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Introducere 

 

 

Acest manual a fost gândit pentru a servi fizioterapuților, antrenorilor din 

cabinetele medicale care se ocupă de activitatea fizică a persoanelor cu probleme 

și cu dizabilități, în general specialiștilor implicați în recuperare medicală dar și 

celor care fac exerciții de sport cu persoanele cu probleme medicale, precum și 

pentru antrenorii care activează în sălile de sport. Ne-am focusat atenția pe mai 

multe paliere legate între ele. Am considerat oportun să prezentăm atât metode și 

tehnici prin care activitatea fizică poate fi dezvoltată, beneficiile activității fizice 

asupra oamenilor, cum influențează activitatea fizică în bine persoanele cu 

dizabilități și în special o nouă și revoluționară metodă, care se numește EMS și 

care poate ajuta persoanele cu dizabilități, cu probleme cardiace, cu obezitate și 

în general persoanele care nu pot face mișcare în mod natural. Foarte important 

este si faptul că această metodă poate fi utilizată de persoanele care nu au timp să 

facă un antrenament obișnuit, dar care ar dori acest lucru. 

Partea psihologică este de asemenea tratată în manual sub aspectul 

beneficiilor din efectuarea sportului și mișcării sportive, de exemplu, depresia 

poate fi tratată mai eficient dacă persoana face sport. 

Toate aceste informații sunt completate cu rezultatele unor studii de 

cercetare ca fundamentare științifică a cea ce am scris și cu o bibliografie bogată 

care poate fi consultată de cei care doresc să aprofundeze domeniul. 
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Principiile unei vieți bazate pe activitatea fizică 
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Scopul principal al acestui capitol este informarea asupra rolului pe care îl 

joacă activitatea fizică în starea de bine, dar și inactivitatea fizică în dezvoltarea 

bolii cronice și a morții premature. Confirmăm că există dovezi irefutabile ale 

eficienței activității fizice regulate în prevenirea primară și secundară a mai 

multor boli cronice (de exemplu, boli cardiovasculare, diabet, cancer, 

hipertensiune arterială, obezitate, depresie și osteoporoză) și moarte prematură. 

Se pare că există o relație liniară între activitatea fizică și starea de sănătate, 

astfel încât o creștere suplimentară a activității fizice și a condiției de fitness va 

duce la îmbunătățiri suplimentare ale stării de sănătate. 

Inactivitatea fizică este un factor de risc modificabil pentru bolile 

cardiovasculare și o varietate din ce în ce mai largă a altor boli cronice, inclusiv 

diabetul zaharat, cancerul (colon și sân), obezitatea, hipertensiunea, bolile osoase 

și articulare (osteoporoză și osteoartrită) și depresie. Prevalența inactivității fizice 

este mai mare decât cea a tuturor celorlalți factori de risc modificabili. 

De aceea este important pentru specialiștii în domeniu, în special pentru 

antrenori să cunoască felul în care activitatea sau inactivitatea fizică poate actiona 

asupra stării de sănătate fizică și psihică a persoanelor și bolile care pot fi 

influențate într-un mod pozitiv. 

Încep cu una dintre cele mai răspândite boli și anume, cea cardiovasculară 

și voi expune câteva dintre cele mai importante boli și interacțiunea acestora cu 

activitatea fizică. 
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Activitate fizică sau fitness fizic? 

 

Sănătatea fizică se referă la o stare fiziologică de bunăstare care răspunde 

cerințelor vieții de zi cu zi sau care oferă baza performanței sportive, sau ambele. 

Starea fizică legată de sănătate implică componentele stării fizice legate de starea 

de sănătate, inclusiv fitnessul cardiovascular, fitnessul musculo-scheletic, și 

metabolismul. În investigațiile epidemiologice activitatea fizică și condiția fizică 

sunt adesea utilizate în mod interschimbabil, de obicei, fitnessul este tratat ca o 

măsură mai exactă (deși indirectă) a activității fizice. 

Starea fizică pare a fi similară cu activitatea fizică în relația cu morbiditatea 

și mortalitatea, dar este mai puternic predictivă a rezultatelor sănătății decât 

activității fizice. Cele mai multe analize au arătat o reducere a mortalității cu cel 

puțin 50% în rândul persoanelor cu înaltă capacitate de a face sport, comparativ 

cu persoanele cu un nivel scăzut de a face activitate fizică. 

Cu toate acestea, atât activitatea fizică, cât și fitness-ul sunt predictori 

puternici ai riscului de deces. Pentru a obține estimări exacte ale activității fizice, 

mulți consultanți de fitness se bazează pe standardele primare pentru măsurarea 

cheltuielilor de energie, cum ar fi observarea directă a mișcării sau, în laborator, 

tehnica apei dublu marcată sau calorimetria indirectă. Pe o bază practică, însă, 

măsurile de activitate fizică și cheltuielile de energie se obțin prin utilizarea 

monitoarelor de frecvență cardiacă și senzori de mișcare (pedometre și 

accelerometre).  
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Evaluarea stării de sănătate fizică nu este adesea posibilă sau practică în 

investigațiile bazate pe populație. Din fericire, astfel de studii au fost în mod 

constant cele care au arătat un gradient invers al riscului pentru sănătate în 

grupurile de activitate fizică auto-raportate. Din perspectiva sănătății publice, 

Blair și colegii au susținut că este de preferat să încurajeze oamenii să devină mai 

activi din punct de vedere fizic, decât să devină apți din punct de vedere fizic. 

 

Fitness musculo-scheletic: o schimbare de paradigmă 

 

Îmbunătățiri ale indicatorilor stării de sănătate pot apărea ca urmare a 

creșterii nivelului de activitate fizică, în absența modificărilor de fitness aerobic. 

Acest lucru este evident în special în populațiile vârstnice, unde activitatea fizică 

regulată poate duce la reducerea factorilor de risc pentru boala cronică și 

dizabilitate fără a schimba semnificativ markerii tradiționali de performanță 

fiziologică (de exemplu, debitul cardiac și potențialul oxidativ). Mai mult, 

activitatea fizică de rutină poate îmbunătăți starea de fitness musculo-scheletică. 

Există dovezi din ce în ce mai mari că starea de fitness musculo-scheletică sporită 

este asociată cu o îmbunătățire a stării generale de sănătate și cu o reducere a 

riscului de boală cronică și dizabilitate.  

Starea de fitness musculo-scheletică pare a fi deosebit de importantă pentru 

persoanele în vârstă și capacitatea lor de a menține independența funcțională. De 

fapt, multe activități de viață zilnică nu necesită o putere aerobă mare, ci depind 

de una sau mai multe dintre componentele de fitness musculo-scheletice. După 

cum s-a menționat anterior „Mulți oameni în vârstă sănătoși pot fi la sau aproape 

de pragul funcțional pentru dependență, în care sunt în pericol să își piardă 

capacitatea de a desfășura activitățile de viață de zi cu zi. Odată cu agravarea 

suplimentară a stării de fitness musculo-scheletice, o persoană poate pierde 

capacitatea de a efectua activități zilnice, cum ar fi să se ridice de pe un scaun sau 

urcarea scărilor". Aceasta reprezintă un ciclu de declin, în care fitnessul musculo-
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scheletic redus duce la inactivitate și dependență suplimentară. După cum este 

ilustrat în Fig. 3, îmbunătățirile funcției musculo-scheletice au un potențial enorm 

pentru întârzierea sau eliminarea debutului dizabilității, dependenței și bolilor 

cronice. De exemplu, investigațiile longitudinale anterioare au relevat faptul că 

persoanele cu un nivel ridicat de forță musculară au mai puține limitări 

funcționale și incidențe mai mici de boli cronice, precum diabet, accident vascular 

cerebral, artrită, boală coronariană și tulburări pulmonare. 

 

 

Fig. 3: Relația teoretică între fitnessul musculo-scheletic și viața independentă de-a lungul vieții 

unei persoane.  

 

Pe măsură ce o persoană îmbătrânește, capacitatea sa musculo-scheletică 

(de exemplu, forța musculară, rezistența musculară, puterea musculară sau 

flexibilitatea) scade, astfel încât o afectare mică poate duce la dizabilitate. În 

prezent, multe persoane în vârstă trăiesc aproape sau sub pragul funcțional pentru 

dependență. Nivelurile ridicate ale (sau îmbunătățirile) stării musculo-scheletice 

vor spori capacitatea de a răspunde cerințelor vieții de zi cu zi și vor permite unei 

persoane să mențină independența funcțională pentru o perioadă mai mare. 

Două recenzii sistematice recente au relevat faptul că o capacitate sporită de 

capacitate musculo-scheletică este asociată în mod pozitiv cu independența 

https://www.cmaj.ca/content/cmaj/174/6/801/F3.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1
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funcțională, mobilitatea, homeostazia glucozei, sănătatea oaselor, bunăstarea 

psihologică și calitatea generală a vieții și este asociată negativ cu riscul de căderi, 

boli și moarte prematură. Intervențiile care îmbunătățesc starea musculo-

scheletică par a fi deosebit de importante pentru îmbunătățirea stării de sănătate 

a persoanelor în vârstă fragile (care au o rezervă musculo-scheletică scăzută). 

 Este clară importanța implicării în activități care impozitează sistemul 

musculo-scheletic și este susținută de constatări ale unei investigații 

epidemiologice recente. Aceste dovezi oferă sprijin direct pentru recenta 

recomandare ca antrenamentele de rezistență și exercițiile de flexibilitate să fie 

efectuate cel puțin de două ori pe săptămână pentru a menține statutul funcțional, 

a promova activitatea fizică pe tot parcursul vieții și a îmbunătăți calitatea 

generală a vieții. 

 

 

Câtă activitate fizică este suficientă? 

 

Este evident că activitatea fizică este esențială în prevenirea bolilor cronice 

și a morții premature. Cu toate acestea, îndoielile rămân pentru volumul optim 

(frecvența, durata și intensitatea exercițiului) și volumul minim pentru beneficiile 

pentru sănătate, în special efectele intensității (de exemplu, moderat v. Viguros) 

asupra stării de sănătate. Există dovezi că intensitatea activității fizice este 

asociată invers și liniar cu mortalitatea. Munca timpurie a lui Paffenbarger și 

asociații a relevat faptul că activitatea fizică regulată (cheltuieli> 2000 kcal [8400 

kJ] pe săptămână) a fost asociată cu o creștere medie a speranței de viață de la 1 

la 2 ani până la vârsta de 80 de ani și că beneficiile erau liniare chiar și la niveluri 

mai mici ale cheltuielilor de energie. Studiile ulterioare au arătat că o cheltuială 

energetică medie de aproximativ 1000 kcal (4200 kJ) pe săptămână este asociată 

cu o reducere de 20% -30% a mortalității cauzale. În prezent, majoritatea 

organizațiilor și profesioniștilor din domeniul sănătății și fitnessului pledează 
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pentru un volum minim de exerciții fizice care cheltuie 1000 kcal (4200 kJ) pe 

săptămână și recunosc beneficiile adăugate ale cheltuielilor energetice mai mari. 

Recent, cercetătorii au postulat că niveluri chiar mai mici ale cheltuielilor de 

energie săptămânale pot fi asociate cu beneficii pentru sănătate. Un volum de 

exerciții care este aproximativ jumătate din ceea ce este recomandat în prezent 

poate fi suficient, în special pentru persoanele extrem de decondiționate sau 

fragile și vârstnice. Cercetările viitoare sunt necesare pentru a determina dacă 

cheltuielile de până la 500 kcal (2100 kJ) pe săptămână oferă beneficii pentru 

sănătate. Dacă da, atunci persoanele anterior sedentare pot avea mai multe șanse 

să se implice în activitate fizică și să mențină un stil de viață activ. 

 

Relația doză-răspuns între activitatea fizică și starea de sănătate prezentată 

mai sus se referă în general la boli cardiovasculare și moarte prematură din orice 

cauză. Totuși, același lucru poate fi valabil și pentru alte prestații de sănătate 

asociate activității. De exemplu, așa cum am menționat anterior, nivelurile de 

exercițiu moderat intense (≥ 5,5 MET pentru cel puțin 40 de minute pe 

săptămână) și de fitness cardiovascular (> 31 ml oxigen pe kilogram pe minut) 

sunt strategii preventive eficiente împotriva diabetului de tip 2. La pacienții cu 
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diabet zaharat tip 2, mersul mai mult de 2 ore pe săptămână a fost, de asemenea, 

demonstrat că reduce riscul de deces prematur. 

În ceea ce privește cancerul, o revizuire a literaturii a relevat faptul că 

activitatea fizică moderată (> 4,5 MET), timp de aproximativ 30–60 minute pe 

zi, a avut un efect mai mare de protecție împotriva cancerului de colon și de sân 

decât activitățile cu intensitate scăzută. Cel mai mare beneficiu pentru reducerea 

incidenței cancerului de sân a fost observat în rândul femeilor care s-au angajat 

în 7 sau mai multe ore de activitate moderată pe săptămână. Dintre pacienții cu 

cancer, activitatea fizică echivalentă cu mersul de 1 sau mai multe ore pe 

săptămână a fost asociată cu îmbunătățirea supraviețuirii în comparație cu nici un 

exercițiu. Cel mai mare beneficiu a fost observat în rândul supraviețuitorilor de 

cancer care au efectuat exerciții echivalente cu 3-5 ore pe săptămână într-un ritm 

mediu. 

În ceea ce privește osteoporoza, relația doză-răspuns a activității fizice este 

mai puțin clară. Cu toate acestea, adaptările osteogene par să fie dependente de 

sarcină. În consecință, activitățile fizice care necesită impact sau încărcare 

semnificativă sunt, prin urmare, pledate pentru o sănătate optimă a oaselor. 

Distanțe de rulare de până la 24–20 km (24–32 km) pe săptămână au fost asociate 

cu acumularea sau menținerea densității minerale osoase. 

Cum duce activitatea fizică și starea de fitness la rezultate mai bune pentru 

sănătate? Mai multe mecanisme biologice pot fi responsabile pentru reducerea 

riscului de boală cronică și decesul prematur asociat activității fizice de rutină. 

Spre exemplu, activitatea fizică de rutină s-a dovedit a îmbunătăți compoziția 

corpului (de exemplu, prin adipozitatea abdominală redusă și controlul 

îmbunătățit al greutății), îmbunătățește profilele lipoproteinei lipidice (de 

exemplu, prin niveluri reduse ale trigliceridelor, creșterea nivelului crescut de 

lipoproteină [HDL] de colesterol și o scădere a raportului de lipoproteine cu 

densitate joasă [LDL], îmbunătățesc homeostazia la glucoză și sensibilitatea la 

insulină, reduce tensiunea arterială, îmbunătățește tonusul autonom, reduce 
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inflamația sistemică; scade coagularea sângelui, îmbunătățește fluxul sanguin 

coronarian, crește funcția cardiacă și îmbunătățește funcția endotelială. 

Inflamarea cronică, așa cum este indicat de nivelurile ridicate de circulație ale 

mediatorilor inflamatori, cum ar fi proteina C-reactivă, s-a dovedit a fi puternic 

asociată cu majoritatea bolilor cronice a căror prevenire a beneficiat de exerciții 

fizice. 

Antrenamentul prin exerciții fizice poate provoca reduceri marcate ale 

nivelului de proteine C-reactive. Fiecare dintre acești factori poate explica direct 

sau indirect incidența redusă a bolii cronice și moartea prematură în rândul 

persoanelor care se angajează în activitate fizică de rutină. Activitatea fizică de 

rutină este, de asemenea, asociată cu bunăstarea psihologică îmbunătățită. 

Bunăstarea psihologică este deosebit de importantă pentru prevenirea și 

gestionarea bolilor cardiovasculare, dar are și implicații importante pentru 

prevenirea și gestionarea altor boli cronice precum diabetul, osteoporoza, 

hipertensiunea, obezitatea, cancerul și depresia. 

Modificările funcției endoteliale pot fi o adaptare deosebit de importantă la 

activitatea fizică de rutină. S-a observat disfuncție endotelială cu îmbătrânirea, 

fumatul și stările de boli cronice multiple, incluzând boala coronariană, 

insuficiență cardiacă congestivă, accident vascular cerebral, diabet de tip 2, 

hipertensiune arterială, hipercolesterolemie și obezitate. S-a constatat că 

activitatea aerobă regulată îmbunătățește funcția vasculară la adulți, independent 

de modificările altor factori de risc și s-a spus că ar avea ca rezultat o îmbunătățire 

a funcției endoteliale mediate de stres la forfecare, ceea ce conferă un beneficiu 

pentru sănătate, unui număr de stări de boală. 

Deși majoritatea cercetărilor privind mecanismele modului în care 

activitatea fizică și fitness-ul îmbunătățesc rezultatele sănătății s-au ocupat de 

relația dintre bolile cardiovasculare și activitatea fizică, cercetătorii au evaluat, de 

asemenea, mecanismele principale responsabile de scăderea riscului și gravității 

stărilor individuale de boală. De fapt, în ciuda adaptărilor care sunt de un 
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beneficiu global pentru mai multe stări de boală, activitatea fizică are ca rezultat 

și adaptări specifice care afectează stările de boală individuale. De exemplu, în 

diabetul de tip 2, adaptările care afectează homeostazia cu glucoză sunt de o 

importanță deosebită. După cum a fost revizuit de Ivy, o serie de modificări 

(independent de modificările masei corporale apar ca urmare a activității fizice 

regulate, incluzând creșterea activității glicogenului sintazei și a hexokinazei, 

creșterea expresiei GLUT-4 și a mRNA și îmbunătățirea densității capilare 

musculare) rezultând în o serie de mecanisme pot explica reducerea cu 46% a 

ratelor de cancer observate cu activitate fizică regulată, inclusiv reduceri ale 

depozitelor de grăsimi, creșterea cheltuielilor de energie care compensează o 

dietă bogată în grăsimi, modificări legate de activitate ale hormonului sexual, 

niveluri, funcții imune, insulină și factori de creștere asemănătoare insulinei, 

generare de radicali liberi și efecte directe asupra tumorii. 

Majoritatea mecanismelor propuse au fost discutate în contextul 

adaptărilor cronice aduse de activitatea fizică de rutină. Cu toate acestea, 

cercetătorii au examinat recent importanța modificărilor acute ale factorilor de 

risc pentru boala cronică. O revizuire excelentă a temei de către Thompson și 

colegii săi a relevat faptul că exercițiile fizice acute și dinamice pot duce la 

modificări tranzitorii sub formă de reduceri ale nivelului trigliceridelor, creșteri 

ale nivelului de colesterol HDL, scăderi ale tensiunii arteriale (timp de 12-16 ore), 

reduceri ale rezistenței la insulină și îmbunătățirea controlului glucozei. Aceste 

schimbări acute indică rolul important pe care sesiunile de exerciții fizice îl au 

asupra stării de sănătate. 

 

 

Cauza și decesul cardiovascular 

 

Prevenirea primară 
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De la Morris și colegii din 1950 și Paffenbarger și a colegilor din 1970, au 

existat numeroase studii pe termen lung (în special implicând bărbați, dar mai 

recent femei, de asemenea) care au evaluat riscul relativ de deces din orice cauză 

și din boli specifice (de exemplu, boala carciovasculară) asociate cu inactivitatea 

fizică. S-a constatat că atât bărbații, cât și femeile care au raportat niveluri 

crescute de activitate fizică și de fitness au reducerea riscului relativ (cu 

aproximativ 20% -35%) de deces. Cercetările recente au relevat reduceri și mai 

mari ale riscului de deces din orice cauză și din boli cardiovasculare.  

De exemplu, a fi apt sau activ a fost asociat cu o reducere mai mare de 50% 

a riscului. Mai mult, o creștere a cheltuielilor de energie din activitatea fizică de 

1000 kcal (4200 kJ) pe săptămână sau o creștere a capacității fizice de 1 MET 

(echivalent metabolic) a fost asociată cu un beneficiu de mortalitate de 

aproximativ 20%. Femeile de vârstă mijlocie inactive fizic (care se angajează la 

mai puțin de o oră de exerciții fizice pe săptămână) au înregistrat o creștere de 

52% a mortalității cauzale, o dublare a mortalității cardiovasculare și o creștere 

de 29% a mortalității asociate cancerului, comparativ cu femeile active fizic. 

Aceste riscuri relative sunt similare cu cele pentru hipertensiune arterială, 

hipercolesterolemie și obezitate și se apropie de cele asociate fumatului moderat 

de țigară. Mai mult, se pare că persoanele care sunt în formă încă au alți factori 

de risc pentru boli cardiovasculare (vezi Fig. 1) pot avea un risc mai mic de 

moarte prematură decât persoanele care sunt sedentare fără factori de risc pentru 

bolile cardiovasculare. 
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Fig. 1: Riscuri relative de deces din orice cauză în rândul participanților cu diferiți factori de 

risc (de exemplu, istoric de hipertensiune arterială, boli pulmonare obstructive cronice [BPOC], 

diabet, fumat, indice de masă corporală ridicată [IMC ≥ 30] și nivel ridicat de colesterol total) 

[TC ≥ 5,70 mmol / L) care au obținut o capacitate de exercițiu mai mică de 5 MET (echivalenți 

metabolici) sau 5–8 MET, în comparație cu participanții a căror capacitate de exercițiu a fost 

mai mare de 8 MET. Barele de eroare reprezintă 95% intervale de încredere.  

 

O creștere a condiției fizice va reduce riscul de deces prematur și o scădere 

a condiției fizice va crește riscul. Efectul pare a fi gradat, astfel încât chiar și mici 

îmbunătățiri ale stării fizice sunt asociate cu o reducere semnificativă a riscului 

(Fig. 2). Într-un studiu, participanții cu cele mai ridicate niveluri de fitness fizic 

la început și care și-au menținut sau și-au îmbunătățit starea fizică pe o perioadă 

îndelungată au avut cel mai mic risc de moarte prematură (Fig. 2). Modificările 

îmbunătățite ale stării fizice la persoanele anterior sedentare au fost asociate cu 

îmbunătățiri mari ale stării de sănătate.  

 

 

https://www.cmaj.ca/content/cmaj/174/6/801/F1.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1
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Fig. 2: Relația dintre schimbările de stare fizică și modificările mortalității în timp. Participanții 

au fost evaluați la baza (PF1) și din nou 13 ani mai târziu (PF2). Raportul dintre PF2 / PF1 × 

100 a fost calculat pentru a evalua modificările de fitness fizice în perioada de studiu 

comparativ cu nivelul de fitness la momentul inițial. Pentru această cifră, participanții au fost 

grupați în funcție de quartile de fitness (Q1 = cel mai potrivit, Q4 = cel mai potrivit) pentru 

evaluarea de bază și la quartile pentru schimbarea de fitness de la linia de bază la urmărirea de 

13 ani (Q1 PF2 / PF1 = cea mai mică schimbare , Q4 PF2 / PF1 = cele mai multe schimbări).  

 

O revizuire sistematică recentă a literaturii referitoare la prevenția primară 

la femei a relevat că a existat o relație inversă gradată între activitatea fizică și 

riscul de deces cardiovascular, iar femeile cele mai active au un risc relativ de 

0,67 (IC 95% 0,52 - 0,85) comparativ cu cel mai puțin activ grup. Aceste efecte 

de protecție au fost observate cu cel puțin 1 oră de mers pe săptămână. 

În rezumat, studiile observaționale oferă dovezi convingătoare că activitatea 

fizică regulată și un nivel ridicat de fitness sunt asociate cu un risc redus de moarte 

prematură din orice cauză și de boli cardiovasculare, în special în rândul 

bărbaților și femeilor asimptomatice. Mai mult decât atât, pare să existe o relație 

doză-răspuns, astfel încât persoanele care au cel mai ridicat nivel de activitate 

fizică și fitness prezintă cel mai mic risc de deces prematur. 

 

https://www.cmaj.ca/content/cmaj/174/6/801/F2.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1
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Prevenirea secundară a bolilor cardiovasculare 

 

Beneficiile activității fizice și fitnessului se extind la pacienții cu boli 

cardiovasculare consacrate. Acest lucru este important, deoarece pentru un timp 

îndelungat au fost recomandate pacienților cu boli de inimă odihnă și inactivitate 

fizică. Câteva analize sistematice au arătat clar importanța angajării în exerciții 

fizice obișnuite pentru atenuarea sau inversarea procesului bolii la pacienții cu 

boli cardiovasculare. De exemplu, o revizuire sistematică și meta-analiză a 48 de 

studii clinice au relevat că, în comparație cu îngrijirea obișnuită, reabilitarea 

cardiacă a redus semnificativ incidența morții premature din orice cauză și în 

special din cauza bolilor cardiovasculare. S-a dovedit că o cheltuială energetică 

de aproximativ 1600 kcal (6720 kJ) pe săptămână este eficientă pentru a stopa 

evoluția bolii coronariene și s-a dovedit că o cheltuială energetică de aproximativ 

2200 kcal (9240 kJ) pe săptămână este asociată cu reducerea pacienților cu boli 

de inimă. Antrenamentele cu intensitate scăzută (de ex., Exerciții fizice cu mai 

puțin de 45% din puterea aerobă maximă) au fost, de asemenea, asociate cu o 

îmbunătățire a stării de sănătate în rândul pacienților cu boli cardiovasculare. Cu 

toate acestea, intensitatea minimă de antrenament recomandată pacienților cu boli 

de inimă este, în general, de 45% din rezerva de ritm cardiac.  

În rezumat, activitatea fizică regulată este în mod clar eficientă în 

prevenirea secundară a bolilor cardiovasculare și este eficientă în atenuarea 

riscului de deces prematur în rândul bărbaților și femeilor. 

 
 

Diabetul zaharat 

 

Prevenirea primară 

 

Atât tipurile de exerciții aerobe, cât și cele de rezistență s-au dovedit a fi 

asociate cu un risc scăzut de diabet de tip 2. Într-un studiu prospectiv, fiecare 
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creștere a cheltuielilor energetice de 500 kcal (2100 kJ) pe săptămână a fost 

asociată cu o incidență scăzută a diabetului zaharat tip 2 cu 6% (risc relativ 0,94, 

IC 95% -0,90 la 0,98)). Acest beneficiu a fost deosebit de evident în rândul 

persoanelor cu risc ridicat de diabet (adică a celor cu un indice de masă corporal 

ridicat), constatare care a fost susținută de câțiva alți investigatori. De exemplu, 

dintre 21 271 de medici de sex masculin, cei care au raportat săptămânal activitate 

fizică suficientă pentru a provoca transpirația au avut o incidență redusă de diabet 

de tip 2. De asemenea, s-a dovedit că nivelurile de activitate fizică moderat 

intensă (≥ 5,5 MET pentru cel puțin 40 de minute pe săptămână) și de fitness 

cardiovascular (> 31 ml oxigen pe kilogram pe minut) sunt protectoare împotriva 

dezvoltării diabetului de tip 2 la vârsta mijlocie bărbații, cu un efect și mai mare 

în rândul celor cu risc ridicat de diabet. 

Mai mulți investigatori au raportat o incidență redusă a diabetului de tip 2 

în rândul persoanelor cu risc ridicat (de exemplu, cei care sunt supraponderali) 

după intervențiile în stilul de viață. O revizuire pe această temă a concluzionat că 

pierderea în greutate modestă prin dietă și exercițiile fizice au redus incidența 

bolii în rândul persoanelor cu risc ridicat cu aproximativ 40% –60% în 3–4 ani. 

O intervenție de stil de viață care a inclus activitate fizică moderată timp de cel 

puțin 150 de minute pe săptămână s-a dovedit a fi mai eficientă în reducerea 

incidenței diabetului. Acesta a arătat că doar 7 persoane ar trebui să fie „tratate” 

cu intervenția în stilul de viață pentru a preveni un singur caz de diabet pe o 

perioadă de 3 ani. 

În rezumat, creșterea cercetării susține importanța activității fizice 

obișnuite pentru prevenirea primară a diabetului de tip 2. Cercetări suplimentare 

sunt justificate pentru a descoperi metodele ideale (de exemplu, rezistență v. 

Antrenament aerobic) și nivelurile de intensitate ale exercițiului. 

 

 

Prevenirea secundară 
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Intervențiile la exerciții sunt, de asemenea, eficiente în tratarea diabetului. 

Un studiu prospectiv a arătat că mersul a cel puțin 2 ore pe săptămână a fost 

asociat cu o reducere a incidenței morții premature de 39% -54% din orice cauză 

și 34% -53% din boli cardiovasculare în rândul pacienților cu diabet. Mai mult 

decât atât, mersul care a dus la creșteri moderate ale ritmului cardiac și al 

respirației a fost asociat cu reduceri semnificative ale mortalității pentru toate 

cauzele (rata de risc 0,57, IC 95% 0,41 până la 0,80) și mortalitatea 

cardiovasculară (rata de risc 0,69, IC 95% 0,43 până la 1,09). Într-un alt studiu, 

bărbații inactivi din punct de vedere fizic cu diabet zaharat de tip 2 au avut un risc 

crescut de 1,7 ori de moarte prematură, comparativ cu bărbații activi fizic cu 

diabet de tip 2. Această diferență a fost observată și la persoanele cu sindrom 

metabolic. 

Au fost efectuate mai multe studii clinice pe această temă. S-a dovedit că 

atât antrenamentul aerobic cât și rezistența sunt de folos pentru controlul 

diabetului; cu toate acestea, antrenamentul de rezistență poate avea beneficii mai 

mari pentru controlul glicemic decât poate avea antrenamentul aerobic. O meta-

analiză a 14 studii controlate (11 randomizate) a relevat faptul că intervențiile la 

efort au dus la o reducere semnificativă, dar clinic și statistic semnificativă a 

hemoglobinei glicozilate (0,66%) comparativ cu nici o intervenție de efort; în 

majoritatea studiilor, participanții la grupurile de exercițiu și de control au fost 

tratati concomitent cu agenți hipoglicemici orali. Acest nivel de schimbare este 

similar cu cel observat în studii care compară terapia intensivă de scădere a 

glucozei cu tratamentele convenționale, schimbare despre care se știe că este 

asociată cu o reducere de 42% a mortalității asociate diabetului. 

În rezumat, intervențiile de exerciții pentru pacienții cu diabet sunt benefice 

în îmbunătățirea homeostazei cu glucoză. Studiile prospective cu urmărire 

adecvată arată o asociere puternică între exercițiile fizice și ratele reduse de deces 

din orice cauză și în special din diabet. Cercetările viitoare vor trebui să se 
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concentreze pe examinarea efectelor dozei (intensitatea și frecvența exercițiului). 

 

 

Cancer 

Prevenirea primară 

 

Mai multe recenzii seminale au fost publicate cu privire la relația dintre 

cancer și activitatea fizică de rutină. Din literatura de specialitate disponibilă 

(inclusiv peste 100 de studii epidemiologice), se pare că activitatea fizică de 

rutină este asociată cu reduceri ale incidenței cancerului specific, în special 

cancerului de colon și de sân. O revizuire sistematică a studiilor epidemiologice 

a relevat faptul că activitatea fizică moderată (> 4,5 MET (echivalentă cu cosirea 

gazonului)) a fost asociată cu un efect protector mai mare decât activitățile cu o 

intensitate mai mică. Bărbații și femeile active din punct de vedere fizic au 

prezentat o reducere de 30% -40% a riscului relativ de cancer de colon, iar femeile 

active din punct de vedere fizic, cu o reducere de 20% -30% a riscului relativ de 

cancer la sân, în comparație cu omologii lor inactivi. 

În rezumat, există dovezi convingătoare că activitatea fizică de rutină este 

asociată cu reducerea incidenței cancerului specific, în special cancerul de sân și 

de colon. 

 

Prevenirea secundară 

 

Există o lipsă de informații cu privire la eficacitatea activității fizice în 

prevenirea morții prin cancer sau din orice cauză la pacienții cu cancer. Un studiu 

de urmărire timpuriu (5,5 ani) care a implicat femei cu cancer de sân a scos la 

iveală o asociere mică între activitatea fizică recreativă totală și riscul de deces 

din cauza cancerului de sân; cu toate acestea, studiul a avut unele limitări 

importante. Două studii de urmărire recente care au implicat pacienți cu cancer 



23 
 

(cancer de sân și de colon) au relevat că o activitate fizică crescută auto-raportată 

a fost asociată cu o scădere a recurenței cancerului și a riscului de deces din cauza 

cancerului. O anchetă a relevat o reducere de 26% -40% a riscului relativ de deces 

cauzat de cancer și reapariția cancerului de sân printre cele mai active femei, 

comparativ cu cele mai puțin active. Alte studii au arătat asocieri similare. Există 

eforturi continue pentru a înțelege mecanismul acestui efect de supraviețuire, 

inclusiv efectele exercițiului fizic asupra eficacității chimioterapiei. De 

asemenea, s-a demonstrat că activitatea fizică regulată este asociată cu o 

îmbunătățire a calității generale a vieții și a stării de sănătate a pacienților cu 

cancer. 

În rezumat, activitatea fizică regulată pare să ofere un beneficiu pentru 

sănătatea pacienților cu cancer consacrat. 

 

 

 

 

Osteoporoza 

Prevenirea primară 

 

Exercițiul cu greutăti, în special efortul de rezistență, pare să aibă cele mai 

mari efecte asupra densității minerale osoase. Într-o revizuire, mai multe rapoarte 

transversale au arătat că persoanele care au făcut antrenamente de rezistență au 

crescut densitatea mineralelor osoase în comparație cu cele care nu au făcut un 

astfel de antrenament. În plus, sportivii care s-au angajat în sporturi cu impact 

mare au avut tendința de a avea o densitate minerală osoasă crescută comparativ 

cu sportivii care s-au angajat în sporturi cu impact scăzut. 

Numeroase studii longitudinale au examinat efectele antrenamentului 

exercițiilor fizice asupra sănătății oaselor la copii, adolescenți și adulți tineri, de 

vârstă mijlocie și vârstnici. 
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Deși numărul de studii și numărul total de participanți examinați sunt 

relativ mici în comparație cu cei din literatură care vorbesc de bolile 

cardiovasculare, există dovezi convingătoare că activitatea fizică de rutină 

împiedică pierderea osoasă asociată cu îmbătrânirea. Într-o meta-analiză, s-au 

găsit programe de antrenament pentru a preveni sau inversa aproape 1% din 

pierderea osoasă pe an la nivelul coloanei lombare și a gâtului femural, atât la 

femeile aflate în perioada pre-menopauză.  

Riscul și incidența fracturilor sunt, de asemenea, reduse în rândul 

persoanelor active. Dintre 3262 de bărbați sănătoși (vârsta medie de 44 de ani) 

urmată timp de 21 de ani, activitatea fizică intensă la început a fost asociată cu o 

incidență redusă a fracturii de șold (raport de pericol 0,38, IC 95% 0,16 până la 

0,91). Această observație susține constatările dintr-o investigație anterioară în 

care ratele de fractură au fost mai mici în rândul persoanelor care au desfășurat 

mai multe activități decât în rândul persoanelor sedentare. 

În rezumat, activitatea fizică de rutină pare a fi importantă în prevenirea 

pierderii densității minerale osoase și a osteoporozei, în special la femeile aflate 

în postmenopauză. Beneficiile depășesc clar riscurile potențiale, în special la 

persoanele în vârstă. 

 

Prevenirea secundară 

 

Antrenamentul la efort este eficient în îmbunătățirea densității osoase la 

femeile în vârstă (75-85 de ani) cu densitate minerală osoasă scăzută. Timp de 6 

luni, 98 de femei au fost la întâmplare desemnat să participe la antrenament de 

rezistență (n = 32), antrenament de agilitate (n = 34) sau întindere (exercițiu vag, 

n = 32). Antrenamentul de agilitate a dus la o creștere semnificativă a densității 

osoase corticale cu 0,5% (eroare standard a mediei [SEM] 0,2%) la axul tibial, 

iar antrenamentul de rezistență a dus la o creștere semnificativă a densității osoase 

corticale cu 1,4% (SEM 0,6% ) la arborele radial; grupul de întindere a înregistrat 
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pierderi în densitatea osoasă corticală. Mai mult, un studiu care a implicat femei 

osteopenice postmenopauzice precoce a relevat faptul că un program de 

antrenament intensiv de 2 ani a fost eficient în atenuarea ratei pierderii osoase. 

În rezumat, dovezile preliminare indică faptul că activitatea fizică regulată este o 

strategie preventivă eficientă secundară pentru menținerea sănătății oaselor și 

pentru lupta împotriva osteoporozei. 

 

Rezumat  

 

Există dovezi incontestabile că activitatea fizică regulată contribuie la 

prevenirea primară și secundară a mai multor boli cronice și este asociată cu un 

risc redus de deces prematur. Se pare că există o relație liniară clasificată între 

volumul activității fizice și starea de sănătate, astfel încât persoanele cele mai 

active din punct de vedere fizic prezintă cel mai mic risc. Cu toate acestea, cele 

mai mari îmbunătățiri ale stării de sănătate se văd atunci când persoanele care 

sunt cele mai puțin în formă devin active fizic.  

Persoanele care se angajează la exerciții fizice pot obține beneficii 

suplimentare pentru sănătate. Programele de promovare a sănătății ar trebui să 

vizeze persoane de toate vârstele, deoarece riscul de boli cronice începe în 

copilărie și crește odată cu vârsta. 
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Capitolul 2 

Activitatea fizică și aplicații ale acesteia 

Kineto-terapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

Kineto terapia este definită drept combinația diferitelor sisteme de 

vindecare, cu un scop final de a alina și vindeca durerea fizică și psihosomatică 

și de a restabili echilibrul emoțional (Ahrens, Kollef, Stewart și Shannon, 2004). 

Se acordă o atenție adecvată problemei specifice și dimensiunilor sale multiple, 

cu accent special pe conceptul de comunicare. 

TK a cunoscut în ultimii ani o creștere masivă atât în cunoștințe științifice, 

cât și profesionale și în utilizare de către pacienți, ceea ce a dus la rezultate 

pozitive atât în ceea ce privește sănătatea mentală cât și cea fizică (Delaney, Gray, 

Laupland, & Zuege, 2006; Prasarn, Zhou, Conrad, Del Rossi, Debose, Horodyski, 

et al, 2012). Prin urmare, impactul pozitiv al KT în sănătatea oamenilor este un 

fapt de la sine înțeles și, ca atare, trebuie examinat pentru a oferi o perspectivă 
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suplimentară care poate contribui la cunoștințele academice și profesionale 

existente, care vor fi în cele din urmă transferate la nivel practic, în beneficiul 

beneficiarilor. Toate problemele menționate mai sus sunt considerate de o 

importanță primară și sunt de așteptat să permită înțelegerea mai profundă a 

necesității de a se concentra pe TK ca o formă alternativă de tratament medical 

pentru un număr mare de grupuri de populație, cum ar fi persoanele în vârstă și 

sportivii, persoanele cu dizabilităti care au o nevoie mai mare de un astfel de 

tratament; în consecință, toate acestea trebuie examinate într-o manieră eficientă. 

Comunicarea a fost identificată ca o modalitate de a schimba în mod liber 

idei și de a le transfera într-un mod benefic pentru alții (Daft, 2008; Peters, 2013; 

Spicer, 2017; Garcia, 2018). Conceptul de Comunicare a fost, de asemenea, 

identificat ca având mai multe forme, cum ar fi Bazat pe Canale de Comunicare 

și Bazat pe Scop și Stil. În plus, pe baza celor de mai sus, au fost definite alte 

forme majore de Comunicare. Acestea se referă la Verbală, Non-Verbală, Orală, 

Scrisă, Față în Față, la Distanță, Formale și Informale (bazate pe Scop și Stil) 

(EDUCBA, 2018). 

Procesul de comunicare în interacțiunea dintre antrenori sau cadre 

medicale și beneficiari în activitatea fizică și sportivă nu poate fi subminat, 

deoarece constituie un mod fin de promovare a schimbărilor și a mijloacelor să 

se înțeleagă reciproc, să promoveze mai multe tipuri de activități și să se asigure 

că activitățile lor vor deveni într-adevăr eficiente și benefice pentru toate părțile 

implicate (Oskouhi, Mohammadi și Rezvanfar, 2013; Bambaeeroo și Shokrpour, 

2013). Comunicarea ca instrument științific a cunoscut o creștere și o importanță 

masivă, deoarece este utilizată pe scară largă în dezvoltarea Cercetării profunde 

și semnificative, care poate oferi o perspectivă solidă în multe domenii științifice 

diferite. S-a identificat că Comunicarea are un impact major în domeniul fitness-

ului și activității sportive, asupra unor aspecte precum cel al Tehnologiei 

Informației (IT), deoarece permite profesioniștilor să-și organizeze într-un mod 

mult mai bun activitățile lor. 
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Prin urmare, este esențial să identificăm rolul Comunicării ca un instrument 

major în acest domeniu și modul în care aceasta poate fi folosită de antrenori și 

participanți. Pentru a asigura eficacitatea comunicării, este necesară o gândire 

critică a tuturor celor implicați. Un obiectiv strategic major pentru orice 

profesionist cum ar fi antrenorii, medicii, asistenții medicali, formatorii personali, 

kinetoterapeuții, fizioterapeutul, etc., urmează să dezvolte mediul adecvat pentru 

a se asigura că comunicarea dintre ei și clienții lor trebuie să prevaleze în 

permanență. Se preconizează că aceasta le va oferi capacitatea de a-și promova 

terapiile și toate celelalte activități posibile, astfel încât să fie benefice pentru 

toate părțile implicate, cu o atenție specială asupra clienților, deoarece aceștia vor 

primi tratamentul final. Desigur, aceste acțiuni vor avea, de asemenea, beneficii 

paralele pentru antrenori, deoarece vor primi un feedback pozitiv; necesar 

dezvoltării lor atât pe dimensiuni practice, cât și profesionale. În plus, acest lucru 

poate duce la înțelegere reciprocă, respect și încredere. 

Pentru a asigura tot obiectivul menționat mai sus, este necesară o strategie 

clară cu stabilirea obiectivelor pentru profesioniști. Strategia va permite 

antrenorilor să dezvolte abilități critice, manageriale și de conducere, esențiale 

pentru orice profesionist și în orice afacere care încearcă să se bucure de o 

dezvoltare durabilă. 

Impactul IT în strategia generală este de o importanță deosebită, iar 

identificarea sa trebuie să constituie aprioritate, deoarece poate oferi tuturor 

participanților cunoștințele adecvate, să asigure eficacitatea proiectelor în 

derulare și să stabilească un set durabil de canale de comunicare care vor deveni 

benefice pentru toți participanții.  

TK permite clienților să se implice în activități de grup și să comunice cu 

profesioniștii din sănătate, precum și cu alte persoane cu dificultăți similare. 

Dance Therapy este una din activitățile aplicate într-o serie de experiențe kinetice, 

deoarece cuprinde o gamă largă de abordări, cum ar fi mișcarea creativă, în 

special în spectacole în fața altor oameni, improvizație, reprezentare și joc în 
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grup; prin urmare, îmbunătățirea încrederii generale. Copiii sunt încurajați să 

participe la astfel de acțiuni, deoarece pot dezvolta abilități de comunicare 

specifice, atât verbale, cât și non-verbale, și își pot recăpăta imaginea corpului și 

a lor înșiși și pot construi relații (Charalambous, 2018). 

Impactul Terapiei de Dans ca parte a TK și a Comunicării nu se limitează 

doar la copii; în schimb, este considerat important pentru mai multe grupe de 

vârstă, iar aplicarea sa asupra acestor grupuri poate avea un impact pozitiv 

substanțial. În mai multe țări avansate, cum ar fi Germania, Canada și SUA, 

Dance Therapy a fost aplicată pe scară largă ca parte a unei politici TK strategice 

mai largi, care permite profesioniștilor să dezvolte canale de Comunicare non-

verbale mai eficiente cu pacienții. Persoanele în vârstă, precum și alte grupuri 

defavorizate au beneficiat pe scară largă de această politică strategică, ceea ce a 

dus la rezultate pozitive în domeniul incluziunii sociale și la încurajarea 

comunicării. 

Cu toate acestea, experiența acumulată de la participarea la sălile de clasă 

cu copii de mai multe vârste poate deveni extrem de benefică pentru antrenori, 

deoarece își pot transfera experiențele (Ehrenreich, 2015). În consecință, 

diseminarea experienței este evaluată de o importanță ridicată care trebuie 

examinată critic pentru a oferi beneficiile adecvate care trebuie transferate întregii 

populații care are nevoie de astfel de activități. 

Impactul TK a fost extins la conceptul de logopedie, deoarece acest lucru 

este extrem de important pentru mai multe grupe de vârstă, copiii mici fiind în 

centrul acestei probleme, deoarece identificarea timpurie a problemelor oferă 

profesioniștilor din fitness posibilitatea de a dezvolta canale de comunicare 

specifice și o gamă largă de alte măsuri eficiente pentru a se asigura că acestea 

vor aborda problema în primele etape. Acest lucru crește șansele de a îmbunătăți 

condițiile clienților și de a-i duce la o calitate a vieții mult mai bună, atât pentru 

pacienți, cât și pentru familiile lor, deoarece aceste probleme afectează în mod 
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clar întregul mediu familial, excluderea socială putând fi un posibil impact 

negativ ( Barkmeier-Kraemer & Clark, 2017). 

Impactul pozitiv al Logopediei ca parte integrantă a TK trebuie, de 

asemenea, identificat în aspecte precum probleme specifice cu care se confruntă 

persoanele care suferă de o astfel de problemă. Potrivit The Royal College of 

Speech and Language Therapists (RCSLT), 2019) „Aproximativ 80% dintre 

copiii cu tulburări emoționale și de comportament au deficite semnificative de 

limbaj, cel puțin 40% dintre supraviețuitorii de accident vascular cerebral vor 

avea inițial unele dificultăți de înghițire. Dacă sunt lăsate netratate, dificultățile 

de înghițire pot duce la pneumonie și șederi mai lungi în spital și până la 80% 

dintre persoanele cu dizabilități de învățare au o nevoie de comunicare". Această 

identificare a permis unui număr mare de profesioniști să se concentreze pe 

dezvoltarea de noi modalități de comunicare cu pacienții și rudele lor pentru a le 

permite să înțeleagă nevoia de tratament continuu și de comunicare între toate 

părțile implicate. Mai precis, a fost dezvoltată comunicarea augmentativă și 

alternativă (AAC), care este considerată ca o modalitate eficientă, nu numai 

pentru comunicarea cu pacienții, ci și ca un instrument eficient care îmbunătățește 

substanțial calitatea generală a vieții pe termen lung cu impact pozitiv. 

Pentru a asigura eficacitatea AAC a fost dezvoltat un set specific de 

instrumente și acțiuni esențiale pentru stabilirea unei baze eficiente de 

comunicare pentru toți antrenorii și clienții. Printre altele, setul specific de 

instrumente include Gesturi, Simboluri, Panouri Word, Panouri de comunicare, 

Cărți și Asistențe de comunicare cu ieșire vocală (VOCAs)  

 

Probleme de comunicare 

 

Impactul comunicării augmentative și alternative (AAC) în termeni de 

comunicare are o valoare istorică îndelungată pentru antrenori, deoarece le-a 

permis să devină mai eficienți, să identifice noi probleme legate de clienții lor și 
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să creeze un mediu pozitiv pentru cercetări mai profunde. Aceasta a dus la 

beneficii masive de comunicare pozitive atât pentru antrenori cât și pentru clienți 

(Bates, 1976; ASLHA, 1981; Glennen și DeCoste; Fried-Oken & Bersani, 2000; 

ASLHA, 2005). 

Antrenorii folosesc „Abordările AAC completează sau înlocuiesc vorbirea 

naturală cu opțiuni care încorporează utilizarea unui tip de dispozitiv, de la 

sisteme simple de comunicare cu imagini până la dispozitive complexe de 

generare a vorbirii și/sau opțiuni neasistente care implică doar corpul individului, 

cum ar fi limbajul semnelor ”(Golden, 2011, p.1). Ca urmare a acestui accent pe 

aceste proceduri de comunicare, antrenorii au reușit să dea rezultate pozitive nu 

numai din punct de vedere al vorbirii, dar și asupra psihologiei îmbunătățite 

pentru clienți. Acest lucru a dus, de asemenea, la niveluri mai mari de incluziune 

socială, deoarece aceasta a constituit una dintre problemele majore cu care aceste 

grupuri de persoane se confruntă înainte și în perioadele lor dificile. Terapiile de 

grup au permis, de asemenea, profesioniștilor să asigure eficiența canalelor de 

comunicare și să-și ajute clienții să se simtă mai confortabil. 

AAC a fost asociat științific cu o serie de domenii care au beneficiat ca 

urmare a aplicării acestei proceduri cuprinzătoare (Hudson și colab., 2007; 

Hudson et al., 2013). Mai precis, tulburările de vorbire motorie dobândite, afazia, 

leziunea creierului, surditatea, dizabilitățile de învățare, tulburările motorii, 

deficiența multisenzorială, tulburările neurologice progresive, accidentul 

vascular cerebral și vocea, sunt printre altele care au fost influențate pozitiv, 

permițând Profesioniștilor să furnizeze servicii de înaltă calitate și să se asigure 

că pacienții lor vor deveni activi și vor beneficia de această procedură de 

comunicare (Gesi et.al., 2000). 

Mai jos este prezentat un scurt rezumat al categoriilor de mai sus pentru a 

permite o mai bună înțelegere a modului în care acestea pot fi asociate și 

beneficiază de aplicarea AAC de către Profesioniști. Rezumatul scurt AAC 

prezentat se concentrează pe furnizarea cunoștințelor de bază nu numai a tuturor 
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elementelor menționate mai sus legate de AAC, ci și a modului în care aceste 

elemente pot fi utilizate într-o manieră atât de eficientă, care să permită 

îmbunătățirea continuă. 

În plus, brief-ul constituie o piatră de temelie deoarece oferă capacitatea nu 

numai de a obține o informație valoroasă asupra tuturor problemelor legate de 

AAC, dar, cel mai important, de a trage un set eficient de concluzii și 

recomandări. 

 

Tulburări de vorbire motorie dobândite 

 

Tulburările de vorbire motorie includ două categorii primare, apraxia și 

disartria. AAC le permite pacienților să-și îmbunătățească capacitatea prin laringe 

cu corzile vocale, buzele, limba, maxilarul și sistemul respirator. Toate acestea 

creează un mediu pozitiv prin care comunicarea activă le îmbunătățește 

capacitatea de a depăși obstacolele specifice și se implică în activități pe termen 

lung, nu numai cu Profesioniști, dar, cel mai important, pentru a spori 

comunicarea cu alte persoane care se confruntă cu probleme similare 

(NUCASLL, 2018). 

