și a alăptării. De cele mai multe 
ori însă, schimbările sunt minore. 

La cât timp după sarcină se recomandă 
operația de mărire a sânilor?
Se recomandă ca operația de mărire a sânilor 
să aibă loc după încheierea perioadei de alăp-
tare, la aproximativ 6 luni (în general, la 2-3 luni 
de la stabilizarea sânului). În acest interval, 
organismul reglează nivelul hormonal, iar 
greutatea corporală se stabilizează. 

Dacă vă doriți o schimbare la nivelul bustului 
și aveți în vedere o sarcină în viitorul apropiat, 
vă recomandăm să programați o consultație. 
În urma discuției cu chirurgul estetician, 
veți ajunge la o soluție personalizată, creată 
exclusiv după nevoile dumneavoastră, care 
să vă ofere rezultatul optim dorit. În această 
perioadă, Omini Clinic vă pune la dispoziție și 
posibilitatea unei consultații online. 

www.ominiclinic.ro 

frumusețe

Cele mai frecvente întrebări despre 
sarcină și implantul mamar
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Iodul este un microelement, care ajuns în 
organism se acumulează predominant în 
glanda tiroidă şi acolo este încorporat în 

structura hormonilor tiroidieni.

Aceşti hormoni sunt indispensabili pentru 
dezvoltarea sistemului nervos central la făt, 
nou-născut, sugar şi copil mic, astfel în cursul 
sarcinii şi alăptării este necesar un aport 
corespunzător de iod la mamă. Totodată, 
contribuie la dezvoltarea normală în timpul 
pubertăţii. Prin urmare la aceste grupe popu-
laţionale asigurarea aportului adecvat de iod 
este absolut necesară, dar este importantă 
şi în populaţia generală. Necesarul zilnic de 
iod este aproximativ 100-200 micrograme, în 
funcţie de vârstă.

Legumele şi fructele crescute în regiunile 
noastre au conţinut redus de iod, doar alimen-
tele de provenienţă marină (peşte, alge, fructe 
marine) sunt bogate în iod. Astfel utilizarea 
sării iodate are drept scop suplimentarea 

necesarului de iod, pentru a preveni deficitul 
de iod, şi ca urmare se indică pentru întreaga 
populaţie. Din punct de vedere practic e bine de 
ştiut, că sarea iodată se păstrează/depozitează 
în loc uscat, iodul degradându-se în mediul 
umed, şi în momentul consumării sarea nu va 
mai conţine concentraţia prevăzută de iod.

Un alt aspect important este faptul că iodul 
se dezintegrează la temperaturi înalte, astfel 
dacă se adaugă la mâncare de la începutul 
gătirii alimentelor se pierde acest microele-
ment preţios în timpul fierberii. Prin urmare, se 
recomandă adăugarea sării iodate la sfârşitul 
gătirii, când mâncarea este gata preparată.

Consumarea sării iodate de către populaţie 
este în general îndicată, în schimb recoman-
darea preparatelor multivitaminice şi a supli-
mentelor nutritive cu conţinut de iod intră în 
competenţa endocrinologului. Astfel, pe de o 
parte consumul sării iodate în multe cazuri nu 
acoperă necesarul de iod la femeile gravide, 
în timpul lactaţiei, precum şi la copiii aflaţi în 
pubertate, şi se indică suplimentarea cu prepa-
rate de iod. Pe de altă parte, aceste preparate 
şi suplimente pot fi dăunătoare în anumite 
circumstanţe. De exemplu, se contraindică 
în hipertiroidie, tiroidite autoimune (cum ar fi 
boala Hashimoto), şi guşi nodulare.

În concluzie, iodul este un element important 
în dezvoltarea organismului uman şi menţi-
nerea sănătăţii, dar trebuie să fim conştienţi 
de posibilele pericole legate de utilizarea 
necorespunzătoare a acestuia.