Oamenii de știință se concentrează pe implementarea acțiunilor de 

comunicare pentru a informa publicul despre necesitatea de a avea cunoștințe 

adecvate și a fi pregătiți în cazul în care o astfel de problemă se dezvoltă în mediul 

familial. Prognoza afecțiunii neurologice de bază are într-adevăr mai multe 

beneficii care trebuie luate în considerare de către Profesioniști; cu toate acestea, 

pe de altă parte, publicul trebuie să se asigure că va fi pregătit pentru orice 

eveniment improbabil și nefericit. Drept urmare, toate formele de comunicare, 

atât formale și informale, cât și toate celelalte care au fost clarificate în secțiunea 

Comunicare, trebuie considerate adecvate pentru aplicarea AAC. O astfel de 

abordare va permite doar înțelegerea mai profundă a tuturor problemelor legate 

și va oferi capacitatea de a obține o cunoaștere cuprinzătoare. 
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Afazie 

 

Conform Asociației Naționale a Afaziilor din SUA (2019) „Afazia este o 

afectare a limbajului, afectând producerea sau înțelegerea vorbirii și capacitatea 

de a citi sau de a scrie. Afazia se datorează întotdeauna unei leziuni la nivelul 

creierului, cel mai frecvent cauzată de un accident vascular cerebral, în special la 

persoanele în vârstă. ”Dezvoltarea tehnologică recentă în mai multe aspecte ale 

vieții a dus la îmbunătățirea modului în care mai multe grupuri de Profesioniști 

în Sănătate abordează pacienții care suferă de Afazia, folosirea comunicării 

augmentative și alternative (AAC) ca parte a tratamentelor cu afazie constituie o 

prioritate, deoarece a fost legată de impactul pozitiv asupra mai multor grupuri 

de pacienți, în special în ceea ce privește diviziunea de vârstă. Diferențele de 

vârstă, cum ar fi 20-35, 35-50 și 50+, constituie unele dintre grupurile care au 

cunoscut influența pozitivă ca strategie de comunicare generală ca parte a AAC. 

Profesioniștii folosesc logopedie ca parte a AAC pentru a permite pacienților să 

îmbunătățească identificarea obiectelor, recunoașterea simbolurilor, 

îmbunătățirea post-accident vascular cerebral și comunicarea cu rudele lor (Chun, 

2010; Franco, Carleto, Lamônica și Caldana, 2015). Profesioniștii din domeniul 

fitness folosesc mai multe materiale ca instrumente pentru a-și stimula pacienții 

pentru a deveni mai activi. Printre altele folosesc mai multe aspecte ale 

comunicării, care au fost deja conturate, cum ar fi cele verbale și non-verbale. 

Toate acestea constituie o prioritate pentru care le permite să devină mai creativi 

și să încurajeze clienții lor cu probleme să continue participarea la activitățile 

sportive (Ferreira, Teixeira și Britto, 2011). Pentru a atinge aceste obiective, 

profesioniștii se concentrează pe abordările științifice și aplică o serie de 

chestionare pentru a obține feedback valabil de la orice persoană posibilă care a 

luat parte la procedurile de comunicare și la tratamente, pentru a-și îmbunătăți 

activitățile; astfel, conducând la activități în continuare și mai bune. 
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Leziune cerebrală 

 

„Leziune cerebrală sau leziune cerebrală traumatică (LCT) este 

negenerativă, necongenitală, către creier, dintr-o forță mecanică externă, care 

poate duce la o afectare permanentă sau temporară a funcțiilor cognitive, fizice și 

psihosociale, cu o stare de conștiință asociată diminuată sau alterată”(Dawodu, 

2019). 

LCT a fost o problemă serioasă în societățile contemporane și a provocat o 

serie de probleme, sociale, financiare, familiale, personale și profesionale. În 

consecință, impactul LCT în raport cu conceptul de comunicare și profesioniști 

trebuie examinat în cadrul conceptului specific, pentru a permite o înțelegere 

cuprinzătoare a modului în care își dezvoltă activitățile strategice care vor 

conduce la beneficii pozitive. În aceste activități strategice, impactul AAC joacă 

un rol esențial, deoarece Profesioniștii trebuie să se ocupe de un alt tip de LCT 

care poate fi clasat ca minor sau grav; și, temporară sau permanentă.  

AAC a fost utilizat pe scară largă în asociere cu Tehnologia, deoarece LCT  

a dus la probleme grave care au afectat măduva spinării; prin urmare, crearea 

necesității unei dezvoltări multiple a procedurilor de comunicare care să-i 

angajeze pe pacienți și familiile lor în tratament; atât fizic cât și psihologic. Prin 

urmare, impactul AAC nu numai că a reușit să ofere rezultate pozitive pacienților, 

dar, cel mai important, copiii au avut un impact pozitiv masiv, deoarece „A avea 

un mod de a comunica poate ajuta la reducerea confuziei și anxietății copiilor, 

precum și să le permită să participe mai mult activ în procesul de reabilitare și, 

astfel, să se recupereze”(Fager & Spellman, 2010, p. 269). Impactul asupra 

familiilor copiilor a fost de asemenea pozitiv, deoarece AAC le-a permis 

colaborarea strânsă cu antrenorii. 

 

Surditate  
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Organizația Mondială a Sănătății (OMS, 2019) ridică impactul negativ al 

Surzirii în societățile contemporane și explică faptul că „Surditatea înseamnă 

pierderea completă a capacității de a auzi de la una sau ambele urechi; aceasta 

este o deficiență auditivă profundă sau un prag de auz mai mare, în medie la 

frecvențele 0,5, 1, 2, 4 kHz.”. În plus, OMS (2019) clarifică faptul că Surditatea 

poate fi clasificată pe mai multe niveluri cu „ Insuficiența auditivă înseamnă 

pierderea completă sau parțială a capacității de a auzi de la una sau ambele urechi; 

aceasta este o deficiență de auz ușoară sau mai gravă. Dezactivarea deficienței de 

auz înseamnă o deficiență de auz moderată sau mai gravă în urechea mai bună; 

acesta este nivelul de prag auditiv permanent pentru urechea mai bună ...  

Cu condiția ca 50 de milioane de persoane din lume să aibă deficiențe de auz, 

două treimi din aceste persoane trăiesc în țările în curs de dezvoltare și 50% din 

surditatea generală și deficiența de auz este evitabilă, rolul AAC are o importanță 

tot mai mare, deoarece antrenorii se pot concentra pe asigurarea stabilirii 

Canalelor de Comunicare adecvate. Aceste canale permit pacienților și 

Profesioniștilor să identifice problemele viitoare în fazele lor incipiente.  

În ceea ce privește copiii, AAC este estimat că a ajutat între 35-50% dintre 

copiii care sunt surzi sau cu auz slăbit și au condiții concomitente care duc la 

nevoi complexe de comunicare (NCC). Noss & McCarthy (2016, p.1) explică 

faptul că, în raport cu AAC și copiii care întâmpină probleme de surditate, au 

obiective specifice: 

1. Pentru a comunica mesaje pentru a interacționa în conversații 

2. Să participe acasă, la școală și la activități recreative 

3. Învață limba maternă 

4. Stabilirea rolurilor sociale  

5. Satisface nevoile personale 

 

Dizabilități de învățare 
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Organizația SUA pentru Dizabilități de Învățare (2019) a definit că: „Un 

handicap de învățare este o tulburare neurologică. În termeni simpli, o dizabilitate 

de învățare rezultă dintr-o diferență în modul în care creierul unei persoane este 

„conectat”. Cel mai important, este clarificat faptul că copiilor cu dizabilități de 

învățare nu le lipsește nicio inteligență față de ceilalți copii și în mai multe 

rânduri, s-a descoperit că sunt mai deștepți decât alți copii. Albert Einstein 

constituie cel mai bun exemplu, deoarece suferea de dizabilități de învățare și nu 

putea să citească până la vârsta de nouă ani. În câteva ocazii, procentul de 

persoane din societățile contemporane care suferă cu dizabilități de învățare 

ajunge la 15%. 

Acest lucru este legat de mai multe forme de dizabilități de învățare, cum 

ar fi Dislexia, Discalculia, Disgrafia, Tulburările de procesare Auditivă și Vizuală 

și Dezactivitățile Non-Verbale de învățare. Un mare procent din persoanele care 

suferă de handicapuri de învățare, cum ar fi dizabilitățile intelectuale și de 

dezvoltare, au deficiențe de comunicare severe care necesită dezvoltarea 

abordării științifice cu Comunicarea Augmentativă și Alternativă (AAC). 

Pentru a dezvolta Canale de Comunicare eficiente, atât formale, cât și 

informale, antrenorii dezvoltă o serie de seminarii, grupuri de terapie, instruire 

on-line și alte acțiuni conexe care implică indivizii și familiile lor care suferă de 

dizabilități de învățare.  

 

Tulburări motorii 

 

Tulburările motorii sunt disfuncționalități ale sistemului nervos care 

provoacă mișcări sau acțiuni involuntare sau incontrolabile ale corpului (Stone, 

2015). Aceste tulburări pot cauza lipsa mișcării preconizate sau un exces de 

mișcare involuntară. Printre simptomele tulburărilor motorii se numără 
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tremururile, zgâlțâirile, tulburările, spasmele, contracțiile sau problemele de mers 

(Mandal, 2014). 

Antrenorii trebuie să facă față mai multor simptome, cum ar fi Tulburarea 

de Coordonare a Dezvoltării, Tulburarea de Mișcare Stereotipă, Sindromul 

Tourette (numit și tulburarea Tourette), Tulburarea Vocală sau Motorie 

Persistentă (cronică), Tulburarea Provizorie a Tic-ului, tulburarea Tic specificat 

și tulburarea Tic nespecificată. Toate acestea se încadrează în „Tulburările 

motorii DSM-5”, care au fost actualizate recent științific și necesită atenție în ceea 

ce privește comunicarea, întrucât evoluțiile științifice „cer” abordări suplimentare 

îmbunătățite care să abordeze efectiv atât nevoile clienților problematici implicați 

în sport cât și ale familiilor acestora (Gluck, 2019). 

Antrenorii se concentrează pe maximizarea intervențiilor fizice, mentale, 

comportamentale și psihologice, deoarece aceste patru aspecte sunt considerate 

ca fiind o importanță critică pentru încercarea de a îmbunătăți sănătatea generală 

a clienților cu probleme. În plus, antrenorii se concentrează pe un concept specific 

de comunicare, cel al facilitatilor. Potrivit mai multor autori (Biklen, Winston 

Morton, Gold, Berrigan și Swaminathan, 1992; Sherry, 2016; Hemsley, Bryant, 

& Schlosser, et al., 2018) Comunicarea facilitată este o tehnică prin care un 

„facilitator” oferă suport fizic și alte susțineri în încercarea de a ajuta o persoană 

cu un handicap semnificativ în comunicare să indice imagini, obiecte, scrisori 

tipărite și cuvinte sau o tastatură pentru a comunica. 

Conceptul de tulburări motorii și conexiunea sa cu AAC trebuie examinat 

dintr-un punct de vedere critic, deoarece aceasta include majoritatea 

Profesioniștilor din Domeniul Sănătății, precum terapeutul kinetic, fizioterapeut, 

antrenori personali și doctori în medicina sportivă, care toate constituie un 

parametru fundamental pentru cercetarea curentă. Această abordare critică 

permite o mai bună înțelegere a modului în care acești profesioniști din domeniul 

sănătății interpretează și pun în aplicare AAC pentru a se asigura că acest grup de 

persoane beneficiază de această procedură (Albin, 1995; Duffy, 1995). 
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De asemenea, se acordă atenție impactului AAC în cazul bolii Parkinson, 

care devine o problemă serioasă pentru societățile contemporane, iar în ultimele 

decenii a atras cercetări care permit înțelegerea modului în care AAC poate ajuta 

pacienții Parkinson să devină mai activi și să-și îmbunătățească calitatea vieții 

(Poluha, Teulings, & Brookshire, 1998). În ciuda faptului că boala Parkinson este 

considerată una dintre cele mai dificil de tratat de către Profesioniștii din 

Domeniul Sănătății, datorită vârstei pacienților și este considerată a fi „... a doua 

cea mai frecventă boală neurodegenerativă legată de vârstă după boala Alzheimer 

...” (Reeve , Simcox, & Turnbull, 2014, p.19), impactul AAC în astfel de ocazii 

este evaluat ca fiind de o importanță deosebită, deoarece în afară de posibila 

îmbunătățire a sănătății pacienților, trebuie luați în considerare alți factori sociali 

și economici. 

Toate acestea creează un mediu provocator pentru Profesioniștii din 

Domeniul Sănătății, care trebuie să ia în considerare această problemă serioasă 

pentru a asigura implicarea continuă atât a pacienților, cât și a familiilor lor pentru 

a-și atinge obiectivele de comunicare strategică (Jana, 2012). În consecință, AAC 

constituie un punct de reper pentru eficacitatea bolii Parkinson și, în ciuda 

faptului că există dificultăți evidente în procedura generală, acest lucru trebuie 

examinat în cadrul capacității Profesioniștilor din Domeniul Sănătății de a depăși 

astfel de dificultăți. 

 

Deficiență Multi-Senzorială 

 

Conform Consiliului pentru Copiii cu Dizabilități (CCD) din Marea 

Britanie (2012, p.3) „Deficiență Multisenzorială (sau DM) înseamnă că un copil 

care are deficiențe atât la vedere cât și la auz ... înseamnă orice persoană cu 

responsabilitatea părintească pentru un copil sau tânăr cu nevoi educaționale 

speciale sau cu dizabilități. " 
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Faptul că DM este în principal legat de Copii creează necesitatea de a 

dobândi cunoștințe cuprinzătoare despre modul în care se implică antrenorii în 

procedura specifică datorită sensibilității care îi caracterizează pe copii. În plus, 

faptul că familiile lor nu pot, în multe ocazii, să accepte situația nefericită dată, 

adaugă nevoia de a asigura comunicarea în orice moment. 

DM și AAC pot fi asociate printr-o serie de activități care vor permite atât 

pacienților, cât și Profesioniștilor din Domeniul Sănătății să creeze un mediu 

substanțial care să conducă la beneficii reciproce. Prin conceptul AAC, 

Profesioniștii din Domeniul Sănătății aplică o serie de acțiuni, cum ar fi 

introducerea de simboluri tangibile, întrucât DM s-a dovedit că nu are abilitatea 

de a „elimina decalajul dintre comunicarea presimmbolică și sistemele de limbaj 

formale, cum ar fi vorbirea sau semnele manuale” (Rowland & Schweigert, 2009, 

p.226. Intervenția timpurie este considerată ca fiind critică, deoarece permite 

specialiștilor din domeniul sănătății nu numai să implementeze noi modalități de 

comunicare, dar și să testeze rezultatele (Romski, Sevcik, Barton-Hulsey și 

Whitmore, 2015). 

Prin urmare, este din ce în ce mai important să ne asigurăm că este essential 

să nu abordăm comunicarea ca o problemă minoră. 

 

Tulburări Neurologice Progresive 

 

„În afecțiunile neurologice progresive, condițiile implică o deteriorare 

progresivă a funcționării și sunt susceptibile de a afecta individul pe viață. 

Acestea includ, printre altele, scleroza multiplă, boala neuronilor motorii și boala 

Parkinson. Unele dintre afecțiuni progresează mai rapid decât altele. Unele sunt 

imprevizibile și, de obicei, au perioade de recidivă și perioade de remisiune” 

(ASLTIP, 2018). 

Elementul de Comunicare este considerat o provocare majoră atât pentru 

clienți, cât și pentru antrenori, deoarece se referă la aspecte „interne” și „externe”.  
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Interne se referă la problemele de comunicare dezvoltate ca urmare a 

tulburărilor neurologice progresive și se referă la următoarele: 

• Disartrie flască/spastică/hiperkinetică (când mușchii necesari pentru vorbire și 

controlul respirației sunt afectați). 

• Disfonie (probleme de voce). 

• Disfagie (dificultăți de înghițire). 

• Insuficiență cognitivă (într-un stadiu tardiv în unele tulburări pot fi afectate 

procesele de memorie și / sau gândire). 

• Zero vorbit (comunicare alternativă - AAC - poate fi necesară). 

Toate cele de mai sus au o importanță egală și fiecare necesită o atenție 

specială de la diferite specializări ale Profesioniștilor din Sănătate, datorită naturii 

fiecărui aspect. În consecință, Comunicarea sub toate formele sale, și mai ales 

AAC, sunt evaluate în mod critic pentru a aborda o problemă gravă, cum ar fi cea 

a Tulburărilor Neurologice Progresive. Implementarea IT care va putea oferi 

cunoștințe suplimentare este foarte necesară și utilizată de profesioniști 

(Beukelman, Fager, Ball, & Dietz, 2007). 

Impactul AAC ca instrument principal de comunicare și tratament prezintă 

mai multe provocări, schimbări și adaptări, întrucât vârsta pacienților necesită 

diferite tipuri de tratament pentru a deveni mai eficace și pentru a reflecta nevoile 

unice ale fiecărui pacient și grup de vârstă. În plus, condițiile familiei sunt luate 

în considerare și la aplicarea AAC; prin urmare, face din aplicarea sa o procedură 

destul de complexă care trebuie aleasă și adaptată cu atenție pentru a se asigura 

că rezultatele așteptate vor fi obținute și pacientul își va îmbunătăți treptat starea 

de sănătate (Beukelman, Ball, & Fager, 2008). 

Pentru a realiza toate cele de mai sus, Profesioniștii din Domeniul Sănătății 

trebuie să se asigure că standardele specifice trebuie aplicate, deoarece AAC 

trebuie elaborat pe piloni specifici care nu pot fi modificați. Acești piloni se referă 

în principal la „(1) momentul intervenției; sesizarea precoce, reevaluările 

periodice și tratamentul continuu sunt esențiale; (2) partenerii de comunicare 
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trebuie să fie incluși de la început pentru a stabili și acceptarea și utilizarea AAC; 

și (3) strategiile se vor schimba în timp și vor utiliza mai multe modalități pentru 

a valorifica punctele forte ale pacienților ”(Fried-Oken, Mooney, & Peters, 2015, 

p. 69). 

Dezvoltarea acțiunilor de mai sus ca parte a unei acțiuni AAC 

cuprinzătoare poate fi structurată pe trei dimensiuni majore. Primul se referă la 

„AAC non-tehnic” și include pur și simplu interacțiunea umană cu niciun 

echipament medical care nu este necesar (Vanderheiden & Yoder, 1986; Bauby, 

1998). Al doilea se referă la „AAC de tehnologie scăzută”, care se referă la 

echipamentele care nu sunt computerizate, de la pix și hârtie, până la tablele 

alfabetice (Wu & Voda, 1985). În cele din urmă, cel de-al treilea se referă la 

„AAC de înaltă tehnologie: dispozitive generatoare de vorbire (SGD)”, care 

permite Specialiștilor din Domeniul Sănătății și pacienților să tasteze sau chiar să 

selecteze un mesaj care poate fi rostit cu voce tare; creând astfel oportunități 

suplimentare (Fishman, 1987; Santiago și Costello, 2013; Costello, 2014). 

Impactul AAC în tratamentul tulburărilor neurologice progresive 

experimentează schimbări și provocări suplimentare, atunci când copiii sunt 

implicați în circumstanțe personale și familiale trebuie să fie luați în considerare; 

prin urmare, transformarea dezvoltării AAC într-un aspect mai dificil 

(Beukelman & Mirenda, 2013). 

Profesioniștii din Domeniul Sănătății specializați în aplicarea AAC pentru 

copiii care suferă de tulburări neurologice progresive sugerează că este un mit să 

considere că AAC ar trebui să fie considerat „ultima soluție”, că AAC oprește 

copiii să-și dezvolte abilitățile de vorbire, că copiii trebuie să posede anumite 

abilități sau să aibă o anumită vârstă înainte de a putea utiliza AAC, că 

Dispozitivele de generare a vorbirii (SGD) sunt potrivite doar pentru copiii cu 

abilități cognitive „normale” și că dispozitivele High-Tech sunt substanțial mai 

bune și mai eficiente decât dispozitivele Low-Tech ( Romski & Sevcik, 2005; 



47 
 

Novak, Hines, Goldsmith, & Barclay, 2012; Musselwhite, 2015; Lyon & 

Holleran, 2016). 

În lumina tuturor aspectelor relevante mai sus, este necesară o evaluare 

critică cuprinzătoare și evaluată ca element esențial pentru înțelegerea generală a 

modului în care trebuie tratați copiii care suferă de tulburări neurologice 

progresive. Desigur, acest lucru nu privește exclusiv specialiștii din sănătate; dar 

cel mai important societățile organizate. IT-ul contemporan nu poate fi izolat de 

această procedură, deoarece acest lucru poate duce la un dezavantaj substanțial și 

poate crea probleme inutile atât pentru copii, cât și pentru familiile lor. 

Dezvoltarea istorică a IT și impactul acesteia asupra procedurii AAC trebuie, de 

asemenea, luate în considerare, deoarece permite tuturor persoanelor implicate să 

înțeleagă mai bine și să identifice beneficiile potențiale pe care IT le poate oferi 

copiilor în societățile contemporane (Owens, 1996; Porter, 2007 ; McNaughton 

& Light, 2013; Porter & Burkhart, 2015). 

 

 

 

 

 

Accident vascular cerebral 

 

Conform American Stroke Association (ASA, 2019) „accidentul vascular 

cerebral este o boala care afecteaza arterele care conduc la creier si cele din 

interiorul creierului.  

Antrenorii se confruntă cu multiple probleme și provocări, deoarece fiecare 

accident vascular cerebral este unic din punct de vedere al cauzei; cu toate 

acestea, accidentele vasculare cerebrale tind să afecteze oamenii în mai multe 

moduri comune, creând necesitatea unei abordări cuprinzătoare care să le permită 

să minimizeze impactul negativ și să stabilească mediul relevant pentru aplicarea 
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managementului medical modern cu comunicarea pentru a avea un rol central în 

procedura specifică (Goldstein, 2014). 

UE, la fel ca și cazul SUA, suferă de dezvoltarea rapidă a accidentelor 

vasculare cerebrale, ceea ce crește nevoia în numele Uniunii ca entitate comună, 

precum și a guvernelor naționale de a se concentra strategic asupra problemei 

pentru a rezolva problema.  

Procesul de Comunicare pentru Profesioniștii din Sănătate, în special în 

primele faze este esențial, deoarece le permite să evalueze situația pacientului și 

să dezvolte un plan realist care să-l ajute potențial pe acesta și familia sa să 

depășească dificultățile evidente care apar în orizont și să confrunte efectiv șocul 

inițial care apare de obicei în astfel de evenimente improbabile și nefericite (Lee, 

Hong, & Saver, 2010). 

  Rolul Comunicării a dus la rezultate semnificative în ceea ce privește 

scăderea incidentelor de accident vascular cerebral, precum și la decese cauzate 

de accidente vasculare cerebrale în UE. Figura 1 oferă o imagine de ansamblu 

clarificată cu privire la problema specifică și permite o înțelegere cuprinzătoare a 
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modului în care Profesioniștii din Sănătate trebuie implicați strategic în 

elaborarea politicilor. 

 

Figura 1. Rata de noi accidente vasculare cerebrale și decese cauzate de accident vascular 

cerebral la 100.000 de locuitori, ajustată pentru vârstă și sex, în 1995 și 2015 [Sursa: Stevens, 

Emmett, Wang, McKevitt, & Wolfe, 2016, p. 10]. 

  

Cu toate acestea, în ciuda faptului că incidentele de accident vascular 

cerebral au scăzut dramatic în UE, îmbătrânirea populației și schimbările 

demografice pe continentul european creează mai multe sarcini economice pentru 

țările care trebuie ajustate la proiecțiile microeconomice. Se estimează că, în 

2015, costul total al accidentelor vasculare cerebrale în UE a atins valoarea 
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uluitoare de 45 de miliarde de euro. Aceasta se referă la costul formal care trimite 

la suma directă furnizată de guvernele naționale ale UE.  

Ca urmare, toate problemele specifice de mai sus pot fi îmbunătățite atât în 

favoarea antrenorilor cât și a clienților din domenii precum:  

• Consolidarea cunoștințelor (Hewison, 2008); 

• Modificarea sarcinilor antrenorilor. (Buerhaus & Needleman, 2000); 

• Îmbunătățirea educației asistenței în concordanță cu nevoile sociale (Clark, 

2010); 

• Satisfacția locului de muncă și păstrarea locului de muncă (Mangold, Pearson, 

Schmitz, Scherb, Specht, & Loes, (2006); și, 

• Îmbunătățirea rezultatului clientului (Buerhaus & Needleman, 2000). 

Toate cele cinci dimensiuni menționate mai sus s-au dovedit clar că au un 

impact mare asupra îmbunătățirii pacienților cu AVC și a progresului antrenorilor 

în Sănătate; ambele purtând o ponderare specială în procedura AAC. Prin urmare, 

trebuie acordată atenția adecvată pentru a se asigura că Managementul Resurselor 

Umane (MRU) va fi dezvoltat în mod eficient ca parte a unui plan strategic 

integral. O astfel de abordare poate oferi un tratament de succes pe termen lung 

și un progres pentru antrenori. 

  Figura 2 oferă o imagine de ansamblu clarificată a modului în care asistenții 

medicali pot fi beneficia efectiv ca urmare a aplicării tuturor problemelor 

menționate mai sus și apoi să transfere aceste cunoștințe în mediul lor de lucru 

care va fi în sfârșit primit de pacienții cu AVC și de familiile lor. Toate acestea 

trebuie luate în serios în considerare de către guvernele naționale pentru a lua 

deciziile politice adecvate care să conducă la beneficii sociale și financiare, un 

element important pentru economia UE recent fragilă.  

 Sprijinul pe termen lung pentru clienți de către antrenori este esențial 

pentru a le asigura bunăstarea și pentru a continua să se bucure de un nivel de 

viață bun, cu integritate și respectarea circumstanțelor personale (Alberts, 

Hademenos, Latchaw, Jagoda, Marler, Mayberg, colab., 2000; Rha & Saver, 
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2007). Politicile UE trebuie să se concentreze strategic către această direcție și să 

asigure că integritatea va predomina ca parte a principiilor sale fundamentale. 

Copiii care suferă de Tulburări Vocale sunt considerați a fi partea cea mai 

vulnerabilă a populației, deoarece nu au capacitatea de a-și exprima sentimentele, 

adesea se simt speriați și inconfortabili să-și exprime sentimentele. Prin urmare, 

au probleme suplimentare, cum ar fi excluderea socială, în special în mediul 

școlar, și probleme familiale în încercarea de a-i ajuta să depășească aceste 

obstacole (Olive, Lang și & Davies, 2008). 

Antrenorii își măresc comunicarea, lucrând îndeaproape atât cu copiii, cât 

și cu familiile lor și introducând proceduri de comunicare inovatoare care s-au 

dovedit că au o serie de impacturi pozitive, mai ales atunci când tulburările de 

voce sunt identificate în primele etape ale vieții copiilor.  

Cooperarea strânsă cu instituțiile academice de vârf oferă oportunitatea 

tuturor părților implicate să obțină feedback-ul adecvat pentru a dezvolta 

dispozitive IT adecvate, prin care să se asigure că atât copiii și familiile lor 

primesc tot sprijinul necesar să-și depășească problemele și, cel mai important, 

să evite evenimentul improbabil de Excludere Socială. 

Antrenorii folosesc o comunicare formală sau informală în funcție de 

nivelul și tipul problemei. 

 

 

Concluzii 

 

Examinarea tuturor problemelor menționate mai sus legate de 

kinetoterapeut, fizioterapeut, antrenori personali și medici de medicină sportivă 

care se concentrează pe dezvoltarea unui conținut durabil de comunicare, a ajuns 

la câteva concluzii specifice care sunt considerate importante. 
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Ca o concluzie primară, s-a constatat că persoanele cu probleme sau cu 

dizabilități sunt, în mai multe rânduri, reticenți în a-și dezvălui problemele, 

întrucât se tem de posibila excludere socială.  

Copiii sunt considerați cea mai vulnerabilă verigă a lanțului; prin urmare, 

trebuie acordată o atenție specială direcției specifice pentru a le permite să devină 

mai deschiși la antrenament, să se asigure că sunt pe deplin conștienți de 

probleme. În consecință, este important ca politicile de comunicare adecvate să 

fie stabilite în întreaga procedură. Copiii trebuie tratați într-un mod special care 

să le ofere posibilitatea de a depăși toate obstacolele posibile și de a evita 

problemele viitoare, cum ar fi Excluderea ocială, să își crească nivelul educațional 

și, de asemenea, să-și îmbunătățească psihologia, sănătatea mintală,  

comportamentul și activitățile lor fizice; prin urmare, duce la un beneficiu global; 

Comunicarea Augmentativă și Alternativă (AAC) constituie un instrument 

puternic pentru abordarea eficientă a majorității problemelor tulburărilor, 

psihologiei și comportamentului pacienților. S-a constatat că AAC are un impact 

masiv asupra majorității tipurilor de tulburări și grupurilor de vârstă, deci, 

constituie un instrument cuprinzător în mâinile antrenorului care se concentrează 

tot mai mult asupra utilizării AAC pentru a dezvolta un set solid de Canale de 

Comunicare care să le permită să își transfere cunoștințele și expertiza lor la locul 

de muncă.  

 

Recomandări 

 

Concluziile menționate anterior conduc la elaborarea de Recomandări 

specifice care sunt evaluate pentru a contribui la obiectivele actuale de cercetare. 

Următoarele Recomandări sunt aliniate complet la literatura de specialitate și 

datele și informațiile furnizate de Instituțiile Academice și Organismele 

Profesionale, toate relevante. Toate acestea constituie o rețea importantă de 

factori productivi care pot crea mediul adecvat pentru îmbunătățirea performanței 
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antrenorilor, care va duce la o calitate mai bună a vieții. Prin urmare, sunt 

recomandate următoarele: 

1. UE și Guvernele Naționale trebuie să se concentreze strategic pe dezvoltarea 

strategiilor cuprinzătoare care să le permită să înțeleagă mai bine toate problemele 

legate, cauzele problemelor și modul în care acestea pot fi abordate în mod 

eficient. Rolul atât al UE cât și al Guvernelor Naționale este crucial, iar 

participarea activă a acestora va trimite un mesaj clar întregii societăți că statele 

organizate sunt de partea lor și că nu ar trebui să le fie frică să vină in fata. Se 

preconizează că aceasta va avea multiple beneficii, atât financiare, cât și sociale, 

problema Incluziunii Sociale fiind în centrul politicilor specifice, copiii având cea 

mai mare pondere; 

2. Instituțiile Academice și Organismele Profesionale trebuie să îmbunătățească 

acțiunile și politicile strategice ale UE și ale Guvernelor Naționale, deoarece 

acestea au o mare influență asupra elaborării politicilor. În ultimele decenii, 

Instituțiile Academice și Organismele Profesionale au reușit să dezvolte o serie 

de acțiuni care au un impact asupra Profesioniștilor din Domeniul Sănătății în 

ceea ce privește Comunicarea și Dezvoltarea IT prin cooperarea mai multor 

departamente precum Psihologie, IT și Inginerie. Toate acestea pot crea un mediu 

solid pentru antrenori, care să-și îmbunătățească practicile și abilitățile. 

3. Antrenorii trebuie să se concentreze pe dezvoltarea continuă, deoarece aceasta 

este singura modalitate de a confrunta din ce în ce mai mult complexitatea 

provocărilor care se dezvoltă în domeniu.  

În ciuda faptului că s-ar putea aplica și alte Recomandări, cele trei de mai 

sus sunt evaluate ca fiind cele mai importante. 
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Lazarus (1991) a subliniat că, în sfera sportului, furia este una dintre 

emoțiile cele mai frecvent declanșate, deoarece este declanșată cu ușurință de 

confruntarea fizică. Acest ultim aspect a fost susținut și de un studiu recent în care 

a reieșit că identitatea atletică este corelată în mod semnificativ și pozitiv cu furia 

și agresivitatea (Visek, Watson, Hurst, Maxwell și Harris, 2010), cu cât este mai 

înrădăcinat într-un individ în sensul identității ca sportiv, cu atât mai frecvent va 

experimenta emoții, cum ar fi furia și agresivitatea ca urmare a înfrângerilor și a 

erorilor și invers. 

O altă emoție negativă căreia psihologia sportivă i-a atribuit o influență 

deosebită în condiționarea performanței concurențiale a fost teama. 

Această emoție, în contexte sportive, a fost adesea asociată cu frica de: 

pierderea sau eșecul, ceea ce îi împinge pe sportivi să facă greșeli mai ușor sau să 

abandoneze proiectele câștigătoare; astfel apare obținerea unei vătămări, care 

afectează încrederea pe care o au sportivii în abilitățile și potențialul lor, 

determinându-i să-și evalueze performanța la un nivel mai scăzut în comparație 

cu momentul în care nu simt teamă. 

Referindu-se la ultima semnificație a fricii, Kori, Miller și Todd (1990, 

p.37) au definit kinesiofobia drept „frica irațională și debilitantă de a efectua 

anumite mișcări care duc la un sentiment de vulnerabilitate la leziuni sau vătămări 

dureroase”. Această teamă specifică a fost legată de înrăutățirea nivelului de 

performanță fizică și de demotivare, consecință care duce la un angajament mai 

puțin față de activități care pot duce la vătămare. 

Hanin (1980), a formulat teoria zonei individuale a funcționării optime 

(IZOF, zona individuală a funcționării optime) conform căreia fiecare sportiv își 

posedă zona optimă de anxietate în care reușește să obțină performanțe optime. 

Anxietatea este definită ca o stare de alertă crescută marcată de activarea 

emoțională ridicată (excitare), definită de Hanin (2000) ca fiind gradul și 

intensitatea cu care este experimentată o emoție dată. În general, anxietatea 

permite individului să anticipeze percepția unui posibil pericol înainte ca acest 
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lucru să apară, activând răspunsuri specifice care duc pe de o parte la identificarea 

celei mai potrivite strategii pentru a face față acesteia, pe de altă parte, pentru a 

evita.  

Acronimul IZOF rezumă următoarele concepte: 

Individual: zona de operare optimă este specifică și individuală pentru 

fiecare sportiv. Un anumit nivel de anxietate poate fi, de fapt, funcțional sau 

disfuncțional în funcție de disciplina practicată, secțiunea de competiție în care 

apare și caracteristicile personale ale sportivului. 

Zonele: aceasta este o serie de valori dincolo de care scade performanța. În 

zona de operare optimă, se obțin cele mai bune performanțe. 

Funcționare optimă: fiecare sportiv exprimă un nivel optim (care trebuie 

stabilit individual) de anxietate funcțională pentru a obține performanțe cât mai 

ridicate. 

Ulterior Hanin (1997) a perfecționat modelul, extinzând zona de lucru la 

analiza stărilor emoționale pozitive / negative care pot avea un impact funcțional 

sau disfuncțional asupra performanței. Astfel, analiza emoțiilor devine 

fundamentală, nu numai atribuindu-le o valoare pozitivă și negativă, ci și 

evaluând în ce măsură acestea pot fi funcționale, la un anumit sportiv, pentru a 

obține performanțe bune (Hanin, 2000). 

Emoțiile pot fi clasificate în (Hanin, 1997, 2000): 

 funcțional pozitive 

 funcțional negative 

 disfuncțional pozitive 

 disfuncțional negative 

Doar în ultimii ani emoțiilor pozitive le-a fost acordată atenție adecvată 

psihologiei sportive, care a explorat relația sa cu multe dintre aspectele care au o 

influență directă asupra performanței precum atenția, luarea rapidă a deciziilor și 

încrederea în sine (Jones, Meijen, McCarthy și Sheffield, 2009). 
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Cine experimentează niveluri mai mari de bucurie, înainte sau în timpul 

competiției, experimentează mai des performanțe câștigătoare și invers. 

Atunci când sportivii simt emoții pozitive, cum ar fi bucuria, mândria și fericirea, 

sunt înclinați să-și extindă atenția spre exterior, devenind mai receptivi la captarea 

informațiilor de la coechipieri sau de la adversarii lor și sunt mai susceptibili să 

își exprime gândurile într-un mod direct și afirmativ (Carver , 2003; Fredrickson, 

2001; Oatley, Keltner și Jenkins, 2006). 

Se pare că sportivii sunt capabili să controleze și să autoregleze emoțiile 

care le pot deteriora performanțele, considerându-le funcționale doar pe cele care 

permit obținerea unor performanțe bune, indiferent de valoarea lor pozitivă sau 

negativă (Tenenbaum, Edmonds și Eccles, 2008). 

Funcționalitatea emoției rămâne așadar legată de fiecare caz specific. 

Studiile recente au arătat că atunci când membrii echipei atribuie meritul 

propriilor rezultate, ei cred că controlează cauzele acțiunilor lor și au percepții 

colective bune de eficiență sau sunt convinși că echipa din care fac parte este 

capabilă să organizeze și să efectueze acțiunile. necesare pentru a produce 

rezultatele prefixate, pentru a dezvolta emoții pozitive mai frecvent. 

În același mod, dacă echipa experimentează o înfrângere și își atribuie cauza 

erorii unui individ, membrii acesteia vor fi conduși să dezvolte furie și 

agresivitate de intensitate proporțională cu importanța acordată jocului. 

În concluzie, studiul emoțiilor, în special al celor pozitive, în contexte 

sportive este din ce în ce mai răspândit, arătând acum prin numeroase investigații 

influența acestora asupra performanței sportivilor, fie direct, favorizând-o sau 

împiedicându-i, fie indirect condiționând aspecte de mediator ale performanței 

cum este încrederea în sine, atenția și angajament. 
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Tulburări alimentare legate de sport și activitate fizică 

 

„Lasă mâncarea să fie medicamentul tău iar medicamentul este hrana ta". 

 

Hipocrate 

 

                  

  

Mâncarea are o importanță fundamentală în viața noastră, ne influențează 

comportamentul, ritmurile și obiceiurile. Mâncarea ne atinge simțurile, 

slăbiciunile și nevoile noastre. Se confirmă prin date științifice că deficiențele de 

proteine, săruri minerale, grăsimi, carbohidrați și alți nutrienți prețioși pentru 

organism provoacă efecte de slăbire la individ, manifestându-se uneori cu 

amenințări pentru sănătate. 

La sport, rezultatul unei malnutriții se manifestă în perioade scurte, mulți 

sportivi, din cauza unei nevoi distorsionate de pierdere în greutate, suferă 

regimuri alimentare care nu sunt compatibile cu cheltuielile de energie rezultate 

din activitatea sportivă desfășurată. Prin urmare, se vorbește de anorexie și 

bulimie în domeniul sportului și chiar dacă aceste tulburări sunt înrădăcinate în 

alți factori, sportul agravează alegerea refuzului alimentelor. 
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Tulburările de nutriție sunt patologii complexe care îi determină pe cei 

afectați să trăiască obsesia alimentelor, a greutății și a imaginii corporale. 

Tulburările de nutriție afectează în principal femeile; ele sunt un fenomen întâlnit 

frecvent în practica clinică și pot afecta grav sănătatea tuturor organelor și 

sistemelor corpului, ceea ce duce la moarte în cazurile cele mai severe. 

Centrul problemelor din tulburările de nutriție este constituit din teama de 

a crește în greutate, determinată de o percepție distorsionată și nesatisfăcătoare a 

propriei imagini a corpului, însoțită de dorința de a controla introducerea 

alimentelor și pierderea unui astfel de control care, de multe ori, sunt 

compensatorii cu scopul de a neutraliza introducerea excesivă a alimentelor. 

În ultimii treizeci de ani, numeroase studii au arătat un număr mai mare de 

tulburări alimentare la sportivi în comparație cu non-sportivi și, în special, o 

incidență mai mare în rândul sportivilor de elită decât sportivii de nivel inferior. 

Unele practici sportive necesită greutate corporală specială și formă și 

antrenament epuizant pentru a obține performanțe adecvate. 

În multe sporturi, o greutate corporală mică este un avantaj important 

pentru a obține o performanță de succes; cu toate acestea, în spatele unui avantaj 

competitiv aparent, pot exista dezavantaje clinice grave. Pentru unele femei 

sportive, presiunea de a atinge și de a menține o greutate corporală scăzută poate 

duce la adoptarea unor comportamente alimentare restrictive sau la o dietă 

cronică și comportamente alimentare incorecte. 

Sporturile predispuse sunt cele în care este necesar un efort fizic ușor: 

gimnastică artistică, dans, patinaj artistic, scufundări din trambulină, ciclism, 

atletism. Deși aceasta nu este o adevărată tulburare a alimentației, există 

numeroase cazuri de sportivi care folosesc metode nesănătoase pentru controlul 

greutății: mese neregulate, absența cărnii, carbohidrați sau produse lactate în 

dietă, utilizarea dietelor accidentale, postul, utilizarea de laxative și diuretice. 

Acești sportivi au trăsături de personalitate comune pacienților cu tulburări 

alimentare. 
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Pentru mulți sportivi, tulburarea coincide cu sezonul competițional și scade la 

final. Preocuparea pentru greutatea corporală nu poate reflecta o patologie de 

bază, ci mai degrabă dorința de a atinge cea mai bună funcție fiziologică și 

performanță competitivă. 

În schimb, pentru alți sportivi, sezonul „nu se termină niciodată” și 

dezvoltă o adevărată tulburare alimentară. În acest context, figura antrenorului 

este importantă, în special cei care se ocupă de fete tinere la o vârstă mai critică 

(11-15 ani): în mai multe studii, s-a dovedit că antrenorul însuși a sfătuit sau 

impune o dietă sportivilor pentru a îmbunătăți performanța sportivă. Ar fi 

important să educăm și să instruim antrenorul și întregul personal tehnic, părinții 

și sportivii înșiși, despre existența anorexiei atletice și daunele pe care le poate 

provoca. Dieta este esențială pentru performanța sportivă, iar echilibrul la nivel 

înalt de nutrienți este esențial pentru disponibilitatea eficientă a energiei și 

recuperarea corespunzătoare pentru a ajunge la un rezultat bun. 

Pentru a aspira la o slăbire excesivă pentru un scop competitiv, nu numai 

că pune în pericol sănătatea fizică, dar riscă să îngroape ceea ce ar trebui să fie 

spiritul sportului, în special pentru tineri. 

În cazul specific al anorexiei, subiectul refuză alimentele cu fermitate 

psihologică spre deosebire de bulimicul care cedează periodic în mod compulsiv, 

remediază, uneori, prin eliminare, cum ar fi respingerea indusă. Corelațiile dintre 

anorexie și sport rezidă mai ales în caracteristicile personalității, caracteristici 

care spre sport sunt funcționale, precum obsesie, precizie, autodisciplină. 

Semnele unei afecțiuni alimentare sunt, printre altele: lipsa tonusului 

muscular, mici depuneri de grăsime localizate și simptome legate de activitatea 

deficitară a ficatului și a sistemului digestiv. Rezolvarea la această problemă ar fi 

deci o asistare psihologică atentă, care indică și reeducarea alimentației, iar în 

cazul sportivului, de asemenea, înțelegerea valorii alimentelor ca sursă de energie 

pentru mișcare, o informație corectă despre ce se întâmplă este un punct forte spre 

realizarea unui stil de alimentație sănătoasă. 
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Corelația dintre sport și bunăstarea fizică și psihică 

 

Activitatea fizică regulată este una dintre cele mai bune modalități de a 

garanta bunăstarea fizică. Cercetările științifice arată că sportul este, de asemenea, 

un remediu eficient împotriva stresului, anxietății și depresiei. 

Cei care decid să facă activitate fizică au scopul de a se simți mai bine, de a-și 

îmbunătăți aspectul, de a preveni îmbolnăvirile. În doze corecte, dacă este 

practicată în mod regulat, activitatea fizică are efecte pozitive asupra psihicului 

nostru și asupra corpului nostru. 

Sportul are capacitatea de a crește încrederea în sine, de a consolida stima 

de sine: calități care ne fac mai puternici psihic și fizic. În acest fel, sportivul 

menține o atitudine pozitivă față de dificultățile vieții și se confruntă cu obstacole 

și provocări cu determinare și optimism. Mintea noastră este în continuă legătură 

cu corpul nostru și cu mediul care ne înconjoară: armonia pe care suntem capabili 

să o obținem între aceste aspecte va fi rezultatul bunăstării noastre psiho-fizice. 

Psihologia sportului studiază sportivii profesioniști sau amatorii de sport cu 

scopul de a scoate în evidență mecanismele mentale menite să îmbunătățească 

performanța sportivă și bunăstarea generală.  

Conform studiului personalității: „Ansamblul de comportamente învățate 

de individ, derivate din experiențele trecute este capabil să determine 

comportamentul prezent și viitor (Watson, 1930). Trăsăturile de personalitate 

sunt considerate calități personale, caracteristici interne ale individului (Allport, 

1966), motive, nevoi, abilități, temperament și valori care determină un 

comportament observabil (Korchin, 1976). 

 

Principalele trăsături de personalitate ale unui sportiv sunt: 

 Autocontrol 

 Succesul 

 Sentimentul de dominare 
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 Sociabilitate 

 Acceptare de sine 

 Narcisism 

 Auto-afirmare. 

 

Bazele psihologice ale abilităților motorii 

 

Să ne amintim că mișcarea corporală este una dintre manifestările întregii 

personalități, deoarece implică simultan psihologic și structure organice. 

Mișcarea este structurată în tipare motorii de bază și modele posturale. 

Aceste abilități pot fi dezvoltate și îmbunătățite prin exerciții. Aptitudinile 

motrice sunt împărțite în: condițional și coordonator. 

Pentru a dobândi orice abilitate sportivă este necesar să se îmbunătățească 

și să se dezvolte tiparele motorii de bază și posturale, abilitățile condiționale și 

coordonatoare din a căror interacțiune abilitățile motrice generale prind viață și, 

printr-un antrenament specific, sunt dobândite abilități sportive. 

 

Pregătirea pentru competiții 

 

Prin antrenamentele mentale (Muscat, 2004), sportivii pot reacționa 

automat în timpul curselor, se pot conecta la gândurile și sentimentele lor, pot 

preveni stresul din lipsa controlului, controlează anxietatea anticipativă, 

minimizează deciziile inutile și detaliile irelevante. 

Într-un program de antrenament mental este important: 

 să recunoască motivele care îl determină pe sportiv să facă o anumită 

activitate; 

 să recunoască starea ideală a sportivului (condiție fizică, fiziologică și 

psihologică); 
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 să înțeleagă capacitățile de gestionare a energiei; 

 să utilizeze corect tehnici de vizualizare. 

Potrivit autorilor Bull, Albinson și Shambrook, (1996), este utilă 

structurarea unei liste a programului de antrenament mental: 

 Definiți toate angajamentele existente și raportați-le pe un tabel care 

reprezintă o săptămână (de exemplu: muncă, antrenament, timp liber 

pentru familie, competiții etc.). 

 Identificați momentele libere din timpul săptămânii (în timp ce călătoriți în 

transportul public, în timp ce faceți baie, în pauzele de antrenament, când 

aranjați echipamentul etc.). 

 Notați numărul necesar de antrenamente mentale săptămânale; 

 Identificați momentele pentru a vă dedica antrenamentului mental; 

 Completați un program de antrenament mental, adăugându-l la primul 

tabel. 

 

             

Selecția sportivilor ia în considerare faza evolutivă și resursele fiecărui 

sportiv. Acesta își propune să-și îmbunătățească potențialul prin creșterea 

resurselor fizice și psihologice. 
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Psihologia grupului și a sportivului individual 

 

În timp ce grupul este o echipă de oameni care își propun să atingă un 

obiectiv, iar pentru a realiza acest lucru, ei dezvoltă dinamici precum coeziunea, 

încrederea și conducerea, adesea opuse prin forme de comunicare slabă, 

concurență inadecvată și lipsă de încredere în potențialul colegilor de grup, în 

timp ce subiectul sportiv unic își stabilește obiectivele cu antrenorul care îl va 

ghida spre îmbunătățirea fizică și psihică. 

Psihologia antrenamentului evaluează: 

 participarea activă a sportivului 

 conștientizare 

 adevărul, în executarea exercițiului 

 recuperare psihologică 

 psihologia competiției  

În domeniul sportiv, împiedică realizarea obiectivelor pe care o echipă și-

a stabilit-o și nu permite fie individului, nici grupului să se bucure de propriile 

performanțe, împiedicând și creșterea personală și de grup. Este important, de 

fapt, să înțelegem că dozele excesive de concurență nu ne permit să vizualizăm 

adevăratul scop al acțiunilor noastre, anulând starea de bunăstare a activităților 

noastre, înstrăinând complet adevăratul potențial al fiecăruia dintre noi. 

Prin urmare, pare să fie foarte eficient să asimilăm conceptul de provocare ca 

motivație și creștere, acceptându-ne limitele și bucurându-ne de punctele noastre 

forte. 

Mișcarea îmbunătățește bunăstarea fizică și psihică, energia, optimismul, 

bucuria și euforia; întărește motivațiile, ne face optimiști, pozitivi, promovează 

un sentiment de satisfacție, ne ajută să dormim mai bine, ne ridică pragul de 

durere, ne crește concentrarea și învățarea. 
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Expresia wellness este identificată în cadrul unei filozofii de viață, care ne 

consideră ca manageri activi ai acelui proces care vizează creșterea și 

îmbunătățirea stării noastre de sănătate. De fapt, este vorba de intervenția 

conștientă și personală pentru a îmbunătăți acele aspecte ale vieții noastre care nu 

ne satisfac. Practicarea sportului vă ajută să vă distrageți gândurile provocatoare 

de anxietate, să opriți ruminația mentală și să vă mențineți atenția concentrată 

exclusiv pe experiența corpului. 

Acest mecanism este asemănător cu practicile meditative, unde, atrăgând 

atenția asupra respirației, de exemplu, cineva își îndepărtează mintea de la 

„ocupațiile” sale zilnice, golind-o pentru o vreme de cele mai negative gânduri. 

Cuvântul zen provine din chinezul ch'an, la rândul său din sanscrita dhyana, care 

înseamnă meditație. În Est, termenul de meditație indică întâlnirea cu sine prin 

eliberarea de gândirea conștientă, din activitatea logică a minții.  

Acest proces schimbă percepția mediului extern, inducând un calm profund și o 

extensie perceptivă. 

A medita înseamnă a cunoaște propriul corp, a te înțelege pe sine însuși, a-

ți goli mintea, a accesa ceea ce este adevărat în noi. “Nu contează dacă obținem 

rezultate sau nu dacă arătăm bine sau nu, în cele din urmă esențial pentru noi este 

ceva ce nu poți vedea, dar este perceput cu inima”. Haruki Murakami (2005) 

Alergarea este o activitate strict fizică, totuși, ca orice activitate pe care o 

facem, este într-o simbioză profundă cu o parte mai profundă a noastră, adică cu 

aspectul psihologic. Alergarea este o activitate primordială, ea a existat de când 

omul există. Născut ca o simplă necesitate precum nevoia de a scăpa, de a te salva, 

de a te mișca rapid, dintr-o simplă problemă de supraviețuire astăzi este un sport 

foarte popular și împărtășit. 

Alergarea este cu siguranță cea mai eliberativă imagine pe care o putem 

avea despre noi înșine. Alergarea poate fi un obiectiv. A fi liber să alergi este un 

obiectiv. Alergarea este o mișcare înnăscută în fiecare persoană; după ce omul a 

învățat să meargă, alergarea este o evoluție naturală. Alergarea este o activitate 
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simplă, este bună pentru inimă, îmbunătățește eficiența cardiacă și starea 

circulației sângelui, este bună pentru greutate, ajută la tonifiere și slăbire; 

Este bună pentru minte, ajută la menținerea stării de spirit și a stimei de sine 

ridicate. Alergarea, îmbunătățește bunăstarea psihofizică, stimulează producerea 

de endorfine, reducând efectele negative ale tensiunii nervoase. Drept urmare, 

endorfinele îmbunătățesc starea de spirit și vitalitatea. Alergarea ajută la respectul 

de sine, întărește voința și determinarea. 

 

Pentru a începe să alergați aveți nevoie: 

 Stabiliți obiective rezonabile: potrivite pentru timpul de pregătire. 

Respectați antrenamentele fără a exagera: este important să rețineți că 

organismul are nevoie de timp pentru a vă obișnui cu diverse tipuri de efort.  

 Rămâneți realiști. A dori să vă depășiți limitele prea repede înseamnă a 

risca traume fizice, dar și înfrângeri personale. 

 După ce ați planificat rutina de antrenament, trebuie să găsiți momentul 

potrivit zilei pentru a alerga. 

 Instruirea în aceeași oră a zilei poate fi o referință importantă: un weekend 

de agreement, o activitate la sfârșitul zilei sau înainte de a începe ziua 

Acesta este un truc foarte util pentru a ne menține motivația solidă. 

 

Alergarea îmbunătățește sănătatea, deoarece: 
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 Reduce riscul de boli cardiovasculare, scade tensiunea arterială și crește 

colesterolul bun (HDL). 

 Previne obezitatea. Alergarea ajută la arderea multor calorii (în medie 1 

oră de alergare = 650-900 kcal) 

 Reglează pozitiv metabolismul lipidic și echilibrul energetic. 

 Întărește articulațiile, reduce riscul de osteoporoză. 

 Scade riscul de tumori (acționează indirect asupra unora dintre factorii 

principali, cum ar fi glandele supraponderale și apărarea imunitară) 

 Ajută la odihnă mai bună, deoarece stimulează producția de serotonină, 

hormonul care reglează ritmul somn-veghe. 

 Îmbătrânirea încetinește, deoarece determină organismul să continue să 

producă hormon de creștere umană (HGH). 

 Este bine pentru memorie, deoarece blochează procesul de îmbătrânire și 

stimulează o producție masivă de noi celule stem în hipocamp, zona 

creierului proiectată pentru a selecta ceea ce trebuie să stocheze memoria 

noastră pe termen lung. 

Spre mijlocul secolului sunt stabilite primele reglementări ale disciplinelor 

care implică alergarea care au ajuns până în zilele noastre. 

Primele curse moderne au fost împărțite în funcție de tipul terenului de 

curse: 

 curse pe pistă 

 curse rutiere 

 interstatal 

Atletismul este acum împărțit în două mari zone. În funcție de lungimea 

pistei, diferitele metode de antrenament, tehnici și energii utilizate sunt: 

 cursa de viteză 

 cursa de anduranță 
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Tehnici mentale de reducere a anxietății în activitățile fizice 

 

Antrenamentul autogen este o tehnică creată de Schultz pentru a gestiona 

mai multe boli. Cel mai important de tratat în domeniile sportului este anxietatea 

de performanță. Acest factor are un impact sever asupra performanței fizice 

eficiente a sportivului. În această secțiune veți găsi un set de exerciții pe care le 

puteți propune sportivilor dvs. pentru a reduce anxietatea și stresul legate de 

activitatea fizică intensă. 

 

Practica antrenamentului autogen poate afecta fiziologia la om și ajută la o 

stare de spirit corectă pentru performanță. Mai mult, antrenamentele autogene 

afectează variabile importante precum respirația, care are - la toate nivelurile - un 

rol în fiziologia activității fizice umane. Următoarele protocoale sunt destinate a 

fi executate în succesiune, începând de la exerciții ușoare descrise la început și 

apoi cele mai dificile. De asemenea, puteți utiliza aceste exerciții în caz de 

anxietate de performanță în sport și activitate fizică ca strategie pregătitoare a 

minții pentru creșterea performanței. 
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Exercițiul 1 - Starea de calm 

 

În acest exercițiu, persoana stă pe o saltea sau pe un pat, sau într-un fotoliu, 

sau așezat pe un scaun; găsește un punct și face două sau trei respirații adânci în 

timp ce expiră imaginându-și că aruncă toate gândurile, așezându-le într-un sertar 

și închizând încet ochii. Odată cu închiderea ochilor se realizează o scădere 

suplimentară a stimulărilor externe, cea de origine optică, cea obținută odată cu 

postura. Închiderea lentă a ochilor creează încet toate condițiile ideale pentru a 

realiza o stare mentală cu un nivel foarte scăzut de activitate nervoasă. În acest 

moment se poate trece la realizarea stării de calm. 

După cum scrie Schulz: „după ce subiectul a ajuns la starea somatică 

adecvată pentru exercițiu și după ce a închis ochii, îl invităm să intre mental într-

o atitudine de calm; el trebuie să se reprezinte în cel mai bun mod posibil, 

imaginative. Va spune: sunt perfect calm și relaxat ". 

Atitudinea de calm, reprezintă într-un fel fundamentul pe care urmează să 

construim Instruirea Autogenă. Prin urmare, persoana este așezată pe saltea sau 

culcat într-un fotoliu sau așezat pe un taburet; mușchii îi sunt eliberați, 

îmbrăcămintea este lejeră, mediul este plăcut confortabil, ochii i se închid și toată 

atitudinea psihică fiziologică este marcată de o seninătate interioară și o relaxare 

totală posibilă a tuturor mușchilor. El va spune de mai multe ori: Sunt complet și 

perfect calm și relaxat, va repeta de 5/6 ori în pasivitate mentală. 

Conceptul de concentrare pasivă din punct de vedere psihofiziologic 

este pregătit de doi factori: 

 prin reducerea stimulării exteroceptive și proprioceptive consecvente la 

poziția particulară a corpului, a îmbrăcămintei și a mediului. 

 din structura verbală particulară a formulei care implică o funcționare 

automată a sistemului în cauză. 
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Exercițiul 2 - Exercițiul de greutate 

 

Odată ce starea de calm și relaxare este realizată, persoana va spune: „brațul 

meu drept este greu”, dacă este stângaci formularea va fi, evident: „brațul meu 

stâng este greu”. În acest caz, ca și în exercițiile următoare, nu este vorba de a 

face ceva, ci doar de a gândi, de a-și asuma o atitudine psihică de concentrare 

pasivă, doar să-și imagineze ceea ce propune exercițiul. 

 

Primul pas 

 poziția corectă a corpului 

 respirație fracțională 

 închiderea ochilor 

 reprezentarea stării de calm prin concentrare pasivă pe formula sunt 

perfect calm și relaxat repetat de 5/6 ori. 

 respirația este lentă și profundă  

Toate acestea trebuie făcute de trei ori pe zi; este indicat cel puțin în prima 

perioadă să o faceți dimineața înainte de a vă ridica din pat, după-amiaza și seara, 

la ora când mergeți la culcare. Această primă fază trebuie repetată timp de două 

zile. 

 

Al doilea pas 

Poziția corpului, respirația, închiderea lentă a ochilor, reprezentarea stării 

de calm și relaxare, așa cum s-a făcut în Pasul anterior,  

 reprezentarea pasivă a formulei brațul meu drept este greu de repetat de 5/6 

ori, continuarea exercițiului cu reprezentarea formulei brațul meu stâng 

este greu spus de 5/6 ori 

 reprezentarea stării de calm și relaxare prin concentrare pasivă pe formula 

și sunt calm și relaxat spus de 2/3 ori 
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 respirație lentă și profundă 

 deschiderea ochilor 

 exerciții de recuperare – mișcări ale mâinilor și picioarelor 

De asemenea, pentru acest al doilea pas, durata este de cel puțin două zile. 

 

Al treilea pas 

 Așa ca anterior, procedura se repetă până la starea de calm și relaxare 

reprezentarea formulei brațul meu drept este greu de repetat de 5/6 ori 

 continuarea cu formula brațului meu stâng este greu de repetat de 5/6 ori 

 continuarea cu formula, cele două brațe sunt grele pentru a fi repetate de 

5/6 ori 

 se încheie cu formula sunt calm și relaxat 

 închidere ca anterior 

De asemenea, în acest caz, antrenamentul continuă cel puțin două zile. 

 

Pasul 4 

 Așa ca anterior, procedura se repetă până la starea de calm și relaxare 

reprezentarea formulei brațul meu drept este greu de repetat de 5/6 ori 

 continuarea cu formula brațului meu stâng este greu de repetat de 5/6 ori  

 continuarea cu formula cele două brațe sunt grele de repetat de 5/6 ori 

 continuarea cu formula cele doua picioare sunt grele pentru a fi repetate de 

5/6 ori 

 se încheie exercițiul întotdeauna cu formula și sunt calm și relaxat pentru 

a fi repetată de 2/3 ori 

 închidere ca anterior 

De asemenea, în acest caz, antrenamentul continuă cel puțin două zile. 
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Pasul 5 

Așa ca anterior procedura se repetă până la starea de calm și relaxare 

 reprezentarea formulei brațul meu drept este greu de repetat de 5/6 ori 

 continuarea cu formula brațul meu stâng este greu de repetat de 5/6 ori 

 continuarea cu formula, cele două brațe sunt grele pentru a fi repetate de 

5/6 ori 

 continuarea cu formula cele două picioare sunt grele pentru a fi repetate de 

5/6 ori 

 continuarea cu formula cele doua brațe și cele două picioare ale mele sunt 

grele pentru a fi repetate de 5/6 ori 

 încheierea exercițiului cu formula și sunt calm și relaxat pentru a fi repetat 

de 2/3 ori 

 închidere și recuperare ca anterior 

De asemenea, în acest caz, antrenamentul continuă cel puțin două zile 

 

Pasul 6 

 Așa ca anterior procedura se repetă până la starea de calm și relaxare 

reprezentarea formulei brațul meu drept este greu de repetat de 5/6 ori 

 continuarea cu formula brațul meu stâng este greu de repetat de 5/6 ori 

 continuarea cu formula, cele două brațe sunt grele pentru a fi repetate de 

5/6 ori 

 continuarea cu formula cele două picioare sunt grele pentru a fi repetate de 

5/6 ori 

continuarea cu formula cele două brațe și cele două picioare ale mele sunt 

grele pentru a fi repetate de 5/6 ori 

 continuarea cu formula întregul meu corp este greu de repetat de 5/6 ori 

 încheierea exercițiului cu formula și sunt calm și relaxat repetat de 2/3 ori 
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 recuperare ca și anterior 

De asemenea, în acest caz, antrenamentul continuă cel puțin două zile. 

 

În ceea ce privește acest ultim pas, subliniem faptul că reprezentarea 

mentală „întregul meu corp este greu” trebuie efectuată excluzând capul, 

deoarece poate provoca reacții adverse, cum ar fi durerea de cap. 

În acest moment, primul exercițiu de greutate poate fi considerat încheiat, 

dar pentru a dobândi mai bine tehnica rezumăm întreaga schema 

 

Protocol rezumat al exercițiului de greutate 

 

 Poziția: picioarele ușor despărtate, brațele flexate liber, umerii coborâți 

 Respirație: lentă și profundă 

 Închidere lentă a ochilor. 

Imagine. Poziția sugerată pentru antrenamentul autogen 
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Protocolul stării de calm 

 

Odată ce închideți ochii, gândul se transformă în senzația plăcută pe care o 

obțineți în asumarea unei poziții în care toți mușchii sunt complet relaxați. Dacă 

doriți, se poate adăuga relaxare fracționată, pe grupe de mușchi. 

Apoi începe exercițiul: 

 Imaginați-vă că puneți toate gândurile într-un sertar, lăsându-le să alunece 

de minte, așa cum apa alunecă de pe acoperișuri când plouă, toate gândurile 

... ... și spuneți cuvintele: 

 „Sunt perfect calm și relaxat”, fraza pe care o puteți repeta de 5/6 ori. 

 Lăsați apoi gândurile să alunece de-a lungul brațului drept (pentru oamenii 

stângaci va fi stângul), spuneți îmi imaginez, îl simt greu: brațul meu drept 

este greoi. Repetați această propoziție de 5/6 ori exercițiul se încheie 

spunând și sunt calm și relaxat, repetând de 2/3 ori. 

 Toate acestea trebuie făcute timp de două zile, eventual de trei ori pe zi: 

dimineața, după-amiaza și seara. Unele mișcări energetice ale brațelor și, 

ulterior, și ale picioarelor vor relua tonusul muscular normal. 

 Același lucru trebuie făcut și pentru brațul stâng. 

 Se repetă două zile. 

 Același lucru pentru cele două brațe pentru încă două zile. 

 Același lucru pentru cele două picioare împreună pentru încă două zile. 

 Același lucru pentru cele două brațe cele două două picioare pentru încă 

două zile 

 Același lucru pentru întregul corp, cu excepția capului pentru încă două 

zile 

 Încheiați exercițiul întotdeauna cu formula: și mă simt calm și relaxat 

pentru repetată de 2/3 ori. 
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Exercițiul 3 - Exercițiul de căldură 

 

Exercitarea căldurii trebuie realizată într-un mod sistematic și specific, cu 

aceeași atitudine cu care s-a interpretat exercițiul de greutate. 

 Poziția: picioarele ușor depărtate, brațele libere, umerii coborâți 

 Respirație: lentă și profundă 

 Închidere lentă a ochilor 

 Odată închiși ochii, gândul este întors către senzația plăcută de a fi asumat 

o poziție în care toți mușchii sunt complet relaxați.  

 Apoi începe exercițiul: 

 „Sunt perfect calm și relaxat” 

 Fraza pe care o repetați de 2/3 ori 

 Continuați cu formula: „Întregul meu corp este greoi” 

 Fraza repetată de 5/6 ori. 

 Apoi repetați: 

 „Sunt perfect calm și relaxat” 

 Fraza care se repeta de 2/3 ori 

 Apoi continuați cu formula: 

 "Brațul meu drept este fierbinte" 

 Fraza care se repetă de 5/6 ori și se încheie întotdeauna cu formula: „Sunt 

perfect calm și relaxat” 

 Fraza care se repeta de 2/3 ori 

 Exercițiul se repetă timp de două zile de trei ori pe zi cu formula de căldură 

a brațului drept. 

 

După cele două zile ale brațului drept avem două zile pentru cel stâng, două 

zile pentru cele două brațe, două zile pentru cele două picioare, două zile pentru 

cele două brațe și două picioare, două zile pentru întregul corp. 
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Exercițiul de concentrare asupra senzației de căldură îl urmărește în mod 

natural pe cel al concentrării pe greutate. 

Nu este neobișnuit ca unele persoane să simtă spontan senzația de căldură 

deja în timpul practicării primului exercițiu. Metoda de introducere a celui de-al 

doilea exercițiu este exact aceeași cu cea a exercițiului greutății, inclusiv folosirea 

expresiei „este fierbinte”. 

În timpul dezvoltării formulelor celui de-al doilea exercițiu, este oportun 

să se țină cont de relația dintre concentrația pasivă asupra căldurii. 

Funcțiile sau fenomenele cărora le acordăm atenție într-un mod receptiv se 

dezvoltă mai mult decât cele cărora nu le acordăm acest tip de atenție.  

Sentimentul de căldură, de căldura blândă a corpului, crește relaxarea 

psihofiziologică (gândiți-vă doar la plăcerea unei băi calde). 

Unele persoane în timpul exercițiului de căldură manifestă tulburări 

colaterale, cum ar fi transpirația excesivă sau înroșirea, în acest caz este necesar 

să schimbați formula de la „brațul meu este cald” în „brațul meu este plăcut cald”. 

O considerație utilă pentru a ține cont este că nu pare potrivit să stați prea 

mult timp, deoarece ar deveni frustrant să nu puteți percepe o anumită senzație. 

Mai mult, se întâmplă adesea că, trecând la următorul exercițiu, senzația 

anterioară să fie clar percepută. 

Sentimentul de greutate și căldură sunt generalizate progresiv către întregul 

corp. Această generalizare în întregul corp în raport cu exercițiile de greutate și 

căldură este experimentată de majoritatea subiecților care se antrenează regulat.  

Generalizarea favorizează o stare de relaxare a organismului psihofiziologic și 

trecerea la o stare de calm și bunăstare interioară. 

Cu exercițiile de bază și un antrenament regulat puteți ajusta două funcții, 

distensia mușchilor striați și funcția vasculară, în mod normal, nu sunt influențate 

decât de stimuli emoționali. 

Schulz vorbește despre schimbul de sine, referindu-se la faptul că o 

transformare a stării de tensiune este favorizată într-o stare de distensie; există, 
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de asemenea, o transformare autogenă de la nivelul cognitiv (formulele repetate 

mental) și cea somatică (senzațiile percepute la nivel fizic și modificarea în 

consecință a funcționalității aparatului respectiv), la cea psihică cu starea 

interioară de calm și echilibru. 

 

Exercițiul 4 - Exercițiul inimii 

 

Schulz propune, după greutate și căldură, patru exerciții complementare 

specifice, care afectează patru funcții influențate de stările psihologice: inima, 

respirația, plexul solar, fruntea. 

Complementaritatea înseamnă că nu sunt indispensabile pentru atingerea 

unei stări autogene bune. Autoreglarea bătăilor inimii ne permite însă să 

aprofundăm starea de calm general, deja obținută cu exercițiile precedente. 

spuneți: „Inima îmi bate calm și regulat.” Se repetă de 5/6 ori „Sunt perfect calm 

și relaxat”. Fraza de repetat de 2/3 ori 

Exercițiul trebuie întotdeauna efectuat de trei ori pe zi, timp de 10/11 zile.  

Trebuie subliniat faptul că nu este vorba de modificarea ritmului inimii 

cuiva, de încetinirea acesteia sau de accelerarea bătăilor inimii, ci pur și simplu 

de a simți cum bate. Această percepție, de obicei ignorată, liniștește persoana care 

ascultă, ca să spunem așa, inima lui bătând calm, ritmic și regulat, într-o situație 

psihică de calm extrem și pasivitate absolută. 

Inima este locul în care procesele emoționale sunt reflectate mai intens și 

mai frecvent. Extensia extraordinară a proceselor emoționale care au legătură cu 

inima este confirmată de numeroasele expresii comune care sunt utilizate; unul 

dintre cele mai cunoscute este fără îndoială: „nu trebuie să folosim numai creierul, 

ci și inima”. Pentru mulți, inima este sediul sentimentelor. 

Gândiți-vă doar la unele expresii referitoare la bătăile inimii: „inima mea 

bate de fericire sau de frică”. 
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Exercițiul 5 - Exercițiu de respirație 

 

Nu există o respirație universal valabilă, deoarece aceasta, la fel ca celelalte 

funcții somatice, depinde de caracteristicile persoanei și de situația existențială 

particulară, de modul în care aceasta se exprimă în mod efectiv, câteva expresii 

comune: „îmi lipsește respirația”, „îmi iei aerul”, „mă simt sufocat”, „mă lași fără 

suflare”, „trebuie să respir”. 

Formula propusă pentru reprezentarea mentală este următoarea: 

„Respirația mea este calmă și regulată”. Se repetă de 5/6 ori 

Ceea ce poate deveni mai târziu: simt că respir. 

Se repetă de 5/6 ori 

Sunt perfect calm și relaxat 

Fraza pe care o repetați de 2/3 ori 

Exercițiul trebuie întotdeauna efectuat de trei ori pe zi, timp de 10/11 zile. 

Experiența unei normalizări a curbei respiratorii se experimentează deja la 

nivelul primelor două exerciții fundamentale (cel al greutății și căldurii). Prin 

urmare, atunci când persoana se concentrează pasiv asupra respirației, o va face 

cu ușurință. 

În mod normal, se întâmplă ca respirația să devină mai lentă și mai 

profundă și întreaga ființă să fie plăcut percepută. 

Atingerea unei stări comutative, așa cum se realizează la nivelul 

exercițiului respirației, poate aminti situația analogă a tehnicilor de yoga; dar este 

oportun să repetăm din nou cum, în ciuda afinităților indubitabile, cele două 

tehnici diferă substanțial una de cealaltă tocmai pentru că concentrația pasivă a 

Antrenamentului Autogenic este orientată exclusive asupra senzațiilor somatice. 
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Exercițiul 6 - Exercițiul plexului solar 

 

Persoana se odihnește cu tot corpul întins, calm, greu, inundat de căldură, 

cu inima bătând ritmic și regulat, total abandonat mișcărilor regulate ale 

respirației. 

În acest moment reprezentați mental o sursă de căldură plăcută situată la 

nivelul plexului solar care radiază spre organele abdominale. 

 

 

                        

                  

 

Formula este: 

„Plexul meu solar este fierbinte”. Se repetă de 5/6 ori 

„Sunt perfect calm și relaxat” 

Fraza care se repetă de 2/3 ori 

Exercițiul trebuie întotdeauna efectuat de trei ori pe zi, timp de 10/11 zile. 

Experiența cercetărilor clinice a arătat că concentrația pasivă rămâne ineficientă 
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atunci când persoana nu înțelege pe deplin sensul formulelor individuale și nu 

reușește să localizeze mental zona corpului implicat în exercițiu.  

Plexul solar este un plex al sistemului nervos simpatic care, pe lângă plexul 

celiac, este compus în esență și din ganglionul mezenteric cranial și plexul renal. 

El controlează organele importante: stomacul, rinichii, ficatul, splina, 

funcționalitatea intestinul subțire și glandele suprarenale. 

Pentru a identifica acest punct puțin cunoscut, mâna dreaptă poate fi 

așezată pe abdomen, astfel încât degetul mic să fie deasupra buricului și degetul 

mare la capătul sternului. Punctul central al mâinii identifică zona sub stomac, în 

partea anterioară a coloanei vertebrale, se află plexul solar.  

La nivel fiziologic, se produce o acțiune calmantă pe întregul sistem 

nervos, este favorizată o adâncire a stării de relaxare. Diverse stări emoționale 

sunt reflectate în sistemul digestiv. Dacă sentimentele nu sunt exprimate, dacă 

din anumite motive sunt înlăturate, refuzate sau reprimate în mod conștient, se 

întâmplă adesea ca funcțiile neurovegetative corespunzătoare să sufere disfuncții 

importante. 

Există numeroase expresii care exprimă această relație între stările afective 

și procesele vegetative: nu diger acel lucru sau acea persoană, acel lucru sau acea 

persoană este pe stomacul meu, simt o greutate pe stomac, persoana respectivă 

îmi dă o durere de stomac, acea persoană mă face să vomit și așa mai departe.  

Aceste expresii exprimă o reacție de dezgust, respingere, agresiune, frică 

sau anxietate. Antrenamentul autogenic acționează asupra funcțiilor vegetative 

ale organelor controlate de plexul solar, eliminând foarte des tulburarea 

conectată, cu efecte rezultate pozitive asupra diferitelor tulburări emoționale 

corespunzătoare. Acest exercițiu poate prezenta, de asemenea, contraindicații: 

situații de gastrită acută, hemoragie recentă și ulcer. 
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Exercițiul 7 - Exercițiul frunții  

 

Acest exercițiu încheie ciclul de pregătire autogenică de bază, compus din 

cele două exerciții fundamentale: greutatea și căldura și cele patru suplimentare: 

inima, respirația, plexul solar și fruntea. 

Încă o dată este vorba de contrastarea (comutarea autogenă) cu starea de 

stres, tensiune și anxietate, realizarea celei de calm și a păcii interioare, care 

implică o senzație plăcută de prospețime, localizată pe frunte. cu ajutorul 

formulei: 

Fruntea mea este plăcută. Se repetă de 5/6 ori 

„Sunt perfect calm și relaxat”. Fraza care se repeta de 2/3 ori 

Exercițiul trebuie întotdeauna efectuat de trei ori pe zi, timp de 10/11 zile. 

Schulz observă că: „ajuns la această stare, se realizează separarea între 

masa corpului și a capului sau, mai bine zis, zona frontală”. Persoana pe lângă 

formula propusă de Schulz, poate reprezenta, de asemenea, mental impresia de 

prospețime imaginând o briză ușoară care mângâie fruntea. 

Senzația propusă cu formula de prospețime a frunții trebuie să fie amintită 

de subiect cu o modalitate de lejeritate, bunăstare și relaxare. Acest exercițiu este 

foarte util pentru persoanele care au frecvent senzația de a avea o minte plină de 

gânduri confuze. 

 

Protocol complet pentru toate etapele pregătirii autogenice de bază. 

 

Crearea condițiilor de mediu, cu o atenție deosebită la zgomot, iluminare, 

temperatură, îmbrăcăminte. 

Efectuați o respirație profundă, facilitați relaxarea musculară, prin 

introducerea relaxării fracționate, dacă este necesar, eliberând mintea de gânduri, 

asumându-vă o atitudine de pasivitate. 

Încurajați inducerea unei stări de calm: sunt calm și relaxat. 
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Reprezentați senzația de greutate pornind de la braț și lăsați-o să se răspândească 

treptat în tot corpul repetând mental formula specifică a greutății. 

Reamintiți-vă din nou calmul, repetând mental frazele corespunzătoare. 

Reprezentați senzația de căldură pornind de la braț și lăsați-o să se răspândească 

progresiv în diferitele părți ale corpului. 

Pe lângă calm, amintiți-vă cele două senzații deja experimentate: greutatea și 

căldura 

Reprezentându-vă bătăile calme și regulate, ascultând pasiv inima, precum și 

unde și cum este percepută. 

Amintiți-vă întotdeauna de calm, repetând mental fraza adecvată 

Reprezentați mental senzația de căldură la plexul solar, repetând mental formula 

și apoi ascultați pasiv sentimentele care apar autonom. 

Reamintiți-vă calmul prin repetarea mentală a propoziției corespunzătoare 

Reprezentați mental fruntea cu senzația proaspătă, repetând formula de două sau 

trei ori rămânând în ascultarea pasivă. 

Amintiți-vă de calm, relaxare și seninătate. 

Ascultați pasiv toate senzațiile și percepțiile, atât fizice, cât și psihologice, care 

apar spontan. 

Rămâneți în această stare de relaxare profundă câteva minute, apoi efectuați lent 

exercițiile: mișcați-vă mâinile, flexați brațele, respirați profund. 

Deschideți ochii. 

Exercițiul va dura 10-15 minute și va trebui să se facă de trei ori pe zi, timp de 

10/11 zile și apoi o dată pe zi, cel puțin o lună. 

În cele din urmă, ori de câte ori apare nevoia; cu toate acestea, se recomandă cel 

puțin de două ori pe săptămână. 
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Exercițiul 8 - Terapia autogenică a lui Wolfgang Luthe 

 

Luthe Autogenic Training reprezintă baza unui grup de abordări 

psihofiziologice autogene care constituie Terapia Autogenă, împărțindu-le în trei 

momente specifice, cum ar fi: neutralizarea autogenă, modificarea autogenă și 

meditația autogenă. 

Luthe pentru neutralizarea autogenă înseamnă ansamblul a două tehnici 

diferite: abreația autogenă și verbalizarea autogenă. În ceea ce privește abreația 

autogenă, ne referim la toate reacțiile sau descărcările sistemului nervos central 

favorizate de starea autogenă care permite eliberarea acestor impulsuri nervoase, 

un fel de supapă de siguranță, un mecanism de autoreglare a creierului sau o parte 

din supraîncărcarea acestuia. Abreația autogenă reprezintă un fel de catarsis de 

natură neurofiziologică, deoarece este o descărcare a zonelor cerebrale 

supraîncărcate. 

Verbalizarea autogenă presupune ca persoana să spună fraze cum ar fi: 

„ochii mei sunt proaspeți” sau „nasul meu este proaspăt”, pentru febra fânului sau 

rinită vasomotorie; „Gâtul meu este proaspăt”, „pieptul meu cald”, în cazurile de 

tuse 

Luthe distinge o serie de metode posibile de abordare care se subdivizează 

în 1) formule de neutralizare 2) formule de întărire 3) formule de abstinență  

4) formule paradoxale. În ceea ce privește perioada medie în care formula trebuie 

reprezentată, aceasta este de patru săptămâni și, în orice caz, trebuie să aveți grijă 

să reprezentați o formulă la un moment dat și fiecare reprezentare este 

recomandată să fie limitată la un timp de 30/40 minute. 
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Capitolul 4 

Tehnici generale de antrenament 
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                În acest capitol vom vorbi despre tehnicile generale de antrenament pe 

piața națională și internațională la care pacientul are acces și ce beneficii pot avea 

activitățile fizice supravegheate de un specialist într-un mediu controlat. Se va 

vorbi despre pregătirea fizică recomandată în ambele cazuri de recuperare 

medicală după un accident sau o recuperare fizică din cauza depresiei sau a altor 

probleme medicale. 

 

Tehnici de antrenament în procesul de recuperare al supraviețuitorilor 

unui accident vascular (AVC) acut 

 

  Pentru supraviețuitorii unui AVC acut este vital ca recuperarea să înceapă 

încă din faza acută. După ce pacientul a ajuns la spital, a fost diagnosticat și a 

început un tratament se recomandă începerea imediată a procesului de recuperare. 

          Tehnicile de recuperare pot debuta cu unele proceduri care se aplică chiar 

la pat încă din faza acută a accidentului vascular. Explicația constă în faptul că 

un bolnav imobilizat riscă să aibă probleme la nivel articular și la nivelul grupelor 

musculare care nu mai au capacitatea de a se contracta cu forța necesară. În 

același timp există un  dușman  de  temut reprezentat de escare care pot apărea la 

bolnavul imobilizat la pat o perioada mai lungă de timp. 

 Din acest motiv ,mobilizarile ,,pasive,, respectiv procedurile de recuperare 

trebuiesc inițiate imediat în faza acută a bolii. Deoarece bolnavul este imobilizat 

la pat, altcineva îi va face mișcări ale mâinilor și picioarelor, care urmăresc să 

păstreze gradul de libertate articulară cât mai aproape de normal. 

          În cazul în care în spital nu există saltele antiescară se recomandă 

întoarcerea bolnavului la fiecare jumătate de oră. Saltelele antiescară prezintă 

puncte de sprijin variabile care fac ca presiunea să alterneze, astfel încât să nu 

existe zone expuse la a produce escare. Producerea escarelor duce la infecție, 

adâncirea și progresia lor. 
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          Din acest motiv se recomandă ca procedeele de recuperare să înceapă încă 

din faza acută. 

 

              

 

 

Complicaţii posibile 

 

 La bolnavii cu hemiplegie stânga, pot persista unele tulburări după faza 

acuta - cum ar fi tulburări de schema corporală. De asemenea pot apărea , stări 

confuzionale la bolnavii care au leziuni ale emisferei drepte sau tulburări de 

vorbire, cum ar fi afazia în grade foarte importante. 
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 Toate acestea sunt mai clar conturate în faza postacută, când bolnavul 

începe să se «limpezească», cum se spune într-un termen popular, adică 

realizează ce s-a întâmplat cu el 

  Faza postacută este şi intervalul de timp în care bolnavul face aşa numită 

reacţie de catastrofă. În această fază creierul, inclusiv emisfera sănătoasă, este în 

„alarmă“. În general cam la sfârşitul săptămânii a doua şi a treia săptămână după 

accident, procedurile de recuperare se pot amplifica în sensul tentativei de a 

obţine poziţia în şezut, apoi în şezut cu picioarele atârnate la marginea patului, 

apoi ridicatul în picioare şi primii paşi în apropierea patului şi în jurul acestuia. 

 Această etapă este deosebit de dificilă şi uneori supusă unor complicaţii 

nedorite, este afectată în mod indirect şi funcţia altor organe cum ar fi sistemul 

cardiac şi toleranţă la efort a inimii, apoi sistemul respirator - adaptabilitatea 

ritmului cardiac şi respirator la minimum de efort. Poate apărea embolia 

pulmonară - dacă nu s-au luat toate măsurile şi bolnavul mai are o tromboflebită 

şi nu s-a dat medicaţia necesară - embolia pulmonară poate apărea exact la 

debutul mişcărilor. 

 

Proceduri recomandate în sala de sport 

 

 Bolnavul poate fi dus la sala de gimnastică din săptămâna a patra sau a 

cincea, unde se pot asigura proceduri de tip mai intensive, asociate cu elemente 

de fizioterapie. 

  Pot începe mişcări adaptate unui scop - încheierea şi descheierea unui 

nasture, folosirea unei căni sau a unui pahar pentru a bea apă, poziţionarea în 

scaun - fie scaun cu rotile şi transferat de pe pat pe scaun; fie transferat de pe 

scaun cu rotile pe un scaun obişnuit sau un fotoliu, unde bolnavul poate sta o 

perioadă mai lungă de timp. Toate acestea sunt ca o etapă de adaptare spre ceea 

ce însemna un om cât mai normal. 
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 Mersul: Principalul element de autonomie 

 

 Prin tehnici de recuperare, într-un timp variabil - de la câteva săptămâni la 

câteva luni, bolnavul care a trecut printr-un accident vascular cerebral şi a rămas 

cu un deficit de tip hemipareza sau chiar hemiplegie, - ar putea ajunge să meargă.  

Asta ar însemna un mare ajutor pentru cei care se ocupă de îngrijirea acestuia atât 

în spital, cât şi la domiciliu. Apreciem că atunci când un bolnav ajunge să meargă, 

este un prim succes care concură la obţinerea unor rezultate bune în continuare. 

În sensul mobilizării şi a pacientului pentru a căpăta noi deprinderi, dar şi a 

medicului şi a celor care îl îngrijesc pentru a stimula şi a facilita redobândirea 

unor mişcări pierdute în urma acestui accident. 

 

Stimularea raţionamentului 

 

 Cititul înseamnă un act extrem de complex pe lângă varianta lui motorie - 

dirijarea globilor oculari cu un anume scop - urmărirea rândurilor, dar şi cu 

înţelegerea a ceea ce se scrie. Din acest motiv după 5-6 săptămâni pot fi stimulate 

şi unele elemente din sfera cognitivă, din sfera judecăţii, a raţionamentului , deci 

se poate începe cu tentative de citit. Se preferă chiar o scriere tip abecedar, cu 

litere de tipar şi mai mari la început. În această fază în care scrisul şi cititul devin 

posibile sunt şi alte faze care ţin de memorie şi trebuie stimulată memoria, 

judecata şi raţionamentul. 

  Se utilizează nişte tehnici care vizează forma, dimensiunea şi culoarea: un 

cub mai mare sau mai mic, o piramidă mai mare sau mai mică, o bilă de o anumită 

culoare, de o anumită mărime pe care bolnavul trebuie să le pună în ordinea 

dictată - el reuşind astfel să înţeleagă şi să execute unul din ordinele cele mai 

simple“. 
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,,Inamicul,,  numit: Greutate 

  Pe un sistem osos şi articular deficitar, adăugarea unor kilograme în plus 

înseamnă un efort în plus motiv pentru care bolnavului îi este recomandat să nu 

mai crească în greutate. Acest efort îngreunează funcţionarea optimă a 

articulaţiilor şi apar dureri, elemente distrofice - cum este genunchiul instabil care 

compromite mersul. 

 

  

Recomandarea efectuarii exercitiilor fizice dupa AVC 

 

  Al doilea accident vascular cerebral are complicații mult mai severe decât 

primul, fiindcă țesuturile creierului nu mai sunt la fel de rezistente. Mulți dintre 

pacienți mor sau rămân cu paralizii, deficiențe motorii și de vorbire. Din fericire, 

s-a demonstrat și că măsurile luate imediat, privind stilul de viață, pot reduce cu 

până la 80% riscul de recurentă al unui AVC. 
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 Riscul de recidivă în cazul unui accident vascular cerebral (AVC) poate fi 

diminuat prin modificarea stilului de viață, a alimentației și prin monitorizare 

constanța a stării de sănătate. Toți pacienții care au suferit un AVC sunt încadrați 

automat în categoria de risc crescut de recidivă. Un studiu realizat pe date 

medicale a stabilit că în Statele Unite ale Americii, din aproape 800.000 de 

accidente vasculare cerebrale care au loc anual, aproximativ 180.000 sunt 

recurente. De asemenea, în termen de 5 ani de la producerea unui AVC, riscul de 

apariție a unui al doilea astfel de episod este mai mare de 40%. 

          Toată lumea știe că sportul și activitatea fizică sunt benefice pentru 

sănătatea noastră, iar pentru supraviețuitorii unui accident vascular cerebral, 

lucrurile nu stau altfel. După ce au suferit un AVC, supraviețuitorii pot să se 

confrunte cu numeroase bariere pentru a deveni din nou activi din punct de vedere 

fizic, cum ar fi dizabilitățile, oboseală sau depresia. Deși startul poate fi unul 

destul de lent, exercițiile fizice sunt importante atât pentru a-i ajută pe pacienți să 

se recupereze după un AVC, cât și pentru a-i ajută să prevină un al doilea AVC. 

 

 

Ce pot face pacienții pentru prevenție? 

 

             Primul pas pentru evitarea repetării unui AVC este o atentă monitorizare 

de către specialiști și stabilirea cauzei exacte a primului accident vascular. 

Exactitatea acestui diagnostic va dicta și măsurile care vor fi luate, fiindcă este 

posibil că, pe lângă modificarea stilului de viață, să fie necesară și o medicație 

specifică. 

          Dacă pacientul are o greutate anormală și chiar suferă de obezitate, se iau 

imediat măsuri în acest sens, cu ajutorul unei diete care să ofere o slăbire graduală, 

sănătoasă și pe termen lung. Dacă persoana nu era activă înainte de accidentul 

vascular cerebral, se introduc treptat și antrenamente zilnice, care să favorizeze 

circulația sângelui. 
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Imediat după un accident vascular cerebral, pacientul va renunța complet 

la fumat, la excesul de alcool și își va monitoriza tensiunea arterială și fibrilatia 

atrială. Se acordă o atenție deosebită și celor care suferă și de diabet, fiindcă în 

acest caz riscul de AVC este de 4 ori mai mare. 

         Pacientul trebuie să conștientizeze evenimentul, factorii care au dus la 

producerea lui, dar și riscul de recidivă și posibilele complicații ale unui AVC. 

Familia și prietenii trebuie să susțină și schimbările din stilul de viață, să îl ajute 

pe parcursul dietei, să îl consilieze în momentele dificile cum sunt cele de sevraj 

pentru fumătorii "înrăiți" și să îl menajeze, atunci când este cazul. Importantă este 

și susținea psihologică, ajutorul oferit de familie și prieteni. Accidentul vascular 

cerebral este un moment dificil pentru orice pacient, iar recuperarea, chiar dacă 

nu presupune eforturi fizice, se face în primul rând mental. 

          Din păcate, în ciuda numeroaselor beneficii pentru sănătate pe care le are 

activitatea fizică, prea puțini medici "prescriu" exercițiile ca o formă de terapie. 

Așa că să nu uităm: începerea unui program de exerciții fizice este importantă 
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pentru a grăbi recuperarea după AVC. Aflați din acest material de ce sunt 

necesare exercițiile și cum să începi să le faceți împreună cu pacienții care vin să 

le facă. 

 

 

Ce sunt exercițiile aerobice? 

 

 Exercițiile aerobice includ: alergarea, înotul, ciclismul, mersul pe jos, 

drumețiile, dansul, kickboxing-ul, orele de aerobic și orice altă activitate în care 

bătăile inimii și respirația cresc până la un ritm la care le poți menține așa (adică 

stabile) pe tot parcursul acelei activități. 

Atenție : Exercițiile care te fac să simți rapid că nu mai poți să respiri (cum ar fi 

sprintul), că îți pierzi răsuflarea, nu sunt activități aerobice. 

           Exercițiile aerobice (cunoscute și sub numele de exerciții "cardio") 

folosesc oxigenul pentru a satisface nevoile energetice ale organismului. Acest 

tip de exerciții ajută la întărirea și îmbunătățirea stării mușchiului inimii (numit 

miocard), cât și a mușchilor care ajută respirația. Asta înseamnă îmbunătățirea 
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forței de pompare a inimii, reducerea tensiunii arteriale și facilitarea circulației 

aerului în interiorul și în afară plămânilor. 

 

 

 Asocierea dintre exercițiile aerobice și accidentul vascular cerebral 

 

 După AVC se impune ca medicul să facă o evaluare în urmă căreia să 

confirme dacă pacientul poate efectua exercițiile aerobice simple , care vor fi 

incluse în rutină sa zilnică. În cadrul unui studiu recent, cercetătorii au descoperit 

că activitatea fizică (antrenamentele regulate) a îmbunătățit semnificativ 

deficitele cognitive în rândul supraviețuitorilor unui accident vascular cerebral. 

          Programele de antrenament, desfășurate pe o perioada scurtă de până la 12 

săptămâni, au fost totodată eficiente în privința îmbunătățirii funcției cognitive, 

la fel ca programele de antrenament care au început la 3 luni după AVC. 

Sedentarismul (inactivitatea fizică) este un factor de risc pentru accidentul 

vascular cerebral, așa că exercițiile fizice te pot ajută să previi un al doilea AVC. 

          Antrenamentul structurat, cu mai multe exerciții fizice, poate îmbunătăți 

semnificativ funcționarea creierului în cazul supraviețuitorilor unui accident 

vascular cerebral, potrivit unei cercetări prezentate în 2017 de American Stroke 
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Association (Asociația Americană a AVC-ului). Deoarece nu există medicamente 

pentru a îmbunătăți funcția cognitivă a acestor pacienți, activitatea fizică - precum 

terapia fizică, aerobicul și antrenamentele de forță - a devenit o intervenție cu cost 

scăzut pentru a trata deficitele cognitive în rândul celor care au supraviețuit unui 

accident vascular cerebral. Pe lângă beneficiile fizice, s-a constatat că exercițiile 

aerobice încurajează recuperarea cognitivă în cazul supraviețuitorilor unui 

accident vascular cerebral. 

          Exercițiile fizice aerobice, făcute cu regularitate, te ajută în mai multe 

moduri, mai ales când vine vorba de: 

 •   scăderea tensiunii arteriale, 

•    abilitatea de a merge, 

•    întărirea musculaturii, 

•    coordonare, 

•    echilibru, 

•    scăderea în greutate, 

•    sănătatea mentală, 

•    anduranța, 

•    energie, 

•    ameliorarea durerii, 

•    îmbunătățirea calității vieții pacientului. 
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Importanța recuperării medicale 

  

          Pentru pacienții  care au trecut printr-un traumatism locomotor, printr-un 

accident vascular ce a condus la o pareză, sau se află în stadiul post-operator, 

refacerea fizică, recăpătarea funcționalității, devin un deziderat. Chestiunea 

devine complicată și depășește aria unei entorse, luxații sau întinderi, așa cum de 

cele mai multe ori se întâmplă în sport. Intrăm pe teritoriul unor boli grave - care 

lasă sechele -, al unor traumatisme majore, ce conduc la bariere funcționale, la 

limitări dinamice. 

          Recuperarea medicală e un termen ambiguu pentru marea parte a 

populației, sintagma ține mai degrabă de zona sportului, a atleților care au suferit 

o accidentare și care prin anumite exerciții fizice și masaj își refac aptitudinile și-

și recăpăta formă și forță fizică necesare performanței. Aceste metode, efectuate 

la nivel științific, dau rezultate foarte bune.  Ne raportăm la un domeniu în plin 

avânt, cu rezultate remarcabile, în care refacerea pacientului, recăpătarea 

funcționalității și a abilităților sale, este primordială. 

 

 Recuperarea medicală autentică e din ce în ce mai greu de identificat 

  

          Problema e că deși în România recuperarea, ca domeniu medical științific, 

ar trebui să fie "la ordinea zilei", destul de mulți medici, încă, omit, sau - mai grav 

- refuză din varii motive să-și îndrume pacienții spre aceste centre de refacere 

locomotorie. Neexistând o educație de masă în domeniu, iar populația suferindă 

din țară evită, în general - dacă nu e chestiune foarte gravă, de ultim moment - să 

meargă la medici, sunt pacienți care rămân cu sechele grave de pe urma unor 

exerciții practicate prost, fără îndrumare și fără responsabilitate în sălile de 

fitness, în "ateliere de forță", în "școli de culturism. 

 În paralel există și o piață de aparatură și dispozitive de reabilitare (greutăți, 

gantere, haltere, saltele, mingi, rollere, aparate de masaj, electrostimulare etc.) 
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care se vând, multe din ele chiar periculoase, dar vândute pacienților ca ultimile 

decoperiri în materie, "must have"-uri, necesare penru însănătoșirea 100%. În 

realitate, produsele respective sunt făcute "pe vapor", fără licență, fără a fi 

omologate de autorități din domeniu, fiind în fapt o "frecție la picior de lemn", 

care doar îi îmbogățesc pe traficanții de "reabilitare medicală". Sunt așa-zisele 

electrostimulatoare musculare, aparate de masaj "terapeutic" și alte asemenea 

"gadgeturi" care promit să facă minuni. 

 

Ce înseamnă o veritabilă recuperare medicală și cine o face 

 

          Pe lângă Institutul Național din domeniu, trebuie spus că spitalele mari au 

chiar în interiorul lor secții de recuperare, iar activitatea medicală de profil se 

desfășoară sub supraveghere de specialitate. Pacientul este îndrumat de medicul 

de familie către un medic specialist care întocmește un plan de recuperare specific 

fiecărei afecțiuni și abia acest plan este pus în aplicare de fizioterapeuți, dar sub 

supravegherea medicală continuă. 

          Pe scurt, cu toate că recuperarea medicală, sub denumirea de balneologie 

se face încă din 1924, științific vorbind, amploarea fenomenului apare la finalul 

anilor 60 cu un "boom" în anii 70-80, tot pe scheletul balneologiei. În România, 

recuperarea medicală era dată de un echilibru între fizioterapie și kinetoterapie, 

față de occident unde "regina balului" era kinetoterapia. Din acest punct de 

vedere, țară noastră, inclusiv cu vastă rețea balneo, era cu mult mai avansată. 

Existau școli care pregăteau fizioterapeuții. Începând cu 1998 au apărut și primii 

absolvenți ai studiilor universitare de fizioterapie din cadrul Facultății de 

Medicină, studii cu durata de cinci ani. 
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Fizioterapie  

 

Se recomandă într-o paleta extrem de largă de afecțiuni: (AVC), 

hemipareză, hemiplegie, scleroză în plăci , boală Parkinson 

 

 

 

Recuperare post-traumatică şi post-imobilizare la pat 

  

 Sechele neurologice: pareză, paralizie, sechele după accident vascular 

cerebral  

 Reumatismul țesutului moale: periartrită scapulo-humerală (psh), periatrita 

coxo-femurală, tendinită, bursită, sindroame dureroase miofasciale și 

musculoligam entare  

 Reumatism inflamator cronic: artrită, spondiloză anchilozantă, poliatrita 

 Reumatismul degenerativ cronic: spondiloză, coxatroza, gonartroza, artoza 

de umăr , artoza periferică, osteofitoză calcaneana (pinten)  

 Lombosciatică, discopatie, hernie de disc, protruzie discala, sciatică 
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 Tulburări de postura: cifoză, scolioză 

 Reumatoidă, artrită 

 Sechele post-traumatice: după o entorsă, luxaţie, fractură 

 Durere, crampă musculară, contractură 

 Nevralgie, cefalee, migrenă 

 Oboseală, stres, insomnie, agitaţie, depresie 

 Obezitate 

 Vergeturi 

 Celulită edematoasă, fibroasă, mixtă 

 Contraindicaţii fizioterapie 

 

Desigur există și contraindicatii ale aplicării Fizioterapiei : 

 în boli coronariene grave 

 în cazul celor cu pacemaker sau cu implant metalic în zona toracelui 

 gravide 

 afecţiune cutanată – eritem, pustulă, iritaţie 
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Recuperarea prin impulsuri electromagnetice și laserterapie 

 

PAPIMI™ este o metodă eficientă pentru recuperarea în regim de urgenţă 

şi pe termen lung a pacienţilor cu probleme osteoarticulare, dentare şi a sportivilor 

de performanţă.. PAPIMI™ este un generator de impulsuri electromagnetice care 

tratează nu numai simptomele, dar are efect asupra sursei problemelor de sănătate 

identificate la nivel celular. 

           Impulsurile magnetice unice intensifică potenţialul celular prin creşterea 

permeabilităţii ionilor; prin urmare, îmbunătăţeşte transferul de energie către 

celule având că rezultat reabilitarea totală şi îmbunătăţirea funcţionării normale a 

corpului. Aplicaţia dispozitivului PAPIMI™ nu este limitată doar 

tratamentului/reabilitării. Acesta susţine, de asemenea, starea de sănătate 

generală.   
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Suplimentar, îmbunătăţeşte performanţa atletică, fiind validat, în mod 

repetat, de cercetările ştiinţifice şi de utilizatorii din întreaga lume. PAPIMI™ are 

cel mai puternic efect antialgic şi antiinflamator din categoria dispozitivelor 

medicale de tip PEMF. Acţiunea dispozitivelor PEMF s-a concentrat asupra 

sănătăţii muşchilor, nervilor, tendoanelor, ligamentelor şi cartilajului, pe 

reducerea durerii, scăderea inflamaţiei şi instituirea regenerării celulare. 