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

sănătate

Importanța biologică a iodului  
în organismul uman
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Rotavirusul este cea mai fecventă cauză 
de diaree severă la nou-născuţi şi la 
copiii sub 2 ani.

Despre rotavirus
· este un virus cu incidenţă sezonieră, infec-
ţiile cu Rotavirus fiind mai frecvente primă-
vara şi iarna.
· virusul are mai multe tulpini, astfel un 
copil poate avea de mai multe ori infecția cu 
Rotavirus,  reinfectându-se cu tulpini diferite. 

Cât de frecventă este infecţia cu rotavirus?
Infecţia este mai frecventă la copiii cu 
vârste cuprinse între 3–24 de luni. Sub 
vârsta de 3 luni, sugarii au protecţie prin 
anticorpii transmişi transplacentar şi prin 
alaptare.

Cum se transmite boala?
Transmiterea infecţiei se face pe cale 
fecal-orală, prin contactul mâinii cu gura, 
de exemplu, de la atingerea suprafeţelor, 
jucăriilor, scutecelor murdare sau poate fi 
transmisă în aer prin tuse sau strănut. 
Perioada de contagiozitate este cu 2 zile 
înainte de apariţia simptomelor şi până la 10 
zile după ameliorarea simptomelor. 

Care sunt simptomele bolii cauzate de 
rotavirus?
· scaune diareice - principala manifestare a 
bolii 
· vărsături
· febră
· lipsa poftei de mâncare
· dureri abdominale
Aceste simptome pot aparea concomitent 
sau boala se poate manifesta doar prin 2–3 
simptome din cele menţionate.

pediatrie

Infecția cu rotavirus și 
vaccinarea
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro



Cum se stabileşte diagnosticul? 
Infecţia cu rotavirus este frecvent diagnosticată pe baza simptomelor şi a examenului 
fizic, dar diagnosticul de certitudine se pune pe baza depistării rapide a antigenelor virale 
în probele de scaun. 

Care este evoluţia bolii?
Evolutia infecţiei cu rotavirus este frecvent autolimitată, febra şi vărsăturile persistă 2-3 
zile, iar diareea 5-6 zile (în anumite cazuri poate persista până la 20 zile), cu ameliorare 
progresivă.

Ce complicaţii pot să 
apară?
· convulsiile febrile
· deshidratarea
· tulburări metabolice

Când este indicat să ne 
adresăm unui medic?
· diareea durează peste 24 
de ore
· episoade frecvente de 
vărsături
· febră  peste 39 grade 
Celsius persistentă
· urinare redusă

Cum poate fi tratată 
infecţia cu rotavirus?
Nu există un tratament 
specific pentru rotavirus. 
Tratamentul constă în 
principal în rehidratare orală pentru prevenirea deshidratării.
Nu se administreaza antibiotice!
Cazurile uşoare se pot trata la domiciliu, tratamentul constând în regim alimentar (supă 
de morcov, mucilagiu de orez, banana, brânză de vaci, grisine, sticksuri, pâine prajita ), apoi 
când starea generală se ameliorează se face trecerea treptată la alimentaţia obişnuită. Se 
vor administra: săruri de rehidratare, antidiareice, antisecretorii şi probiotice. În cazurile 
severe se recomandă internarea în spital pentru tratament intravenos de reechilibrare 
hidroelectolitică.

Cum poate fi prevenită infecţia cu rotavirus?
Igiena riguroasă a mâinilor şi spălarea alimentelor sunt foarte importante, însă nu sufici-
ente pentru a controla transmiterea virusului. Vaccinarea este singura modalitate eficientă 
de a proteja copilul de infecţia cu rotavirus.
Vaccinurile disponibile împotriva infecţiei cu Rotavirus sunt:
· rotarix (1 tulpină) - recomandare de administrare 2 luni — 4 luni
· rotateq (4 tulpini) - recomandare de administrare 2 luni — 4 luni — 6 luni
Acest vaccin este opțional!
Ambele sunt vaccinuri cu virus viu atenuat şi se administrează pe cale orală și se poate 
administra împreună cu celelalte vaccinuri obligatorii din schema de vaccinare.
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Dressinguri gustoase și 
sănătoase pentru salate 