 

 Dispozitivul PAPIMI™ are efect terapeutic pe o gamă largă de afecţiuni, 

printre care: 

 Sindrom cervical 

 Probleme musculo-scheletale 

 Leziuni sportive 

 Recuperare în regim de urgenţă a sportivilor de performanţă 

 Îmbunătăţeşte performanţele atletice 

 Osteoartrita 

 Recuperare post-operatorie 

 Osteoporoză 

 Edem 

 Osteogeneză–grăbește fixarea im planturilor dentare 

 Echimoze 

 Tendinite 

 Grăbeşte vindecarea rănilor 

 Oboseală cronică 

 Arsuri 

 Dureri de cap/ migrene 

 Acţiune antioxidantă 

 Neoplazii (cancere) 

 Astm 
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 Laserterapia  

 

 Are efect analgezic, miorelaxant, antiedematos, biostimulare, 

vasodilatator.  

 Îmbunătaţeşte microcirculatia, creşte circulaţia oxigenului, utilizarea mai 

eficientă a glucozei, activează procesele metabolice la nivel celular. 

 De asemenea, terapia cu laser este recomandată şi în afecțiuni 

stomatologice sau dermatologice. 
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 Curenți interferențiali 

 

Au o acţiune stimulatoare asupra musculaturii scheletice, efect de stimulare 

asupra muşchilor netezi hipotoni, acţiune analgetică, acţiune vasomotorie cu efect 

hiperemizant, efecte decontracturante miorelaxante, trofice. 

  

TENS 

Poate trata stări dureroase în orice fază a bolii, care nu răspund la alte 

metode terapeutice indicate (farmacologice, electrice), sau care constituie 

contraindicaţii la alte mijloace terapeutice fizice (neoplazii). 
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UNDE SCURTE 

Are indicații numeroase datorită efectului de endotermie (căldură se 

formează în interiorul ţesuturilor organismului), în afecţiuni ale aparatului 

locomotor, afecţiuni neurologice, ginecologice, ORL, dermatologice. 

 

TRABERT 

Se obţine un veritabil electromasaj (vibraţii puternice ale maselor 

musculare) şi are indicaţii în radiculopatii prin procese vertebrale degenerative, 

artroze, mialgii, miogeloze, PSH, spondilită, stări posttraumatice (contuzii, 

entorse, luxaţii, întinderi ligamentare). 

  

 CURENŢI DIADINAMICI 

Principalele efecte sunt cele analgetice, hiperemiante şi miorelaxante. Sunt 

indicaţi în afecţiuni ale aparatului locomotor, stări posttraumatice, afecţiuni 

reumatice, tulburări circulatorii periferice. 

  

CURENTUL GALVANIC 

Are efecte biologice asupra fibrelor nervoase motorii şi sensitive, asupra 

nervilor vasomotori şi asupra vaselor, asupra musculaturii striate, asupra 

sistemului nervos central şi asupra sistemului vegetativ.Este indicat în procese 

algice diverse, stări traumatice şi posttraumatice, tulburări circulatorii arteriale 

periferice, în hemiplegii. Se aplică sub formă de galvanizare simplă cu electrozi 

placă; ionogalvanizare; baie galvanică patru celulară şi baie galvanica generală 

(baia Stanger). 

  

UNDE ŞOC – inclusiv unde de şoc reci 

  Efectul de bază cel mai important este cel analgezic şi anume eliminarea 

durerii cronice regăsite la nivelul sistemului musculoscheletal. Un alt efect este 

hiperemia - afluxul de sânge într-o zonă a corpului, care, oferind o aprovizionare 
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mai bună cu energie a muşchilor şi a structurilor ligamentoase, duce la inhibarea 

spasmelor musculare. De asemenea, prin creşterea producţiei de colagen pe care 

o determină, procesele de vindecare la nivelul structurilor mioscheletale şi 

ligamentoase sunt mai rapide. Folosirea tehnologiei shockwave este eficientă şi 

în cazul celulelor calcificate din ţesutul conjunctiv, redând astfel mobilitatea 

articulaţiilor afectate. 

 

ULTRASUNET 

Reprezintă un masaj vibrator de mare frecvenţă. Îmbunătăţeste circulaţia 

locală şi metabolismul, reduce durerile locale de tip ischemic, îmbunătăţeşte 

capacitatea de regenerare tisulara şi produce relaxare musculară. 

 

 

  

 KINETOTERAPIA 

Obiectivele sunt de refacere a forţei musculare şi creşterea rezistenţei 

musculare, creşterea şi adaptarea capacităţii de efort, menţinerea şi creşterea 

mobilităţii articulare, ameliorarea troficităţii musculare, refacerea schemelor de 

mişcare, ameliorarea funcţiei de coordonare, control şi echilibru, relaxare, 
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corectarea posturii şi aliniamentul corpului, creşterea mobilităţii articulare, 

reeducarea respiratorie şi a sensibilităţii. 

 

 

 

 

 MAGNETOTERAPIA 

Influenţează metabolismul celular, aparatul cardiovascular, excitabilitatea 

neuromusculară, acţioneaza asupra glandelor endocrine şi echilibrează procesele 

de excitaţie şi de inhibiţie de la nivel cortical. 

  

MASAJUL 

Acţiune locală: sedativă, hiperemianta (datorită îmbunătăţirii circulaţiei), 

resorbtivă (prin înlăturarea lichidelor interstiţiale de stază). 

Acţiune generală: stimulează funcţia aparatului respirator şi circulator, creşte 

metabolismul bazal, efecte favorabile asupra stării generale de sănătate. 
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Aparatură:  

 Aparat magnetodiaflux 

 Combinație de joasă și medie frecvență  

 Aparat unde scurte 

 Cadă galvanica cu 4 celule 

 Cadă galvanica pt. întreg corpul  

 Aparat laser 

 Cadă hidroterapie 

 

 

  

 

 

CONCEPTUL TECAR 

      Acest nou concept terapeutic aduce un plus de valoare deoarece permite 

combinarea eficientă a abilităţilor profesionale individuale ale terapeutului cu 

efectele utilizării aparatului, aducând rezultate imediate şi de lungă durată.  
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          Combinând terapia prin radiofrecvenţă cu contracţiile active cu sau fără 

rezistenţă ale muşchilor din regiunea afectată, se facilitează formarea de noi fibre 

musculare şi optimizează eficienţa activităţii musculare. 
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INDICAȚIILE TERAPIEI TECAR 

  

 afecțiuni musculare, ligamentare și tendinoase: contracturi, rupturi, 

contuzii, întinderi musculare, fasciita plantară, tendinită ahiliană, 

tendinopatiile umărului (de calotă rotatorilor, capsulita retractilă, umărul 

blocat), bursite, epicondilită (tennis elbow), epitrohleită, entezite, miozite; 

 patologia coloanei vertebrale (dureri lombare, cervicale, dorsale, torticolis, 

discopatii, sacroileita, nevralgia Arnold, dureri radiculare cervicale, 

lombare – sciatică); 

 afecțiuni ale articulației temporo-mandibulare; 

 patologia articulațiilor mari: coxartroza, proteza totală de șold, de 

genunchi, condromalacia de patelă, gonartroza, reconstrucția ligamentelor 

încrucișate (cu sau fără șuruburi); 

 neuropatiile de încarcerare (sindrom de canal carpian, tarsian etc.). 

 

 

 Particularitățile acestei terapii: 

  

 Poate fi folosită în zonele unde există implanturi metalice cum ar fi proteze 

de șold, de genunchi, de umăr 

 Poate fi folosit în regiunea cervicală (cunoscută că fiind intens reflexogenă, 

motiv pentru care alte forme de fizioterapie sunt contraindicate),și la 

tratarea problemelor articulațiilor temporomandibulare sau atlanto-

occipitale. 
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1. Tehnică de masaj 

  Terapia TECAR  în combinaţie cu tehnicile de masaj pentru ţesutul moale, 

augmentează efectul de vasodilatație locală, cu furnizarea suplimentară de 

nutrienţi şi oxigen ţesutului tratat. 

  

  

2. Tehnică de mobilizare pasivă 

  Folosirea diatermiei de contact împreună cu mobilizarea pasivă a regiunii 

tratate duce la ameliorarea imediată a spasmelor musculare şi a durerii rezultate 

din iritaţia punctelor trigger. 

 

3. Tehnică de mobilizare activă 

  Combinând terapia prin radiofrecvenţă cu contracţiile active cu sau fără 

rezistenţă ale muşchilor din regiunea afectată, se facilitează formarea de noi fibre 

musculare şi optimizează eficienţa activităţii musculare. 

  

TECAR sau terapia prin radiofrecvenţă 

  

Vindecare prin transfer de energie 

 Terapia TECAR presupune conversia energiei electromagnetice produse 

printr-un curent alternativ de frecvenţă foarte înaltă, în căldură 

ce se transmite la nivelul tuturor straturilor tisulare aflate sub electrod, indiferent 

de profunzimea acestora.  Aparatura  BTL de ultimă generaţie 

oferă posibilitatea adaptării emisiei de curent în funcţie de profunzimea ţesutului 

tratat, determinând astfel o bună localizare a efectului termic rezultat. Acest 

curent nu produce efecte electrolitice la nivel tisular şi nu are efect excitomotor, 

tocmai datorită frecvenţei sale înalte. 
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Efecte clinice: 

  

 Relaxarea musculară– la nivelul musculaturii cu tonus crescut, 

terapia prin radiofrecvenţă produce relaxare musculară imediată, efect 

bazat în principal pe vasodilataţie, care apare chiar de la începutul terapiei; 

 Regenerarea şi vindecarea accelerată a ţesutului se obţine datorită 

îmbunătăţirii metabolismului celular, a creşterii cantităţii de energie la 

acest nivel, asociat cu resorbţia rapidă a edemelor şi hematoamelor post-

traumă; 

 Reducerea edemului prin echilibrarea forţelor Starling şi dezobstrucţia 

capilarelor limfatice; 

 Ameliorarea durerii este un rezultat al efectelor biologice sumate (a 

relaxării mușchiului, reducerii edemului, regenerării şi vindecării 

ţesutului). 
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Cei doi aplicatori diferiţi (capacitiv şi rezistiv) pentru terapia prin 

radiofrecvență oferă un tratament precis şi eficient la orice nivel al ţesutului. 

Aplicatorul capacitiv concentrează terapia în straturile musculare, iar aplicatorul 

rezistiv vizează ţesuturile cu impedanţă mare, cum ar fi inserţiile musculare, 

tendoanele şi suprafeţele osoase. 

          Impedanţa Dinamică de ControlTM reglează automat puterea pe toată 

durata terapiei prin radiofrecvență. Impedanţa ţesutului este masurată pe toată 

durata terapiei, iar puterea este modulată pentru a se potrivi exact caracteristicilor 

ţesutului tratat. Deoarece energia este controlată şi menţinută la un nivel optim, 

ţesutul este uniform încălzit, indiferent de impedanţa sa imediată. 

  Efectul terapeutic imediat este observat de către pacient și are un efect de 

durată. Cele mai comune indicaţii includ: spasme (distonii) musculare locale, 

contracturi musculare, mialgii, puncte hiperalgice (puncte trigger), leziuni 

traumatice (musculare, tendinoase sau ligamentare, osoase), 

inflamatorii  (miozite, tendinite, capsulite, bursite), sindroame algice vertebrale, 

nevralgii diverse, pseudartroze (vindecare ineficientă a fracturilor), tratamente 

pre şi post intervenţii chirurgicale ortopedice, programe complexe de recuperare 

neuro-motorie. 

 

 

Efectele biologice ale terapiei TECAR 

 

  Curentul de înaltă frecvenţa utilizat în această terapie are două mecanisme 

de acţiune: 

 Producerea de energie (efectul energetic) la nivelul structurilor intră şi 

extracelulare, transformând ADP în ATP 

 Producerea de căldură (efectul termic) prin intensificarea interacţiunii 

ionice  
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Aceste două efecte principale determină următoarele modificări la nivel tisular: 

 Creşterea metabolismului celular datorită creşterii temperaturii 

intracelulare 

 Repolarizarea celulelor, cu revenirea la valoarea fiziologică de -70mV a 

potenţialului de membrană 

 Ameliorarea echilibrului membranar al tuturor celulelor aflate sub electrod 

(adipocite, fibroblaste, osteoblaste etc.) 

 Trecerea matricii extracelulare de la starea de gel (patologică) la cea fluidă 

(fiziologică) 

 Ameliorarea fluxului venos şi limfatic ce asigură indepărtarea produşilor 

de catabolism celular. 

 Vasodilataţie în teritoriul arterial, cu un aflux crescut de oxigen şi nutrienţi 

la nivel celular 

 

Contraindicații și măsuri de precauție  

 

 Insensibilitate la variațiile termice  

 Grefe 

 Stimulatoare cardiace și organe artificiale  

 Tulburări de coagulare 

 Stări infecțioase 

 Arsuri 

 Hipotensiune 

 Pacemaker 

 Insensibilitate la durere 

 Pompă de insulină 

 Neoplazii  

 Femei însărcinate 
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 Cartilaj de creștere (adolescenți a căror cartilaj de creștere nu s-a închis) 

 

 

 

Depresia, cauzele depresiei, simptomele depresiei, tratarea depresiei  

 

Ce este depresia? 

"Mintea nu poate să existe fără creier dar mintea poate influența creierul." 

Elliot Valenstein 

 

 

 

          Depresia (tulburarea depresivă majoră) este o boală medicală comună și 

gravă, care afectează negativ modul în care te simți, felul în care gândești și cum 

acționezi. Din fericire, este de asemenea tratabilă. Depresia provoacă sentimente 

de tristețe și/sau pierdere de interes. Poate duce la o varietate de probleme 
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emoționale și fizice și poate scădea capacitatea unei persoane de a funcționa la 

locul de muncă și acasă. 

  

Simptomele depresiei pot varia de la ușoare la severe și pot include:  

 

 Te simți trist sau ai o dispoziție deprimată 

 Pierderea interesului sau a plăcerii pentru activități odată savurate 

 Modificări ale apetitului - pierdere în greutate sau câștig fără legătură cu 

dietă 

 Doriți să dormiți sau dormiți prea mult 

 Pierderea energiei sau creșterea oboselii 

 Creștere a activității fizice fără scop sau mișcările și vorbirea încetinite 

(acțiuni observabile de către alții) 

 Te simți fără valoare sau vinovat 

 Dificultate de gândire, de concentrare sau de a lua decizii 

 Gânduri de moarte sau sinucidere 

 Dureri fizice inexplicabile 

 Te simți inutil/ă. Stările pe care le experimentezi, deși nu le poți controla, 

te fac să te simți vinovat/ă pentru situația ta actuală. Te autocritici des și 

exagerat. Ai devenit mai pesimist/a decât erai până acum 

 Ți-a scăzut interesul față de ceilalți și alegi să te izolezi, nesimțind nevoia 

de a comunica 

 Tulburări de somn. Este posibil să ai insomnii, să îți fie greu să te trezești 

dimineață sau dormi pe timpul zilei mai mult decât de obicei și simți că nu 

ești odihnit/a indiferent de cât ai dormit;  

Simptomele trebuie să dureze cel puțin două săptămâni pentru 

diagnosticarea depresiei. De asemenea, afecțiunile medicale (de exemplu, 

problemele tiroidiene, o tumoră cerebrală sau deficiență de vitamine) pot imita 
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simptomele depresiei, de aceea este important să se excludă cauzele medicale 

generale. Depresia afectează aproximativ 1 din 15 adulți (6,7%) într-un an dat. Și 

una din șase persoane (16,6%) va experimenta depresie la un moment dat în viața 

lor. Depresia poate să lovească în orice moment, dar, în medie, apare prima dată 

în perioada adolescenței târzii până la mijlocul anilor 20. Femeile au mai multe 

șanse decât bărbații să sufere de depresie. Unele studii arată că o treime dintre 

femei vor experimenta un episod depresiv major în viața lor. Depresia este diferită 

de tristețe sau doliu, suferință, moartea unei persoane dragi, pierderea unui loc de 

muncă sau sfârșitul unei relații sunt experiențe dificile pentru o persoană. Este 

normal că sentimentele de tristețe sau mâhnire să se dezvolte ca răspuns la astfel 

de situații. Cei care suferă pierderi de multe ori s-ar putea descrie ca fiind 

„deprimați”. Dar a fi trist nu este același lucru cu a avea depresie. Procesul de 

durere este natural și unic pentru fiecare individ și împărtășește unele dintre 

aceleași caracteristici ale depresiei.  

Atât durerea cât și depresia pot implica tristețe intensă și retragere din 

activitățile obișnuite.  

 

De asemenea, sunt diferite în moduri importante: 

 În suferință, sentimentele dureroase apar în valuri, deseori amestecate cu 

amintiri pozitive ale decedatului. În depresie majoră, starea de spirit și/sau 

interesul (plăcerea) sunt scăzute pentru cele mai multe două săptămâni. 

 În suferință, stima de sine este de obicei menținută. În depresia majoră, 

sentimentele de lipsă de valoare și autodepășire sunt frecvente. 

 Pentru unii oameni, moartea unei persoane dragi poate aduce depresie 

majoră. Pierderea unui loc de muncă sau victima unui atac fizic sau a unui 

dezastru major poate duce la depresie pentru unii oameni.  

 

Când durerea și depresia coexistă, durerea este mai severă și durează mai 

mult decât durerea fără depresie. În ciuda unor suprapuneri între durere și 
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depresie, acestea sunt diferite. Distingerea dintre ele poate ajuta oamenii să obțină 

ajutorul, sprijinul sau tratamentul de care au nevoie. 

 

 

 

Factorii de risc pentru depresie 

 

Depresia poate afecta pe oricine, chiar și o persoană care pare să trăiască 

în circumstanțe relativ ideale. 

 

Câțiva factori pot juca un rol în depresie: 

 Biochimie: Diferențele dintre anumite substanțe chimice din creier pot 

contribui la simptomele depresiei. 

 Genetică: Depresia se poate produce în familii. De exemplu, dacă unul 

dintre gemenii identici are depresie, celălalt are șanse de 70% să aibă boală 

cândva în viață. 
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 Personalitate: persoanele cu stimă de sine scăzută, care sunt ușor copleșite 

de stres sau care, în general, sunt pesimiste par să aibă mai multe șanse de 

depresie. 

 Factorii de mediu: expunerea continuă la violență, neglijare, abuz sau 

sărăcie poate face unele persoane mai vulnerabile la depresie. 

 Abuz de substanțe: Aproape 30% dintre persoanele cu probleme de abuz 

de substanțe au și depresie majoră sau clinică. Chiar dacă drogurile sau 

alcoolul te fac să te simți mai bine, acestea vor agrava depresia. 

 

Tipuri de depresie 

 

          Depresia poate fi împărțită în categorii în funcție de gravitatea 

simptomelor. Unele persoane experimentează episoade ușoare și temporare, în 

timp ce altele experimentează episoade depresive severe și continue. Există două 

tipuri principale: tulburare depresivă majoră și tulburare depresivă persistentă. 

  

Tulburare depresivă majoră 

 

          Tulburarea depresivă majoră este formă mai severă a depresiei. Se 

caracterizează prin sentimente persistente de tristețe, deznădejde și lipsă de 

valoare, care nu dispar singure. 

Pentru a fi diagnosticat cu depresie clinică, trebuie să prezentați 5 sau mai multe 

dintre următoarele simptome pe o perioadă de două săptămâni: 

 Te simți deprimat în cea mai mare parte a zilei 

 Pierderea interesului pentru majoritatea activităților obișnuite 

 Pierdere sau câștig semnificativ în greutate 

 Dormi prea mult sau ai insomnii 

 Încetinirea gândirii sau mișcării 
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 Oboseală sau energie scăzută în majoritatea zilelor 

 Sentimente de lipsă de valoare sau de vinovăție 

 Pierderea concentrației sau a indecizivității 

 Gânduri recurente de moarte sau sinucidere 

 Există diferite subtipuri de tulburare depresivă majoră (pe care Asociația 

Americană de Psihiatrie îi numește „specificatori”). Aceștia includ: 

 caracteristici atipice 

 tulburări anxioase 

 caracteristici mixte 

 debut peripartum, în timpul sarcinii sau imediat după naștere 

 modele sezoniere 

 trăsături melancolice 

 trăsături psihotice 

 catatonie 

 

Tulburare depresivă persistentă 

 

          Tulburarea depresivă persistentă (PDD) se numea distimie. Este o formă 

mai ușoară, dar cronică, de depresie. Pentru ca diagnosticul să poată fi făcut, 

simptomele trebuie să dureze cel puțin doi ani. PDD vă poate afecta viața mai 

mult decât depresia majoră, deoarece durează o perioadă mai lungă. 

Este frecvent ca persoanele cu PDD să: 

 piardă interesul pentru activitățile normale zilnice 

 se simtă fără speranță 

 aibă lipsa de productivitate 

 aibă stima de sine scăzută 

Depresia poate fi tratată cu succes, dar este important să respecți planul tău de 

tratament. 
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Cum este tratată depresia? 

 

          Depresia este printre cele mai tratabile dintre tulburările mentale. Între 80% 

și 90% dintre persoanele cu depresie, în cele din urmă, răspund bine la tratament.  

          Înainte de un diagnostic sau tratament, un profesionist din domeniul 

sănătății ar trebui să efectueze o evaluare amănunțită a diagnosticului, inclusiv un 

interviu și, eventual, o examinare fizică. În unele cazuri, s-ar putea face un test de 

sânge pentru a vă asigura că depresia nu se datorează unei afecțiuni medicale 

precum o problemă tiroidiană. Evaluarea constă în identificarea simptomelor 

specifice, a istoricului medical și familial, a factorilor culturali și a factorilor de 

mediu pentru a ajunge la un diagnostic și a planifica un curs de acțiune. 

Medicamente: Chimia creierului poate contribui la depresia unei persoane 

și poate influența tratamentul acestora. Din acest motiv, antidepresivele ar putea 

fi prescrise pentru a ajuta la modificarea chimiei creierului unuia. Aceste 

medicamente nu sunt sedative sau calmante. Nu sunt formatoare de obiceiuri. În 

general, medicamentele antidepresive nu au efect stimulant asupra persoanelor 

care nu suferă de depresie. Antidepresivele pot produce o îmbunătățire în prima 

săptămână sau două de utilizare. Beneficiile complete nu pot fi văzute timp de 

două-trei luni. Dacă un pacient nu simte o îmbunătățire după câteva săptămâni, 

psihiatrul său poate modifica doză medicamentului sau poate adăuga sau înlocui 

un alt antidepresiv. În unele situații, alte medicamente psihotrope pot fi de ajutor. 

Este important să anunțați medicul dumneavoastră dacă un medicament nu 

funcționează sau dacă aveți reacții adverse. 

          Psihiatrii recomandă de obicei pacienților să ia medicamente timp de șase 

sau mai multe luni după ce simptomele s-au îmbunătățit. Tratamentul de 

întreținere pe termen lung poate fi sugerat să scadă riscul de episoade viitoare 

pentru anumite persoane cu risc ridicat. 

Psihoterapie: psihoterapia este folosită pentru tratamentul depresiei; 

pentru depresie moderată până la severă, psihoterapia este adesea folosită 
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împreună cu medicamente antidepresive. S-a constatat că terapia cognitivă 

comportamentală (TCC) este eficientă în tratarea depresiei. TCC este o formă de 

terapie axată pe prezent și rezolvarea problemelor. TCC ajută o persoană să 

recunoască gândirea denaturată și apoi să schimbe comportamentele și gândirea.  

          Psihoterapia poate implica doar individul, dar poate include și alte 

persoane. De exemplu, terapia familiei sau a cuplurilor poate ajută la abordarea 

problemelor din cadrul acestor relații strânse. Terapia de grup implică persoane 

cu boli similare. În funcție de severitatea depresiei, tratamentul poate dura câteva 

săptămâni sau mult mai mult. În multe cazuri, se pot îmbunătăți semnificativ în 

10 până la 15 ședințe. 

Terapia electroconvulsivă (TEC): este un tratament medical cel mai des 

utilizat pentru pacienții cu depresie majoră severă sau tulburare bipolară care nu 

au răspuns la alte tratamente. Această implică o scurtă stimulare electrică a 

creierului, în timp ce pacientul este sub anestezie. De obicei, un pacient primește 

TEC de două până la trei ori pe săptămână pentru un total de șase până la 12 

tratamente.  
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TEC a fost utilizat încă din anii 40, iar mulți ani de cercetare au dus la 

îmbunătățiri majore. De obicei, este administrat de o echipă de profesioniști 

medicali instruiți, incluzând un psihiatru, un anestezist și o asistentă medicală sau 

asistent. 

Terapie cu lumină: expunerea la doze de lumină albă poate ajuta la reglarea 

stării de spirit și la îmbunătățirea simptomelor depresiei. Această terapie este 

frecvent utilizată în tulburarea afectivă sezonieră (care se numește acum tulburare 

depresivă majoră cu model sezonier). 

Terapii alternative:  întrebați medicul despre acupunctură sau meditație. 

Unele suplimente pe bază de plante sunt, de asemenea, utilizate pentru a trata 

depresia, cum ar fi sunătoare și ulei de pește. Discutați cu medicul dumneavoastră 

înainte de a lua un supliment sau a combina un supliment cu un medicament pe 

bază de rețetă, deoarece unele suplimente pot reacționa cu anumite medicamente. 

Unele suplimente pot agrava, de asemenea, depresia sau pot reduce eficacitatea 

medicamentelor. 

Exercițiu: 30 de minute de activitate fizică, trei până la cinci zile pe 

săptămână. Exercițiile fizice pot crește producția de endorfine din corp, care sunt 

hormoni care îți îmbunătățesc starea de spirit. 

Puteți îmbunătăți simptomele depresiei, având grijă de dvs. Această 

include somnul abundent, consumul unei alimentații sănătoase, evitarea 

persoanelor negative și participarea la activități plăcute. Uneori, depresia nu 

răspunde la medicamente. Medicul dumneavoastră vă poate recomanda alte 

opțiuni de tratament dacă simptomele dvs. nu se îmbunătățesc. 

Acestea includ terapia electroconvulsivă sau stimularea magnetică 

transcraniană pentru a trata depresia și a vă îmbunătăți starea de spirit. 

 

 

 

 



137 
 

 HDC Stim și beneficiile în tratamentul depresiei 

 

 Stimularea electrică transcraniană este un tratament non-invaziv foarte 

studiat în ultimii 10 ani și care prezintă numeroase beneficii pentru organismul 

uman. Se bazează pe principiul simplu al polarizării curentului direct, mai exact 

aplicarea directă a curentului electric de intensitate mică la nivelul scalpului. 

Curentul electric traversează, fără a produce durere, scalpul și influențează 

activitatea neuronală a unor zone specifice la nivel cerebral, producând 

modularea descărcării neuronale spontane (fie stimularea, fie inhibarea activității 

neuronale) la acel nivel. 

          În ultimii ani a fost dezvoltată o metodă nouă de ameliorare a simptomelor 

depresive: Stimularea electrică transcraniana (tDCS). Stimularea electrică 

transcraniană (tDCS) poate fi utilizată că monoterapie în depresie sau în 

combinație cu terapia medicamentoasă cu antidepresive. 

 HDCStim este dispozitivul special conceput pentru a trata depresia, durerea 

cronică, sechelele post accident vascular cerebral (AVC) și craving-ul, este 

produsul care aduce stimularea electrică transcraniana în mediul clinic, în 

cabinetul medical. Stimularea electrică transcraniana este văzută că un nou tip de 

tratament deosebit, deoarece este accesibil, administrat cu un dispozitiv ce poate 

fi portabil și este ușor de utilizat. Tratamentul este eficient, sigur, non-invaziv, 

fără durere clasificat că dispozitiv medical conform normelor UE și 

internaționale. 
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Depresia și stimularea electrică transcraniană 

 

          Depresia este tratată de obicei cu medicamente antidepresive, psihoterapie 

sau combinația celor două. Tratamentul depresiei este unul de lungă durata și 

poate dura de la câteva luni la câțiva ani. Antidepresivele intră greu în acțiune, în 

circa 2-3 săptămâni și trebuie administrate continuu, pentru o perioada mai lungă 

de timp. Desigur, pe lângă efectele benefice, antidepresivele, ca orice alte 

medicamente, produc și efecte secundare, nedorite. 

 

Ce face HDCStim: 

 

 aduce un răspuns antidepresiv mai rapid 

 scurtează durata de tratament antidepresiv 

 scade dozele de antidepresive utilizate 

 îmbunătățește cognitia (memoria, atenția) care este afectată în depresie 

 ameliorează simptomele depresiei 

 scade anxietatea, agitația, simptomele somatice 

  Având multiple avantaje și fiind aproape lipsită de efecte adverse, tDCS 

reprezintă o metodă de augmentare sau de înlocuire a tratamentului cu 

medicamente antidepresive. 

          Pentru a putea beneficia de tratamentul prin stimulare electrică 

transcraniană pentru depresie este necesară o consultație psihiatrică inițială pentru 

stabilirea severității afecțiunii și a modalităților de tratament adaptat fiecărui 

pacient (medicamentos și/sau psihoterapie și/sau tDCS) și consulturi psihiatrice 

ulterioare pentru urmărirea tratamentului. Ședințele de stimulare electrică 

transcraniană au o durată de 20 de minute/zi, timp de 2-3 săptămâni. 

 Ulterior este necesar un tratament de stimulare electrică transcraniana de 

întreținere, conform indicațiilor medicului și răspunsului la tratament. 
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Capitolul 5 

Tehnici specifice de antrenament 
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În acest capitol vom vorbi despre tehnici de antrenament dedicate 

tipologiilor umane diferite adaptate ritmului vieții, culturii și educației, despre 

importanța unui nutriționist în terapie, precum și a unui psiholog. Viziunea 

percepției asupra activității fizice specifice este influențată în mare măsură la 

nivelul psihologic și modul în care personalul medical și de recuperare va 

comunica cu pacienții este un factor important în procesul de 

recuperare/vindecare. Mare parte a suferințelor umane apar ca urmare a emoțiilor 

distructive, așa cum ura hrănește violența, iar nevoia acută alimentează 

dependența. Una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre, ca ființe 

pline de grijă față de semenii noștri, este aceea de a căuta  să reducem pierderile 

omenești provocate de astfel de emoții, scăpate de sub control. 

  

 

Antrenamentul sportiv – obiectivele, sarcinile, mijloacele, metodele și 

principiile generale și speciale adaptate ritmului vieții, culturii și educației 

 

 

Obiectivele şi sarcinile antrenamentului sportiv 

          Obiectivele antrenamentului sportiv sunt obţinerea nivelului maxim posibil 

de pregătire tehnico-tactică, fizică şi psihologică pentru fiecare individ, marcat de 

specificul probei de sport şi imperativele de obţinere a rezultatelor înalte în 

activitatea competiţională. 

          Obiectivele specifice ale antrenamentului sportiv sunt interdependente şi 

rezultă din posibilitatea de a descoperi posibilităţile volitive şi fizice în scopul 

pregătirii efective a sportivului pentru activităţile socio-culturale ale comunităţii. 

Scopul antrenamentului sportiv constă în obţinerea nivelului de pregătire maxim 

posibil pentru fiecare sportiv luat în parte, condiţionat de specificul activităţii 

competiţionale şi care asigură demonstrarea rezultatelor sportive planificate în 

cadrul concursurilor importante. 
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Fiecare grupă de obiective sunt dependente de particularităţile de bază ale 

pregătirii sportivului în procesul de antrenament, tehnică, tactică, fizică, 

psihologică, teoretică şi integral. 

           

Antrenamentul sportiv este caracterizat de anumite particularităţi care pot 

fi determinate astfel: 

 Direcţionalitatea antrenamentului spre obţinerea rezultatului maxim 

posibil într-o anumită probă de sport sau disciplină sportivă; 

 Gradul înalt de individualizare a procesului de antrenament a sportivilor; 

 Specializarea la timp şi aprofundată a sportivului în proba de aport aleasă 

sau disciplină sportivă concretă; 

 Selectarea miticuloasă a sportivilor pentru practicarea sistematică a unei 

sau altei probe de sport; 
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 Durata antrenamentelor, necesară pentru obţinerea rezultatelor sportive 

maximale şi perioada limitată de demonstrare a acestora; 

 Nivelul exclusiv de înalt a eforturilor de antrenament şi competiţionale care 

impun cerinţe sporite pentru sănătatea sportivului, posibilităţilor lui 

psihofizice; 

 Necesitatea controlului sistematic şi aprofundat asupra stării funcţionale a 

sportivului în procesul orelor de antrenament şi competiţiilor; 

 Rolul de lider al antrenorului în organizarea activităţii individuale şi 

creative în procesul de antrenament a fiecărui sportiv în particular; 

 Utilizarea pe larg în procesul de antrenament a metodelor şi mijloacelor 

specifice şi nespecifice de pregătire, care permit implicarea în activitate a 

rezervelor funcţionale ale organismului sportivului. 

  

În planul pregătirii tehnice aceste obiective sunt: 

 obţinerea cunoştinţelor necesare despre tehnică sportivă, 

 posedarea capacităţilor şi abilităţilor adecvate, 

 perfecţionarea tehnicii sportive pe calea schimbării parametrilor ei 

dinamici şi cinematici, 

 însuşirea procedeelor şi elementlor noi. 

 

  Pregătirea tactică presupune analiza particularităţilor competiţiilor ce 

urmează, contingentul de adversari şi elaborarea tacticii pentru competiţiile ce se 

vor desfăşura. Cu toate acestea, este necesar a perfecţiona continuu cele mai 

optimale scheme tactice pentru fiecare sportiv în parte, de a elabora variante 

optimale în condiţii de antrenament, pe calea modelării particularităţilor 

competiţiilor ce urmează a se desfăşura, starea funcţională a sportivului 

caracteristică activităţii competiţionale. 
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          În procesul de pregătire fizică sportivul urmează a-şi spori nivelul de 

activitate a sistemelor funcţionale care asigură nivelul necesar de pregătire 

generală şi specială în procesul de antrenament, să dezvolte calităţile motrice - 

forţa, viteză, rezistenţa, supleţea, capacităţile de coordonare, precum şi abilitatea 

de a demonstra calităţi fizice în condiţiile activităţii competiţionale, 

perfecţionarea şi manifestarea lor cumulată. În procesul pregătirii psihologice e 

necesar a educa şi perfecţiona calităţile moral-volitive şi funcţiile psihice speciale 

ale sportivului, precum şi capacitatea de a dirija starea lui psihologică în perioada 

activităţilor de antrenament şi competiţii. 

 Cercetările privind antrenamentul sportiv au contribuit la înțelegerea 

modului de organizare a procesului de pregătire fizică, tehnică, tactică, psihică și 

teoretică precum și la modul de interacțiune dintre ele. Aceste componente 

specifice pot determina atingerea măiestriei și a excelenței sportive. Diseminarea 

rezultatelor și aplicarea lor în practică au ca obiectiv principal optimizarea 

capacității motrice, funcționale și psihice umane concomitent cu înțelegerea mai 

exactă a mecanismelor determinante a acestor procese de maximă importanță. 

          Eficientizarea pregătirii și a performanțelor în sportul de performanță, la 

toate nivelele de pregătire, este rezultatul integrat al metodologiilor utilizate, și al 

factorilor de ordin psihic, personal și social. Cercetările în domeniul educației 

fizice și sportului urmăresc identificarea modalităților de dezvoltare a 

potențialului motric uman în contextul actual și în acord cu tendințele viitoare, 

prin folosirea tehnologiilor și metodologiilor științifice moderne. 

 Maximizarea potențialului uman impus de dinamica societății moderne 

vizează dinamizarea activităților fizice și sportive într-o perspectivă științifică 

avansată și într-un context integrat educativ și performanțial. Creșterea 

performanțelor sportive, a calității vieții, îmbunătățirea nivelului sănătăţii, al 

culturii şi în general al societăţii, are la bază cercetarea ştiinţifică. 

          Toate aceste aspecte importante ale vieții în general și ale sportului în 

particular, sunt posibile numai printr-un sistem educativ performant bazat pe o 
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cercetare ştiinţifică viguroasă. Cercetarea științifică în domeniul sportului și 

educației fizice, ne permite să analizăm și să înțelegem modul în care corpul uman 

performează și care sunt relațiile dintre componentele motorii, funcționale, 

psihice și sociale ale acestuia. 

 Tendințele ce se profilează în cercetarea avansată, implică abordări 

cantitative și calitative specifice și interdisciplinare. Activitatea motrică oferă 

multiple direcții de cercetare, fiind în directă corelație cu dezvoltarea tehnologică, 

socială și cu noile descoperiri științifice din domeniile conexe care determină 

îmbunătățirea potențialului motric uman. Tendințele manifestate în cercetarea 

științifică impun abordări interdisciplinare și transdisciplinare în vederea analizei 

corelațiilor și a aspectelor particulare specifice, privind optimizarea 

performanțelor sportive și a promovării unui stil de viață sănătos și activ, în 

funcție de preferințele și potențialitățile individuale și de grup. 

 Evoluțiile importante în cercetarea științifică a sportului, constau în 

revizuirea modalităților prin care cele mai recente principii științifice sportive pot 

fi adaptate, pentru a conduce la creșterea în deplină siguranță a performanțelor 

unui atlet sau sportiv cu un potențial demostrat. 

          Deși recunoaștem importanța talentului atletic primar, în prezent, experții 

de la o varietate de discipline științifice discută componentele care pot contribui 

în mod integrat în sportul de performanță la nivel înalt. 
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Printre acestea se numără: 

  

 formarea profesională a abilităților motorii perceptive; 

 dezvoltarea unei abordări psihologice pentru formarea abilităților mentale; 

 analiză și dezvoltarea tehnicii; 

 dezvoltarea capacităților fizice (forță, putere, viteză și flexibilitate) și 

antrenamentul aerob și anaerob (Elliott, B.; Meșter, J., 1998). 

 

 Cercetarea ştiinţifică având un caracter fundamental și aplicativ de inovare 

şi transfer informațional și tehnologic, trebuie să fie în concordanță cu cerinţele 

actuale şi de perspectivă ale educației fizice și ale sportului. Pornind de la 

realitatea că antrenamentul sportiv este un proces de lungă durată, desfăşurat pe 

parcursul mai multor ani, conducerea sa eficientă nu poate fi realizată decât pe 

bazele prevederii ştiinţifice ale ansamblurilor obiective, deciziilor şi mijloacelor 

utilizate în pregătire. 

          În acest sens, procesul de pregătire trebuie încadrat într-o strategie pe 

termene mai lungi sau mai scurte concretizate în programe. Strategia 

antrenamentului sportiv de performanţă porneşte de la modelul competiţiei de 

mare amploare pentru care vor fi pregătiţi sportivii selecţionaţi, pe baza 

principiilor antrenamentului sportiv (Enoiu R.S., 2015, pg.6). Antrenamentul 

sportiv, reprezintă un proces hipercomplex și specializat, care își propune ca 

finalitate, creșterea capacității de performanță a sportivului, în scopul utilizării 

acestei capacități în competiție. Ideea de antrenament poate fi definită ca un 

proces, prin care cu ajutorul exercițiului fizic, se vizează ameliorarea nivelului de 

pregătire într-un anumit domeniu (Enoiu R.S., 2015, pg.7). 

          Procesul de antrenament sportiv reprezintă de fapt, o continuă adaptare a 

organismului uman la solicitările neuro-fizico-metabolice, determinate de 

susținerea cu indici crescuți de performanță, a solicitărilor din cadrul procesului 

de pregătire. 
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          Efortul fizic impune o serie de adaptări succesive, prin care organismul 

uman dezvoltă noi valențe și un potențial crescut în realizarea manifestărilor 

motrice (Enoiu R.S., 2015, pg.7). Pentru personalul tehnic, grupurile sportive sunt 

foarte importante pentru a înțelege cel mai bun mod de a comunica în cadrul 

fiecărui sport, astfel încât echipa să poată ajunge la rezultate optime la competiții 

naționale și internaționale majore (Grosu Emilia și colab, 2014, p 3699). 

          Procesul de pregătire din cadrul antrenamentului sportiv, poate fi structurat 

în trei mari perioade (Enoiu R.S., 2015, pg.9): 

Perioada dezvoltării fizice și a marilor acumulări- este definită ca o 

perioadă în care organismul este caracterizat de creșteri dimensionale, de 

dezvoltări funcționale și de achiziții motrice. 

        Perioada de manifestare deplină a capacității motrice- această perioadă 

începe la încheierea etapei de dezvoltare fizică și a marilor acumulări și 

marchează o lungă perioadă de stabilitate fiziologică, caracterizată de un potențial 

motric maxim. 

          Perioada de involuție a potențialului fizic - etapa este caracterizată de 

involuția generală a organismului concretizată prin diminuarea funcțiilor 

fiziologice și scăderea accentuată a potențialului fizic. 

 Capacitatea de efort a fiecărui individ depinde de următorii factori (Enoiu 

R.S., 2016, pg 17):  vârsta biologică şi cronologică, în special la copii şi juniori. 

Pregătirea lor în comparaţie cu cea a sportivilor adulţi ar trebui să fie mult mai 

extinsă, multilaterală şi moderată. Juniorii suportă mai repede un volum mare de 

antrenament decât o intensitate mare sau încărcături grele. 

          Efortul cerut de antrenor sportivului trebuie să fie proporţional cu 

experienţa acestuia, deşi rata de progres a sportivilor diferă, antrenorul trebuie să 

fie precaut cu încărcăturile pe care le impune.   

 Nu toţi sportivii capabili de aceeaşi performanţă, au aceeaşi capacitate de 

efort. Există numeroşi factori biologici şi psihologici care determină capacitatea 

de efort. 



148 
 

 Starea de pregătire şi de sănătate 

 

  Starea de pregătire dictează conţinutul, încărcătura şi randamentul în 

pregătire. Sportivi cu acelaşi nivel de performanţă au niveluri diferite de forţă, 

viteză, rezistenţă şi deprinderi. Astfel de diferenţe justifică pregătirea 

individualizată. 

          Starea sănătăţii determină şi ea limitele capacităţii de pregătire. Pregătirea 

individualizată este recomandată sportivilor care au suferit îmbolnăviri sau 

accidentări. Când se planifică şi se raţionalizează efortul în pregătire trebuie luaţi 

în considerare factorii exteriori pregătirii, care pot solicita foarte mult sportivul.  

 

   Constituţia fizică a sportivului şi tipul de sistem nervos 

 

  Acestea pot juca un rol important în legătură cu sarcina de antrenament şi 

capacitatea de performanţă. Antrenorul poate studia comportamentul sportivului 

în cursul pregătirii, în competiţii şi chiar în timpul evenimentelor sociale. 

Adaptarea la efort este o funcţie a capacităţii individuale. Rareori găsim norme 

precise, privind cerinţele de pregătire. S–a constatat că seniorii se adaptează mai 

greu unui volum ridicat cu intensitate moderată în antrenament, faţă de copii şi 

juniori. Adolescenţii se adaptează la antrenamentul zilnic cu condiţia că ei să nu-

şi consume rezervele energetice şi să aibă suficient timp pentru joacă (Enoiu R.S., 

20016, pg. 18). 

  Individualizarea în pregătire impune de asemenea, că antrenorul să 

planifice programe individuale pentru fiecare sportiv în funcţie de calităţile 

proprii acestuia. Astfel de planuri sunt necesare pentru fiecare lecţie de 

antrenament. Pregătirea unei lecţii de antrenament poate fi organizată şi realizată 

în grup. Pentru partea principală a lecţiei, antrenorul trebuie să-şi îndrepte atenţia 

către nevoile individuale sau ale unui mic grup, dat fiind că grupele mici prezintă 

calităţi fizice şi tehnice similare (Enoiu R.S., 20016, pg 18). 
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Antrenamentul individualizat se poate realiza în 4 forme de lucru: 

 

 în cadrul antrenamentului colectiv, când se poate lucra concomitent cu doi 

sau mai mulţi sportivi; 

 în cadrul antrenamentului individual, supravegheat de către antrenor; 

 în cadrul antrenamentului individual independent, când sportivul lucrează 

singur, având sau nu sarcini trasate de antrenor: 

 în cadrul antrenamentului combinat, când sportivul realizează 

individualizarea prin combinarea primelor 3 forme (Apolzan D., 2000). 

ținând cont de raporturile dintre competiţie şi pregătire putem afirmă că eficienţa 

şi calitatea procesului de antrenament este determinată de (Enoiu R.S., 2015, pg. 

40-42): 

 cunoaşterea aprofundată a modelului de concurs şi de pregătire; 
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 stabilirea periodizării şi programării ştiinţifice a procesului de pregătire în 

concordanţă cu activitatea competiţională; 

 corelarea planurilor de perspectivă cu cele curente; 

 stabilirea obiectivelor de selecţie, pregătire şi performanţă; 

 stabilirea priorităţilor în instruire; 

 realizarea unui raport optim între parametrii efortului în antrenamente, 

concursuri de verificare şi competiții oficiale; 

 creşterea ritmică şi progresivă a indicilor de pregătire; 

 utilizarea integrală a timpului planificat pentru antrenament; 

 activitatea creatoare a antrenorului și a sportivilor; 

 adoptarea planurilor de antrenament în funcţie de reacţia sportivilor la 

stimulii fizici, tehnici, tactici şi psihici la care sunt supuşi în procesul de 

antrenament; 

 controlul îndeplinirii planului de pregătire, evidenţa strictă a cantităţii 

antrenamentului, 

 evidenţa rezultatelor, interpretarea datelor recoltate la concursuri şi 

antrenamente; 

 modelarea conţinutului instruirii prin raţionalizarea, standardizarea şi 

programarea mijloacelor antrenamentului, utilizarea unor exerciţii cu grad 

sporit de eficienţă; realizarea unui raport optim între sistemele de acţionare 

adresate factorului fizic şi a celor adresate factorilor tehnici şi tactici; 

 realizarea unui raport optim între exerciţiile cu caracter global adresate 

factorilor fizic, tehnic, tactic şi cele cu caracter analitic pentru dezvoltarea 

calităţilor motrice; 

 folosirea de sisteme de acţionare care se adresează atât perfecţionării 

procedeelor tehnice fundamentale cât şi procedeelor tehnice specifice; 

 utilizarea de exerciţii cu şi fără adversar; 

 utilizarea de exerciţii pentru atac şi pentru apărare; 
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 realizarea antrenamentelor colective şi antrenamentelor cu caracter 

individualizat; 

 accelerarea procesului de refacere a organismului după antrenament şi 

concurs; 

 folosirea unor metodologii corecte privind raportul efect – cauză din punct 

de vedere al refacerii, alimentaţiei şi a susţînătoarelor de efort; participarea 

activă şi conştientă a sportivilor la procesul de pregătire şi competiţii; 

 educarea sportivilor în spiritul autodepăşirii, al acceptării eforturilor mari 

şi dure, în spiritul unei vieți raţionale şi igienice; 

 creşterea rolului pregătirii intelectuale, teoretice, specifice în scopul 

educării gândirii creatoare, a capacităţii de analiză rapidă şi luarea de 

decizii oportune;  asigurarea unor rapoarte logice între lecţiile de 

antrenament cu eforturi de intensităţi maximale, submaximale, medii şi 

scăzute, pentru a asigura organismului stimulul la care să se adapteze şi în 

acelaşi timp pentru a creea condiţiile necesare desfăşurării proceselor de 

refacere;   

 corelarea în cadrul mezociclurilor, a microciclurilor de efort cu cele de 

restabilire; 

 corelarea în cadrul microciclurilor, a lecţiilor cu obiective specifice 

diferitelor componente ale antrenamentului, care să permită realizarea 

întregului conţinut al acestuia; corelarea optimă a diferitelor metode în 

lecţiile microciclurilor şi mezociclurilor planificate. 

          Dirijarea ştiinţifică a antrenamentului impune respectarea tuturor acestor 

aspecte prin care se realizează un regim judicios al efortului cu repausul necesare 

adaptării organismului în direcţia planificată, aceea a obţinerii performanţelor 

preconizate. Principala soluţie în vederea optimizării pregătirii fizice, constă în 

modelarea antrenamentului în sensul individualizării acestuia, pe cât posibil în 

toate perioadele, conform cu calendarul oficial. Este necesară creşterea 
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substanţială a pregătirii fizice specifice, în cadrul pregătirii integrale a sportivilor. 

Pregătirea generală are un rol deosebit în pregătirea activă, urmând că după o 

anumită perioadă să capete o specificitate evidentă.Specificitatea exerciţiilor, nu 

se referă la structura motrică (biomecanică), ci la dimensiunile efortului fizic şi 

psihic. În acest scop se alcătuiesc modele operaţionale care reflectă 

caracteristicile execuţiilor tehnicotactice din meciuri. (Enoiu R.S., 2016, pg.24).  

Componentele capacităţii fizice care pot deveni obiective instrucţionale 

pentru pregătirea fizică specifică sunt următoarele: 

 starea de sănătate inexorabilă; 

 componenta somatică (dimensiuni corporale, indici şi indicatori de 

greutate, robusteţe, constituţie, centru de greutate);  

 componenta motrică (deprinderi motrice de bază şi utilitare, - priceperi 

general motrice şi motrice: inteligenţa motrică, capacitatea de mobilizare 

şi refacere după şi pentru efort, structuri operaţionale, - aptitudini motrice 

de bază şi combinate implementate în priceperi şi deprinderi motrice); 

 componenta psihomotrică (îndemânare-coordonare, reflexe motrice 

înnăscute şi dobândite, lateralitate şi ambidextrii, percepţii spaţio-

temporale şi chinestezice); 

 componenta funcţională (aerobă, anaerobă şi mixtă) 

 

  Capacitatea fizică selectivă (obiectiv general al pregătirii fizice 

multilaterale) este o componentă determinată de capacitatea fizică specifică, care 

prin componentele sale, se cere potenţată suplimentar pentru a atinge cote 

valorice mai înalte. În acest sens, capacitatea fizică selectivă alege din capacitatea 

fizică generală numai acele elemente susceptibile de a realiza acest lucru. Această 

logică de conexare se reflectă identic şi în procesul de instruire, în care capacitatea 

fizică selectivă (multilaterală) este realizată numai prin intermediul acelor 

componente ale capacităţii fizice generale, care sunt necesare creşterii nivelului 

de pregătire fizică specifică. 
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 Planificarea pregătirii exprimă competenţa profesională a antrenorului, 

esenţa gândirii sale metodice privind programarea instruirii sportivilor şi a 

valorificării maxime a disponibilităţilor acestora. Elaborarea planurilor de 

antrenament este expresia cea mai elocventă a gândirii metodice prospective 

îmbinată cu capacitatea de a selecta şi a programa cele mai eficiente mijloace 

necesare realizării obiectivelor curente şi de perspectivă (Enoiu R.S., 2014). 