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

nutriţie

Ți-ai propus ca în această toamnă să 
consumi preparate mai sănătoase? Unul 
din cele mai bune şi mai simple obiceiuri 

alimentare pe care le putem adopta în această 
perioada a anului este consumul zilnic al unei 
salate. Salata poate furniza organismului o 
gama variată de vitamine, minerale, fibre şi 
antioxidanţi. Acasă, pregatirea unei salate nu 
ne ia mai mult de 5 minute, partea cea mai 
bună fiind aceea că o putem face combinând 
legumele dorite şi punându-i dressingul care 
ne place. Mai mult decât atât, chiar şi cea mai 
banală salată poate să devină delicioasă dacă 
este combinată cu dressingul potrivit.
Câteva reţete uşoare de dressinguri: 
dressingul franţuzesc (vinegreta)
Ingrediente necesare : ulei de măsline extra-
virgin, oţet, muştar, sare, piper. Reţeta stan-
dard poate fi îmbogăţită prin adaos de plante 
aromate proaspete sau uscate, miere sau  
puţin usturoi tocat mărunt. Important este să 
foloseşti ingrediente de calitate. Oţetul poate 
fi de vin, balsamic sau de mere. Muştarul 
recomandat este cel de Dijon. Cât despre ulei, 
reţeta clasică este cu ulei de măsline, însă 
poţi da un plus de aroma cu un ulei de alune, 
nuci aromate, canola sau seminţe de stru-
guri. Piperul, evident, trebuie să fie proaspăt 

măcinat. Complimentează de minune o salata 
proaspată, servită cu crutoane proaspete.
dressing cu iaurt
Ingrediente necesare: iaurt grecesc, ulei de 
măsline, lămâie, usturoi mărunţit, pătrunjel 
mărunţit, sare, piper. Este un sos bun pentru 
salată verde, rucola sau valeriană.
dressing cu tahini
Ingrediente necesare: tahini, ulei de măsline, 
muştar, miere, lămâie. Tahini este o pastă 
care are la baza seminţe de susan coapte şi 
măcinate mărunt, cu o aroma uşoară de nucă 
şi este utilizată în bucătăriile din zona medite-
raneeană şi asiatică. Pasta tahini este o moda-
litate gustoasă de a introduce în alimentaţia ta 
antioxidanţi puternici şi grăsimi sănătoase, dar 
şi diverse vitamine şi minerale. Se potriveşte 
foarte bine la salatele cu năut şi linte sau peste 
legumele făcute la grătar.
Mod de preparare: Se pun toate ingredientele 
într-un borcan cu capac care se înşurubează, 
se adaugă apă, după care se agită puternic. 
Dressingul poate fi preparat și în cantități mai 
mari deoarece poate fi păstrat 2-3 zile la frigider, 
în borcan închis. Este important ca el să fie turnat 
peste salată doar în momentul servirii pentru 
ca frunzele acesteia să fie cât mai crocante. 
Orice salată care este stropită cu un dressing 
începe să se înmoaie datorită acțiunii acidului 
(oțet, zeamă de lămâie etc.) asupra frunzelor. 
Foarte important, cantitatea de dressing pentru 
o salată să nu depaşească 2-4 linguri. Salatele 
înseamnă sănătate şi plăcere să le consumăm: 
textura, mirosul şi culorile ne incită toate simţu-
rile, Nu doar pentru că au un gust bun şi ingre-
diente sănătoase, ci şi pentru faptul că pot lua 
ce formă doreşti. Poţi alege ingredientele care 
îţi plac, astfel încât să personalizezi chiar şi cea 
mai complicată salată. Fo
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Când ne lovim, avem tendinţa involuntară 
să punem mâna peste locul dureros. Tot 
atunci intensitatea durerii pare că scade. 

În acest articol vom prezenta cauza apariţiei 
acestui reflex şi ce metode de diminuare a 
durerii fără utilizarea medicamentelor folosim 
în recuperare.
Neuronii senzitivi transmit informaţii despre 
mediul extern (durere, senzaţie de rece, cald, 
presiune, etc.) spre măduva spinării. Durerea 
este transmisă prin câteva tipuri de fibre 
nervoase, dintre care le vom numi pe cele mai 
lente – fibre C, şi cele mai rapide – A-delta. La 
capătul opus, senzaţia de presiune (sau alte 
senzaţii precum rece, cald, etc) este transmisă 
de fibre chiar mai rapide decât A-delta.
Este necesar să menţionăm un articol publicat 
în 1965 de Roland Melzack şi Patrick Wall, cu 
titlul: “Pain Mechanisms: A New Theory”  în 
revista Science, în care autorii descriu un efect 
care a pus bazele terapiilor non-medicamen-
toase din prezent; descoperire pentru care, în 
acelaşi an, au luat premiul Nobel.
Aşadar, ce se întâmplă atunci când ne lovim şi 
frecăm imediat locul durerii?
În acel moment activăm „efectul de poartă”. Mai 
exact, mesajul  fibrelor care transmit senzaţia 
de presiune ajunge mai repede la măduvă decât 
cel al durerii. Pentru ce-a de-a doua senzaţie 
„poarta” este deja închisă: primul venit, primul 
servit. Este ca şi cum aţi suna undeva, dar linia 
este ocupată.
Acest fenomen explică de ce unele proceduri 
(aplicaţii de rece, cald, electroterapie, masaj) 
au un efect important în diminuarea durerii. 
„Poarta” din măduvă poate să împiedice 
trecerea durerii spre creier, să diminueze 
senzaţia sau să o lase să treacă.
Procesele descrise sunt complexe, iar modul 
în care ele se desfăşoară depinde de numeroşi 
factori: context personal, social, intensitatea 

durerii, integritatea funcţională a SNC, funcţio-
nalitatea sistemului endocrin, etc. De exemplu, 
intensitatea cu care simţim durerea poate 
să varieze în funcţie de cantitatea de endor-
fine (hormonul fericirii) prezentă în sânge la 
momentul respectiv (şi numeroşi alţi hormoni 
şi mediatori pe care nu îi vom nominaliza aici). 
Iată de ce unii sportivi resimt durerea provocată 
de traumatismele obţinute în timpul compe-
tiţilor de-abia după finalizarea acestora, când 
acţiunea endorfinei  începe să scadă.
Toate metodele pe care le folosim în recuperare 
funcţionează inclusiv pe baza acestui meca-
nism, fie că vorbim despre metode non-in-
vazive (kinetoterapie, masaj, electroterapie, 
termoterapie, etc.) sau invazive (dry-needling, 
acupunctură). De multe ori, aceste abordări 
terapeutice înlocuiesc  terapia medicamen-
toasă sau, cel puţin, permit utilizarea unei doze 
mai mici de medicamente, diminuând astfel 
efectele adverse pe care orice terapie antialgică 
medicamentoasă le are.
Despre cum acţionează mai exact metodele de 
recuperare veţi găsi în următoarele articole, iar 
dacă doriţi să vă convingeţi de eficienţa lor, nu 
ezitaţi să faceţi o programare la centrul nostru 
chiar astăzi !

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

Durerea: de ce o simțim 
diferit și cum putem să o 
diminuăm?

Autor: Fizioterapeut Polina Stan
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nord Srl
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 personal spălătorie auto;

 muncitori calificaţi şi necalificaţi 

în domeniul construcţiilor;

OFERIM CAZARE ȘI SALARII 

MOTIVANTE!

Relaţii la 0374.461.955 sau 

0745.45.46.47

Sc SPrint car Srl  

angazează:

Şofer autoutilitară

Manipulator covoare

relaţii la sediul din  

Piaţa doi Băieţi spre dancu  

sau la telefon 0746.839.664
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Când vine vremea să mănânci corect şi 
să începi să faci mişcare, nu există “Voi 
începe de mâine”. Mâine este boală. 