Strategia antrenamentului sportiv de performanţă porneşte de la modelul 

competiţiei de mare amploare pentru care vor fi pregătiţi sportivii selecţionaţi pe 

baza programelor şi ale planurilor special elaborate.   

Programarea antrenamentului sportiv reprezintă activitatea de elaborare a 

obiectivelor procesului de antrenament, a sarcinilor pregătirii, a formelor de 

organizare, ţînând cont de condiţiile obiective în care urmează să se desfăşoare 

întregul proces. Fundamentală pentru îndeplinirea programului rămâne prognoza 

care în sinteză cuprinde: evidenţierea posibilităţilor proprii desprinse din analiză 

exigentă a activităţii, diferenţa între nivelul prezent şi cel prevăzut, aprecierea cât 

mai exactă a propriilor posibilităţi de progres, tempoul şi evoluţia performanţelor, 

ierarhizarea adecvată a obiectivelor, controlul îndeplinirii programelor şi 

planurilor pe baze obiective. 

          Programele capătă caracter decisiv în cadrul planurilor de pregătire pe 

diferite durate, concepute ca sistem de planuri în cadrul unei concepţii unitare de 

realizare. Planul reprezintă concretizarea deciziilor de activitate, acestea 

sintetizând sistemul de decizii programat pentru asigurarea continuității pregătirii 

sportive şi ritmicității optime a acestuia (Enoiu R.S., 2014, pg.6) 

 Cunoaşterea bioritmurilor îl ajută pe om să cunoască modul cum oscilează 

capacităţile sale fizice şi psihice într-o anumită perioadă de timp. Cunoaşterea de 

către individ a fazelor pozitive şi negative ale bioritmurilor facilitează o mai bună 

organizare a activităţii în scopul creşterii eficienţei şi evitării eşecurilor şi 

accidentelor. 
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          Astfel, activităţile formative şi productive se vor desfăşura pe baza utilizării 

cunoştinţelor despre variaţiile ritmice ale funcţiilor omului. Prin cunoaşterea 

bioritmurilor se va realiza o adaptare cât mai optimă a fiinţei umane la condiţiile 

mediului de viaţă şi de activitate, condiţie esenţială pentru o viaţă activă şi 

prelungită. Pentru om, bioritmurile în general iar cele circadiene în special, au o 

mare importanţă pentru că permit organizarea activităţilor în concordanţă cu 

reperele social-economice şi cu cu progresul. Termenul de bioritm este uşor de 

definit, acesta fiind format din cele două cuvinte greceşti: „bios” care semnifică 

viaţa şi „rythmos” care indică o cadenţă regulată a unei mişcări sau a unui 

fenomen (Budea,C., Călinescu, E., 1992). 

          Pornind de la ideea educației moderne, care solicită inventivitate și 

competență, inițiativă și responsabilitate din partea antrenorilor, putem 

concluziona că în procesul de antrenare există o tendință de a depăși tradiția, 

pentru a promova un nou mod de gândire și un stil de predare deschis, bazat pe 

revizuirea și reînnoirea metodologiei de predare și de educație. 

          Una din preocupările constante ale comunităţii umane din toate timpurile o 

constituie modelarea personalităţii şi facilitarea adaptării membrilor societăţii, în 

special a generaţiilor tinere. În acest sens, societatea contemporană impune un 

învăţământ bazat pe formarea omului modern potrivit aptitudinilor reale, pe 

fondul cărora se conturează coordonatele personalităţii umane care presupune 

dezvoltarea multilaterală din punct de vedere fizic, intelectual, etic, estetic, etc., 

în raport cu exigenţele societăţii contemporane, fapt care necesită restructurarea, 

perfecţionarea și optimizarea întregului sistem educaţional. 

          În cadrul sistemului educaţional non-formal, activităţile sportive de 

outdoor education se înscriu într-un cadru mai larg, introducând alţi parametri, 

indicatori şi cadre de referinţă în aprecierea actului formativ şi constituind 

modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei sportive. 

 Activităţile de outdoor education se referă la învăţarea organizată care are 

loc în aer liber, se bazează pe filozofia, teoria, şi practicile de educaţie 
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experienţială şi educaţia ecologică. Activităţile de outdoor education permit 

trăirea plenară a experienţelor motrice în natură, oferă câmp larg de exersare 

morală, incită la acţiune, determină o stare de echilibru biologic, sufletesc şi 

angajează întreaga personalitate. Tinerii învaţă, în acelaşi timp, să se înţeleagă pe 

sine mai bine, să cunoască mai bine lumea (Moldovan, E., 2007). Activităţile de 

outdoor education simulează situaţii reale şi implică rezolvarea unor sarcini. 

 Humberstone, B.J. (1997) afirmă despre antrenamentele  outdoor 

education că reprezintă ,,o metodă de învăţare experienţială care implică folosirea 

tuturor simţurilor. Are loc în general, dar nu exclusiv, prin expunerea la mediul 

natural cu implicaţii în planul fizic, psihic şi emoţional. Ca urmare a implicării în 

aceste tipuri de activităţi, participanţii îşi însuşesc o serie de abilităţi şi 

competenţe care contribuie la îmbunătăţirea performanţelor personale, iar 

conştientizarea de către membrii echipei a piedicilor care îngreunează munca în 

echipă contribuie la îmbunătăţirea performanţelor echipei, atât în cadrul 

exerciţiului, cât şi în viaţa reală". Prin derularea activităţilor de outdoor education 

sportivii îşi mobilizează exemplar resursele corporale şi mintale, la un nivel 

incomparabil mai înalt decât o fac în mod normal, în viaţa obişnuită. 

   Oamenii sunt mult mai sensibili când se află în mijlocul naturii. Aici, 

neîncorsetaţi de relaţîi şi obligaţii sociale, nesprijiniţi de multitudinea de proteze 

artificiale care le susţin viaţa în oraş, ei îşi aduc aminte că fac parte dintr-un sistem 

natural mai mare, îşi dezvăluie firea şi sunt mai receptivi, nu se mai conformează 

stereotipurilor discriminatorii bazate pe criterii de rasă, clasă socială, religie, etc. 

Viaţa în aer liber arată omului ce slab este în mijlocul naturii şi îl obligă să 

colaboreze cu alții şi să se bazeze pe ceilalţi. Experienţele programate îi produc 

frică şi-l silesc să-şi pună întrebări şi probleme privind viaţa lui şi să le răspundă, 

pe care altfel, în siguranţa (iluzorie) a oraşului, nu şi le-ar fi pus niciodată 
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Importanța unui nutriționist în terapie, precum și a unui psiholog 

 

 Consilierea psiho-nutrițională se află la început de drum, fiind cea care 

aduce noutatea într-un domeniu unde sănătatea atât pentru trup dar și suflet, 

trebuie să se afle pe aceeași lungime de undă, hrana lor trăind în perfectă 

simbioză. În acest context, Pitagora ne amintește că: “ Veghează asupra bunei 

sănătăți a trupului tău. Mănâncă, bea și fă exerciții cu moderație. Măsura ta cea 

dreaptă este aceea care te împiedică a te moleși. Și obișnuiește-te cu un regim 

curat și sever”. 

           Astfel, consilierea psiho-nutrițională situează în prim plan, îmbinarea 

elementelor de consiliere psihologică cu cele nutriționale, determinând în final, 

apariția ecuației în care necunoscută -greutatea- trecută prin radicalii afectivi și 

cei ai stimei și încrederii de sine, ajung în final la rezultanta-stilul de viață sănătos 

ce reprezintă practic, matricea noastră personală. 

             

Consilierea psihologică focalizează trei idei şi anume: 

 este o modalitate de desfăşurare a asistenţei psihologice integrată în 

activităţi psihoterapeutice, făcând referire şi la acele procedee 

complementare demersurilor psihoterapeutice, în acest caz consilierea 

dobândeşte un caracter mai puţin directiv, conferind mai multă libertate 
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subiectului, astfel încât consilierea presupune ajutarea clientului de a-şi 

înţelege şi rezolva singur propriile probleme; 

 este un demers de transmitere de sfaturi şi informaţii în probleme care 

depăşeşc competenţa celui căruia i se adresează, fapt care determină, 

consilierea psihologică ca relaţie intercomuncativă prin care psihologul, la 

solicitarea unei persoane care are de înfruntat anumite probleme de ordin 

psihologic, pe care nu le poate rezolva singur, o ajută în găsirea unei 

situaţii, face anumite recomandări bazate pe informaţiile pe care le deţine 

de la acesta, pe rezultatele investigaţiilor psihodiagnostice efectuate în 

prealabil, precum şi pe propriile cunoştinţe şi experienţa sa de piholog 

practician; 

 apare în situaţii speciale care pun probleme, în plan patologic ce necesită 

demersuri psihoterapeutice, fiind unitar şi sinonim cu restul abordării 

conceptuale; 

          Concluzionând, Larousse (2006) precizează că psihologia consilierii se 

referă în acelaşi timp la îndrumări, conduită obişnuită a vieţii cotidiene şi 

consilierea psihologică, cea din urmă reprezentând un act profesional efectuat de 

un psiholog consultant în calitate de expert în domeniul vieţii afective sau al vieţii 

sociale. Relaţia de consiliere va funcţiona optimal dacă comunicarea sinceră, 

deschisă, va fi însoţită de înţelegerea empatică a subiectului abordat şi dacă pe 

acesată bază, consilierul va ajunge la modul în care subiectul înţelege lumea, se 

percepe, se vede şi se înţelege pe sine. 

  În această relaţie de cosiliere e important încă de la primele şedinţe de a se 

face explicite aspectele legate de structura specifică a consilierii, presupunând o 

manieră specială a comunicării interactive, susţinută deopotrivă de client şi de 

consilier, care îndeplineşte rolul de a asculta ceea ce subiectul relatează despre 

sine şi problemele sale 

          Consilierea psihologică şi educaţională integrează perspectiva umanistă 

dezvoltată de Carl Rogers (1966) unde problemele psihice nu mai sunt văzute în 
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mod obişnuit, în termeni de tulburare şi deficienţă, ci în parametrii nevoii de 

autocunoaştere, de întărire a Eului, de dezvoltare personală şi adaptare. În acest 

sens, rolul principal nu îi mai revine doar psihologului văzut ca un superexpert. 

Succesul este asigurat de implicarea activă şi responsabilă a ambelor părţi 

(consilierul şi persoană consiliată) în realizarea unei alianţe autentice, bazată pe 

respect şi încredere reciprocă. 

 

 

   

A ajuta şi a credita persoana că fiind capabilă să îşi asume propria 

dezvoltare personală, să prevină diverse tulburări şi disfuncţii, să găsească soluţii 

la problemele cu care se confruntă, să se simtă  bine cu sine, cu ceilalţi şi cu lumea 

în care trăieşte, reprezintă valorile umaniste ale consilierii psihologice. Procesul 

de consiliere pune accentul pe dimensiunea de prevenţie a tulburărilor emoţionale 

şi comportamentale cât şi pe cea a dezvoltării personale şi a rezolvării de 

probleme. 
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Importanța nutriționistului în terapie 

 

 

  

În cazul actului nutriţional, apelarea la consilierea psihologică, este 

posibilă în momentul în care apare o problemă, mai precis, o situaţie problemă şi 

aceasta trebuie rezolvată. Pentru a ieşi din impas şi a soluţiona / rezolva problema, 

e necesar a ţine cont de cele şapte principii ale lui Badell Lennox (1997), după 

Băban A. (2001) şi anume: 

 problemele sunt naturale = existenţa unei probleme nu indică o slăbiciune 

ci mai degrabă o situaţie în care îţi identifică sfera de abilităţi sau cunoştinţe 

pe care trebuie să ţi-o dezvolţi; 

 defineşte problema înainte de a acţiona = subiectul să fie învăţat să o 

definească, să clarifice aspectele problemei, să identifice consecinţele ei, 

priorităţile, abilităţile sau cunoştinţele pe care le are, să formuleze soluţii 

posibile şi să le evalueze; 
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 asumarea responsabilităţii pentru probleme = subiectul este încurajat să îşi 

asume această responsabilitate contribuind la maturizarea să din punct de 

vedere psihologic şi social; 

 rezolvarea de probleme înseamnă să stabileşti ceea ce poţi să faci Nu ceea 

ce nu poţi = este învăţat să-şi stabileasc scopuri realiste în rezolvarea unor 

probleme şi să se focalizeze pe ceea ce deja cunoaşte sau ştie şi nu pe ce 

nu deţine (cunoştinţe sau abilităţi); 

 rezolvarea problemelor presupune respectarea drepturilor personale şi ale 

celorlalţi indivizi = anumite atitudini faţă de problemă pot avea consecinţe 

negative asupra rezolvării ei. 

 majoritatea problemelor pot fi rezolvate = învăţarea abilităţilor de 

rezolvare de probleme, dezvoltă sentimentul de competenţă, de 

autoeficienţă şi încredere în sine, transformânduse astfel în situaţii de 

dezvoltare personală; 

 soluţiile trebuie selecţionate în funcţie de abilităţile şi cunoştinţele 

personale = să înveţe să identifice acele soluţii în concordanţă cu nivelul 

lui de dezvoltare psihologică (mentală, emoţională, socială); 

 

Simpla parcurgere teoretică a principiilor nu rezolvă şi problema, de aceea 

e necesar a parcurge etapele premergătoare pornind de la: 

 definirea problemei; 

 recunoaşterea problemei; 

 generarea unor soluţii alternative; 

 evaluarea consecinţelor aplicării soluţiei, astfel încât să fie plauzibilă 

finalitatea situaţiei respective 

 luarea deciziei; -punerea în aplicare a soluţiei selecţionate; 

Cele mai multe situaţii problemă persistente la nivelul actului nutriţional ar 

putea pleca de la: 
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 dietele, ajungând chiar pâna la bolile ce răspund la apelativul: bulimie şi 

anorexie. 

 obezitate; 

 cură de slăbire; 

 neacceptarea unor nutrienţi; 

 refuzul de alimente; 

 refuzul de a se hrăni; 

  Sprijinul celor din jur, încurajarea, susţinerea morală şi implicarea 

efectivă, fac din persoana respectivă, o individualitate care va reuşi, găsind soluţia 

cea mai optimă, ceea ce o va personaliza. Ascultarea reprezintă baza pentru 

relaţia de consiliere psiho-nutrițională între consilier şi client, cel dintâi reuşind a 

găsi aspectele pozitive cât şi a soluţiilor ce apar din povestea celui din urmă. Este 

de fapt partea concretă cu care clientul se prezintă în faţa consilierului, acesta 

ştiind că poate regăsi în relatarea poveştii în prima fază, elementele ce-l vor duce 

spre soluţionarea problemei ivite. În comunicarea cu persoană venită la 

consilierul psihonutriționist, acesta din urmă trebuie să ştie că pe lângă a asculta 

e necesar şi a adresa întrebări celui în cauză. 

 

Profilul consilerului psiho-nutriţionist 

 

 Considerăm că e necesar a face de la început precizarea că, identitatea 

consilierului psiho-nutriţionist trebuie să fie aceeaşi cu a consilierului psiholog, 

celui dintâi adăugându-i-se elemenele specifice consilierii nutriţionale. 

Sunt de menţionat cele şase puncte de plecare a consilierului în munca sa 

şi anume: 

 existenţa unui raport intercomunicativ între client şi consilier; 

 prezenţa unei solicitări de ajutor din partea persoanei consiliate; 

 existenţa unei comunicări sincere şi autentice în relaţia client-consilier; 
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 capacitatea consilierului de a trăi şi de a-şi exprimă atitudinea pozitivă, 

necondiţionată faţă de subiectul abordat; 

 capacitatea de înţelegere empatică a cadrului de referinţă al clientului; 

 prezenţa unei acceptanţe necondiţionate conferite clientului, această fiind 

o premisă pentru siguranţa psihologică interioară. 

          Consilierul psiho-nutriţionist va adopta o atitudine pozitivă şi 

necondiţionată faţă de client. Apropierea caldă, sinceritatea şi naturaleţea 

comunicării, vor contribui la eliminarea reţinerilor sau blocajelor interioare. De 

asemenea, se recomandă să se insiste asupra libertăţii depline pe care clientul o 

va avea în legătură cu subiectele abordate, să manifeste o acceptare totală, 

necondiţionată, audiindu-l cu răbdare, ajutându-l să depăşească momentul de 

tăcere, făcându-l să înţeleagă că el este liber să spună orice despre sine şi că nu 

va fi constrâns să vorbească despre subiecte pe care nu doreşte să le abordeze.

 Rolul consilierului psiho-nutriţionist în această perioadă este mai mult unul 

simbolic, el întreţinând o relaţie de menţinere şi supraveghere a unui regim 

alimentar, aplanând unele reacţii de disconfort alimentar ce pot interveni la un 

moment dat pe un fond organic. Din aceste perspective ale cunoaşterii 

particularităţilor de vârstă, consilierea psiho-nutriţională poate fi personalizată, 

componentă în cauză, determinând noi atitudini comportamentale prefigurate în 

timp şi spaţiu, codificate prin educaţie la nivel de viaţă sănătoasă, surprinsă sub 

toate aspectele sale de manifestare structural- conceptuală şi nu numai. 

 Consilierul în speţă, cel psiho-nutriţionist va trebui să rămână imparţial, 

clientul, hotărând: cum, când, unde, care, de ce, drumul, calea prin care-şi poate 

rezolva propria problemă, având certitudinea că, în lucrarea sa nu este 

singur. Rolul consilierul psiho-nutriţionist în această perioadă este mai mult unul 

simbolic, el întreţinând o relaţie de menţinere şi supraveghere a unui regim 

alimentar, aplanând unele reacţii de disconfort alimentar ce pot interveni la un 

moment dat pe un fond organic. 
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  Din aceste perspective ale cunoaşterii particularităţilor de vârstă, 

consilierea psiho-nutriţională poate fi personalizată, componentă în cauză, 

determinând noi atitudini comportamentale prefigurate în timp şi spaţiu, 

codificate prin educaţie la nivel de viaţă sănătoasă, surprinsă sub toate aspectele 

sale de manifestare structural- conceptuală şi nu numai. Existenţa unui program 

nutriţional personalizat devine o necesitate în ecuaţia reuşitei medico – psiho – 

sociale 

 

Factorii pshiho-sociali joacă un rol important 

 

 Majoritatea preferințelor alimentare sunt comportamentele învățate. 

Uneori copiii mici văd că frații lor mai mari resping produsele alimentare și 

copiază comportamentul. Preferințele alimentare se schimbă în copilărie, când 

suntem adolescenți și din nou în timpul maturității. La bătrânețe, comportamentul 

nostru alimentar se poate schimba din nou din motive economice, cum ar fi un 

venit scăzut sau un motiv biologic, sau/și abilitatea de a mesteca slab. Unii 

oameni în vârstă se întorc să mănânce alimente moi similare cu cele mâncate de 

sugari. 

 Este dificil să se separe psihologicul de influențele socioculturale. De 

exemplu, cercetările arată că oamenii mănâncă mai multă hrană decât în mod 

obișnuit sau mănâncă alimente specifice atunci când sunt sub influența unor 

emoții puternice, cum ar fi furia. Mulți oameni spun că mănâncă nesănătos când 

sunt plictisiți, triști, obosiți, anxioși sau deprimați. Stilul de hrănire are origini 

socio-culturale asociate cu zilele de naștere, rezultate bune în școală și realizări 

la locul de muncă. 

 Timpul liber și vacanțele sunt adesea însoțite de schimbări în 

comportamentul alimentar. Unii oameni se răsplătesc cu alimente, dar imaginea 

sau mirosul unor alimente le poate provoca consumul acestora chiar și atunci când 

nu le este foame. Apetitul este diferit de foame. Apetitul este dorința de a mânca 
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sau de a bea, putând fi stimulat și de mirosul și apariția alimentelor. Este 

influențată în principal de factori socioculturali, psihologici și nu de factori 

biologici. 

 

Importanța comunicării între personalul medical și pacienți în procesul de 

recuperare/vindecare 

Strategii de comunicare eficiente între antrenor și pacient  

 

 Comunicarea eficientă din sistemul medical este foarte importantă, în 

condițiile în care pacienții sunt vulnerabil emoțional, se simt singuri și sunt 

speriați de posibilele rezultate ale investigațiilor medicale. 

          Studiile arată că abilităţile clinicianului de a explică, asculta şi empatiza 

pot avea un efect profund asupra rezultatelor de sănătate biologică şi funcţională, 

precum şi a satisfacţiei pacientului în experienţa de îngrijire. Mai mult, 

comunicarea dintre membrii echipei medicale influenţează calitatea relaţiilor de 

muncă şi are un impact profund asupra siguranţei pacienţilor. 

 Se spune că primul pas spre procesul de vindecare este de a recunoaște mai 

întâi că ai o problema. Și este de asemenea drept că în sistemul medical din 

România, privat sau de stat, recunoașterea și autoasumarea sunt pași greu de 

realizat. E nevoie de schimbarea de mentalitate. Dar în structura medicală, în care 

pacientul stă în centrul procesului medical, asistentul medical este interfață cea 

mai des folosită atunci când este vorba de comunicarea cu acesta.  
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Există o teorie mai nouă, și care vine din zona psihologiei, că valoarea 

adăugată a actului medical rezidă chiar în relația medic - pacient - asistent 

medical.  În 2017, un studiu intitulat „Schimbarea mentalității pentru a îmbunătăți 

eficiența tratamentului” citat de stanford.edu, întreba despre ce anume stă la baza 

relației dintre medic și pacient și care să confere valoare terapeutică acestei  

relații? Conform acelui studiu, la nivelul cel mai de bază, medicii adună 

informații și comunică informații unii către ceilalți, că parte din echipe 

multidisciplinare și interdisciplinare privind bolile și tratamentul unui pacient. 

 De la medicul de familie, la medicul specialist, până la medicul internist 

sau radiolog, toată echipa medicală, incluzând asistenți, infirmieri, brancardieri, 

personal administrativ din spate, administrează un pacient. E un proces complicat, 

mai fluent sau cu multe obstacole, tehnic și pur medical. Dar ce se întâmplă la 

nivel emoțional în tot acest proces? Pentru că, între toate acest echipe și drumuri 

între sălile de tratament, de așteptare sau pur și simplu între cabinete, pacientul 

poate capătă un sentiment de încredere sau dimpotrivă. 

   Asistenții medicali reprezintă unul dintre punctele centrale ale comunicării 

în cadrul sistemelor medicale deoarece acțiunile lor se bazează pe interpretarea și 

transmiterea informațiilor primite de la: cadrele medicale, persoanele care 

îngrijesc pacientul, membrii familiei și pacienții. În plus, fiind responsabili pentru 

a transmite informații unui număr mare de persoane, asistenții medicali trebuie să 

fie capabili să comunice clar, mai ales în perioade de stres intens pentru pacienții 

cronici. 

 Asistenții medicali dețin, fără îndoială, o cantitate mare de informații 

medicale și expertiză clinică, dar de cele mai multe ori comunicarea ajunge să fie 

una dintre provocările majore ale acestora. De aceea, învățarea și dezvoltarea 

abilităților de a utiliza strategii eficiente de comunicare în seviciile de asistență 

medicală sunt necesare pentru a oferi cele mai bune îngrijiri posibile pacientului, 

cu impact asupra stării de bine fizice și psihice ale acestuia. 
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          Studiile arată că în situațiile în care personalul din asistență medicală nu a 

beneficiat de cursuri de dezvoltare a abilităților de comunicare, acesta a 

întâmpinat mai multe dificultăți în a-și separa problemele de la locul de muncă 

de viața personală și au avut tendința de a le transferă dintr-o parte într-alta. 

 Comunicarea este deosebit de importantă în asistenţa medicală, în 

condiţiile în care pacienţîi sau clienţii sunt vulnerabili din punct de vedere 

emoţional, se simt singuri și, de cele mai multe ori, speriaţi de ceea ce îi poate 

aștepta. În tot acest proces de acomodare este esenţială o bună comunicare, pentru 

că ea contribuie la asigurarea, în condiţii de siguranţă și eficienţă, a îngrijirii 

medicale de care pacienţii au nevoie, atât prin prestarea unor servicii de calitate, 

dar și prin efectuarea procedurilor corespunzătoare . Comunicarea (nu doar 

comunicarea în asistenţa medicală) este punctul central a tot ceea ce întreprindem 

în societatea noastră, indiferent de serviciile pe care le prestăm sau de domeniul 

în care activăm. 
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Cum îi ajută pe pacienți o comunicare eficientă? 

 

 Ca un mesaj să fie eficient, este necesar ca acesta să țină cont de o serie de 

aspecte: 

 să fie cât mai clar și concis, să fie ușor de înțeles de către cel care îl 

recepționează și să fie evitate întreruperile sau elementele care distrag 

atenția 

 dacă aceste condiții sunt îndeplinite, comunicarea poate să aibă un impact 

benefic asupra pacientului): 

 

  Pacientul se simte în largul lui. 

  

 Cel mai adesea, persoanele care apelează la servicii de îngrijire medicală 

manifestă îngrijorare, anxietate sau atacuri de panică, ceea ce poate 

conduce la nesiguranță și chiar agresivitate. De aceea, o bună comunicare 

reduce factorii de stres asociați condiției de pacient și conferă o încredere 

mai ridicată pacientului în personalul de îngrijire. 

  

Pacientul simte că deține controlul 

  

 Sentimentul pierderii controlului în cazul pacienților cronici este adresea 

asociat cu perioade de recuperare mai îndelungate și cu recuperări parțiale. 

O comunicare eficientă conduce la evitarea acestor situații, cu efecte 

pozitive asupra stării de sănătate a pacienților. 

 

Pacientul se simte valoros. 

 

 A comunica eficient cu un pacient înseamnă a-i aloca timpul necesar și 

atenția cuvenită pentru că evaluarea acestuia să fie cât mai corectă. 
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Buna comunicare îi face pe pacienți să se simtă în largul lor. Se știe că 

persoanele care au nevoie de asistenţă medicală sau de servicii medicale de 

urgenţă devin îngrijorate, anxioase, panicate, mai ales dacă, pe parcurs, starea de 

sănătate se agravează ori se deteriorează. Acest lucru poate conduce la stări de 

nesiguranţă, uneori de agresivitate (în funcţie de urgenţa medicală pe care o 

comportă). Fie că este vorba de un simplu test de analize, de o nouă schemă de 

tratament, uneori chiar de o urgenţă maximă, pacientul simte nevoia să fie ajutat, 

înţeles dar, mai ales, să i se asigure revenirea în zona de confort, dacă starea sa 

clinică se agravează. O bună comunicare reduce factorii de stres enumeraţi 

anterior, ajută pacientul să capete încredere în staff-ul medical cu care intră în 

contact și îl face să se simtă în largul lui. 

 

Buna comunicare face ca pacienţii sau clienţii să se simtă valoroși și 

apreciaţi. În sistemul ideal de asistenţă medicală, cel mai preţios lucru pe care-l 

putem oferi altei persoane (pacient sau client) este timpul alocat. Când vom 

demonstra că suntem pregătiţi să lăsăm deoparte alte sarcini pentru a alocă timp 

suplimentar unui pacient (uneori doar pentru a ascultă, a înţelege sau a încuraja!), 

vom comunica eficient cu acea persoană. Posibilitatea de a comunica mai mult, 

mai bine, mai eficient ne ajută să construim o relaţie directă cu pacienţii noștri și 

ne ajută să-i evaluăm cât mai corect din punct de vedere psihologic și medical. 

 

Comunicarea verbală 

 

  Este de la sine înţeles că trebuie să fim clari şi concişi când transmitem 

mesajele, dar mai ales când comunicăm informaţii, uneori vitale pentru clienţi sau 

pacienţi. 

  

 Trebuie să ne asigurăm că mesajul transmis este: 

 • exact; 
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 • corect; 

• adecvat (în funcţie de vârstă, limbă, cultură şi nivel de înţelegere) 

 • clar 

  

          Dar cel mai important este să fim respectuoși (trebuie să vă asiguraţi că vă 

adresaţi exact în modul în care pacientul și-ar dori să fie abordat, fără a fi neapărat 

formal și fără a uită că tonul vocii contează). 

 

Comunicarea nonverbală 

 

Comunicarea nonverbală este adesea descrisă ca „limbajul trupului“. 

          Limbajul corpului spune multe despre interesul și angajamentul în 

comunicare. Chiar și atunci când spuneţi „lucrurile potrivite“, mesajul se poate 

dilua, în cazul în care limbajul corpului sugerează că gândiţi diferit de ceea ce 

afirmaţi sau doriţi să comunicaţi interlocutorului. 

          Cred că următoarele patru elemente ale limbajului corpului sunt importante 

în comunicarea cu pacienţii/ clienţii: 

  

• Contactul vizual. 

 Păstraţi contact vizual cu pacientul, fără a fi insistent în această direcţie; amintiţi-

vă că, pentru pacienţi/clienţi din anumite culturi, a privi pe cineva direct în ochii 

poate părea un pic nepoliticos. Acest lucru subliniază cât de important este să 

ştim şi să învăţăm cum să abordăm în mod corect fiecare pacient în parte! 

  

 • Postura corpului. 

Vom comunica mult mai bine când faţa noastră este poziţionată la acelaşi nivel 

cu a interlocutorului nostru şi nu îl privim de sus, în cazul în care pacientul este 

aşezat în pat sau pe un scaun. Trebuie să fiţi calmi şi să nu grăbiţi dialogul. Este 
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important să adoptaţi o atitudine care să denote deschidere, arătând pacientului 

că nu doriţi să treacă rapid peste subiect. 

 

• Expresia facială. 

Uneori, ceea ce gândim este redat inconştient de expresiile noastre faciale. De 

aceea este important să fim conştienţi de expresia feţei şi să o controlăm în fiecare 

moment .Pacienţii noştri nu trebuie să simtă îngrijorarea, frustrarea sau 

demotivarea în legătură cu tratamentele prescrise, analizele efectuate, diagnostice 

etc. 

 

 • Atingerea. 

Este un mijloc foarte puternic de comunicare. 

 

 

 

 Ascultarea și atenția 

 

 Curios este că unii oameni nu iau în considerare ascultarea că metodă de 

comunicare. Pentru unii pare ciudat că o parte a comunicării implică ascultarea și 



171 
 

atenţia, care este uneori vitală. În domeniul asistenţei medicale, este deosebit de 

important să știţi să participaţi activ în procesul de comunicare pur și simplu prin 

metodă ascultării. 

          Lucrând îndeaproape cu pacienţii/clienţii dvs., veţi observă că majoritatea 

preferă să vorbească direct și să vă explice problema cu care se confruntă. Această 

metodă de comunicare directă se bazează pe atenţia deosebită faţă de pacient, 

fiind o abilitate cheie. 

          Faceţi tot posibilul să aprobaţi și să încurajaţi pacientul/clientul, să folosiţi 

doar expresii pozitive („da“, „așa da“, „în continuare...“) sau întrebări simple 

(„Cum vă face să vă simţiţi?“). 

  

 Încercaţi să identificaţi cuvintele cheie care ar putea rezumă ce simte 

pacientul: 

• nesiguranţă; 

 • însingurare; 

 • durere sau disconfort; 

• îngrijorare. 

Atunci când pacientul/clientul a terminat de vorbit, dacă aveţi nelămuriri, puteţi 

cere un feedback 

  

 Reguli pentru o comunicare eficientă 

  

 Trebuie evitate întreruperile sau elementele care distrag 

 Mesajul trebuie să fie cât mai clar. 

 Cel care transmite mesajul trebuie să fie cât mai concis. 

 Cel care primește mesajul trebuie să fie capabil să îl asculte și să îl 

recepţioneze. 

 Cel care primește mesajul trebuie să fie capabil să îl înţeleagă 
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 Este un mijloc foarte puternic de comunicare. 

  

          Atingerea poate transmite o preocupare suplimentară pentru situaţia 

pacientului. Cu riscul de a ne repeta, vă reamintim că, în anumite culturi, 

„invadarea“ spaţiului personal este inadmisibilă, întreruperile sau elementele care 

distrag atenţia. 

 

Bariere în comunicare 

 

 Atunci când funcţionează corect, comunicarea ajută la stabilirea unor relaţii 

bazate pe încredere și asigură fluxul vital de informaţii. Adesea, o bună 

comunicare este îngreunată de anumite obstacole ce pot crea neînţelegeri, 

resentimente, frustrări, iar, uneori chiar demoralizarea pacienţilor sau a clienţilor. 

Câteodată, pot apărea probleme cu personalul de asistenţă medicală auxiliar cu 

care intraţi în contact, lucru ce trebuie evitat . Am văzut în secţiunile anterioare 

principiile care stau la baza unei bune comunicări. De asemenea, trebuie să fim 

conștienţi de lucrurile care pot provoca o comunicare defectuoasă, cu alte cuvinte 

trebuie să fim atenţi la barierele de comunicare din mediul în care ne desfășurăm 

activitatea! 

  

Concluzii 

 

  Abilitățile de comunicare nu sunt doar înnăscute, ci ele pot fi dobândite 

prin training-uri și cursuri. 

          Nevoia îmbunătății comunicării în sistemele de sănătate este binecunoscută 

la nivel mondial, deoarece această are rezultate pozitive atât în rândul stării de 

bine a pacienților cât și în rândul asistenților medicali prin creșterea nivelului de 

satisfacție profesională. 
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 Relația de calitate cu pacientul, și astfel, chiar cu profesia de asistent 

medical, se construiește pe întrebări personalizate, în care subiectul este pacientul 

și nevoile sale, nu invers. Există mult prea multe cazuri în care pacientul nu își 

cunoaște schema de tratament pe care o urmează, în care nici medicul, nici 

asistentul nu stă de vorba cu el în privința procesului medical sau nu îi explică 

„pe limba lui” termenii și medicamentele folosite. 

          În această ecuația complicată de comunicare, asistentul medical și echipa 

medicală de asistență trebuie să reprezinte liantul și interfață prietenoasă între 

medic și pacient. Iar acest lucru nu poate fi schimbat fără o schimbare de 

mentalitate la nivelul fiecărei verigi din lanț, și cu atât mai mult, la nivelul 

asistentului medical. 
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Capitolul 6 

Descrierea aparatului de training 

Totul despre EMS 
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În acest capitol vom vorbi despre metoda EMS, care poate să fie folosită în 

toate situațiile de boală sau la persoanele cu probleme de sănătate sau cu 

dizabilități care nu reușesc să poată face antrenament sau mișcare fizică prin 

intermediul metodelor tradiționale. De asemenea metoda poate fi folosită și în 

cazul persoanelor care nu au timp și care ar dori să facă mișcare fizică. 

Metoda presupune eficiență maximă și timpi de antrenament scăzut. 

  

 

Tehnologia EMS 

 

Ce este mai exact EMS? 

 

EMS reprezintă Electro - Myo (mușchi) - Stimulare. Mușchii capătă un 

impuls electronic extern și prin aceasta se stimulează și se flexează într-un mod 

foarte intens. Stimularea musculară electrică a fost cunoscută în domeniul științei, 

dar ca metodă de antrenament a început să înflorească abia acum câțiva ani. 

Permiteți-ne să vă oferim o perspectivă asupra contextului antrenamentului EMS, 

explicând modul în care este posibil să obțineți rezultatele unei sesiuni de o oră 

și jumătate de sală în 20 de minute.  

Una dintre cele mai mari probleme ale societății actuale este cantitatea 

insuficientă a activitătii fizice și numeroasele probleme de sănătate și factorii de 

risc care decurg din aceasta. În societatea rapidă de astăzi, oamenii renunță la 

activități sportive pentru a compensa lipsa de timp. Mersul la sală, alergare, mers 

cu bicicleta sau înot poate dura ore întregi din timpul nostru de calitate și mulți 

dintre noi considerăm acest lucru mai degrabă o piedică decât o relaxare, o 

distracție sau o modalitate de a ne păstra sănătatea. Unii dintre noi, în mod 

evident, avem mai puțin timp din cauza orelor lungi de muncă, dar chiar și aceia 

ar trebui să-și petreacă timpul făcând sport. Esența și succesul antrenamentului 
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EMS se află în convingerea sa, oferind soluții celor care nu pot petrece decât o 

jumătate de oră pe zi pe exerciții fizice. 

 

 

Scopul nostru a fost să creăm o literatură cuprinzătoare despre tehnologia 

EMS. De asemenea, am dori să arătăm cum formarea EMS poate fi o soluție 

alternativă în viața de zi cu zi a oamenilor. 

 

Istoria electricității 

 

Cunoașterea energiei electrice datează din cele mai vechi timpuri. Primul 

experiment înregistrat a fost asociat cu matematicianul grec, Thales din Miles. 

În 600 î.Hr., el a menționat că atunci când freacă chihlimbarul cu blană, 

piatra începe să atragă obiecte ușoare, cum ar fi pene de pasăre și pete de praf. 

Chiar și cuvântul electricitate provine din limba greacă. Chihlimbarul, care este 

rășina fosilizată, se numește electron în greacă de unde provine numele său actual.  
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Peste 2000 de ani mai târziu, electricitatea a apărut din nou în fruntea 

cercetării științifice. În secolul al XVII-lea, William Gilbert, bazat pe 

descoperirile anterioare ale lui Thales a descoperit că multe obiecte se comportă 

într-un mod similar cu chihlimbarul atunci când sunt frecate. 

 

 

 

O nouă descoperire a apărut, Benjamin Franklin inventează paratrăsnetul 

și elaborează legea conservării încărcăturii electrice. Experimentele lui Stephen 

Gray din 1729 dovedesc că există materiale care își pot păstra sarcina, în timp ce 

altele nu sunt capabile să facă același lucru. Acestea din urmă au fost numite 

conductoare electrice.  Dezvoltarea ulterioară a presupunerilor lui Gray; în 1733, 

Charles Dufay a descoperit existența a două tipuri de electricitate: electricitate cu 

încărcare pozitivă și negativă. El a anunțat că energia electrică constă în "vitre", 

sau pozitive și "rășinoase", sau lichide negative. În 1791, observațiile lui Luigi 

Galvani au determinat activitățile viitoare legate de stimularea electrică. Galvani 

era interesat de anatomia broaștelor și în timpul autopsiei a observat că atunci 

când un cârlig de cupru și un bisturiu de fier au atins simultan țesutul animal, au 

activat mușchii. El credea că aceasta este „electricitatea animalelor” controlată de 

creier.  
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Alessandro Volta, care a studiat experimentele lui Galvani cu picioarele 

broaștei, a ajuns la o concluzie diferită. El credea că contactul a două metale 

diferite și materialul umed dintre ele era sursa de electricitate. În acest caz, cele 

două metale erau cuprul și fierul, iar materialul umed era mușchiul broaștei. În 

anii 1800 a creat așa-numita grămadă Voltaic din celule de zinc și cupru conectate 

prin bucăți de carton umed, care era mai slabă decât energia electrică, dar dura 

mai mult. 
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Aproximativ 20 de ani mai târziu, Andre Marie Ampere a elaborat o teorie 

asupra impactului curenților electrici. El a oferit o înțelegere fizică a relației 

electromagnetice a curenților, a creat primul dispozitiv electromagnetic și primul 

ampermetru.  

                                         

Heinrich Hertz a fost prima persoană care a creat circuite de rezonanță care 

să transmită unde electromagnetice, 51 de unități pentru frecvență, Hertz, a fost 

numit după el în onoarea sa. Descoperirea sa a pus bazele produselor electronice 

radio, precum radio, televiziune și cuptor cu microunde. Nikola Tesla a fost 

inventator, fizician și filozof, obținând aproximativ 146 de brevete.  

Fără îndoială, a fost unul dintre cei mai mari inventatori din toate timpurile. 

El a lucrat pentru Budapesta Exch Phone Ange cu Tivadar Puskas ca electrician 

șef, după care, în 1884, s-a mutat în Statele Unite pentru a experimenta curenți 

direcți și alternanți care lucrează pentru Edison. Sistemele sale de tranziție 

curente au devenit ulterior populare. Unele dintre cele mai mari invenții ale sale 

includ generatorul trifazat, motorul de inducție cu curent alternativ și principiul 

frecvenței radio. 
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Utilizarea energiei electrice în medicină 

 

Beneficiile curentului electric pentru corpul uman au fost descoperite din 

cele mai vechi timpuri. Pacienții din Egipt și Roma au fost tratați cu pește electric. 

Peștii electrici, calcani și țipari au fost puși în bazine de baie. Descărcările 

electrice produse de aceste specii sunt diferite; prin urmare, acestea ar putea fi 

utilizate pentru a trata o gamă variată de boli. Pacienții paralitici au fost plasați 

într-un bazin plin de țipari electrici cu frecvență mai mare, care sunt capabili să 

descarce 300-400V de electricitate. Pacienții cu artrită sau dureri de cap au fost 

puși alături de peștii electrici cu frecvență mai mică, cum ar fi calcanii care 

descarcă doar 10-17V de energie electrică. În anii 1800, creșterea descoperirilor 

legate de electricitate a dus la experimente privind aplicarea sa în medicină. 

Tratamentele electrice pot fi clasificate în tratamente cu frecvență joasă, 

medie și înaltă. 
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a)  tratamente cu frecvență joasă (0-1.000 Hz): 

 

Băi galvanice: există mai multe tipuri diferite. Această procedură de 

ucidere a durerii îmbunătățește circulația. Unele dintre cele mai cunoscute tipuri 

sunt cele patru băi galvanice cu camere, care combină hidroterapia și 

electroenergia. 

Iontoforeză: tehnică care folosește încărcarea electrică pentru a elibera 

medicamente prin piele. Acesta este un mod eficient de administrare a 

medicamentelor transdermice, dar cantitatea de aport este dificil de controlat. 

 Tratamente prin stimulare electrică: există două tipuri cunoscute: aplicarea 

frecvențelor mai scăzute în contracția musculară; cu frecvență mai mare se poate 

realiza un tratament simptomatic. Acest tip de tratament poate fi utilizat pentru 

gestionarea durerii, stimularea circulației și stimularea proceselor metabolice. 

Stimularea selectivă funcționează asupra mușchilor paralizați și / sau ofiliți pentru 

a nu-i mai atrofia. 
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b) Tratamente de medie frecvență (1.000-100.000 Hz): 

 

Acest tratament nu are efect atunci când este aplicat de unul singur; este 

folosit doar ca curent de transport. Curentul interferențial apare în țesuturile de 

sub suprafața corpului. Se va simți o valoare între două frecvențe purtătoare - cum 

ar fi 100 Hz la 2400-2500 Hz. Pătrunderea impulsurilor depinde de lățimea 

pulsului. Avantajele acestui tip de terapie sunt stimulările din mușchii adânci, 

unde apare stimularea electrică. Tratamentul este potrivit pentru zonele stimulate 

neurologic (nervi, mușchi și țesuturi conjunctive) sau pentru stimularea zonelor 

care sunt localizate mai adânc. Poate îmbunătăți funcționarea funcțiilor celulare 

și poate fi folosită și pentru relaxarea musculară și atenuarea durerii. Tratamentul 

nu are efecte secundare neplăcute. 

 

 

 

c) Tratamente de înaltă frecvență (peste 100.000 Hz): 

 

În timpul acestor tipuri de tratamente, electrozii nu sunt în contact direct 

cu pielea, se poate resimți doar senzația de căldură. Se mai numesc procedee cu 
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ultrasunete și sunt de obicei aplicate în industria cosmetică pentru lipoliză sau în 

scopul absorbției cremei. 

 Pot fi setate următoarele valori: 

• Timp de contracție: Acest buton stabilește lungimea perioadelor de contracție 

musculară (impuls): între 0,1 și 60 secunde. 

• Timp relaxare: acest buton stabilește durata de timp între contracții (impulsuri): 

valorile pot fi setate între 0,1 și 60 de secunde. 

• Hz: reglează densitatea stimulilor contractili. Valoarea pentru antrenamentul 

recomandat este cuprinsă între 5-150 Hz. Deasupra SO Hz impulsurile nu mai 

sunt simțite ca un singur stimul, ci ca impulsuri de contracție continuă emise de 

dispozitiv. 

• Lățimea pulsului: aceasta determină cât de adânc pătrund impulsurile în mușchi. 

Această valoare poate fi setată între 100 și 500 l..lS, în funcție de programul de 

exercițiu, de construcția individului și de rezistență. 

Îmbrăcăminte tehnică 

Antrenamentele EMS necesită îmbrăcăminte specială. Funcția acestor haine 

tehnice este transmiterea impulsurilor electrice către mușchi cu ajutorul 

electrozilor plasați în interiorul lor. Vesta și pantaloni scurți pot fi personalizate 

perfect pentru toate tipurile de caroserie cu ajutorul unor curele reglabile. Sunt 

disponibile în patru dimensiuni, între S-XL. 

 

Vestă și short  

Atât vesta cât și pantalonii scurți sunt confecționate dintr-un material 

antibacterian, respirabil, care poate fi curățat cu ușurință; prin urmare, se pot 

menține cele mai înalte standarde igienice. După curățare, electrozii trebuie 

separați de îmbrăcăminte, pentru a facilita uscarea corectă. 
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Electrozi  

Există o pereche de electrozi în îmbrăcămintea tehnică care acoperă toate 

grupele musculare majore. Placuțele conduc uniform uniformitatea electrică; prin 

urmare, puterea impulsului este bine echilibrată pe tot corpul și fără niciun 

sentiment neplăcut. Electrozii sunt confecționați din fibre de carbon-siliciu 

flexibile, ceea ce îi face durabili și ușor de curățat (cu un detergent ușor). 

 

                                  

 

Electrozi pentru picioare 

Muschiul gluteus, flexorul coapsei și electrozii musculari tensori aparțin 

acestei grupe. Electrozii mușchiului gluteus, mușchiul profund al spatelui și 

coapsele sunt încorporate în pantaloni, astfel încât în loc să poarte curele separate, 

clienții pot doar să-și pună o piesă vestimentară. 
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Electrozi pentru brațe 

Deoarece vesta nu are mâneci, brațele sunt necesare pentru a stimula 

mușchii brațului. EMS Machines are bretele realizate cu două perechi de 

electrozi, care sunt flexorii brațului și electrozii de tensiune. Cu ajutorul Velcro 

acestea pot fi ușor ajustate la orice dimensiune. 

 

Electrozi pentru gambe 

Dispozitivele EMS oferă posibilitatea dezvoltării zonei gambei, ca parte a 

pachetului standard. Această parte a corpului este foarte dificil de modelat, dar 

stimularea electrică poate accelera acest proces. În această curea se găsește o 

singură bucată de electrod care poate fi așezată pe gambe cu ajutorul benzilor 

elastice Velcro. 

Din motive igienice, hainele de bumbac (cel puțin 95% bumbac) trebuie 

purtate sub îmbrăcămintea tehnică. Este foarte important să nu purtați ceva sub 

lenjerie, în afară de lenjerie. Pentru doamne, nu sunt recomandate sutiene cu fir 

în timpul ședințelor de antrenament. 

Înainte de exerciții, electrozii trebuie să se umezesc bine, astfel încât 

impulsurile să poată pătrunde ușor prin piele. Stratul superior al pielii nu conduce 

electricitate; prin urmare, trebuie să se formeze un strat umed pentru pătrunderea 

impulsurilor. 

 

Antrenamentul EMS  

Pregătirea EMS este o formă specială de pregătire personală. Sunt necesare 

abilități specifice pentru funcționarea aparatului, astfel încât instruirile EMS se 

pot face doar în prezența instructorilor calificați. 

Pentru a obține rezultatul optim, antrenorul personal ar trebui să evidențieze 

importanța menținerii unei diete sănătoase. Cu două-trei ore înainte de 

antrenament, trebuie consumat alimente bogate în carbohidrați, dar este 

recomandată evitarea alimentelor grele. Clienții sunt sfătuiți să bea aproximativ 
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0,5-1 litri de apă cu aproximativ 30-40 minute înainte de începerea 

antrenamentului pentru a fi hidratat corespunzător, ceea ce îmbunătățește 

conductanța corpului pentru impulsurile electrice. 

 

 

                          

 

Înainte de începerea sesiunii de antrenament, clienții trebuie informați 

despre contraindicațiile la care dispozitivul nu poate fi utilizat. Această declarație 

de sănătate și siguranță trebuie să fie semnată de fiecare client nou, pentru a evita 

orice dezacord viitor în responsabilitate. Această declarație include toate cazurile 

în care utilizarea dispozitivului nu este recomandată și / sau interzisă. 

Cel mai important element al acestei declarații sunt cazurile în care 

antrenamentul este interzis.  Acestea sunt următoarele: 

 

Pacienți cu stimulatoare cardiace artificiale 

Pentru o funcționare adecvată a inimii noastre este necesară o 

contractilitate perfectă și valve de inimă. Când există un blocaj în sistemul de 

conducere electrică și mecanică a inimii, deci ritmul cardiac este fie prea rapid, 
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fie prea lent, apare aritmia. Acest lucru poate rezulta din tulburări congenitale, 

tulburări metabolice, tulburări hormonale sau ar putea fi un efect secundar al 

medicamentelor, dar este de obicei dezvoltat după infarct ca urmare a perturbării 

alimentării. 

În medicina modernă, astfel de probleme ar putea fi tratate cu implantul 

unui stimulator cardiac. Micul dispozitiv este format dintr-un generator și un 

electrod. Dacă un astfel de dispozitiv este utilizat în timpul antrenamentului EMS, 

impulsul mașinii EMS ar putea genera perturbații în stimulatorul cardiac, care de 

asemenea emite impulsuri electrice. Acesta ar putea fi un pericol pentru viața 

pacientului, de aceea este interzisă utilizarea EMS în acest caz. 

Pacienții care poartă dispozitive medicale electrocardiografice sau de altă 

natură. Electrocardiografia este o procedură neinvazivă (nedureroasă și 

neinvazivă) pentru înregistrarea activității electrice a inimii. Acest dispozitiv 

diagnostică țesutul conductor care transportă semnale electrice. ECG este o formă 

de undă unică, care ar putea fi modificată de impulsurile electrice ale 

dispozitivului EMS și, prin urmare, pot fi înregistrate informații false. 

 

În timpul menstruației și sarcinii 

În timpul menstruației, capacitatea depinde de individ. Când se confruntă 

cu crampe abdominale severe, impulsurile provenite de la aparat pot contracta și 

mai mult acești mușchi, agravând simptomele. Când se simt doar durere ușoară, 

acestea pot deveni mai puternice în timpul antrenamentului, cu toate acestea, 

acest lucru nu se întâmplă neapărat. La unele femei nu apar niciun fel de reacții 

adverse, altele se plâng de cele menționate mai sus. Prin urmare, antrenamentul 

este recomandată și poate fi utilizată numai pe riscul clientului. În timpul sarcinii, 

antrenamentul EMS este strict interzis, deoarece impulsurile pot duce la contracții 

în uter și, astfel, parturiția poate începe sau poate duce la efecte nocive la făt. 

Antrenamentul este recomandat doar la trei luni după postpartum. 
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Susceptibilitate pentru epilepsie sau alte crize convulsive 

Epilepsia este un set de tulburări neurologice caracterizate prin convulsii 

care sunt rezultatele hiper-reacției electronice a creierului. Impulsurile electrice 

care pătrund în corp pot aprinde un potențial atac; prin urmare, instruirea EMS 

este extrem de contraindicată.  

 

În următoarele cazuri, instruirea EMS nu este recomandată 

 

Boala gravă 

În cazul oricărei boli, este sigur că sistemul nostru imunitar este mai puțin 

activ decât în mod normal. Prin urmare, trebuie evitată exercitarea, în special 

antrenamentul EMS de mare intensitate, până la recuperarea completă. Un sistem 

de apărare slăbit reacționează la exercitarea diferită, boala se poate agrava sau pot 

apărea complicații. 

 

Tumori 

Antrenamentul EMS nu este recomandat persoanelor care suferă de tumori. 

Intensitatea exercițiilor poate compensa echilibrul natural al organismului și 

poate provoca înmulțirea suplimentară a celulelor canceroase. Nu este 

recomandat niciodată nimănui care a fost asimptomatic de 5 ani, deoarece 

leziunile canceroase s-ar putea reface. 

 

Boli infecțioase 

Persoanele cu boli infecțioase - după natura bolii - ar trebui să stea departe 

de locurile publice. După cum am menționat mai sus, exercițiul trebuie evitat 

până la recuperarea completă. 
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Boala de inima 

Deși, frecvența dispozitivului EMS nu afectează stimulii creați de sinusul 

coronarian, este necesară examinarea medicală și aprobarea înainte de 

antrenamentul EMS în astfel de cazuri, deoarece stresul fizic ridicat poate afecta 

negativ funcțiile inimii nesănătoase și labile ale pacientului.  

 

Febră mare 

Temperatura internă a corpului este de aproximativ 36,5 c. Din cauza 

bolilor, temperatura corpului crește pentru a se apăra de bacterii și agenți 

patogeni. Corpul necesită cantități enorme de energie pentru a-și menține 

echilibrul biologic în aceste circumstanțe schimbate. În timpul antrenamentului 

corpul nostru generează căldură suplimentară ceea ce duce la un consum și mai 

ridicat de temperatură și energie. Întrucât antrenamentele EMS sunt antrenamente 

foarte intense, complete ale corpului, trebuie evitat stresul suplimentar cauzat de 

căldura în plus, precum și consumul crescut de energie pentru organism în febră. 

 

Boli asociate tensiunii arteriale 

Celor care suferă de hipertensiune arterială nu li se recomandă să facă 

niciun fel de antrenament, inclusiv compresie și exerciții care necesită eforturi 

mari. Efortul mare crește presiunea pe peretele vaselor; prin urmare, pacienții cu 

acest tip de boală ar trebui să practice sporturi de consolidarea cardio și 

rezistenței, deoarece acestea ajută circulația și sunt benefice pentru funcția inimii. 

Studiile arată că antrenamentul cardiovascular pe termen lung scade tensiunea 

arterială sistolică și diastolică. Chiar și în aceste cazuri, antrenamentul EMS este 

permis numai sub supravegherea medicului. 
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Sensibilitatea pielii, boli de piele sau pielea insensibilă la atingere, în special 

pielea uscată 

 

Deoarece electrozii conduc electricitatea prin pielea noastră, este esențial 

să avem o piele sănătoasă. Dacă clientul are plăgi sau răni purulente nu poate fi 

aplicată stimularea electrică, deoarece poate apărea iritare în jurul câmpului de 

velocitate sau zona în cauză se poate răspândi în continuare. Prin urmare, se 

recomandă să așteptați până la vindecarea completă a rănilor. Pielea uscată poate 

provoca probleme în transmiterea energiei electrice. Chiar și atunci când este 

umedă, cantitatea de celule moarte de piele poate fi atât de mare încât ar putea 

împiedica transmiterea stimulului. 

 

Alte simptome fizice neobișnuite 

Dacă clientul prezintă orice simptome neobișnuite este recomandat examen 

medical. Nu trebuie să riscați ca afecțiunea să se înrăutățească, deoarece poate fi 

cauzată de stimulul electric în cazul unei boli necunoscute. 

 

Implanturi metalice pentru corp (inclusiv metale medicale pentru protezare) 

Mai multe efecte secundare diferite pot apărea atunci când se utilizează 

stimulare electrică la pacienții cu implanturi metalice. Metalul poate primi 

vibrațiile emise de dispozitiv care pot duce la periostită. În plus, vibrația poate 

determina supraîncălzirea metalului. Dacă implantul este localizat în dinți sau în 

apropierea capului, se pot dezvolta dureri de cap persistente. Aceasta include 

vechile umpluturi de amalgam pe care multe persoane le mai păstrează astăzi.  
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Metode de antrenament 

 

Este important să fiți conștienți de contraindicațiile menționate mai sus 

înainte de a începe antrenamentul. Pentru a începe antrenamentul, trebuie mai 

întâi să îmbrăcăm echipamentul din cel puțin 95%. bumbac Acesta trebuie să fie 

cât mai strâns și mai mulat. Din motive igienice este de preferat echipamentul cu 

mâneci lungi. Este posibil să obțineți acest tip de haine în studiouri, dar 

antrenamentul poate fi realizat și în haine proprii. După schimbare, se recomandă 

consumul unei băuturi izotonice, ceea ce asigură energia, pH-ul și nivelul de 

hidratare corespunzător în timpul exercițiului. Majoritatea studiourilor oferă acest 

lucru, însoțit de abonamentul la sală. După aceasta, aparatul este programat în 

funcție de nivelul de fitness al clientului. Impulsurile grupurilor musculare sunt 

treptat pornite, în mod normal de jos în sus. După ce fiecare grup muscular a fost 

pornit, intensitatea poate fi crescută. Este important să comunicați corect cu 

clientul, deoarece reacțiile acestuia pot ajuta la stabilirea intensității optime.   

Când zona de confort este atinsă, antrenamentul grupurilor musculare 

individuale poate începe. Metoda de antrenament este eficientă de la sine, fără a 

exersa în mod special grupele musculare, dar cu antrenament sistematic, 

rezultatele sunt mai vizibile și pot fi văzute mult mai repede. Acestea sunt 

exerciții gimnastice simple, cum ar fi fandări și genuflexiuni pentru întărirea 

coapselor, sau exerciții pentru biceps. Poate fi efectuată orice mișcare permisă de 

îmbrăcăminte. Antrenamentul poate fi variat cu o gamă largă de echipamente, 

cum ar fi ganterele de mână, bilă elvețiană, bancă în trepte, frânghie de schi, benzi 

de cauciuc, bile mici sau orice poate fi respectat cu funcționarea mașinii. În mod 

normal, un antrenament durează 15-20 de minute, urmat de o sesiune de relaxare 

de 3-5 minute pentru a întinde mușchii supraîncărcați. După relaxare, antrenorul 

personal ajută la îndepărtarea hainelor tehnice și îi cere clientului să efectueze 

câteva exerciții de întindere. 
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Se recomandă să beți un shake proteic în decurs de o jumătate de oră după 

efectuarea exercițiului fizic. În cazul în care doriți să slăbiți, trebuie să se consume 

alimente sau băuturi cu calorii reduse oferite de sală. O sesiune de 20 de minute 

cu dispozitivul EMS este egală cu un antrenament convențional de 90 de minute. 

Perioada de supercompensare (când mușchii ajung la stadiul de repaus complet) 

este de 2,5-3 zile, ceea ce este de aproximativ 2 ori mai lung decât cel al 

antrenamentelor normale. Prin urmare, sunt recomandate doar 2-3 antrenamente 

EMS pe săptămână, deoarece acest tip de antrenament obosește semnificativ 

mușchii. 
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Efectul antrenamentului EMS asupra mușchilor 

 

Prezentare generală a teoriei exercițiilor 

 

Sistemul motor 

Sistemul nostru motor este compus din două tipuri de sisteme de organe. 

Una dintre ele se numește sistemul pasiv, cum ar fi oasele, articulațiile, 

ligamentele atașate și deplasate de sistemul activ, grupul muscular. În mod 

normal, 40-45% din greutatea noastră corporală este formată din mușchi, care 

sunt formați din peste 400 de mușchi. Există trei tipuri diferite de mușchi: 

● Mușchii netezi: se găsesc în pereții organelor viscerale interne, controlați direct 

de sistemul nervos autonom și sunt controlați involuntar. Sunt capabili doar de 

eforturi ușoare. 

● Mușchii scheletici: sunt atașați de oase prin mănunchiuri de fibre de colagen și 

capabili de mișcări controlate voluntar, eforturi grele, dar caracterizați de 

oboseală. 

● Muschi cardiaci sau cardiaci: controlați voluntar, neobosiți. 

În continuare, vom introduce mușchii striați, cunoscuți și sub numele de 

mușchi scheletici, care sunt importanți din punct de vedere al mișcării. 

Structura mușchilor 

Mușchiul striat este format din componente individuale cunoscute sub 

numele de miocite sau „celule musculare”, cunoscute și sub numele de „fibre 

musculare”. Aceste celule lungi, cilindrice, multinucleate sunt înconjurate de 

membrane celulare (sarcolemme). Sarcoplasma sa conține mitocondrii, alte 

organe celulare și miofibrilele. 

Linia Z: separă sarcomerele unele de altele. Banda A: conține atât filamente 

subțiri, cât și groase 

1 bandă: conține doar filamente groase (actină). Banda H: conține doar filamente 

groase (miozină) 
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Linia M: situată în mijlocul benzii H, funcția sa este de a stabiliza filamentele din 

mijlocul sarcomerei. Fibrele musculare individuale pot include câteva mii de 

miofibrile. Pentru a descompune acest lucru, acestea sunt compuse din sarcomere. 

Fibrele musculare acumulează fasciculele musculare '' 

 

                        

 

 

Conexiunea cu sistemul nervos 

Fiecare mișcare creează inervații. Fără inervări, mușchii umani sunt 

paralitici. Raportul inervării depinde de numărul de unități motorii, care constă in 

neuronii motori aflați în materia gri care formează cornul ventral și toate fibrele 

musculare pe care le innervează. În interiorul unui nerv se pot găsi mai multe 

fibre musculare; 

Cu toate acestea, cu cât o mișcare e mai subtilă este cu atât mai puține fibre 

are nervul (de exemplu, pentru mișcarea mușchilor faciali, o unitate motorie 

conține 15-20 de fibre musculare, în timp ce pentru mișcări mai dure o unitate 

motorie poate conține câteva sute de fibre musculare). 

Există mai multe tipuri diferite de fibre musculare în corpul uman, dar în 

cadrul unei unități motorii se poate găsi doar un singur tip de fibră. 
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Tipuri de fibre  

În mod fundamental, se pot diferenția două tipuri de fibre: fibre rapide și 

lente. Al treilea tip este un amestec dintre cele două și poate acționa ca o fibră 

lentă sau rapidă, în funcție de sesiunea de antrenament. Numărul fibrelor rapide 

și lente este codat genetic, până când ajungem la vârsta de doi ani se formează 

compoziția lor finală și nu se mai schimbă. 

Fibrele lente sunt localizate în straturile musculare mai profunde și sunt 

responsabile pentru postura corpului. Fibrele rapide sunt situate în straturile 

superioare; rolul lor este în locomoție. Distribuția tipurilor de fibre determină, de 

asemenea, pentru ce sporturi va fi potrivit individul. Dacă o persoană are fibre 

mai lente în corp, va avea mai mult succes ca sportiv de anduranță; dacă au fibre 

mai rapide, vor fi mai potriviți pentru sporturile de viteză. 

 

 

 

Fibre lente: 

Roșii 

• Tonal 

• Prezență 20-80% (apariție) 
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• Dimensiune mică, secțiune transversală a neuronului motor 

• Densitate mitocondrială foarte mare 

• Cantități mari de mioglobină 

• Densitate capilară ridicată 

• Metabolizarea oxidativă lentă 

• Capacitate aerobă ridicată 

• Split ATP la o viteză lentă 

• Producție scăzută de acid lactic 

• Rezistență ridicată la oboseală 

• Folosit pentru activitate aerobică pe termen lung. Viteză de contracție lentă 

Fibre mixte:  

• Roz-maronie 

• Prezență fazic-tonală 20-40% 

• Dimensiune medie, secțiune transversală a neuronului motor. Densitate 

mitocondrială medie 

• Conținut mediu de mioglobină. Densitate capilară intermediară. Metabolizare 

oxidativă rapidă . Split ATP într-un ritm foarte rapid 

• Producție de acid lactic mediu. Rezistență intermediară la oboseală 

• Folosit pentru activitatea anaerobă pe termen mediu 

• Viteza de contracție intermediară 

Fibre rapide:  

Albe  

Fazice 
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Stimularea și fazele de creștere: 

 

  Faza I - stadiu de latență: stimulul ajunge în celulă, dar nu sunt afișate 

semne vizibile. 

Faza II - potențial local: faza în care începe stimulul. 

  Faza III - potențial maxim: faza în creștere a potențialului de acțiune este 

depolarizarea; faza de cădere este repolarizarea. În cazul unui impact eficient al 

stimulului, transportul de sodiu este încheiat, permițând intrarea ionilor de sodiu 

în celulă, ceea ce face ca celula c-ntr să se încarce pozitiv. Aceasta dacă este 

urmată de deschiderea canalelor de ioni de potasiu care permit ieșirea ionilor de 

potasiu din celulă eliminând sarcina negativă. Scurgerea ionilor de potasiu scade 

potențialul membranei, tensiunea negativă dispare și tensiunea revine la valoarea 

normală de repaus, restabilind echilibrul. 

Faza a IV-a - Potențial negativ: aceasta este perioada refractară, timp în 

care este imposibil să evocați un alt potențial de acțiune în interiorul celulei 

Faza V-Potențial post-pozitiv: creștere pe termen scurt a potențialului de 

repaus. Celulele musculare se caracterizează prin principiul „totul sau nimic”. 

Aceasta înseamnă că, dacă intensitatea stimulului depășește pragul, celula 

musculară răspunde imediat și complet. După cum se arată mai jos, funcția 

musculară se caracterizează prin diverse fenomene. Stimularea la frecvență joasă 

creează tetanos incomplet, unde convulsiile sunt încă separabile. Cu toate acestea, 

peste 50 Hz. (Stimuli SO / sec) se îmbină creând un tetanos complet. 

  

Generarea de energie a mușchilor 

• Funcția musculară este generată de stimulul electric al sistemului nervos central, 

care necesită un aport constant de energie. Compusul cheie al producerii de 

energie este ATP (adenozina trifosfat). Energia este eliberată sub formă de ATP, 

transformându-se în ADP (adenozina difosfat), atunci când legătura macroergică 

cu conținut ridicat de energie este ștersă și după ce s-au stabilit trei grupuri de 
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fosfați. Cu o defalcare ulterioară a acidului fosforic, se formează AMP (adenozina 

monosfat). După contracție, acest proces este restabilit, regenerând ATP, prin 

urmare ATP are și rolul de a stoca energia în țesutul muscular. 

Există mai multe moduri de a genera energie în organism. 

 

 

 

Sistemul anaerobic Alactacid 

Acest proces se produce fără utilizarea oxigenului, acidul lactic nu se 

formează. Pe lângă ATP, creatina poate fi găsită și în țesutul muscular. Când cele 

două sunt conectate, creatina se transformă în fosfat de creatină. Acesta este cel 

mai rapid mod posibil de a genera energie fără a avea oxidare. Totuși, acest lucru 

durează doar o perioadă scurtă de timp de aproximativ 40 de secunde (în funcție 

de nivelul de fitness al acestuia, acesta poate dura mai mult). 

Când creatina-fosfat se termină, este nevoie de un nou mod de generare a 

energiei. În această etapă organismul folosește în principal carbohidrați pentru a 

crea acid lactic. Distrugerea anaerobă a glucozei se numește glicoliză. Acest lucru 

nu este foarte eficient, deoarece în timpul fermentației se produc doar 2 ATP 

dintr-un mol de glucoză. Procesul începe la 40 de secunde și poate fi menținut 

timp de aproximativ 150 de secunde fără pierderea performanței. 
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Oxidare aerobă 

Acesta este cel mai eficient mod de a genera energie. Celulele sunt capabile 

să oxideze proteinele și grăsimile deasupra carbohidraților, astfel oxidarea 

suplimentară a piruvatului produs în timpul metabolismului creează dioxid de 

carbon și apă prin ciclul acidului citric. În chimie se numește oxidare terminală. 

În timpul exercițiului aerobic, se creează 38 ATP din 1 mol de glucoză. Dacă 

mișcarea este pornită cu viteză maximă, sistemul aerobic apare predominant la 

110 secunde. 

 

Procesul de contracție musculară 

Fibrele musculare sunt compuse din filamente groase. Când sunt relaxate, 

liniile A (subțiri) și I (groase) sunt bine separate. Filamentele subțiri sunt compuse 

din actină, cele groase sunt formate din proteina miozină. În timpul contracției, 

filamentele subțiri se strecoară între cele groase și cele două elemente se 

suprapun. Acest proces începe cu un stimul electric mediat de sistemul nervos 

care trece prin măduva spinării și neuronii motori ai mușchilor până la atingerea 

fibrelor musculare. Nivelul de calciu este crescut activând filamentele de actină, 

care manevrează ionul de magneziu al miozinei. Procesul necesită energie pe care 

celula o acoperă din ATP, iar apoi miozina activată se leagă de actină creând 

actomiozină. Actomiozina se conectează la un ATP, actina se detașează și 

miozina rămasă reacționează cu o nouă actină creând un ciclu recurent. 
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Reflexe 

Reflexele sunt reacțiile organismului la schimbările din mediul extern și 

intern. Calea reflexului poate fi împărțită în mai multe etape. 

Celula receptoare percepe stimulul, adică este detectat potențialul de acțiune. 

Semnalul ajunge la sistemul nervos central prin piciorul aferent al măduvei 

spinării. Sistemul nervos central emite o comandă. Răspunsul revine prin piciorul 

eferent. 

În cele din urmă, organul efector îndeplinește sarcina 

Există o varietate de reflexe care pot fi clasificate după diferite criterii. 

 

 

 

Reflexele clasificate după tipul de receptor sunt: 

• Reflexul exceptiv {este adus prin stimularea exteroceptorilor) 

• Reflexul interceptiv (sunt aduse de stimularea interoceptorilor) 

• Reflexul proprioceptiv (sunt aduse de stimularea proprioceptorilor, receptorilor 

senzoriali găsiți în mușchi, tendon și articulații) 

În ceea ce privește funcția musculară, înțelegerea reflexelor proprioceptive 

are cea mai mare importanță. Se disting două tipuri, unul se numește reflex 

miotatic (reflexul de întindere), care este o contracție musculară ca răspuns la 

întinderea în interiorul mușchiului. Celula receptoare este localizată în fusul 
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muscular, din care fibrele aferente alfa transmit informații către măduva 

spinăriiEste un reflex monosinaptic care oferă reglarea automată a lungimii 

musculare scheletice. Celălalt este reflexul miotatic invers (reflexul tendonului 

Golgi). Receptorii se găsesc în tendoane. Stimulul face ca mușchii să se relaxeze 

și să devină sensibili la o întindere mai puternică, apărând astfel mușchiul de 

vătămări și suprasolicitare. 

 

Reflexele clasificate după numărul de sinapse: 

• Monosinaptic: rapid 

• Polisinaptic: lent 

 

Reflexele clasificate după centrul lor: 

• Măduva spinării: reflexe proprioceptive, exteroceptive 

• Cortex: reflex condițional și necondiționat (înnăscut) 

 

Controlul sistemului nervos 

Coordonarea motorie are loc la mai multe niveluri: măduva spinării, 

medula oblongata, pons., Creierul mijlociu, cerebelul, dienfalonul, 

hipotalamusul, talamul și în neuronii subcorticali ai materiei gri. Mișcarea 

motorie în sine este creată în spatele lobului frontal al cortexului. 

Acesta este centrul principal care transmite informații centrelor secundare 

pe care să le organizeze. Periferica este atinsă pe toate căile piramidale și 

extrapiramidale. În timpul învățării mișcării, se formează stereotipuri dinamice 

de coordonare, care sunt șiruri reflexe condiționate, care conțin modelul 

individual de mișcare. 
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Durerea musculară la debut 

Durerea musculară cu debut întârziat sau febra musculară este inflamația 

dureroasă a mușchiului cauzată de exerciții excentrice, care durează aproximativ 

2-3 zile. Acest lucru poate fi cauzat de învățarea unei game noi de mișcări, dar ar 

putea fi și produsul metabolismului anaerob (acid lactic) sau prin supraîncărcarea 

produselor metabolice aerobe (radicali liberi). Studii recente sugerează că febra 

musculară ar putea fi resimțită atunci când micro-mușchii sunt rupți. În timpul 

exercițiului excentric se pot dezvolta rupturi minore în fibrele musculare care 

provoacă durere și inflamație la vindecare. Odată ce mușchiul se rupe, nu se va 

recupera niciodată pe deplin; prin urmare, se recomandă evitarea exercițiilor 

fizice cu impact ridicat. 

Este important să creșteți treptat intensitatea exercițiilor, în funcție de 

nivelul de fitness al individului. Încălzirea și întinderea după exercițiu sunt 

esențiale pentru a preveni dezvoltarea durerii musculare. Poate fi evitat cu 

ajutorul diferiților antioxidanți (vitamina C și E), dar, odată ce s-au dezvoltat, 

simptomele pot fi suprimate prin exercitarea continuă, deoarece circulația intensă 

descarcă produsele reziduale. Cu toate acestea, trebuie făcut cu grijă, deoarece 

mușchii sunt mai vulnerabili în acest stadiu. Masajul și odihna pot fi, de 

asemenea, propuse ca o modalitate de a ușura durerile. 
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Metode de efort 

Două tipuri de contracții musculare sunt clasificate: contracții izotonice 

(sau anisometrice) și izometrice. 

În timpul contracției izotonice, lungimea mușchiului se schimbă, se scurtează sau 

se prelungește, dar tensiunea este constantă (nu rezultă nicio mișcare). Contracția 

implică întotdeauna mișcare. Efortul izotonic poate fi împărțit în alte două tipuri:  

• Contracția concentrică: forța de contracție a mușchiului depășește sarcina 

externă asupra mușchiului, este suficientă depășirea rezistenței, prin urmare se 

creează mișcare voluntară (adică ridicarea unei gantere). 

• Contracție excentrică: forța generată este insuficientă pentru a depăși sarcina 

externă asupra mușchiului (sarcina externă depășește forța internă). În ciuda 

tensiunii variate, fibrele musculare se prelungesc pe măsură ce se contractă și se 

creează mișcarea de decelerare {adică antrenament cu greutăți mai mari decât 

normalul). 

În timpul efortului izometric, mușchiul păstrează aceeași lungime, doar 

tensiunea se schimbă. Fără nici o mișcare , efortul este creat în poziții fixe. 

Măsurătorile dovedesc că în timpul contracțiilor izometrice se generează 8-10% 

mai multă forță decât în timpul contracțiilor izotonice. 
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Efectul antrenamentului de forță 

Abilitățile condiționale includ forța, viteza și rezistența. Din punct de 

vedere EMS, ne vom concentra în primul rând pe antrenamentele de forță. 

Putem distinge între puterea statică și cea dinamică. Forța statică este forța 

musculară absolută, măsurată prin metoda izometrică. Forța dinamică transformă 

forța musculară în energie. Cu cât mișcarea este mai rapidă și cu o greutate mai 

mare, cu atât mișcarea devine mai dinamică. 

 

Alte clasificări 

  Forța absolută: record de forță irelevant pentru greutatea corporală a 

individului. Forța relativă: rezistența maximă legată de greutatea corporală a 

unuia 

  Forța maximă: rezistența maximă care poate fi produsă de o anumită grupă 

musculară într-o situație dată 

  Forța de viteză: indică viteza de contracție a mușchilor 

Forța explozivă: rezistența maximă eliberată în cea mai scurtă perioadă de 

timp (sprinturi, salturi etc.) 

Rezistență la rezistență: rezistență fără scădere a performanței. Cu cât este 

mai puternic individul, cu atât mai mult poate susține greutăți. 

În timpul antrenamentului de forță apare hipertrofie ca răspuns la tensiunile 

musculare. Aceasta reprezintă o anumită creștere a secțiunii transversale a 

mușchilor, care depinde de rezistența și lungimea stării întinse. De asemenea, 

amploarea efortului depinde de vârstă și sex, tipul de contracție musculară, tipul 

și numărul unităților motorii și secțiunea transversală inițială a mușchiului. 

 

Supercompensarea 

Pentru a obține efectul dorit de antrenament, este esențial să se determine 

intervalele necesare între antrenamente. După antrenament, corpul trebuie să se 

reajusteze, atunci atunci când controlul simpatic se schimbă în control 
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parasimpatic. Alimentarea cu energie epuizată este reprodusă; respirația și pulsul 

sunt restabilite la normal. Sistemul nervos depășește întotdeauna nivelul de 

fitness inițial, ceea ce înseamnă că în următoarea ședință de antrenament 

intensitatea ar putea fi crescută, deoarece corpul este protejat de un nivel mai 

ridicat al sistemului de apărare. Acest proces se numește supercompensare, care 

permite dezvoltarea ca rezultat al intensității optime a antrenamentului. Când 

intensitatea este prea scăzută, nu apare o supracompensare, atunci când este prea 

mare, poate apărea o supraîncărcare. 

 

 

 

 

Conceptele generale ale teoriei instruirii utilizate în timpul 

antrenamentului EMS 

 

Principiul recrutării 

În timpul antrenamentului de forță convențional mai întâi sunt activate 

fibrele musculare lente, apoi fibrele rapide. În timpul antrenamentului EMS, 

această ordine este inversată, implicând mai întâi fibrele rapide în mișcare. Pragul 

fibrelor rapide este mai mare; prin urmare, sunt dificil de activat în timpul 

antrenamentului normal. Cu ajutorul stimulării musculare este posibilă 

declanșarea acestor părți ale mușchilor, ceea ce duce la un efort muscular mult 

mai intens. Prin ajustarea adâncimii pulsului (adică cât de adânc impulsurile vor 

pătrunde în țesuturi), este posibil să se ajungă la astfel de grupuri musculare 
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adânci ale corpului, care altfel ar fi foarte dificil de pus în mișcare - unul dintre 

cele mai proeminente este spatele profund. Electrozii separati sunt așezați în 

îmbrăcămintea tehnică pentru întărirea acestor grupuri musculare specifice. 

Mușchii pot fi clasificați în trei grupe după funcția lor: agonist, antagonist 

și sinergist. Mușchii agoniști și antagonisti acționează în mișcare contra: când 

unul dintre ei se contractă, celălalt este relaxat. Un exemplu de astfel de 

împerechere este bicepsul și tricepsul de pe brațul superior. La îndoirea brațului, 

bicepsul se contractă, ceea ce face ca tricepsul să se relaxeze și invers. Perechile 

se completează între ele, în timp ce agonistul lucrează, antagonistul se odihnește 

(fixează, de asemenea, poziția articulației în multe cazuri). 

Al treilea grup este sinergistul. Este genul de mușchi care efectuează 

același set de mișcare ca și agonistul, adică în timpul genuflexiunii, sinergistul 

gluteului este mușchiul de extensie al piciorului. Prin urmare, este important să 

știți care dintre grupurile musculare pot fi activate simultan pentru un anumit 

exercițiu, pentru a îmbunătăți în continuare eficiența antrenamentelor EMS. Deși 

stimularea afectează întregul corp în mod continuu, lucrând la un anumit grup 

muscular specific, rezultatul asupra acelei grupe musculare poate fi îmbunătățit 

în continuare semnificativ. 

Este important ca mișcările să fie sincronizate cu impulsurile, nu numai 

pentru a evita o posibilă blocare temporară a articulațiilor de către mușchii 

antagonisti activi, ci și pentru că poate îmbunătăți mult controlul conștient al 

mușchilor. 

 

Intensitatea antrenamentului EMS 

În timpul unui antrenament EMS de 15 minute, se realizează un astfel de 

antrenament muscular intens, care este echivalent cu antrenamentul de gimnastică 

de 1,5 ore. În fiecare secundă se creează aproximativ 40 de micro-contracții în 

mușchi, rezultând în 36.000 de contracții în 15 minute. Acesta este tocmai 

motivul pentru care riscul de micro-vătămare este mare; prin urmare, este 
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important să adaptați instruirea la individ și, de asemenea, să alegeți un formator 

expert. Cert este că, în timpul antrenamentului EMS, producția de hormoni de 

stres este mai mare (catcolamină, adrenalin), precum și funcția enzimatică, astfel 

încât nu este recomandat să vă antrenați mai mult de 15 minute cu acest tip de 

metodă. 

 a) Supercompensarea. În cazul antrenamentelor EMS de mare intensitate, 

perioada de recuperare este de 2-3 zile. Este important să păstrați intervalul 

necesar între antrenamente, deoarece altfel pot apărea simptomele 

suprasolicitării. Când rămâne prea mult timp de recuperare între antrenamente, 

creșterea nivelului de performanță se poate opri. 

 b) Procesul de supracompensare: în primele 6 ore de la antrenament are loc 

regenerarea fosfatelor intracelulare situate în celulele musculare (ATP, creatină 

și fosfat), restabilirea nivelului de pH, normalizarea conexiunii musculare 

nervoase și regenerarea substratului. În 6-36 ore de la ședința de antrenament are 

loc reaprovizionarea glicogenului muscular și hepatic și regenerarea 

mitocondriilor. După 36 de ore începe perioada supercompensării. Corpul 

depășește nivelul de fitness original pentru a se apăra de sarcina crescută, ceea ce 

duce la compensarea suplimentară a proteinelor, hormonilor și electroliților.  

c) Adaptare. Seria diferitelor ajustări fizice și mentale influențate de stimularea 

antrenamentului au ca rezultat capacități îmbunătățite de performanță, numite 

fitness. Adaptarea la antrenament, deci fitness, este rezultatul încărcării optime.  

 

Adaptarea la instruirea EMS poate fi studiată la diferite niveluri. 

  Adaptare pe termen scurt: anumite modificări ale corpului sunt declanșate 

chiar și după câteva sesiuni de antrenament. În timpul antrenamentului se poate 

observa o regenerare rapidă a organelor epuizate din plastic (capabile să se 

schimbe). Progresele de mobilizare care sunt capabile să reconstruiască aceste 

sisteme slăbite sunt create în celulele musculare, sistemul nervos și rețeaua 

vasculară. Aceste procese compensatorii reprezintă capacitatea de adaptare la 
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circumstanțe extreme. Modificările sunt temporare; rezultatele dispar repede pe 

măsură ce ședințele de antrenament sunt întrerupte. 

Adaptare pe termen lung: când privim intervale mai mari, gradul de 

adaptare arată o curbă în creștere treptată. Pentru procesele de adaptare pe termen 

scurt durează săptămâni sau luni să se stabilizeze, iar progresul calității are loc. 

Pentru a menține antrenamente de înaltă calitate, trebuie evitate ședințele de 

rutină monotonice. Forța pulsului, diversitatea exercițiilor și frecvența de 

antrenament ar trebui să fie variate la fiecare 4 săptămâni. 

 

Antrenament individual 

Instruirile EMS se desfășoară sub forma unor antrenamente personale. 

Instructorul personal stabilește programul dorit prin comunicarea cu clientul. 

Setările sunt determinate de nivelul de fitness, vârstă, sex și starea de spirit actuală 

a clientului. Spre deosebire de antrenamentele de întărire convenționale, 

antrenamentul SME pune accentul pe observarea reacțiilor corpului, evitând 

astfel suprasolicitarea. Conștientizarea corpului și mușchiului individului este 

crescută prin senzația de contracții musculare separate în fiecare grup muscular. 

 

Starea cardiacă și circulația în timpul EMS 

În funcție de setare, impulsurile pot fi oriunde între 3 și 20 de secunde, ceea 

ce face ca majoritatea contracțiilor să fie izometrice. În acest caz, nivelul de 

încărcare al pacienților cu probleme de tensiune arterială ar trebui să fie 

considerat la fel, deoarece rezultatul efortului crește presiunea pe pereții vaselor 

de sânge. Mușchii agonist-antagonist funcționează simultan, creând o circulație 

crescută a sângelui în mușchi. 

 

Sistemul motor pasiv 

Fiind eficientă asupra mușchilor, metoda de antrenament EMS este de 

asemenea ușoară pe articulații. Exercițiile sunt efectuate fără greutăți mari. Spre 
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deosebire de antrenamentul convențional cu greutatea, gradul de încărcare este 

definit de intensitatea stimulării, care este o greutate virtuală (adică ganterele se 

simt mult mai grele). Deoarece sistemul motor pasiv (oase, tendoane, articulații) 

are un stres redus, s-ar putea să nu se dezvolte la fel de bine ca și mușchii, de 

aceea este recomandat să faci exerciții suplimentare de tip cardio (alergare, înot, 

ciclism etc.). Aceasta nu numai că consolidează sistemul motorului pasiv, dar 

ajută la menținerea inimii și a plămânilor în formă și sănătoși. 

 

Asimetrie musculară 

Tehnologia EMS oferă posibilitatea de a antrena separat fiecare grup 

muscular. Evoluțiile musculare dezechilibrate pot fi cauzate de anumite obiceiuri 

sportive sau de muncă sau chiar de anomalii genetice. Grupurile de mușchi care 

sunt fie dezechilibrate sau doar dificil de construit pot fi, de asemenea, dezvoltate 

prin antrenamente EMS. Datorită stilului de viață inactiv, grupurile musculare pot 

fi scurtate sau deformate, în special mușchii scheletici. Stimularea musculară este 

o soluție excelentă la aceste tipuri de probleme, deoarece pot fi dezvoltate grupuri 

musculare specifice. 

 



213 
 

Beneficiile antrenamentului EMS 

Rezumând informațiile anterioare, acum suntem capabili să concluzionăm 

avantajele și dezavantajele stimulării electrice. Permiteți-mi să pun beneficiile 

asociate acestui tip de pregătire într-o altă perspectivă: 

 

Viteză 

Oamenii din societatea actuală nu au timp să facă exerciții fizice datorită 

activității de muncă și familiei. După o zi aglomerată, nu mulți dintre noi avem 

timp și dorință să mergem la sală sau să ne antrenăm afară pentru o oră și 

jumătate. Cu toate acestea, instruirea EMS necesită doar o jumătate de oră, 

inclusiv schimbarea și sesiunea de antrenament în sine, motiv pentru care această 

metodă este atât de populară. În timpul ședinței de 15 minute de antrenament, se 

efectuează un antrenament echivalent cu un antrenament convențional de 90 de 

minute, reducând astfel timpul petrecut în formare. 

 

Construcția musculară vizată 

Datorită electrozilor plasați pe principalele grupuri musculare, este posibil 

să stimulați corpul simultan. Există, însă, mușchi, care sunt dificil de dezvoltat, 

dar alegând programul de antrenament adecvat, acești mușchi pot fi vizați și în 

timpul antrenamentului. Dezvoltarea musculară asimetrică poate fi cauzată de 

natura muncii, de anomalii generice, natura sportului jucat, însă culturistii pot 

experimenta și această problemă. Dispozitivul EMS este dotat cu un eIectrod 

suplimentar pentru a fi plasat în părțile problematice ale corpului. 

 

Antrenament muscular simultan 

În timpul antrenamentului, întregul corp este stimulat simultan. În 

interiorul îmbrăcămintei tehnice se află perechi de electrozi localizați de fiecare 

grup de mușchi majori: mușchii toracilor (pectoralis), mușchii spatelui 

(latissimus), bicepsul și tricepsul (biceps brachii și triceps brachii), mușchii 
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abdominali inferiori (rectus abdominis), fesele (gluteus) mușchii), mușchii 

flexori și extensori și mușchii gambei (gastrocnemius). Impulsurile apar practic 

în același timp în cadrul fiecărui grup muscular. În funcție de partea corpului, 

intensitatea poate fi reglată separat, în timp ce intensitatea pulsului inițial este 

menținută în celelalte zone ale corpului. Aceasta este una dintre cheile eficienței 

acestei tehnologii, deoarece chiar și atunci când ne concentrăm pe antrenarea 

brațului, coapsele noastre sunt de asemenea dezvoltate. În comparație cu 

antrenamentul convențional de rezistență, tehnologia EMS este de 150 de ori mai 

eficientă. Aproximativ 40 de micro-contracții sunt create pe secundă, ceea ce este 

egal cu 36.000 de contracții în timpul sesiunii de antrenament de 15 minute. 

Aceasta corespunde la aproximativ 15 serii de antrenamente pe grup de mușchi, 

ceea ce este greu realizabil în sala de sport. În medie, pentru fiecare grupă 

musculară se petrec aproximativ 10 minute de antrenament, dar datorită 

tehnologiei EMS aceasta poate fi redusă semnificativ, cu aproximativ 80-85%. 
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Ușor pe articulații 

Antrenamentul se realizează fără a utiliza greutăți suplimentare, întrucât 

este produsă de intensitatea impulsurilor. Prin urmare, supraîncărcarea și rănirea 

articulațiilor pot fi evitate și, de asemenea, se pot efectua antrenamente la niveluri 

adecvate, cu articulații recuperabile și sensibile. 

 

 

 

Efect de ardere a grăsimilor 

Ca în toate antrenamentele, efectul de ardere a grăsimilor nu are loc în mod 

direct. Datorită intensității și eficienței antrenamentului EMS, pierderea de 

grăsime și formarea mușchilor apar rapid după un plan propice. 

 

 

Tratamentul celulitei 

Dispozitivele EMS sunt echipate cu un program special care tratează 

eficient simptomele celulitei. Celulita este dezvoltată prin slăbirea țesutului 
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conjunctiv; iar pe măsură ce celulele grase se acumulează între piele și țesuturile 

musculare, apar umflături vizibile mai ales pe coapse, gluteu și abdomen. Aceste 

țesuturi pot fi stimulate cu o adâncime mai mică a pulsului, ceea ce crește 

circulația și stimulează scăparea deșeurilor din zonele problematice. Datorită 

muncii musculare și a metabolismului sporit involuntar, consumul de energie al 

celulelor crește și cu o pierdere în greutate și o modelare corectă a dietei poate fi 

obținut. 

 

Ameliorarea durerilor de spate 

Unul dintre cele mai importante efecte ale stimulării electrice este 

capacitatea de a atinge și a muta mușchii localizați mai adânc în corp. Unii dintre 

acești mușchi sunt mușchii adânci ai spatelui și mușchii amplasați lângă coloana 

vertebrală. Ei sunt responsabili pentru postura noastră corporală, dar au fost 

slăbiți de stilul de viață sedentarism modern. Stimularea musculară ajută la 

întărirea acestor mușchi și la reabilitarea acestora pentru a-și îndeplini funcțiile, 

ceea ce constă în menținerea coloanei vertebrale în mod corespunzător. Ca 

urmare a posturii reinstalate, durerile de spate pot fi eliminate eficient. 
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Antrenament personal 

Pregătirea EMS poate fi complet adaptată, cu instructorul personal care se 

ocupă doar de un client la un moment dat. Dispozitivul poate fi complet ajustat la 

nevoile individului; prin urmare, rezultatele pot fi obținute mai rapid. Persoanele 

care participă la sesiunile de antrenament pot experimenta un serviciu complet, 

de înaltă calitate, în care obiectivele lor pot fi realizate mai ușor cu ajutorul 

antrenorului personal. 

 

Adaptabil indiferent de vârstă și nivel de fitness 

În funcție de nivelul de fitness al individului pot fi induse sarcini foarte 

mici, ceea ce poate duce în mod eficient la exerciții fizice. Prin creșterea 

încărcăturii, persoanele în vârstă sau cu mușchii deteriorați pot dezvolta așa-

numita conștiință musculară, care ajută la îmbunătățirea stării musculare rapid și 

eficient. 

 

 

 

Posibile leziuni 

Ca în orice altă activitate sportivă, există un anumit nivel de risc de 

accidentare cu antrenamentele EMS. Această afecțiune poate apărea dacă 

antrenorul personal nu este bine pregătit, nu estimează în mod corespunzător 

nivelul de fitness al clientului sau dacă clientul ascunde informații despre o 
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afecțiune care este contraindicată cu pregătirea EMS. Dacă totul se desfășoară în 

conformitate cu orientările, există o șansă semnificativ mai mică de rănire. 

 

 

Posibile leziuni în timpul antrenamentului EMS includ 

 

Crampe musculare 

Atunci când puterea pulsului nu este setată în mod corespunzător, unele 

grupuri musculare predispuse la convulsie pot deveni dureroase. Acest lucru 

apare în mod obișnuit în mușchii tricepsului, cum ar fi gambele sau tricepsul, dar 

tendoanele pot avea crampe. Când intensitatea este crescută cu grijă, acordând 

atenție acestor grupuri musculare, crampele neplăcute pot fi prevenite. 

 

Efort muscular 

Acest lucru ar putea fi, de asemenea, rezultatul unei instalări 

necorespunzătoare a mașinii. Antrenorul personal trebuie să ia în considerare 

nivelul de fitness al clientului și să regleze antrenamentul în consecință. Întrucât 

antrenamentul în sine este foarte intens, clientul trebuie să efectueze doar exerciții 

pe care să le poată efectua corect. Acest lucru este pentru a evita încordarea 

musculară a mușchilor mai slabi (în special tendoanele). 

 

Ruperea micro-mușchilor 

Suprasolicitarea poate duce la o durere musculară excesivă, care poate 

apărea din cauza ruperii micro-musculare. Acest lucru se întâmplă atunci când 

configurarea nu este ajustată la nivelul de fitness al clientului și se antrenează în 

mod persistent la acest nivel. Sănătatea musculară poate să nu fie resimțită în 

timpul sesiunii, ci la câteva zile, după apariția durerii puternice, care poate dura 

până la o săptămână. Când durerile durează atât de mult, este cu siguranță un 

simptom al unei rupturi de micro-mușchi și nu a unei simple acumulări de acid 
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lactic. Acesta este motivul pentru care este foarte important să personalizați 

sesiunile, deoarece aceeași setare poate duce la rezultate diferite la persoane 

diferite. Impulsurile care sunt prea puternice nu trebuie aplicate. O comunicare 

constantă cu clientul este imperativă pentru a afla nivelul de intensitate în care 

poate efectua corect exercițiile. 

 

Iritarea pielii 

Impulsurile electrice ajung pe suprafața pielii prin electrozii plasați în 

îmbrăcămintea tehnică specială. Deoarece stratul superior al pielii este izolat, nu 

conduce electricitate; prin urmare, suprafețele care intră în contact cu electrozii 

trebuie umezite. Când acest lucru nu este îndeplinit suficient, se simte un 

sentiment neplăcut și ciupit care poate provoca iritații ale pielii. Roșeața poate să 

apară în zona în care sunt așezați electrozii, care ar trebui să dispară în câteva ore, 

dar între timp reduce în mod nesemnificativ nivelul de confort al clientului. Din 

motive igienice, este foarte important să mențineți hainele de antrenament curate, 

chiar și atunci când clienții poartă lenjerie proprie pentru a evita orice infecții care 

apar din utilizarea de haine de antrenament partajate. 

 

De ce doar două sesiuni pe săptămână? 

Pentru că îți antrenezi toți cei 650 de mușchi într-o singură ședință. La sală 

împărțiți antrenamentul și vă antrenați în fiecare zi doar un singur sau două 

grupuri de mușchi! Fit Express antrenează toți mușchii într-o singură sesiune cu 

intensitate mai mare. Deci, dacă îl faceți de mai mult de două ori de trei ori pe 

săptămână, veți fi suprasolicitat. Un corp supra antrenat nu poate arde grăsime, 

iar rezultatele dvs. nu vor exista. Deci, dragi clienți, vă rugăm să aveți încredere 

în noi și veți vedea cum funcționează. ,,Less is more, lucrează mai inteligent, nu 

mai mult,, , este sloganul nostru! 
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Cum arde grăsimile în doar 20 de minute 

Este foarte simplu să arzi grăsime, ai nevoie de mușchi. Antrenamentul Fit 

Express activează toți cei 650 de mușchi care îți vor arde grăsimea până la 

următoarea sesiune. Dacă nu vă lucrați mușchii, ei nu vor fi activi și nu vă vor 

arde grăsimea. Al doilea pas pentru a arde grăsimea este prin creșterea 

dimensiunii musculare, care va arde și mai multă grăsime pe viitor. Prin urmare, 

efectuarea acestui antrenament vă va ajuta să continuați să ardeți grăsime și să vă 

atingeți obiectivele cu mai puțin timp și efort. Fit Express se bazează pe rezultate. 

 

Pentru cine este Fit Express Training 

Instruirea EMS este destinată tuturor, dar mai ales persoanelor care doresc 

să aibă rezultate și să își atingă obiectivele cu mai puțin efort și mai puțin timp! 

Oamenii care sunt foarte ocupați folosesc această metodă bine cunoscută la nivel 

mondial. De asemenea, oamenii de performanță sportivă utilizează această 

metodă sau oamenii care au dureri de spate, oamenii după o intervenție 

chirurgicală pentru reabilitare mai rapidă. Studiile de la diferite universități din 

Germania aprobă beneficiile și rezultatele comparativ cu alte sporturi. În prezent, 

este cea mai bună metodă de a-ți transforma corpul pe piața mondială! 

 

 

De ce este atât de eficient antrenamentul EMS? 

Antrenamentul EMS este atât de eficient, deoarece este singura metodă 

care îți antrenează toți cei 650 de mușchi cu 92% intensitate în doar 20 de minute 

cu două ședințe pe săptămână! Aceste rezultate nu sunt posibile cu alte soluții. 

Intensitatea este mult mai mare decât în cazul altor soluții sportive și cu ajutorul 

celor mai noi științe și tehnologii. Sună prea bine, dar vei fi convins după prima 

sesiune. 
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Fără efecte secundare 

Nici studii științifice și medicale oficiale nu arată că nu există efecte 

secundare. Dimpotrivă, există multe efecte secundare pozitive. Dispozitivele 

EMS au aprobări ISO. În UE, nimic periculos pentru sănătate nu va fi aprobat pe 

piață. Deci, puteți fi sigur că antrenamentele sunt sigure. Următorul punct este că 

acest dispozitiv și acest tip de antrenament sunt de asemenea utilizate pentru 

probleme medicale în Germania. Este recomandat de medici ca genul de sport cu 

riscul minim de accident posibil. Mai sănătos și mai eficient decât alte sporturi. 

 

EMS ajută împotriva celulitei? 

Da. Prin construirea mușchiului și arderea grăsimii țesutul conjunctiv este 

strâns și celulita se reduce vizibil. 

 

Este sigur antrenamentul cu un impuls electronic? 

Da, metoda de stimulare electronică a mușchilor (EMS) a fost folosită cu 

succes și în siguranță de zeci de ani de către medici, fizioterapeuți și 

chiropracticieni.  

 

Cine este sfătuit să NU facă EMS? 

Dacă suferiți de oricare dintre următoarele simptome, ar fi bine să nu faceți 

antrenament EMS. Cu toate acestea, trebuie să vă adresați medicului, deoarece 

chiar și în unele dintre afecțiunile medicale enumerate aici, EMS ar putea fi de 

ajutor pentru a sprijini procesul de vindecare dacă este aplicat profesional. 

 Epilepsie 

 Pacemaker 

 Sarcina 

 Tulburări circulatorii severe 

 Tuberculoza 
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 Boli tumorale 

 Ateroscleroza într-un stadiu avansat 

 Tulburări de circulație arterială 

 Boli neurologice severe 

 Diabetul zaharat 

 Boli cu febră, hemoragii acute sau bacteriene cu procese virale, tulburări 

severe de sângerare (hemofilie)  

 

Ar trebui să fac antrenamente EMS pe termen lung? 

Da. Pentru un stil de viață sănătos și sportiv, ar trebui să integrezi sportul 

în viața ta pe termen lung. În ceea ce privește EMS este același lucru cu instruirea 

convențională. Pentru a asigura performanța completă a mușchiului dvs. este 

posibil doar cu practici regulate. Dacă înlocuiți antrenamentul pe o perioadă mai 

lungă de timp, mușchiul se revine la starea inițială. Ca și în cazul antrenamentelor 

de forță convenționale. 

 

Remisie după sarcină cu EMS? 

Da! După o sarcină, țesutul conjunctiv este adesea extins. EMS poate 

antrena rapid și eficient mușchii pelvieni și poate găsi un remediu în caz de 

incontinență. 

 

De ce este EMS atât de eficient când vine vorba de dureri de spate? 

Antrenamentul complet EMS combate boala răspândită „durerile de spate” 

într-un mod foarte eficient. EMS activează în special mușchii adânci dificil de 

angajat prin metode de antrenament convenționale. Prin întărirea mușchilor 

spatelui și a structurilor articulare, discurile vertebrale sunt ușurate și întregii 

mușchi ai spatelui și ai trunchiului se întăresc. Astfel, tensiunea și dezechilibrele 



223 
 

musculare sunt examinate. După câteva sesiuni EMS, veți observa o îmbunătățire 

și mai ales veți simți o ușurare semnificativă în viața de zi cu zi. 

 

Ce înseamnă „modelarea corpului” în legătură cu EMS? 