Beneficiile mișcării pentru organism sunt 
nenumarate, de la întărirea musculaturii, până 
la efectele benefice asupra psihicului, toate 
aduc un plus pentru starea ta de sănătate. Cu 
toții știm cât de important este să facem orice 
tip de mișcare pentru organism, dar mereu 
găsim scuze pentru a începe o schimbare. 
Sedentarismul este unul dintre factorii de risc 
pentru afecțiuni cardiovasculare alături de 
obezitate, hipertensiune și fumat. Practicarea 
mișcării reduce considerabil șansele de 
apariție a accidentelor vasculare cerebrale.
Activitatea fizică zilnică are efecte pozitive 
recunoscute asupra tuturor sistemelor din 
organism. O activitate fizică moderată, îndru-
mată și executată corect, practicată zilnic, 
poate îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții 
dumneavoastră.

Toate sistemele organismului pot beneficia de 
avantajele mișcării fizice zilnice:

 Sistemul nervos:
 îmbunătățeste capacitatea de concen-
trare, echilibrul, creativitatea și performanța 
intelectuală
 reduce stresul, anxietatea si frustrarea
 Sistemul osos:
 întărește oasele și îmbunătățeste puterea 
musculară și rezistența
 articulațiile devin mai flexibile
 reduce durerile de spate prin îmbunătățirea 
mobilității și o postură corectă
 reduce riscul de osteoporoză și fracturi
 Sistemul circulator:
 reduce riscul de îmbolnavire a inimii și de 
accident vascular cerebral
 îmbunătățeste circulația sângelui
 ajută la scăderea colesterolului "rău" (LDL) 
și creșterea colesterolului "bun" (HDL)
 ajută la reducerea tensiunii arteriale cres-
cute și previne apariția hipertensiunii arteriale
 Sistemul digestiv:
 ajută la controlul apetitului
 îmbunătățește digestia și eliminarea 
deșeurilor

Mișcarea  
și beneficiile ei
Autor: Alexandra Pavăl, fizioterapeut, manager Kineto Family

recuperare
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 Sistemul respirator:
 reduce rata declinului funcției pulmonare
 îmbunătățește capacitatea organismului de 
a folosi oxigenul
 Alte beneficii:
 dezvoltarea fizica armonioasă în perioada 
de creștere
 reduce probabilitatea de apariție a diabe-
tului și a unor tipuri de cancer
 ajută la menținerea unei greutăți corporale 
sănătoase
 îmbunătățește imaginea de sine și senti-
mentul de încredere
 îmbunătățeste sistemul imunitar
 ajută la odihna organismului prin îmbună-
tățirea calității somnului

Mișcarea fizică este în beneficiul sănătatii atât 
timp cât este făcută corect și continuu. Puteți 
apela la un kinetoterapeut cu experiență 
care în urma unei evaluări vă poate stabili un 
program de antrenament în funcție de afecți-
unile existente pentru ca rezultatele să fie pe 
măsura așteptărilor. 

Pentru pacienţii ce nu se pot deplasa din 
diverse motive medicale mergem și la domi-
ciliu pentru kinetoterapie. 

Programările se pot face atât telefonic la 
numărul 0742.742.743 cât și online pe site-ul 
www.kinetofamily.ro sau prin email progra-
mare@kinetofamily.ro; contact@kineto-
family.ro. “esenţa fericirii este sănătatea, 
iar a sănătăţii e mişcarea” - din acest motiv 
așteptăm să ne trecă pragul și persoane care 
vor să prevină și nu să trateze. Ne găsiţi pe 
strada Mihai Viteazu nr 26, lângă Liceul Petru 
Rareș de luni până vineri în intervalul orar 8-20, 
sâmbăta  9-13 (doar pe bază de programare).