Termenul de „formare a corpului” sau „tonifierea corpului” înseamnă 

combinația dintre pierderea în greutate și creșterea mușchilor. Cu ajutorul acestor 

două componente îți poți aduce corpul în aproape orice formă. Și prin aceasta poți 

lupta cu așa-numitele „zone cu probleme”. EMS este metoda perfectă pentru 

acumularea musculară eficientă și controlată. În combinație cu o consultare 

extinsă a formatorilor noștri Fit Express și o dietă sănătoasă, sunteți la doar câțiva 

pași de corpul visat. 

 

Pot regla dezechilibrele musculare prin antrenament EMS? 

Cu Fit Express, stabilim o valoare ridicată, având în vedere nu numai 

aspectul, ci și sănătatea. Prin observarea intensă, observăm dezechilibre în corp 

și cu exerciții direcționate și personalizate și cu intensități și rezistențe diferite, 

putem ajusta orice dezechilibre. 

 

Îmi pot îmbunătăți nivelul de performanță și starea, în general, cu EMS? 

În timpul unui antrenament complet al corpului cu EMS, 90% din fibrele 

musculare sunt stimulate simultan. Pentru a realiza acest lucru cu antrenamentul 

de forță convențional este de obicei necesar un timp enorm și efectul nu poate fi 

obținut într-o singură sesiune. În plus, EMS se adresează în special fibrelor 

musculare mai profunde, dificil de antrenat cu metode convenționale, dar care 

sunt importante pentru creșterea rezistenței. Prin urmare, EMS coordonarea intra- 

și inter-muscular. În special pentru sporturile de forță/rezistență (cum ar fi 

fotbalul), EMS duce la o creștere măsurabilă și tangibilă a performanței 

individuale. 
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Pot construi masă musculară cu EMS? 

Da. Cu toate acestea, există o diferență între femei și bărbați. Femeile își 

pot îmbunătăți durabil și eficient zonele cu probleme. Ele ating o formă naturală, 

atractivă și sexy a corpului. Dar femeile sunt limitate de nivelul lor hormonal în 

creșterea mușchilor în general. Cu antrenamentul EMS, nicio femeie nu poate 

construi mușchi excesiv de neintenționat. Fizicul masculin permite construirea 

mai rapidă a mușchilor. Cu EMS se activează chiar și fibrele musculare profunde, 

care în mod normal nu pot fi angajate cu antrenamentul de forță convențional. 

Prin urmare, se poate realiza o îmbunătățire cantitativă și calitativă a structurii 

tuturor grupurilor musculare. 

 

Pot slăbi cu EMS? 

Da. Prin EMS, toate grupele musculare majore sunt stimulate să crească și 

metabolismul devine activ. Mai mulți mușchi arde ard mai multe calorii și un 

metabolism activ arde mai multă grăsime. Deci consecința logică a 

antrenamentului EMS este o reducere a grăsimilor și a greutății. Primele rezultate 

sunt văzute după câteva antrenamente deja. În combinație cu o dietă echilibrată, 

EMS este metoda perfectă de antrenament pentru un mod rapid și sănătos de a 

pierde circumferința corpului. 

 

Care sunt cele mai mari avantaje ale EMS în comparație cu antrenamentul 

convențional de fitness? 

• Rezultate vizibile și impresionante în cel mai scurt timp 

• Antrenament complet al corpului în doar 20 de minute 

• Pierdere în greutate, strângeți țesutul conjunctiv 

• Creștere semnificativă a performanței. 
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De ce slăbești? 

Un antrenament de 20 de minute arde 550 de calorii! Antrenamentul Fit 

Express îți activează toți cei 650 de mușchi din corp și îi stimulează să consume 

mai multe calorii pentru toată săptămâna până la următorul antrenament! 

Rezultatele sunt garantate! În următoarele 48 de ore de la primul antrenament, 

unde ai ars deja 550 de calorii, vei arde din nou 3000 de calorii!! Deci, avem 3550 

de calorii în plus arse, doar în primele 48 de ore !!! 

Din acest punct de vedere suntem unici, o astfel de ardere a caloriilor nu 

este posibilă cu nicio altă metodă în afară de metoda Fit Express unică. Restul 

săptămânii până la următorul antrenament continuați să ardeți calorii, deoarece 

mușchii dvs. vor rămâne activi, ceea ce este efectul metodei Fit Express! 

Urmărind un plan alimentar bogat în proteine, îți vei crește masa musculară, care 

ajută în următoarea etapă, care este reducerea grăsimii corporale. Metoda Fit 

Express îți activează toți cei 650 de mușchi și transformă corpul într-o mașină de 

ardere a grăsimilor și a caloriilor! 

 

Rezumat 

În acest document am încercat să adunăm informații de fundal aprofundate 

pentru a înțelege funcționarea corectă a tehnologiei EMS. Antrenamentul EMS 

este o alternativă excelentă pentru toată lumea. Poate fi folosit de persoanele care 

nu au timp să facă exerciții fizice, dar este, de asemenea, o oportunitate excelentă 

pentru cei care ar dori să se recupereze dintr-o accidentare și pentru cei care ar 

dori să se familiarizeze cu un program de antrenament inedit, rapid și extrem de 

eficient. Această metodă completează foarte mult metodele de antrenament 

convenționale, crește performanțele sportive și rezistența și asigură, de asemenea, 

funcții musculare sănătoase. Mulți cred că, întrucât au încetat să facă exerciții în 

urmă cu ani, este dificil să păstreze motivația de a-și readuce corpul în formă. 

Timpul petrecut pentru a intra în formă poate fi redus foarte mult prin tehnologia 

EMS, deoarece mușchii vor fi pregătiți să-și asume sarcini mai mari, motivând 
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astfel individul să facă exerciții fizice. Clienții vor avea un sentiment de realizare, 

întrucât performanța lor crește foarte mult, fie în formarea EMS, fie în alte 

sporturi; cum ar fi alergarea, antrenamentele de gimnastică, ciclismul, etc. Efectul 

acestora din urmă este de o importanță esențială, deoarece scopul cel mai 

important în recreere este petrecerea timpului liber într-un mod sănătos, 

semnificativ, care se realizează prin sport și exerciții fizice. Antrenamentul EMS 

poate fi un început excelent pentru a vă bucura de exerciții fizice și poate duce și 

la alte sporturi interesante. 
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Capitolul 7 

Beneficiile unei vieți bazate pe activitatea fizică 
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Modelul SFERA: studiul mecanismelor de realizare a performanțelor 

excelente 

 

SFERA indică un acronim și un substantiv care permite utilizarea unei 

metode. Modelul născut din experiența profesorului Giuseppe Vercelli, psiholog 

și psihoterapeut, care a inventat termenul, poate fi considerat o evoluție a 

profilului emoțional. Abordarea teoretică de referință este constructivismul, în 

plus, provine și din practica hipnotică. 

Conform constructivismului, realitatea este construită de subiectul însuși; 

Conceptul fundamental al teoriei este acela că cunoașterea, experiența și 

adaptarea sunt caracterizate printr-o participare activă a individului. 

Ipotezele constructivismului sunt: 

 experiența realității este o stare de spirit; 

 conștientizarea propriei identități este structurată printr-o cale care trece de 

la o percepție nediferențiată la una diferențiată, definind granița dintre sine 

și ceilalți; 
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 relația dintre a fi ghid și a fi ghidat, în experiența de relație dintre oameni; 

 schimbarea, prin scăderea criticilor; 

 slăbește „fixarea” mentală către probleme (inexistente) sau căuta soluții. 

Prin observația sportivilor au apărut cinci aspecte ale atitudinilor lor față 

de cursă: motivație, adaptare, energie, control emoțional și autoeficiență. 

Caracteristicile celor mai încăpățânați sportivi care au arătat și au demonstrat că 

se pot automotiva și mediul sunt incluse într-o resursă numită Inteligență 

emoțională, adică ansamblul de competențe prezente în natura umană pentru a 

planifica, înfrunta, depăși și prezice provocările cu sine, cu ceilalți și cu mediul.  

Dezvoltarea acestei capacități necesită o conexiune minte-corp-mediu, 

înseamnă a asculta cu exactitate propriul corp, corpul interacționând cu mediul 

adaptând acțiunile la circumstanțe, înseamnă a înțelege și a atenua profund 

informațiile fundamentale utile pentru dezvoltarea propriei sarcini. 

Astfel, Inteligența agonistă conține conceptul de armonie, adică de echilibru între 

conștient și inconștient, rațional și instinctual, cunoscut și necunoscut. 

Sincronizarea este primul factor al modelului SFERA, indică conexiunea 

maximă minte-corp-mediu, este capacitatea de a se concentra la maxim pe sarcina 

care se realizează. 

Este important să căutăm sentimentele pozitive care ne conectează la 

această sarcină (sport) și să ne acordăm obiectivul. Pentru instructorul sincronic, 

este de acordat, prin urmare, de a avea abilități care vizează și anticiparea sau 

rezolvarea problemelor, surprinderea inconvenientelor și a distragerilor folosind 

comunicarea ca instrument. „Comunicarea este un proces de schimb de informații 

și de influențare a două sau mai multor persoane într-un context dat”; Paul 

Watzlawick. 

Al doilea factor al modelului SFERA este: Punctele forte, legate de 

percepția minte-corp. Doar dacă corpul și mintea se vor armoniza, colaborând, 

poate fi exprimat potențialul atletic. Sentimentul autoeficienței este important, cel 
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care corespunde credințelor despre capacitatea cuiva de a adopta cu succes un 

comportament (Bandura, 1997). 

Aplicată sportului, autoeficiența determină calitatea performanței prin 

influențarea sferei cognitive, emoționale și motivaționale. Autoeficiența colectivă 

se referă la judecata grupului despre capacitatea de a atinge obiectivul. Abilitatea 

specifică a ființei umane este Comunicarea. Comunicarea înseamnă împărtășire, 

implică împărtășire.  

 

Există cinci axiome ale comunicării, ele sunt: 

Prima axiomă - este imposibil să nu comunicați. În orice fel de interacțiune 

între oameni, chiar doar uitându-vă unul la celălalt, veți comunica întotdeauna 

ceva celuilalt subiect. 

Axioma a 2-a - Fiecare comunicare are o metacomunicație care 

reglementează relațiile dintre cine comunică. 

Axioma a III-a - Variațiile fluxurilor de comunicare din cadrul unei 

comunicări sunt reglementate de punctuația folosită de subiecții care comunică.  

Axioma a 4-a - Comunicările pot fi de două tipuri: analogice (de exemplu 

imagini, numere și semne) și digitale (cuvinte). 

Axioma a 5-a - Comunicările pot fi simetrice, în care subiecții care 

comunică sunt la același nivel (de exemplu, doi prieteni) și de tip complementar, 

în care subiecții care comunică nu sunt la același nivel (de exemplu, părintele și 

fii). 

 

Comunicarea are loc prin trei canale: 

 

Verbal = cuvinte; 

Voce = ton, volum, viteză, pauze; 

Nonverbal = mimetică, privire, gesturi, postură, proxemici, semnale sociale,  

semnale automate. 
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Eficacitatea comunicării constă în ascultarea, utilizarea feedback-ului și 

utilizarea întrebărilor. 

În jurul anilor '50, Eric Berne a dezvoltat analiza tranzacțională, o teorie 

asupra dezvoltării personalității care vizează înțelegerea comunicării între oameni 

și îmbunătățirea acesteia. 

El susține că personalitatea este formată din trei stări ale sinelui: 

- Sinele părintelui 

- Sinele adult 

- Sinele copilului 

Fiecare dintre ele permite adaptarea comportamentului la situații.  

Tranzacțiile sunt schimburi de mesaje între doi oameni, compuse din stimuli și 

răspunsuri între stări de ego specifice. 

Un alt aspect important al comunicării îl reprezintă atingerea care 

corespunde nevoii de a fi apreciat și recunoscut.  

Este important ca antrenorul să își activeze pozitiv stările ego-ului față de 

atletul individual și de întreaga echipă pentru a ajuta grupul să atingă obiectivul 

și plăcerea personală, Freed (1976/1992). 

 

Energia, al treilea factor al modelului SFERA, este utilizarea activă a 

forței și a puterii. În sport, emoția joacă un rol crucial pentru exprimarea energiei, 

de fapt, emoțiile pozitive și plăcute susțin motivația și dorința sportului ales, chiar 

dacă acest lucru poate fi o sursă de frustrare, frică și rușine. 

Prin urmare, controlul emoțional devine mai ales înaintea tuturor sportivilor. În 

această privință, este foarte interesantă teoria lui Scherer care găsește în emoție o 

legătură între organism și mediu și, la fel de conectate, sunt supuse controlului 

cognitiv. 

Gestionarea eficientă a energiei ajută la prevenirea oboselii și, în consecință, la 

riscul de rănire. 
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Semnele oboselii sunt: 

 Slăbire generală; 

 Indispoziție; 

 Oboseală; 

 Scăderea performanței; 

 Pierderea concentrației. 

 

Antrenamentele creează modificări în homeostazia corpului, mai ales dacă 

sunt înțelese și prelungite, recuperarea este necesară pentru a îndepărta oboseala 

fizică și mentală.  

 

Tamorri (1999) a indicat strategii de prevenire a oboselii: 

 

Creșteți cantitatea și calitatea somnului; 

Nutriție sănătoasă (antioxidant); 

Monitorizarea stării de spirit; 

Evaluarea performanței concurențiale; 

Utilizarea comunicării proactive; 

Exersați tehnici de relaxare și / sau antrenament mental. 

Ce ne permite să menținem echilibrul și să oferim calitate acțiunii? 

Răspunsul este conținut în al patrulea factor al modelului nostru: 

Ritmul care poate fi tradus și în fluxul potrivit.  

 

Distingem cinci tipuri de ritm în sincronizare cu ciclurile de mediu: 

 Ritmuri ultradiene, adică care apar de mai multe ori pe zi, de exemplu 

bătăile inimii; 

 Ritmuri care necesită mai mult de o zi pentru a apărea; 

 Ritmuri circadiene, care apar o dată pe zi, de exemplu ritmul somn-veghe; 
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 Ritmuri circulare, care apar o dată pe lună, exemplu este menstruația la 

femeie; 

 Ritmuri circulare care, prin urmare, durează un an, de exemplu, rotația 

pământului în jurul soarelui. 

 

La om există o succesiune de trei ritmuri biologice constante identificate 

de Fliess (1974) și extinse de H. Swoboda, Teltscher, R. Herseye M. Bennet;  

 

Acestea sunt: 

 Ciclul fizic, de 23 de zile, corelat cu mișcarea soarelui; reglează vitalitatea 

și abilitatea fizică. 

 Ciclul emoțional, de 28 de zile, corelat cu mișcarea lunii, reglează 

creativitatea, umorul bun și buna predispoziție spre exterior. 

 Ciclul intelectual, de 33 de zile, legat de mișcarea mercurului, reglează 

atenția, logica și alte abilități cognitive. 

Desigur, ritmul ultradian, adică cel care se efectuează ciclic de mai multe 

ori pe zi și care este măsurat în ore, minute și secunde, nu trebuie ignorat dacă nu 

doriți să vă compromiteți performanțele mentale și fizice 

  Sindromul de stres ultradian apare atunci când repausul nu este respectat și 

se manifestă prin simptome mentale asociate organismului care ne pot perturba 

viața. 

 De exemplu: 

 Dureri de cap 

 Tulburări digestive 

 Anxietate 

 Probleme dermatologice 

 Oboseală mentală și fizică 

 Depresie 



234 
 

 Amnezie 

 Stare rea de spirit 

 Tulburari de alimentatie 

 Dependențe și altele. 

 

Prin urmare, este important să înveți să te asculți pe tine în același timp, 

respectându-te. Corpul nostru comunică continuu prin semnale sau semne când 

este timpul pentru o pauză. 

Stresul eliberează hormoni pentru a face față  efortului pe care îl impunem 

corpului nostru, dar dacă subestimăm ceea ce se întâmplă ne vom găsi cu o 

epuizare psiho-fizică care ne va deteriora memoria, percepția și performanța. 

Funcționarea defectuoasă duce la inadecvare și pierderea stimei de sine, riscând 

astfel depresia. 

În sport, pentru a obține performanțele maxime atât la antrenament, cât și 

în cursă, este important să știi să recunoști semnalele corpului. 

Al cincilea și ultimul factor al modelului SFERA este - Activarea, definită drept 

motorul motivațional. Este condiția fizică și mentală pe care o experimentează 

sportivul atunci când este pregătit pentru performanță. 

Motivația este unul dintre elementele fundamentale în activitatea sportivă, 

este o stare internă care vă permite să activați, să direcționați și să mențineți un 

comportament în timp. 

Printre teorii sunt cele ancorate la aspectul biologic care se referă la 

conceptul de „nevoie”, în sensul că organismul nostru este activat pentru a 

satisface o nevoie. 

Să ne amintim de opera lui Abraham Maslow care stabilește motivația în 

spatele dezvoltării individuale, propunând o piramidă ierarhică legată de nevoile 

individului. Această piramidă asigură în primul rând satisfacerea nevoilor 

fiziologice, apoi a celor de securitate, apartenență, stimă și în sfârșit 

autoîmplinirea. Mai mult, acestea se succed odată cu progresul dezvoltării 
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individuale, conferind, dacă acestea sunt îndeplinite eficient, bunăstarea psiho-

fizică a subiectului. 

 Conform teoriei cognitive, un nivel echilibrat de activare urmează niveluri 

ridicate de motivație. Autori precum Lewin, Fromm și Biswanger susțin că baza 

motivației umane este: nevoia de afiliere, nevoia socială de putere și nevoia de 

împlinire individuală. 

În sport, motivația include două aspecte: fiziologic, legat de nevoia de 

mișcare și psihologic, legat de nevoia de afirmare. 

Studiul motivației în contextul sportiv își concentrează atenția  

motivației primare legate de joc care permite descărcarea motorie care permite 

echilibrul neurodinamic la nivel biologic și stimulează, de asemenea, 

componentele psihofiziologice ale omului; motivațiile secundare care includ 

factorii psiobiologici și psihopatologici care acționează ca și catarsis și restaurare 

homeostatică; 

factori socio-culturali 

factori psihologici asociați cu nevoia de afirmare în sfera socială și nevoia 

emoțională. 

 

Martens and Bump (1988) au identificat în practica sportivă 

 

motivația intrinsecă și extrinsecă 

motivația directă și indirectă 

locusul controlului și nevoile sportivului. 

 

Buonamano, Cei și Mussino (1994) au identificat orele de motivație sportivă, 

acestea fiind: 

 

 Factorul / statutul de succes; 

 Factorul / capacitatea formei de fitness; 
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 Factorul de întărire extrinsec; 

 Prieteni / factor distractiv; 

 Factorul de descărcare de energie. 

 

Auto-motivația privește toți acei factori interni ai persoanei care 

direcționează și intensifică acțiunile care promovează schimbarea și creșterea. 

Recunoașterea propriului potențial și dobândirea de conștientizare a acțiunilor 

noastre de luare a deciziilor ne permite să construim noi modele de comportament 

mai funcționale care să conducă la creștere și, prin urmare, la evoluție și 

schimbare. 

Un alt factor important care promovează schimbarea este securitatea care 

vizează propriile abilități și, în final, dezvoltarea abilităților bune, care permit 

influențarea propriului context pentru a-l face mai favorabil, permite realizarea 

eficientă a țintei stabilite. 

 

 

Liderul și conducerea joacă un rol determinat în crearea sau creșterea 

motivației și a auto-motivației. 

 

Un lider bun, conform conceptului de ritm inclus în modelul SFERA 

(termen creat de prof. Vercelli pentru a indica o metodă care optimizează 

performanța sportivă), este cel care reușește să aibă un bun management al  

propriilor ritmuri și al celorlalți. 

Un ritm bun atrage încredere, dă carismă și eleganță, vă permite să 

înțelegeți și să respectați ritmurile sportivilor, să le modificați dacă este necesar, 

oferindu-i o eficiență mai mare. 

Liderul, spune Peter Drucker, este cel care are adepți și este capabil să 

promoveze idei și comportamente noi; să exercite influența asupra grupului 

pentru a produce schimbări. 
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Liderul se ocupă atât de aspectele structurale cât și de procedură ale 

grupului, primul vizând definirea și împărtășirea unui obiectiv, dezvoltarea unei 

metode de realizare a acestuia și definirea rolurilor fiecărui membru, inclusiv al 

lui; acestea din urmă se referă la capacitatea de a aduce și menține un climat bun 

în cadrul grupului, de a încuraja comunicarea și, în final, de a garanta dezvoltarea 

grupului în sine. 

În modelul SFERA, leadershipul este conturat de factorul RITMO, 

deoarece își concentrează atenția asupra mediului extern, astfel încât liderul ar 

putea decide dacă va menține conducerea grupului sau să-l lase delegând 

temporar rolul său către terți. 

 

Există diferite metode și instrumente pentru observarea, monitorizarea și 

dezvoltarea leadershipului, acestea sunt: 

 Observare, 

 Instruire, 

 Chestionare precum LSS (scala de conducere pentru sport) și ASL 

(autoevaluarea stilurilor de conducere), 

 Filme 

 Înregistrări 

 

De aceea, antrenorul este un motivator, el trebuie să poată observa, asculta, 

dezvolta autoeficiența și trebuie să fie capabil să gestioneze conducerea în cadrul 

grupului. 

 

Hipnoză  

 

Hipnoza este un fenomen psihosomatic care implică subiectul atât în 

dimensiuni fizice, cât și psihologice. Prin hipnoză se poate modifica percepția 

lumii externe, se poate modifica experiența senzorială, se pot genera noi asocieri 
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sau disocieri, se pot amplifica sau de-amplifica elemente specifice ale experienței. 

Starea hipnotică poate fi definită ca o stare hipnotică multicomponențială; o stare 

alternativă de conștiință; și în sfârșit, conform teoriei modelului SFERA este 

un instrument de comandă care favorizează performanțe excelente. 

Pe lângă medicină, hipnoza este folosită în psihologia clinică și sport. 

În psihologia sportului, tehnicile hipnotice sunt utilizate pentru a optimiza 

resursele și potențialul sportivului, garantând că atinge o stare optimă de fitness 

fizic și mental, să caute echilibru atât în general, cât și pentru antrenament sau 

performanță în cursă, cum ar fi intervenția psihologică motivațională întărește și 

susține și pentru a face față posibilelor accidentări de performanță sportivă. 

Descrierea stării neurofiziologice hipnotice este o stare de conștiință modificată 

în care creierul rămâne în stare de control. În modelul funcțional anatomic, 

Reinville (2006) arată că obținerea transei hipnotice implică neurații corticale 

active și le prelucrează înrudite, bilaterale, dar nu simetrice. 

 

Fiziologia hipnozei 

 Senzație de relaxare fizică și psihică deosebită 

 Tendință inferioară de judecată, monitorizare și control 

 Pierderea timpului și a spațiului 

 Creșterea valurilor alfa 

 Creșterea sincroniei 

 Scăderea coerenței 

 Activarea sistemului simpatic nervos 

 

Fenomenologia hipnozei 

 Anestezie 

 Analgezie 

 Catalepsie 
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 Comenzi post-hipnotice 

 Amnezie 

 Halucinaţie 

 Regresiune 

 Reînviorare 

 Disociere 

 Indicarea conflictelor experimentale 

 Scriere automată 

 

 

Atenția joacă un rol fundamental în atingerea stării hipnotice (Gruzelier și 

Crawford, 1992); (Gruzelier și Warren, 1993); (Gruzelier, 2005). 

Din experiența dr. Marco Chisotti și cea a prof. Giuseppe Vercelli s-a 

născut hipnoza constructivistă bazată pe principiile teoretice și pe liniile 

directoare ale constructivismului, conform cărora creierul nostru ne constituie o 

realitate stabilă. 

Scopul hipnozei în filozofia constructivistă este de a avea o experiență de 

realitate diferită, astfel încât persoana să poată crea noi posibilități de acțiune. 

În sport, există teorii legate de eficiența hipnozei, inclusive Teoria 

psihoneuromusculară, care afirmă că modelele caracteristice ale fazei ideale sunt 

aceleași cu cea actuală; 

Modelul de procesare a informației, dezvoltat de Peter Lan, care arată că 

imaginea devine un model comportamental implicit; 

Repetarea comportamentului vizual motor, concepută de Suinn, presupune 

imaginea ca un proces holistic care integrează experiența și senzațiile / percepțiile 

asociate; modelul Ahsen, Triple Code Mode of Imagery, care descrie trei 

componente principale într-o imagine mentală percepută de subiectul real 

suficient pentru a interacționa cu acesta. 



240 
 

Calea hipnotică ideală pentru sport este: 

 Analizați gradul de sugestibilitate, 

 Definiți obiectivele in transa hipnotica, 

 Creați inducții specifice și postați comenzi hipnotice, 

 

 

 

 

 

 

Modelul SFERA se aplică pentru fiecare dintre elementele sale, Sincronie, 

Puncte tari, Energie, Ritm, Activare, o stare de sugestie hipnotică pentru a 

favoriza factorul implicat. 

Hipnoza este un instrument puternic pentru a relaxa mai întâi mintea 

rațională, apoi mintea subconștientă și în cele din urmă ajunge la mintea 

reptiliană, care este cel mai interior și mai vechi nucleu al creierului nostru. 

Creierul reptilian este mult mai rapid în reacțiile sale, care nu necesită reflecție, 
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iar prin relaxarea acestei structuri a creierului este posibilă modificarea tiparelor 

învățate și înrădăcinate în mintea noastră. 

Ceea ce ni se întâmplă se întâmplă în primul rând în mintea noastră; așa-

numita lume senzorială externă reflectă ceea ce credem și gândim. De fapt, 

cultura, convențiile sociale și, mai ales, puterea mass-media, nu fac altceva decât 

să ne impună ceea ce trebuie să credem și să gândim și, prin urmare, să creăm.  

Prin urmare, numai prin voința și puterea noastră, putem descompune ceea ce a 

fost introdus în fiecare dintre noi, de care nu avem nevoie, pentru a ne elibera de 

ceea ce ne oprimă și ne împiedică să ne exprimăm adevăratul potențial.  

 

Tehnici de relaxare și concentrare 

 

  Acumulăm tensiune în fiecare zi și suntem nevoiți constant să oferim 

performanță. Capacitatea de a găsi o relație echilibrată între tensiune și relaxare 

este fundamentală la un nivel vital. În toate sistemele vitale, fazele unei activități 

intense alternează cu cele mai liniștite. 

Contracția și relaxarea, tensiunea și distensia sau sistola și diastola sunt 

doar exemple care se referă direct la sistemul nostru motor. 

În formare și educație fizică există multe posibilități de a integra un joc de 

alternanță între asigurarea performanței, eliberarea tensiunii sau mișcare și 

relaxare. În sport, momentele de relaxare pot juca un rol decisiv. 

Tensiunea musculară, stresul și presiunea psihică compromit performanțele 

sportive. Este o problemă de a evita reacțiile care reduc performanța și, în cazul 

în care aceste reacții apar în orice caz, de a le putea gestiona și contracara în cel 

mai bun caz. 

Una dintre principalele abilități mentale care trebuie dezvoltate într-un 

program de psihologie sportivă și pregătire mentală este relaxarea, această 

practică este încă prea des lăsată la inițiativa liberă a sportivului și este dificil să 

facă parte sistematică a antrenamentului psihofizic individual. 
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În general, tehnicile de relaxare permit sportivului să: 

 

 Gestionează mai bine evenimentele și situațiile care sunt surse de stres și 

anxietate; 

 Conștientizează propriile stări de tensiune musculară, atât în condiții de 

repaus, cât și în condiții de activitate fizică; 

 Devine conștient de corpul său și știe să-l „asculte”. 

 

Atingerea unei condiții de relaxare poate fi demonstrată obiectiv cu 

instrumente simple care detectează caracteristicile fiziologice ale reacției de 

relaxare. Unele răspunsuri fiziologice sunt normalizarea ritmului respirator, 

reducerea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, scăderea tonusului muscular 

scheletic și creșterea rezistenței pielii și a sincronizării EEG. 

Alături de aceste observații obiective, există percepțiile subiective care sunt 

raportate de obicei de către persoane aflate într-o stare de relaxare, cum ar fi 

sentimentul de calm, liniște și ușurință interioară sau greutate fizică, care 

corespunde stării de abandon tipic persoanei care se odihnește. 

 

Modurile în care se poate realiza o relaxare bună sunt diferite, gândiți-

vă doar la: 

Antrenament autogenic, care vă permite să atingeți o stare de relaxare 

profundă și să reechilibrați diferitele funcții psiho-fizice ale corpului dvs., prin 

exerciții de relaxare fizică și psihică. 

În cazul unui sportiv, antrenamentul Autogenic își propune să promoveze 

performanța atletică. 

Relaxarea progresivă a lui Jacobson, care vă permite să redobândiți 

contactul cu corpul. Acționează asupra diferitelor părți ale corpului, alternând 

între tensiune și relaxare musculară. Această tehnică este utilă sportivilor aflați în 
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situații de pre-cursă, prin promovarea somnului și a relaxării mentale și fizice 

generale, Biofeedback sau tehnici de origine orientală, precum Yoga și zen. 

Yoga ajută fiecare persoană să își îmbunătățească performanța în viață. 

Există multe activități sportive, dinamice, solicitante, solitare sau în echipă, în 

natură sau într-o sală de sport, iar din ce în ce mai mulți sportivi sunt văzuți că 

adaugă Yoga la antrenamentele lor săptămânale. 

Yoga oferă: 

 Flexibilitate; 

 Echilibru și coordonare; 

 Rezistenţă; 

 Putere; 

 Respirație ritmică; 

 Prezență (concentrează-te pe a fi în propriul corp); 

 Prevenirea traumelor; 

 Viteza în timpii de recuperare; 

 Atenție la detalii. 

 

Tehnicile de relaxare trebuie învățate într-un mediu liniștit, cald și primitor, 

așezat sau culcat într-o poziție confortabilă care poate fi menținută o perioadă 

suficient de lungă pentru a permite efectuarea unei practici liniștite. 

După o fază inițială de învățare în situații „protejate”, relaxarea trebuie indusă în 

prezența tulburărilor externe și chiar în situații stresante. 

Sportivul trebuie să învețe treptat să gestioneze răspunsurile de relaxare în 

orice mediu și circumstanță. Prin relaxare subiectul are ocazia să scape de 

numeroasele suprastructuri. 

În caz de tensiune înainte de cursă, sportivul poate simți nevoia să se 

relaxeze și, prin urmare, ar trebui să-și îndepărteze toate gândurile conștiente din 

mintea sa, ascultând doar corpul său lăsând senzațiile să-l copleșească; își va simți 
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mușchii tonici, dar nu se contractă, inima îi va pompa și sângele va curge prin 

arterele sale printr-o vibrație interioară. 

Tehnicile de relaxare acționează în atenuarea anxietății și durerii, permit 

creșterea concentrării și, prin urmare, îmbunătățesc gestul atletic și rezistă la stres. 

În performanță se pare că tot efortul curge, ca și cum sportivul ar fi într-un 

„moment magic”, în care totul se desfășoară perfect, atât mental, cât și fizic. 

Aceasta se numește „starea de curgere”, o experiență caracterizată printr-o 

experiență de spontaneitate și naturalețe, cu absorbție totală a ceea ce se întâmplă, 

care este însoțit de un sentiment de putere și de satisfacție profundă, cu alte 

cuvinte, o „stare de har” . 

Începând cu secolul al XIII-lea, în Japonia, primii maeștri Zen au căutat o 

experiență spirituală în arta tirului cu arcul caracterizată printr-o „tensiune fără 

intenție”, care amintește foarte mult de experiența stării Flow. Chiar și astăzi în 

Japonia tirul cu arcul este practicat ca un „ritual”, în ciuda faptului că este sportul 

național. Starea de spirit Flow, împreună cu pregătirea tehnică, tactică și atletică 

a sportivilor, contribuie la realizarea unor performanțe excelente sau „Vârfuri 

performante” (performanțe peste standardul individual). 

În această stare de spirit accentul se pune pe stimulii relevanți ai 

performanței și folosește la maxim toate canalele senzoriale. Sportivul este 

centrat total pe sarcină, astfel încât să simtă o distorsiune spațiu-timp a 

experienței, astfel încât adversarii pot fi „văzuți” ca fiind mai mici sau mai lenți, 

sau anumite acțiuni de joc pot fi percepute ca fiind deja experimentate în trecut. 

Este o experiență de implicare totală în prezent, un sentiment de armonie cu ceea 

ce se întâmplă, nivelul de intensitate este astfel încât să creeze o absență de 

evaluare critică a evenimentelor în favoarea unei execuții psihofizice simple și 

naturale. 

Totul se întâmplă perfect într-un mod fluid și fără efort, cu senzația de „a 

fi un spectator al propriei rase”. O explicație fiziologică a stării Fluxului provine 
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din faptul că, în astfel de situații, sportivul utilizează potențialul ambelor emisfere 

cerebrale complet și simultan. 

Studiile asupra lateralizării emisferice au arătat modul în care emisferele 

cerebrale prezintă o specializare parțială pentru anumite funcții, astfel încât 

vedem că emisfera stângă este sediul raționalității, din care derivă învățarea 

motorie și îmbunătățirea gestului tehnic, în timp ce emisfera dreaptă este 

implicată în emoționalitate și deci cu procesarea imaginilor și executarea 

mișcărilor automate. 

În timpul stării de curgere există o comuniune perfectă între minte și corp, 

ceea ce ne permite să ne exprimăm întregul potențial, fără a fi reținuți de 

nesiguranță, dificultate de concentrare, oboseală sau probleme tehnice. 

În starea de curgere individul este conștient, reglează controlul și angajamentul 

într-o situație de „echilibru complet între provocare și capacitatea percepută”. 

 

 

 

Din studiile asupra stării de curgere, inclusiv a celor ale lui Jackson și Marsh 

(1996), rezultă că caracteristicile acestei stări psiho-fizice sunt: 

 

 echilibru între provocare și îndemânare, sportivii percep că cerințele 

competiției sunt egale cu nivelul lor de calificare; 
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 unirea dintre acțiune și conștiință, sportivii nu se întreabă dacă îndeplinesc 

bine sau rău acțiunea, ci doar o fac, pentru că sunt una cu ea; 

 obiective clare, sportivii planifică „obiective clare” pe termen scurt, mediu 

și lung; 

 feedback imediat, acțiunea în sine oferă sportivilor feedback fără echivoc; 

concentrarea asupra sarcinii, atenția este complet concentrată asupra 

acțiunii; 

 paradoxul controlului, sportivii percep controlul total asupra situației (ceea 

ce nu este neapărat implementat); 

 pierderea cunoștinței, există o conștientizare a acțiunilor cuiva, dar nu este 

conștient de această conștientizare: sportivul motivează, dar nu are 

conștiința raționamentului, deoarece acționează; 

 distrugerea timpului, sportivul experimentează o modificare a percepției 

timpului; 

 experiență plină de satisfacții, la sfârșitul stării de flux, sportivul va 

experimenta o satisfacție foarte intensă, atât de mult încât se folosește 

termenul „drog de victorie sau succes”. 

Abilitatea de a planifica obiective clare pe termen scurt, mediu și lung este 

legată de percepția echilibrului dintre provocare și capacitate, deoarece 

obiectivele trebuie reprogramate de fiecare dată când cursa devine prea dificilă 

pentru abilitățile sportivului și acest lucru reprezintă o sursă puternică motivația 

intrinsecă. 

Programarea obiectivelor facilitează, de asemenea, debutul concentrării 

asupra sarcinii, stabilind un obiect precis pe care să îți concentrezi atenția. 

Psihologii și formatorii pot lucra împreună, creând acele condiții obiective, reale, 

de situație, care pot determina sportivul să experimenteze această stare. 

Cu tehnicile adecvate de „antrenament mental” este posibil să reproducem 

experiența pozitivă legată de situațiile de flux, creșterea sentimentului de sine și 
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declanșarea unui cerc virtuos capabil să creeze condițiile pentru „Performanța de 

vârf” pentru a deveni o condiție voluntară. 

Lucrând la caracteristicile provocării, cum ar fi echilibrul între provocare 

și abilitate, planificarea obiectivelor clare și feedbackul imediat, apoi celelalte 

condiții ar trebui să vină singure, ca urmare a acestor condiții de pornire. 

Creșterea frecvenței stărilor de debit în antrenament crește probabilitatea atingerii 

acestora într-o situație de cursă. 

 

Importanța anti-fragilitate în activitatea fizică și sport 

 

Studiile realizate în ultimele decenii au concluzionat că elementul 

caracteristic al celor care obțin și mențin succesul în sport este o predispoziție la 

perseverența în dificultăți, capacitatea de adaptare eficientă la cele mai variate 

situații și toleranța la oboseală și frustrare. 

Rezultatul reconfortant este că aceste abilități pot fi dobândite, adică pot fi 

instruite cu un loc de muncă specific, deși caracteristicile dispozitive persistă. Din 

punct de vedere sociologic, considerația susține că stilul de viață occidental cu 

meritele și defectele sale a redus cumva valoarea sacrificiului individual, în 

avantajul modelelor marcate de apreciere socială din supraestimarea talentului, 

dacă nu din căutarea soluțiilor confortabile, datorită cărora evităm situații 

stresante. La aceasta se adaugă o supraestimare a sportivilor excelenți, care par 

imuni la dificultăți, care recurg la psihologia sportului exclusiv în prezența unei 

fragilități profunde sau în perioade de criză severă.  

Consecința negativă a acestui mod de operare este devalorizarea atingerii 

anumitor niveluri de fortă, considerată ca obiectiv secundar în ceea ce privește 

creșterea tehnico-tactică-atletică. În realitate, chiar și cei mai avansați jucători 

trebuie să aibă cunoștințe despre strategiile învățate din managementul stresului, 

îmbunătățirea concentrării și orientarea motivațională. Din aceasta derivă rolul 

fundamental al psihologiei sportului, care este necesar pentru sportivul care să-i 
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transmită practicile care îl susțin în a ieși din starea de confort cu ușurință, 

elaborând prin experiențele sale capacitatea prețioasă de a exploata factorii de 

stres ca un mijloc de adaptare eficientă în toate situațiile posibile. 

Piatra de temelie a psihologiei sportului este că antrenamentul sportivului de 

succes nu poate ignora formarea omului, a conștientizării, a maturității sale. In 

acest respect Înțelegem rolul indispensabil al psihologiei sportului, care nu mai 

este perceput doar ca o intervenție curativă, deoarece prin munca practică în teren 

cu sportivul și prin colaborarea și schimbul cu tehnicienii și personalul poate 

contribui la dezvoltarea integrală a bărbatului și a sportivului. Un proces în care 

este stabilit un acord cu sportivul și cu îndrumarea antrenorului, folosind abordări 

teoretice și practice moderne, precum și tehnologie avansată, o alegere a 

obiectivelor care stimulează problemele critice, sporind în același timp punctele 

de forță. 

 Obiectivele acestui tip de antrenament, pe lângă creșterea abilităților 

cognitive, urmăresc să echipeze sportivul cu abilități să reziste la impactul vieții, 

să arhiveze înfrângerile și victoriile, rămânând extrem de motivați asupra 

obiectivelor generale, dobândind mentalitatea îmbunătățirii și de sacrificiu, 

găsirea echilibrului în abordarea succesului fără a pierde din vedere obiectivele, 

a dezvolta autonomia și capacitatea de autodeterminare, întărirea percepției sale 

asupra controlului în situațiile din cursă și reglarea percepției pericolului derivat 

dintr-o eroare sau dintr-o înfrângere. 

Toate acestea implică luarea în considerare a conceptelor cunoscute cu 

denumirea de rezistență, duritate mentală, rezistență psihologică și antifragilitate 

și se referă la capacitatea de a răspunde situațiilor vieții competitive, de a opera, 

acolo unde este necesar, schimbări de perspectivă, căutând soluții creative și noi 

echilibre, adaptând obiectivele și comportamentele cu intenția de a obține cât mai 

mult posibil în fiecare context. 

Abilitățile psihologice ale sportivului, recunoscute universal ca fiind 

indispensabile succesului unei cariere sportive de către orice antrenor din lume, 
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în unele cazuri norocoase sunt înnăscute, dar pot fi totuși învățate prin disciplină 

și o cale individuală de schimbare care implică învățarea tehnicilor de relaxare, 

concentrare. cultivarea capacității intangibile de interpretare a situațiilor de joc, 

dezvoltarea inteligențelor utile pentru interpretarea unei lumi în evoluție 

constantă, conștientizarea emoțiile cuiva și ajustarea cognitivă, deoarece 

majoritatea atitudinilor noastre provin din gândurile noastre. 

 

Rezumatul relațiilor dintre componentele stării de fitness a sportivului 

și ideile antrenorului 

 

 Componentele persoanei care face sport 

 Antrenamentul 

 Gânduri și reflecții pentru antrenori 

 Perseverența în obiective 

 Concentrați-vă pe îmbunătățirea zilnică nu pe victorie, obstacolele sunt 

analizate ca parte utilă 

 Primul care nu se teme de probleme trebuie să fie antrenorul. Face față 

evenimentelor externe. 

 Buna alegere a obiectivelor 

 Obiective măsurabile pe termen scurt, mediu și lung care pot depăși 

abilitățile actuale ale sportivului 

 Puteți evalua potențialul sportivilor dvs. cu o precizie bună? Îi puteți 

inspira să scoată tot ce este mai bun în ei înșiși? 

 

Managementul stresului 

 

 Recunoașteți emoțiile și folosiți-le pentru a învăța tehnici de respirație, 

activare și dezactivare 
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 Deveniți mai empatic, decodificați limbajul corpului, conștientizarea este 

esențială 

 Capacitate de a suporta oboseala 

 Disciplina, sacrificiul, intenția și acceptarea efortului trebuie să fie 

structurate în metoda de lucru 

 Construirea unei mentalități corecte datorită angajamentului constant și 

professional 

 Gândirea pozitivă este certitudinea că muncind din greu faci minuni, 

urmată de punerea în practică a acestui gând 

 Simțul umorului 

 Antrenamentul cu un zâmbet este posibil, ironia ajută la învățare, 

menținerea unei stări de spirit ridicate poate face diferența 

 Adaptabilitate 

Schimbați contextele, solicitările făcute persoanei care face sport, puneți-l 

în dificultate în timpul antrenamentului, obișnuiți-l să gândească 

 Atitudine 

Acceptați ceea ce vine cu echilibrul, victoria sau înfrângerea, fără a pierde 

vreodată aderarea la prezent și la valori 

 Fără anxietate. Un antrenor anxios sau trist poate fi eficient? 

 Capacitatea de a lua decizii 

 Antrenamentele compuse din situații-problemă ne stimulează să observăm, 

să interpretăm, să decidem, să acționăm rapid 

 Antrenamentul antrenorului nu trebuie să se oprească niciodată 

 Capacitatea de concentrare 

 Intensitate în timpul antrenamentului 

 Motivație ridicată 

 Creativitate 

 Auto-eficacitate 
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Estimarea sportivilor și crearea încrederii sale în abilitățile lor este o calitate 

fundamentală a unui antrenor valoros 

Mesajul este că rezistența activă și capacitatea de a oferi tot ce este mai bun 

pot fi atât trăsături personale înnăscute, cât și abilități învățate de oricine dorește 

printr-un proces de pregătire și acest lucru este valabil și pentru antrenorul care 

trebuie să își reînnoiască continuu capacitatea de a face față. la angajamentele 

sportive fără a pierde din vedere obiectivele comune cu persoanele care fac sport 

și care fac bine să aleagă să se antreneze recurgând la competența unui 

profesionist calificat și certificate. 

 

Includerea socială a sportivilor cu dizabilități fizice și psihice 

 

Rolul asociațiilor și al altor entități implicate în participarea la sport este de 

a promova participarea sportivilor cu dizabilități fizice și mentale. În această 

secțiune a manualului voi descrie proiectele anterioare și caracteristicile acestora 

pentru a promova și inspira replicarea activităților similare. Scopul principal este 

promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități în sport, dar, de 

asemenea, voi arăta beneficiul potențial al activităților fizice pentru persoanele 

cu dizabilități. 

 

Impactul pozitiv ale sportului la persoanele cu dizabilități neurologice 

Un studiu realizat de Sahlin și colegii săi (2015) a investigat impactul 

sportului asupra persoanelor cu dizabilități neurologice, arătând rezultate 

interesante. Rolul activității fizice este crucial în toate cazurile de boli cronice, 

deoarece poate preveni principalele probleme viitoare - de asemenea pentru 

persoanele fără dizabilități. Acest lucru este valabil și pentru persoanele cu 

afecțiuni neurologice și multe cercetări au demonstrat acest lucru, iar rezultatele 

pot fi rezumate după cum urmează (a se vedea Bibliografia - impactul sportului 

asupra persoanelor cu dizabilități neurologice). 
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Activitatea fizică este principalul instrument de prevenire pentru 

persoanele cu și fără handicap. Cercetările arată beneficiile pentru diferite tipuri 

de boli neurologice: leziuni ale măduvei spinării, accident vascular cerebral, 

leziuni traumatice ale creierului, paralizie cerebrală, scleroză multiplă, boala 

Parkinson 

Cercetările consecvente au arătat beneficii psihologice, sociale, morale 

asociate participării sportive la populația cu dizabilități. Studii specifice despre 

leziunile măduvei spinării au arătat că sportul și alte activități recreative au un 

impact pozitiv asupra variabilelor psihologice precum încrederea în sine, stima 

de sine, calitatea generală a vieții și alte activități zilnice. Un set de studii a 

investigat modul în care participarea la sporturile organizate poate favoriza stările 

pozitive la persoanele cu dizabilități neurologice și le poate crește integrarea și 

adaptarea socială. Unul dintre primele studii ale temei cercetărilor recente este cu 

siguranță studiul realizat de Sherrill și colegii săi (1990) care au implicat 68 de 

participanți, cu vârste cuprinse între 16 și 54 de ani. Eșantionul participanților a 

fost sportivii cu scaune cu rotile. Majoritatea subiecților au avut leziuni ale 

măduvei spinării. Rezultatele au arătat că participanții au avut un nivel general de 

autoactualizare foarte similar cu populația generală. Acesta este un rezultat 

impresionant, deoarece populația non-sportivilor cu dizabilități are adesea o 

autoactualizare mai mică comparativ cu persoanele fără dizabilități. Acest studiu 

arată importanța și potențialul foarte ridicat de a favoriza activitatea fizică și 

sportul la persoanele cu dizabilități. Mai exact, sportivii de sex masculin cu 

dizabilități au avut scoruri de actualizare și mai mare comparativ cu sportivii 

bărbați fără dizabilități. 

Un studiu mai recent realizat de Hanson și colegii săi (2001) a fost realizat 

pe 48 de participanți cu leziuni ale măduvei spinării. Studiul a cuprins două probe 

(sportivi cu dizabilități sau non-sportivi cu dizabilități). Vârstele eșantionului au 

fost cuprinse între 26 și 53 de ani. S-a măsurat Tehnica de evaluare și raportare a 

handicapului Craig (CHART). Este un instrument bazat pe dimensiunile OMS 
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pentru handicap. Acest instrument este conceput pentru a oferi o măsură simplă 

și științifică a gradului în care apar rezultate ale dizabilității după câțiva ani de 

reabilitare inițială. 

Activitățile acestui studiu s-au desfășurat în SUA și au implicat baschet 

jucat de persoane în scaune cu rotile. 

 

 

 

Acest studiu a arătat că sportivii au avut rezultate mult mai bune la 4 din 5 

scale ale acestui instrument important. Mai mult, în continuare au continuat să 

practice activitatea fizică. Muraki și colegii săi (2000) au efectuat un studiu pe 

169 de participanți cu leziuni ale măduvei spinării cu vârsta cuprinsă între 18 și 

59 de ani. În mod diferit față de alte studii, el nu a folosit o variabilă binară 

(sportivi față de non-sportivi), ci a clasificat sportivii bazându-se pe nivelul de 

activitate (ridicat, mediu și scăzut). Muraki a măsurat câteva variabile importante 

precum depresia, anxietatea și starea de spirit. Chestionarul utilizat a fost: 

Scalarea Depresiei cu Auto-raportare, Inventarul de Anxietate de tip Trait și 

Profilul stărilor de spirit. Studiul a relevat o tendință, se pare că intensitatea 

activității fizice scade anxietatea și depresia, dar nu s-au demonstrat rezultate 

semnificative. 

Un alt studiu realizat de Tasiemski și colegii săi (2000) a analizat mai multe 

variabile demografice la 45 de participanți cu leziuni ale măduvei spinării. Studiul 
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a demonstrat nicio legătură cu variabilele demografice precum vârsta. Desigur, s-

a demonstrat că aceasta este în risc de populație, evident, iar procentele de 

participare la sport au scăzut de la 42% la 20% după accidentarea lor. 

Gioia și colegii săi (2006) au investigat variabilele psihologice și de personalitate 

la un grup mare de persoane cu leziuni ale măduvei spinării (n = 137). Mai exact 

au măsurat anxietatea, depresia și personalitatea. Instrumentele utilizate au fost 

Forma Inventar de Anxietate de Stat X2, Chestionarul personalității Eysenck 

pentru extraversiune și Chestionar pentru depresie. 

Din nou, participarea la sport este legată de scăderea depresiei și scorurilor 

de anxietate comparativ cu non-sportivii. Acest rezultat este coerent cu cercetările 

anterioare. Există însă o inovație importantă în studiul personalității. De fapt, se 

pare că extraversiunea ca trăsătură de personalitate se referă la participarea 

sportivă. Participarea la sport poate îmbunătăți, de asemenea, satisfacția generală 

pentru viața persoanelor cu dizabilități. Un studiu impresionant realizat de 

Tasiemski și colegii săi (2005), bazat pe 985 de participanți (sportivi în scaun cu 

rotile și non-sportivi, echilibrat aproximativ pe proporții de 50/50) a demonstrat 

aceste rezultate.  

Cercetătorii au administrat următorul chestionar: 

Chestionar de participare la sport 

Chestionar privind satisfacția vieții 

Scala depresiei de anxietate spitalicească 

 

Rezultatele pot fi rezumate după cum urmează: 

Sportivii cu dizabilități au obținut un nivel mai mare de satisfacție pe viață 

Non-sportivii cu dizabilități au obținut un nivel mai mare la anxietate 

Non-sportivii cu dizabilități au obținut un nivel mai mare la depresie 
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Participarea la activitatea fizică poate spori și integrarea socială a 

sportivilor cu dizabilități. Acesta a fost subiectul unei cercetări realizate de 

McVeigh (2009). Acest studiu a implicat 90 de participanți cu leziuni ale măduvei 

spinării cu mai mult de 15 ani. 

Metoda folosită pentru a măsura integrarea socială a fost chestionarul de 

integrare comunitară (CIQ) și reintegrarea la indici de viață normală (RNL). 

Studiul a demonstrat că partea din eșantionul care face sport a înregistrat un nivel 

semnificativ mai mare la acest chestionar. Studiul a fost în secțiune transversală, 

investigat și variabila de timp. Mai exact, două variabile cheie sunt asociate cu o 

integrare socială sporită. De fapt, nivelurile concurențiale mai mari și participarea 

la sporturi individuale au fost asociate cu o integrare crescută a comunității atât 

înainte, cât și după lezarea măduvei spinării. 

Un studiu realizat de Blauwet și colegii săi (2013) a investigat un alt factor 

important pentru integrarea socială: relația dintre participarea la sport și ocuparea 

forței de muncă. Acest studiu a implicat 149 de participanți cu leziuni ale măduvei 

spinării la vârsta muncii (24-65 ani). Studiul a fost secțional și a investigat, de 

asemenea, mai multe variabile demografice, inclusiv istoricul ocupării forței de 

muncă. A fost un studiu în secțiune transversală, care a investigat variabilele într-
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un singur moment al timpului, dar totuși luând date din istoricul subiectului 

(evenimente bazate pe timp). 

Studiul a aplicat corelația parțială, o formulă statistică capabilă să 

controleze factori interferenți precum genul, durata, utilizarea scaunelor cu rotile. 

Acest studiu arată că participarea la sporturi organizate este asociată semnificativ 

cu ocuparea forței de muncă. Se poate ipoteza că participarea crește integrarea 

socială și afectează pozitiv și determinarea de a fi angajat. 

 

 

 

Acest grafic arată clar că sportivii cu leziuni ale măduvei spinării au avut 

un nivel general mai ridicat de integrare socială comparativ cu non-sportivii, 

măsurat prin CIQ 
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Rezultate similare pot fi observate pe scale RNL. De asemenea, în acest 

caz se observă o integrare socială semnificativ mai mare la sportivii cu handicap 

(t, 88 = 5.365, p <.05). Variabile care afectează participarea la sporturi organizate 

pentru persoanele cu dizabilități neurologice (facilitatori și bariere). 

Această secțiune include toate studiile făcute pentru identificarea 

facilitatorilor și barierele participării la sport organizate cu dizabilități 

neurologice. Această secțiune poate fi utilizată de factorii de decizie, dar și de 

directorii de gimnastică pentru a facilita participarea la sportul persoanelor cu 

dizabilități. 

Un studiu realizat de Wu și Williams (2001) a inclus 143 de participanți cu 

vârste cuprinse între 18 și 55 de ani cu leziuni ale măduvei spinării. Cercetătorii 

au investigat participarea la activități sportive prin intermediul Chestionarului de 

participare la sportul cu handicap. 

Studiul a relevat multe dovezi importante: 

Persoanele care obișnuiau să facă activitate fizică înainte de accidentare, au 

început sportul mai repede după accidentare, comparativ cu non-sportivii. 

Facilitatorii pentru sport au fost colegii de sport cu o formă specifică de handicap 

Distracția a crescut participarea sportivă 

Sănătatea a crescut participarea sportivă 

Competiția a sporit participarea sportivă 

Aspectele sociale au sporit participarea sportivă 

Stephens și colegii (2012) au aplicat o metodă diferită de investigare a 

acestor aspecte. El a folosit un interviu semistructurat la 7 participanți cu vârste 

între 26 și 49 de ani cu leziuni ale măduvei spinării. După cum puteți observa 

numărul de subiecți este mai mic comparativ cu alte studii, dar rezultatele sunt 

mult mai profunde cu această tehnică calitativă. 

Facilitatorii identificați au fost: 

 Socializare 

 Dobândirea de cunoștințe de la alții 
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 Dezvoltarea unei mai mari conștientizări a sănătății 

 Dezvoltarea unor probleme de bunăstare mai mari 

 Menținerea greutății 

 Dezvoltare funcțională 

 Independență sporită 

 Barierele identificate 

 Constrângeri financiare 

 Lipsa sfaturilor medicale 

 Sfaturi medicale necorespunzătoare 

 Oportunități sportive 

 Dependența de ceilalți 

 Complicație secundară 

 Încredere redusă 

Un alt studiu realizat de Jaarsma și colegii (2013) a implicat 76 de sportivi 

paralinici cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani.  

Cercetătorii au aplicat: 

Chestionar bazat pe modelul internațional de clasificare a funcționării, 

dizabilității și sănătății 

Teoria comportamentului planificat 

Barierele identificate au fost: 

Bariera de mediu 

Dependență de ceilalți 

Lipsa instalațiilor sportive (acest factor a fost mult mai mare la sportivii cu scaune 

cu rotile) 

Expectative negative privind rezultatele 

Facilitatorii au fost în majoritatea cazurilor personalul și psihologici: 

 Distracţie 

 Sănătate 
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 Competiție 

 Expectative cu rezultate pozitive 

Norme subiective (presiune socială asupra comportamentelor pozitive) 

Protocoale pentru facilitarea participării persoanelor cu handicap la sport 

Analizând cercetarea științifică, este posibil să se scrie protocoale specifice de 

acțiune pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilități în sport 

 

Argumentare 

 

 Participarea la activitatea fizică este o modalitate bună de a preveni problemele 

psihologice și medicale la persoanele cu dizabilități 

Activitatea fizică afectează pozitiv asupra variabilelor psihologice critice: scade 

anxietatea și depresia 

Factorii de personalitate precum extraversiunea sunt legate de participarea la 

sport 

Activitatea fizică crește integrarea socială a persoanelor cu dizabilități 

Activitatea fizică crește satisfacția pentru viața persoanelor cu dizabilități 

 

Protocoale 

Este necesară asistența specială a specialiștilor din domeniul sănătății pentru 

persoanele cu dizabilități 

Organizațiile implicate în sport ar trebui să coopereze cu medicii pentru a 

promova informații corecte pentru participarea la sport pentru mai multe forme 

de dizabilități. 

Multe organizații sportive nu au structuri și facilități de mediu adaptate pentru 

persoanele cu dizabilități. Cu toate acestea, în unele cazuri, informațiile joacă un 

rol esențial. Adesea, persoanele cu dizabilități nu primesc informații corecte 

despre activitățile potrivite cu diferite forme de handicap. Propunerea de 
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eveniment care promovează valorile culturale de integrare în sporturile 

persoanelor cu dizabilități este necesară. 

Factorii psihologici și comportamentali joacă un rol cheie în participarea la 

sportul organizat. Cu toate acestea, din moment ce potențialul acestor științe este 

determinant, psihologii nu sunt adesea angajați în organizarea sportivă. 

Angajarea unui psiholog este sugerată în procesul de facilitare a activităților 

sportive pentru persoanele cu dizabilități. 

Psihologul trebuie să monitorizeze nivelurile de anxietate și depresie înainte de 

începerea activităților. Un instrument important pentru măsurarea anxietății este 

inventarul de anxietate (STAI), în timp ce pentru depresie se sugerează aplicarea 

inventarului depresiei (BDI) al lui Beck. Aceste instrumente sunt sugerate pentru 

că sunt scurte, fiabile și eficiente. Poate fi aplicat și în cazul diferitelor forme de 

dizabilități. 

Organizarea sportivă ar trebui să crească numărul de evenimente pentru 

favorizarea integrării sociale a persoanelor cu dizabilități: evenimente, premii. Cu 

toate acestea, un exemplu destul de comun din experiența italiană este și 

implicarea sportivilor cu dizabilități în discuții, conferințe, evenimente. Aplicarea 

sporturilor pentru persoanele cu leziuni grave și handicap reprezintă întotdeauna 

un exemplu excelent și pentru persoanele fără dizabilități privind modul în care 

limitele fizice pot fi echilibrate de problemele psihologice.  

Am ipotezat că transferabilitatea în acest sector poate fi foarte avantajoasă 

pentru sportivii cu dizabilități, făcându-i să experimenteze o experiență nouă 

(antrenor sportiv, vorbit în public). Bazându-se pe teoria comportamentului 

planificată, psihologii, antrenorul de gimnastică și alt personal cheie ar trebui să 

lucreze pentru a favoriza expectanțele pozitive cu privire la rezultate, dar 

întotdeauna având grijă de facilitarea rezultatelor pozitive realiste bazându-se pe 

aspecte specifice ale dizabilităților. 

Organizația sportivă ar trebui să specializeze o parte a personalului în 

asistența cu persoanele cu dizabilități. Organizația sportivă ar trebui să își 
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adapteze structura de mediu pentru a permite participarea sportivilor cu scaune 

cu rotile. Ar trebui să se facă evenimente de sănătate dedicate persoanelor cu 

dizabilități. Mai exact se recomandă organizarea de evenimente despre controlul 

greutății, rolul activității fizice la persoanele cu dizabilități. 

Responsabilii cu proiectarea activităților fizice pentru persoanele cu 

dizabilități trebuie să se axeze pe facilitatori importanți pentru participarea lor la 

activități sportive.  

Specific: 

Activitățile ar trebui să se bazeze pe distracție 

Activitățile ar trebui să includă atât activități individuale, cât și de grup 

Activitățile ar trebui să se bazeze pe concurență 

Activitățile ar trebui să se bazeze pe socializare 

 

Este important să se măsoare cu un chestionar standardizat nivelul de 

integrare socială a persoanelor cu handicap. Instrumentul sugerat pentru 

măsurarea integrării sociale este chestionarul de integrare comunitară și 

reintegrarea la un indice normal de trai. 

Înțelesul includerii și integrării.  

Contextele sportive și experiențele de socializare 

Subreprezentarea în sport 

Integrare în handicap și sport în mainstream 

Înțelesul participării la sportul cu handicap 

Direcție interioară și locus intern de control 

Motive de participare la sport și valori percepute 

Orientări sportive și perspective obiective 
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Cum se poate crește participarea la sport a copiilor cu dizabilități fizice 

 

Cercetări recente s-au concentrat pe nevoia de a studia bunăstarea și 

sprijinul social pentru copii și adolescenți cu dizabilități fizice și intelectuale 

(Coppenolle, et al., Morisbak și Jorgensen, 1995) 

Studii în secțiune transversală și longitudinală au arătat o conexiune 

puternică între activitatea fizică și sănătatea sau performanța fizică, 

concluzionând că activitatea fizică redusă este un factor de risc comun pentru 

creșterea sănătății sărace și moartea timpurie (Bouchard et al. 1993). 

De-a lungul anilor, condițiile mai bune ale persoanelor cu dizabilități și-au 

sporit posibilitățile financiare și condițiile sociale, facilitând participarea lor la 

sport și alte servicii. Acest factor a sporit și a satisfăcut o parte din drepturile lor 

fundamentale și participarea lor constantă la activități sportive a fost mult mai 

importantă în ceea ce privește bunăstarea. 

Acest factor joacă un rol cheie în socializarea și dezvoltarea copiilor cu 

dizabilități. Este fundamental să stimulați copiii cu deficiență funcțională să 

participe la activități sportive, deoarece acest lucru va crește și participarea lor 

atunci când vor deveni adulți. 

În ciuda acestui fapt, de multe ori în școală există educație inadecvată 

despre sport pentru persoanele cu dizabilități. Un studiu realizat de Brown și 

Gordon (1987) și o cercetare a lui Howard (1996) au raportat că copiii cu 

dizabilități participă la un grad mai mic în comparație cu semenii fără dizabilităti. 

Conform Green și DeCoux, (1994), experiența redusă a exercițiului fizic, 

împreună cu mai mult contact cu adulții și mai puțin cu semenii, duc la scăderea 

stării de bine, a integrării sociale și a sprijinului mai puțin. 

Din acest motiv este foarte important să studiem conceptul de participare la sport 

la copiii cu dizabilități, de asemenea să înțelegem cheile motivaționale pentru 

creșterea participării și bunăstării lor sportive. 
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Un studiu realizat de Kristen și colegii săi (2002) a investigat cât de 

important este starea de bine și sprijinul social în participarea la activități sportive. 

Mai precis, acești autori au investigat construcția socială în jurul acestui concept 

intervievând în profunzime 20 de copii și adolescenți. Apoi, a analizat textul 

pehnomenografiei și a identificat categoriile cheie relevante pentru această 

problemă. Autorul a identificat, de asemenea, obstacole specifice pentru 

participarea lor. Revizuirea acestui articol îi poate ajuta pe practicanți în 

identificarea punctelor slabe și să înlăture obstacolele din organizația sportivă 

care doresc să faciliteze integrarea sportivilor cu dizabilități. 

În plus, categoriile pot inspira proiectarea unui program de sport specific pentru 

copii și adolescenți cu dizabilități, pentru a-i motiva să facă activitate fizică 

 

Tabel 1. Concepții ale copiilor și adolescenților cu dizabilități fizice cu privire la 

participarea lor la un program sportiv în ceea ce privește categoriile și spanul 

(Kristen și colab., 2002) 

Categorie Deschidere  

 

A face noi prieteni 

 

Cunoașterea noilor prieteni din aspecte 

emoționale și sociale, fiind capabil să 

desfășoare sport împreună dintr-un aspect 

fizic 

 

 

Învățare  

 

Obținerea de cunoștințe concrete, 

dobândirea de cunoștințe bazate pe 

experiență 
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Consolidarea fizicului Realizarea unei cunoștințe fizice acumulând 

cunoștințe bazate pe experiență 

 

 

A deveni cineva 

 

Câștigarea încrederii în sine, fiind acceptată 

în grup 

 

 

Experimentând natura 

 

Obținerea unei satisfacții interioare cu 

impresii diferite, obținerea unei satisfacții 

exterioare prin faptul că se poate mișca liber 

în pădure și câmpuri 

 

A avea un timp bun  

Simțind bucurie înțelegerea și asimilarea 

regulilor și reglementărilor formale, 

simțindu-se joi în înțelegerea și asimilarea 

regulilor și reglementărilor informale 

 

 

 

Tabelul 2. Concepțiile copiilor și adolescenților cu dizabilități fizice cu privire 

la participarea lor la un program sportiv, în ceea ce privește taxonomia holistică 

a lui Sherril (1998) 

 

Categorie  Deschidere  

 

A face noi prieteni 

 

Competență socială, fitness fizic, joc și 

comportamente de joc 
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Învățare  

 

Abilități și tipare motorii, abilități de 

petrecere a timpului liber, comportamente 

de joc și joc 

 

 

Consolidarea fizicului unuia 

 

Capacitate fizică autoconceptivă pozitivă, 

funcție perceptiv-motorie și integrare 

senzorială 

 

 

A deveni cineva 

 

Autoconcepție pozitivă, competență 

socială, distracție / eliberare de tensiune, 

abilități și tipare motorii, expresie creativă 

 

 

Experimentând natura 

 

Autoconceptul pozitiv, aptitudinea fizică, 

abilitățile de petrecere a timpului liber, 

funcția motorie perceptivă și integrarea 

senzorială 

 

 

A avea un timp bun 

Competență socială, distracție / eliberare de 

tensiune, abilități și tipare motorii, 

comportamente de joc și joc. 

 

 

 

Modelul dizabilității 

 

Modelul medical al dizabilității ar sugera că o persoană care suferă de SCI 

nu poate fi activă fizic (de exemplu, alerga), deoarece nu poate folosi picioarele. 

Problema este privită ca o dificultate biologică și medicală. Observația de mai sus 

arată dintr-o perspectivă logică că o persoană fără utilizarea picioarelor nu poate 

alerga. Din păcate, modelul medical implică, de asemenea, faptul că un handicap 
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este o deficiență, este negativ, iar persoana trebuie să fie vindecată sau amelorată 

de medici. Un model medical evidențiază, de asemenea, remedierea și corectarea 

stării de sănătate versus prevenirea stării de rău și promovarea stării de bine. În 

schimb, un model social al dizabilității consideră dizabilitatea ca fiind o diferență 

și nu neapărat la fel de bună sau de rea. Modelul social al dizabilității ar evidenția 

lipsa de oportunitate (de exemplu, piscine locale limitate) și comportamente 

discriminatorii (de exemplu, tachinări) care limitează sau împiedică. De exemplu, 

însoțitorii de la piscină care sunt reticenți în efortul de a folosi elevatorul pentru 

scaun cu rotile la piscină pentru a ajuta o persoană cu un handicap care ar dori să 

înoate. 

Modelul social va evidenția, de asemenea, diverse bariere structurale (de 

exemplu, lipsa de rampe, rampe prea abrupte, zăpadă care nu a fost scoasă din 

rampe pe timp de iarnă, ușile prea înguste pentru scaunele cu rotile). În același 

timp, modelul social (de exemplu, legislația) ar putea fi folosit și pentru a 

recunoaște liniile directoare și regulile care impuneau piscinei să aibă un elevator 

pentru scaune cu rotile la piscină. O critică comună atât a modelelor medicale, 

cât și a celor sociale este că acestea tind să sublinieze pozițiile extreme și să 

încadreze fiecare poziție ca fiind reciproc excluzive de cealaltă poziție. Ca 

răspuns la cele de mai sus și la alte critici, un model relațional social al dizabilității 

sugerează că deficiențe, cum ar fi incapacitatea fizică de a folosi picioarele și 

barierele sociale și de mediu pot funcționa simultan. Conform unui model 

relațional social de restricții ale activității de invaliditate, poate fi cauzată de 

motive sociale (de exemplu, discriminare) și de depreciere. În plus, în diferite 

situații și momente diferite în timp, capacitatea oamenilor de a se angaja în astfel 

de modele poate fi influențat de o serie de factori diferiți care reflectă elemente 

ale unui model de dizabilitate medicală și socială. Consider că modelul relațional 

social este un model mult mai rezonabil și logic în raport cu modelele medicale 

sau sociale ale dizabilităților din două motive majore. În primul rând, modelul 

relațional social recunoaște, în esență, meritele atât ale modelelor medicale, cât și 
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ale celor sociale și, prin urmare, este mai cuprinzător. De exemplu, modelul 

relațional social recunoaște că atât deprecierea, cât și opresiunea psihoemoțională 

sunt influențe importante. În al doilea rând, deoarece modelul medical nu 

recunoaște în mod adecvat modul în care factorii sociali și de mediu influențează 

comportamentul, acesta este incomplet.  

 

Activitate fizică 

 

Multe persoane au dizabilități și un număr mare dintre acești indivizi sunt 

supraponderali și gestionează afecțiunile de sănătate secundară (de exemplu, 

diabetul zaharat), în plus față de dizabilitatea lor. Cu toate acestea, în ciuda 

numerelor alarmante de mai sus, este important să înțelegem că a avea un 

handicap și a fi nesănătos nu sunt sinonime, așa cum ar presupune un model 

medical. Cercetările preliminare indică faptul că persoanele cu dizabilități care 

nu sunt bolnave se consideră sănătoase. Mai mult, conform Centrelor de Control 

al Bolilor (CDC), 27,2% dintre persoanele cu dizabilități își consideră sănătatea 

ca fiind excelentă sau foarte bună. De asemenea, este important să recunoaștem 

că modul în care persoanele cu dizabilități își evaluează sănătatea probabil diferă 

de modul în care persoanele fără dizabilități își evaluează sănătatea. De exemplu, 

pe baza unui număr similar de zile nesănătoase auto-raportate, persoanele cu 

dizabilități își evaluează sănătatea mai bine decât persoanele fără dizabilități. 

Pentru numeroasele persoane cu dizabilități care au o sănătate precară și 

condiții secundare (de exemplu, diabetul zaharat), mișcarea este esențială pentru 

motive de calitate a vieții și ca mecanism de sănătate publică. Pe măsură ce adulții 

îmbătrânesc, sunt mai susceptibili să considere boala și vătămarea ca o barieră 

pentru mișcare. După cum subliniază succint Rimmer, persoanele în vârstă cu 

dizabilități trebuie să-și gestioneze simultan dizabilitatea lor, afecțiunile 

secundare asociate (de exemplu obezitatea) și aspectele legate de sănătate (de 

exemplu, mai multe boli) ale îmbătrânirii, în timp ce le este tot mai dificil să se 
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angajeze în mișcare. De asemenea, este util să recunoaștem că persoanele în 

vârstă se confruntă cu provocările de mai sus, având în același timp sprijin social 

redus din partea mai puținilor prieteni și rude. În rândurile următoare vor fi 

abordate beneficiile associate mișcării. Vor mai fi prezentate apoi o serie de 

bariere selectate pentru mișcare care variază de la construcții la nivel individual 

la caracteristicile sociale și de mediu. Mă concentrez asupra barierelor care 

interacționează adesea cu alte bariere sau care pot fi vizibile plauzibil din 

perspective diferite. De exemplu, există bariere care pot reflecta în mod rezonabil 

modelele medicale, relaționale sociale ale dizabilității sau combinațiile celor trei 

modele. 

 

Amplificarea mișcării 

 

Similar cu un grup mare de cercetări, cercetătorii au stabilit că există o serie 

de beneficii legate de mișcarea cu EMS pentru persoanele cu dizabilități. 

Anderson și Heyne afirmă că EMS pentru persoanele cu dizabilități este mai 

important decât pentru persoanele fără dizabilități. Argumentul lor pentru 

importanța amplificată este întemeiat pe folosirea în cazul unor boli cum ar fi 

obezitatea și diabetul care poate ajuta la ameliorare sau prevenirea. Potrivit 

Rimmer și Wang, persoanele cu dizabilități au o rată de obezitate cu 66% mai 

mare în comparație cu persoanele fără dizabilități. Rimmer și Wang au examinat 

306 de adulți cu dizabilități și au descoperit că 62% erau obezi și 22% extrem de 

obezi, femeile minoritare prezentând cel mai mare risc. Dat fiind relația dintre 

mortalitate și obezitate, numerele de mai sus sunt destul de alarmante. Într-un 

studiu longitudinal de 3 ani pe peste 1300 de persoane mai vârstnice  din Taiwan, 

au fost mai puțin susceptibili să devină cronici cu dizabilități comparativ cu 

persoanele inactive. Dificultățile sociale cu care se confruntă numeroase grupuri 

minoritare, cum ar fi discriminarea și stigmatizarea, sunt mai mari în rândul 

persoanelor cu dizabilități, comparativ cu persoanele fizice capabile, dar mișcarea 
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poate atenua procesul de stigmatizare. Poate contribui, de asemenea, la 

îmbunătățirea statutului social. Arbor, Latimer, Martin Ginis și Jung au descoperit 

că persoanele cu dizabilități (N¼446) vedeau indivizi activi fizic cu dizabilități 

mai favorabil decât persoanele neactive. Exercitatorii au fost priviți ca fiind mai 

prietenoși, încrezători în sine și persistenți, precum și mai sănătoși și mai potriviți 

în comparație cu grupurile de non-exercitare și control.  

Anderson și Heyne aduc argumente similare cu „importanța amplificată” 

pentru dificultăți cognitive (de exemplu, tulburări de deficit de atenție: ADD), 

emoționale (de exemplu, depresie) și sociale (de exemplu, singurătate). Adică, 

deoarece aceste condiții există în rate mari în rândul persoanelor cu dizabilități, 

mișcarea este deosebit de importantă pentru a ajuta la prevenirea sau atenuarea 

acestor condiții.  

 

Beneficii 

 

Persoanele cu dizabilități sunt adesea definite exclusiv prin dizabilitatea lor 

și denigrate, marginalizate. În multe cazuri, sunt priviți ca fiind incapabili și 

limitați în capacitatea lor de a fi independenți și de succes. Prin urmare, 

principalele beneficii psihologice ale experiențelor de succes sunt percepțiile de 

sine sporite, de la respectul de sine global la judecățile mai competente și 

specifice ale competenței și autoeficienței. Copiii  cu dizabilități care variază de 

la nivelul elementar până la nivelul liceului au raportat percepții sporite ale 

competenței ca rezultat al creșterii forței și fitnessului. Elevii au recunoscut, de 

asemenea, că succesele de care s-au bucurat făcând mișcare i-au ajutat să schimbe 

stereotipurile negative deținute de colegii lor de clasă. Ca urmare a programelor 

terapeutice de echitație de exemplu, adulții au experimentat, de asemenea, 

încredere fizică și autoeficiență sporită. 

Auto-eficacitatea crescută și încrederea fizică au fost considerate a fi o 

funcție a experiențelor de stăpânire și feedback pozitiv din partea altor persoane 
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semnificative (de exemplu, un instructor care comentează). În plus față de auto-

percepțiile cognitive comune, persoanele cu dizabilități prezintă beneficii 

afective. Adulții cu leziune a măduvei spinării (SCI) au raportat o afectare 

pozitivă crescută și o scădere a afectării negative ca urmare a exercițiilor. În 

special, beneficiile de dispoziție ale exercițiului fizic au fost deosebit de utile 

atunci când participanții aveau zile proaste și persoane cu tendințe nevrotice 

păreau să câștige cel mai mult. Funcționarea emoțională a fost, de asemenea, 

considerată drept cel mai mare beneficiu într-un alt studiu realizat asupra adulților 

cu dizabilități.  

Pe lângă beneficiile cognitive și afective deja menționate, natura socială a 

multor activități fizice și a sporturilor de echipă duce la o mai mare integrare 

socială, legătură socială și relații de prietenie. De exemplu, copiii cu paralizie 

cerebrală (CP) și Spina Bifida (SB), care au participat la un program de sport 

adaptat după școală, au remarcat importanța de a se putea conecta cu alți tineri cu 

dizabilități. Conectarea cu alți tineri cu dizabilități a contribuit la un sentiment de 

libertate în a le permite să fie ei înșiși. Au de asemenea, posibilitatea de a călători 

cu echipa lor și de a experimenta sentimente de independență, plăcere.  

Beneficiile afective nu se limitează la creșterea stărilor de dispoziție 

pozitive, cum ar fi plăcerea: ele scad și experiențele afective negative.  

Martin Ginis, Latimer și colegii de cercetare au demonstrat că sportul 

pentru persoanele cu SCI poate reduce stresul, depresia și durerea. Cercetarea de 

mai sus este deosebit de remarcabilă, deoarece rezultatele au fost obținute din 

studiile de control aleatorizate (RCT). Unele dintre cercetările menționate mai 

sus sugerează că beneficiile pentru calitatea vieții asociate cu exerciții fizice sunt 

mediate de reducerea stresului și a durerii. Funcția musculară îmbunătățită în 

grupele musculare predispuse la leziuni este considerată a duce la reducerea 

durerii, care la rândul său a redus stresul. O a treia serie de asociații mediate 

sugerează că creșterea autoeficienței fizice pentru ADL ca urmare a dus la 

reduceri ale stresului legate de gestionarea ADL. Cercetările efectuate de Martin 
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Ginis și colaboratorii susțin, de asemenea, legătura de mai sus, întrucât cele mai 

citate beneficii ale PA au fost o ușurință sporită la volan și implicarea în ADL. Pe 

scurt, mișcarea nu ușurează ADL pur și simplu printr-o adaptare fiziologică 

crescută (de exemplu, creșterea rezistenței musculare). ADL-urile sunt, de 

asemenea, percepute ca fiind mai ușoare, ca urmare a reducerii unor stări afective 

negative importante, cum ar fi durerea, anxietatea, stresul și depresia. În ciuda 

multitudinii de beneficii asociate, majoritatea persoanelor cu dizabilități sunt 

insuficient active. În următoarea secțiune, discut despre barierele, care fac excesiv 

de dificil pentru persoanele cu dizabilități să fie active în mod regulat. 

 

Bariere  

 

Nu este surprinzător faptul că un obiectiv major al cercetării în rândul 

persoanelor cu dizabilități și al cercetătorilor în domeniul a fost identificarea 

barierelor mișcării. Mulți cercetători au documentat liste cu barierele pe care le 

întâmpină persoanele cu dizabilități. Unele dintre aceste bariere sunt comune 

tuturor oamenilor (de exemplu, percepțiile de timp limitat pentru a se angaja în 

mișcare la sala de sport), în timp ce alte bariere sunt mult mai răspândite pentru 

persoanele cu dizabilități (de exemplu, discriminare). Cu toate acestea, este 

important să recunoaștem unele complexități în ceea ce privește cercetările 

prezentate. O constatare contraintuativă, dar încă răspândită în literatura de 

specialitate, este că utilizatorii de scaune cu rotile văd adesea scaunul cu rotile ca 

o barieră pentru mișcare, în ciuda avantajelor evidente pe care le oferă un scaun 

cu rotile pentru ei (acces mai ușor în orice loc). Scaunele cu rotile incomode, prea 

grele și prea largi sunt adesea notate ca fiind probleme semnificative. Dat fiind 

că majoritatea furnizorilor și clinicienilor au o pregătire limitată în prescrierea 

scaunelor cu rotile, această constatare nu este surprinzătoare. 

Un scaun cu rotile manual prea larg poate fi catalogat cu ușurință ca o 

barieră pentru intrarea într-un centru de fitness pentru a se implica în mișcare. 
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Deci, într-un singur moment, scaunul cu rotile este o barieră, iar în multe alte 

situații, facilitează mișcarea. În plus, o ramă poate fi o barieră pentru cineva lipsit 

de forța superioară a corpului și irelevant pentru un paralimpic foarte puternic.  

Complexitățile de mai sus sunt explicate cel mai bine printr-un model 

social-relațional, în timp ce o explicație a modelului medical sau social nu ar 

recunoaște motivele diverse și multiple din spatele actului „simplu” de a ridica o 

rampă. În cele din urmă, cea mai mare parte a cercetărilor privind barierele nu are 

tendința de a distinge între persoanele active față de cele inactive, ci implicit tinde 

să reflecte barierele întâlnite de persoanele inactive. După cum susțin Malone și 

colegii săi, este posibil ca barierele care împiedică oamenii să inițieze mișcarea 

diferă de barierele pe care indivizii activi le gestionează cu succes în mod 

continuu [37]. În secțiunile următoare, categorizez și discut bariere în funcție de 

faptul că sunt bariere preponderent individuale, sociale sau de mediu, recunosc în 

același timp că aceste categorii nu sunt întotdeauna clare. 

 

Bariere la nivel individual 

 

Multe persoane cu dizabilități indică faptul că handicapul lor influențează 

comportamentul. Gardner și colegii lor au indicat că participanții (20,6%) la 

studiul lor au indicat că handicapul lor și simptomele aferente au fost bariera 

numită numărul unu. Peste jumătate din australienii (N¼2298) cercetați de Finch 

și colab. a raportat că vătămarea sau handicapul lor a fost bariera principală care 

i-a împiedicat să facă mișcare. În cele din urmă, într-un studiu realizat pe 113 

adulți americani, Kinne și colegii săi au constatat că deficiența a fost considerată 

bariera exterioară numărul unu pentru exerciții. Factorii de dizabilitate (de 

exemplu, sprijin social redus) contribuie la reducerea implicării. Severitatea 

handicapului joacă, de asemenea, un rol. De exemplu, părinții copiilor orbi au 

observat mai multe bariere în ceea ce privește mișcarea, comparativ cu părinții 

copiilor cu vedere scăzută. O barieră semnificativă pentru adulții cu CP care 
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trăiesc în medii de îngrijire medicală sau de grup este lipsa de cunoștințe despre 

locul în care trebuie să facă exerciții. Rimmer, Rubin și Braddock a remarcat că 

multe femei, adică 58% mai în vârstă (de exemplu, 35–64 de ani) afro-americane 

cu venituri mici cu handicap sever nu știu unde să facă exerciții fizice. Descoperiri 

similare au fost raportate pentru indivizii cu SCI și Amosun, Mutimura și Frantz 

au constatat că una dintre cele mai importante bariere pentru adulții care trăiesc 

în Rwanda a fost o lipsă de cunoștințe despre locul în care trebuie să fie activ. 

Teama de cădere, în special pentru persoanele cu limitări mari de mobilitate este 

o barieră majoră.  

Similar cu oamenii fără handicap, timpul este, de asemenea, o barieră. Zhu 

a constatat că lipsa de timp a fost a doua cea mai severă barieră. În plus față de 

limitările funcționale legate de dizabilități, natura deficienței poate produce 

durere care devine o barieră. De exemplu, copiii raportează durere sau disconfort 

ca o barieră majoră pentru activitate fizică. Până la două treimi din copiii cu CP 

moderată și severă prezintă durere. În special, durerea interferează cu alergarea 

pe distanțe scurte, urcarea scărilor, mersul pe jos, mersul pe bicicletă și implicarea 

în jocuri. 

Dintre cele 31 de activități specifice, durerea a intervenit cel mai mult 

(adică 45,5%) cu participarea la recreere. Henderson și Bedini au raportat că cel 

mai important factor care limitează este durerea și / sau lipsa de energie. Multe 

femei raportează să facă judecăți zilnic cu privire la nivelul lor de energie și 

sentimentele de oboseală sau durere și apoi au decis asupra a cât de mult trebuie 

să se angajeze, precum și cât de greu este. Goodwin și Compton au descoperit că 

durerea este o temă dominantă în studiul lor asupra a șase femei active cu 

dizabilități. Durerea a fost adesea văzută ca mai limitată decât handicapul lor. 

Rollins și Nichols au raportat, de asemenea, că 28% dintre participanții la studiul 

lor au indicat că antrenamentul în sine a fost oarecum dureros. Wilber si colegii 

sai au raportat ca durerea cronica si oboseala sunt doua dintre cele mai frecvente 

afectiuni secundare asociate cu dizabilitatea. Gardner și colab au demonstrat că 
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oboseala (16,6%) și durerea (13,9%) au fost a 3-a și a 4-a bariere cele mai 

frecvente. Durerea poate fi o barieră deosebit de relevantă pentru persoanele cu 

un SCI, în comparație cu, de exemplu, persoanele cu deficiențe de vedere. 

Pe scurt, durerea poate veni cu senzații de oboseală, iar uneori mișcarea 

poate ameliora durerea și oboseala, în timp ce alteori poate produce oboseală 

suplimentară și mai multă durere. De exemplu, exercițiile acute pot agrava 

durerea cronică, în timp ce exercițiile cronice în timp pot atenua durerea cronică. 

Complexitățile de mai sus ilustrează, de asemenea, cum durerea nu este pur și 

simplu un eveniment biologic. Relația durere-mișcare exemplifică modul în care 

apelul intuitiv la clasificarea durerii ca experiență biologică și individuală este 

incomplet și reprezentativ pentru un model medical de dizabilitate. Vizionarea 

durerii doar ca o problemă biologică sau medicală ignoră considerațiile culturale 

și psihosociale importante ale experienței durerii unei persoane. Smith și Sparkes, 

se bazează pe un modelul socio-relațional al dizabilității, pentru a descrie 

„efectele deprecierii”, cum ar fi durerea care este rezultatul direct sau efectul 

afectării (adică un SCI), dar nu poate fi explicat printr-un model medical care ar 

cita SCI, sau modelul social care ar evoca motive de opresiune socială. 

 

 

Bariere la nivel social 

 

Copiii depind adesea de părinții lor pentru a le facilita implicarea (de 

exemplu, transport, echipament, asistență funcțională etc.). Dependența copiilor 

de adulți este amplificată atunci când au dizabilități. De exemplu, la sosirea pe 

plajă, un copil în scaun cu rotile nu se poate duce spontan la surf ca un copil fără 

dizabilități. Părinții pot fi, de asemenea, restricționați din cauza dificultăților 

financiare sau a fricii pentru siguranța fizică și emoțională a copilului lor. Potrivit 

părinților, societatea nu înțelege cum să adapteze jocurile pentru copiii cu 

dizabilități sau cum să comunice eficient cu copiii care ar putea avea dificultăți 
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de vorbire sau auz. Critici similare au fost aduse și profesorilor de Educație Fizică 

de către părinți și au fost justificate chiar de profesorii care citează lipsa propriei 

pregătiri profesionale ca o barieră pentru a fi un profesor eficient de educație 

fizică adaptat. Lipsa pregătirii profesorilor îi determină să excludă adesea elevii 

cu dizabilități din clasele lor. Desigur, în concordanță cu comentariile anterioare 

privind complexitatea barierelor, chiar și profesorii bine pregătiți suferă de o lipsă 

de echipament adaptat (de exemplu, bile auditive) care este necesară pentru unele 

sporturi adaptate. 

Mai mult, uneori, profesorii percep elevii că au abilități diferite. De 

asemenea, medicii sunt implicați în scenariul de mai sus, întrucât oferă uneori 

scuze medicale inutile care să le permită elevilor să sară peste orele de educație 

fizică. În concluzie, nu este dificil să vezi cum profesorii care se simt nepregătiți, 

nu au echipament, consideră elevii ca fiind lipsiți de motivație și abilități și că 

medicii medicali oferă tacit aprobarea că este în regulă pentru copiii cu dizabilități 

să nu se angajeze în mișcare fizică. Cu toate acestea, având în vedere 

responsabilitățile etice de a-i învăța pe toți copiii, iar cercetările care indică 

profesorii adaptați pot fi foarte eficiente, este clar că elevii, administratorii școlii 

și părinții ar trebui să se aștepte și să pledeze cu fermitate pentru mișcare pentru 

copii cu dizabilități. În plus față de influența adulților, lipsa prietenilor de jucat a 

fost raportată ca o barieră pentru. Tsai și Fung au examinat adolescenții cu 

pierderi auditive severe sau profunde și au raportat, de asemenea, că lipsa de 

prieteni care să se angajeze în timpul liber pentru mișcare este o barieră. Kang și 

colab. a raportat, de asemenea, că „lipsa unui loc unde să faci exerciții cu colegii 

”a fost în primele cinci. Hainsworth a intervievat persoane reprezentând diverse 

organizații sportive (de exemplu, organizații naționale pentru sporturi cu 

dizabilități), precum și persoane cu dizabilități din Marea Britanie. La nivel de 

administrație locală, o abordare comună în ceea ce privește oferirea de 

oportunități de mișcare și sport a fost programarea unei „zile sau sesiuni” pentru 

a introduce sportul persoanelor cu dizabilități. Reprezentanții administrațiilor 
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locale care sponsorizează aceste activități au comentat adesea că, deși 

evenimentele au fost intens mediatizate, prezența a fost de obicei scăzută, ceea ce 

a contribuit probabil la credința că cererea nu este mare. 

Scenariul de mai sus ilustrează două atribuții diferite pentru o prezență 

scăzută. Pe de o parte, administratorii sportului atribuie o lipsă de prezență unui 

individ (adică model medical) din motive de interes limitat. Pe de altă parte, 

participanții potențiali indică faptul că barierele politice, atitudinale și de mediu 

(de exemplu, lipsa transportului) indicative ale unui model social îi împiedică să 

participe. O lipsă de oportunitate a fost remarcată și în SUA. De exemplu, 

participanții la Gardner și alții (17%) au raportat că lipsa de acces la programe, 

echipamente și site-uri de fitness a fost o barieră semnificativă (adică în primele 

zece). Unii antrenori (16,1%) au considerat, de asemenea, că exercițiile fizice vor 

agrava handicapul clientului lor. Aceste rezultate paradoxale sugerează că 

cunoștințele și atitudinile unor profesioniști importanți ai sănătății, care ar trebui 

să-și ajute clienții să devină mai activi și mai sănătoși, nu cred că exercițiile fizice 

sunt benefice și, de fapt, pot fi dăunătoare. 

Într-un sondaj efectuat asupra medicilor rezidenți în medicină fizică și 

reabilitare, Staley și Worsowicz au constatat că mai puțin de jumătate au 

participat la o clasă sau o prelegere despre sportul cu handicap și doar puțin peste 

jumătate au primit informații similare de la un medic curant. Din fericire, 88% au 

declarat că sunt interesați să afle mai multe. În cele din urmă, Levins, Redenbach 

și Dyck au intervievat opt adulți cu SCI pentru a înțelege influențele mișcării. De 

exemplu, ei au raportat că nu au acces la informații sau resurse (adică facilități). 

O temă comună ieșită dintr-un studiu a fost un sentiment al indivizilor cu 

dizabilități că abilitățile lor fizice erau subestimate, chiar și de către 

kinetoterapeuții lor. Prin urmare, un beneficiu major menționat anterior (adică 

încredere sporită) poate fi subminat chiar de specialiștii din domeniul sănătății și 

reabilitării care ar trebui să-l încurajeze. 



277 
 

Cercetările descrise anterior indicând unii îngrijitori cred că exercițiile 

fizice sunt dăunătoare, combinate cu unii terapeuți fizici care au așteptări minime 

de abilități fizice ale clienților lor sunt inconștiente. Dacă scenariile de mai sus 

nu sunt incidente izolate și sunt răspândite, s-ar părea că practicile de formare ale 

unor programe profesionale pot lipsi. Persoanele cu dizabilități au considerat că 

proprietarii și angajații centrelor de fitness considerau accesibilitatea ca un rău 

necesar sau ca neimportant. În mod similar, membrii grupului focus din profesia 

de fitness au menționat, de asemenea, atitudinile negative ale profesionistului de 

fitness, lipsa eticii în muncă și preocupările privind responsabilitatea drept 

bariere. Aceiași membri ai grupului de focus au remarcat, de asemenea, că 

facilitățile de fitness și recreere nu aveau adesea nicio politică legată de 

dizabilități. De exemplu, din cauza transportului suplimentar, a schimbării și a 

timpului de acces necesar pentru a fi gata de înot, perioada de timp deschisă a 

înotului nu a fost suficientă. În general, toți membrii focus grupului au menționat 

lipsa programării mișcării fizice pentru persoanele cu dizabilități. 

 

Bariere de mediu 

 

În unele cercetări prezentate anterior, copiii au remarcat adesea că faptul 

că nu au un prieten cu care să se joace și că lipsa unui loc în care să se joace erau 

bariere. O astfel de cercetare ilustrează modul în care atât considerațiile sociale 

(adică un prieten), cât și cele de mediu (adică un loc potrivit pentru persoanele cu 

dizabilități) sunt adesea percepute ca fiind necesare pentru mișcare. Mulți copii 

cu dizabilități au raportat că există locuri limitate pentru a se implica. Părinții 

copiilor orbi au văzut o lipsă de oportunitate ca fiind unul dintre primele trei 

bariere pentru copiii lor, au raportat că oportunitățile limitate au scăzut pe măsură 

ce copiii îmbătrâneau și erau deseori limitate la sportul competitiv. Chiar și atunci 

când există oportunități, ele pot fi iluzorii. Ligile de baschet cu scaune cu rotile 

împiedică uneori copiii care folosesc scaune motorizate să se joace. Chiar și 
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atunci când oportunitățile apar disponibile (de exemplu, trotuare) acestea nu sunt 

adesea. De exemplu, există multe bariere de mediu construite, cum ar fi lipsa 

reducerilor de bordură pe străzi care împiedică utilizatorii de scaune cu rotile să 

treacă pe stradă. Alte bariere de mediu construite sunt mai puțin evidente. De 

exemplu, într-un studiu din Marea Britanie, deși înotul pentru persoanele cu 

dizabilități a fost frecvent oferit în multe centre sportive, apa era adesea prea rece 

pentru a înota. Pe lângă examinarea personală a cluburilor de fitness, Rimmer și 

colegii au examinat cât de accesibile erau cluburile de sănătate. Treizeci și cinci 

de cluburi de sănătate din SUA, în mediul urban și suburban, au fost evaluate 

pentru accesibilitatea acestora. Cele mai multe facilități aveau dispozitive de 

asistență utile, cum ar fi bare de prindere în dușuri sau uși de intrare automate. În 

schimb nu aveau reduse bordurile pentru acces ușor sau căi deblocate la vestiare. 

Majoritatea instalațiilor nu au permis spațiul adecvat pentru scaunul cu rotile să 

exercite transferuri de echipamente, dar au acces adecvat la zona de exerciții. 

Multe dintre deficiențele facilității de exerciții fizice (de exemplu, niciun 

echipament de antrenament adaptiv) au fost costisitoare. În rezumat, Rimmer și 

colab au concluzionat că persoanele cu dizabilități de mobilitate și deficiențe de 

vedere vor avea „dificultăți în accesarea diferitelor zone ale facilităților de fitness 

și ale cluburilor de sănătate. Martin Ginis și colegii săi au afirmat observând că 

10 din 15 participanți la SCI au enumerat instalația / echipamentul inaccesibil ca 

bariere. Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că persoanele cu dizabilități au 

considerat că lipsa accesului la facilitățile este un impediment în menținerea unui 

stil de viață activ. 

În mod clar, mediul construit (și percepțiile mediului construit) ar trebui să 

fie interpretate ca bariere pentru persoanele cu dizabilități. Oportunitățile de mers 

pe jos în mall sunt limitate pentru persoanele cu dizabilități. McClain a studiat 

trei mari centre comerciale din SUA pentru a stabili conformitatea lor cu Actul 

American cu Dizabilități (ADA) din 1990. Ea a examinat parcările, ascensoarele, 

rampele, toaletele, curțile pentru alimente, telefoanele, vestiare, culoarele și 



279 
 

rafturile magazinelor. McClain a găsit rezultate mixte, cu conformitate cuprinsă 

între 0 și 100%, în funcție de categorie. De exemplu, deși mall-urile aveau rampe 

pentru scaune cu rotile, două dintre cele trei mall-uri aveau pante prea abrupte. 

Niciun fel de mese pentru alimente nu avea un spațiu adecvat pentru genunchi 

pentru utilizatorii de scaune cu rotile. Francezii și Hainsworth au remarcat că 

membrii grupurilor sportive cu handicap au menționat dificultăți în accesarea și 

utilizarea toaletelor, lipsa rampelor și lipsa de spațiu pentru a găzdui un scaun cu 

rotile ca bariere comune. În studiul lor asupra adulților SCI care trăiesc în Marea 

Britanie, Tasiemski și colegii au raportat că a doua barieră cea mai semnificativă 

pentru participarea la sport a fost lipsa unor facilități accesibile. 

Chiar și zonele exterioare proiectate pentru AP pot prezenta, din greșeală, 

bariere pentru persoanele cu dizabilități. De exemplu, căile de mers slab iluminate 

sau traseele de mers împădurite cu roci sau ramuri căzute pot fi bariere pentru 

persoanele cu pierderi de vedere. Lipsa semnalelor sonore la semafoare și la 

limitările de frânare care nu au marcaje de contrast de înaltă culoare care le fac 

vizibile distinct sunt, de asemenea, bariere. Alți cercetători au început să 

demonstreze lipsurile observate de Rimmer.  

În rezumat, barierele acoperă categoriile individuale, sociale și de mediu. 

Adesea, barierele funcționează aditiv, astfel încât lipsa de cunoștințe despre 

modul de exercitare, timpul limitat pentru a călători la un club de fitness care este 

„prietenos cu handicapul” și fondurile limitate se combină pentru a preveni 

implicarea.  

 

Concluzii 

 

În primul rând, persoanele cu dizabilități sunt, în general, mai puțin 

sănătoase în comparație cu persoanele fără dizabilități, dar a avea un handicap nu 

echivalează automat cu faptul că sunt nesănătoase.  
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În al doilea rând, mișcarea  poate fi mai valoroasă pentru calitatea vieții 

pentru persoanele cu dizabilități în raport cu persoanele fără dizabilități.  

În al treilea rând, implicarea mișcării oferă beneficii fiziologice, 

emoționale, cognitive și sociale persoanelor cu dizabilități.  

În al patrulea rând, există un număr semnificativ de bariere în calea 

implicării în mișcare pentru persoanele cu dizabilități. Unele bariere pot fi 

clasificate cu ușurință drept bariere individuale, sociale și de mediu care susțin 

modelele medicale / individuale și sociale ale dizabilității. Cu toate acestea, multe 

bariere și situații sfidează clasificarea ușoară, ceea ce face ca etichetarea 

diferitelor bariere să fie simplistă și nereprezentantă a realității cu care se 

confruntă persoanele cu dizabilități.  

În al cincilea rând, durerea influențează implicarea pentru multe persoane 

cu dizabilități. Cu toate acestea, experiența durerii, privită istoric ca un eveniment 

biologic, reprezintă mai mult decât cea cu implicații etnice, sociale și psihologice. 

În al șaselea rând, barierele pot exista în toate categoriile medicale, sociale 

și de mediu și limitează cumulativ. Alte bariere pot interacționa astfel încât o 

barieră pentru o persoană este irelevantă pentru o altă persoană. În cele din urmă, 

barierele într-un singur moment (de exemplu, durere) care ar putea exista pentru 

un exercițiu de început încetează să devină bariere odată ce persoana respectivă 

devine mai puternică. Cercetătorii care examinează experiențele de mișcare ale 

persoanelor cu dizabilități sunt încurajați să proiecteze studii care să lumineze în 

continuare unele dintre complexitățile prezentate. Având în vedere progresele 

medicale și tehnologice realizate în secolul XX, o lungă istorie de discriminare și 

marginalizare a persoanelor cu dizabilități, precum și obiectivele politice ale 

multor cercetători pentru dizabilități, este de înțeles modul în care atât modelele 

medicale, cât și cele sociale au fost folosite pentru a explica aspecte ale traiului 

cu un handicap. 

Mult mai puțini scriitori au indicat elemente pozitive pentru ambele 

modele. De exemplu, persoanele fără dizabilități au dezvoltat percepții mai 
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pozitive atunci când fac efort. Cu alte cuvinte, dinamica socială din centrul 

modelului social al dizabilității poate reduce, de asemenea, atitudinile stereotipice 

și nu contribuie pur și simplu la ele. În mod similar, medicalul și domeniile 

tehnologice au fost responsabile pentru progresele în tehnologia scaunului cu 

rotile care au ajutat utilizatorii de scaune cu rotile de zi cu zi, precum și sportivii 

la nivel de elită. Viitorii cercetători sunt încurajați să ia în considerare modelul 

social-relațional în setările de mișcare și modul în care mecanismele care stau la 

baza ambelor modele contribuie atât la starea de bine, cât și la bunăstare. Ca 

exemplu, Smith a descris modul în care bărbații s-au angajat în mișcare din 

motive pragmatice (de exemplu, au crescut forța de a-și roti scaunul), ceea ce i-a 

ajutat să minimizeze efectele de depreciere, ceea ce, la rândul său, a redus starea 

de sănătate psihosocială, care a fost o funcție atât a deficienței, cât și a opresiunii 

sociale. 
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