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INTRODUCERE

„Acum mergeŃi cu palmele pe umeri; la fiecare pas,
ridicaŃi braŃele la verticală; în acelaşi timp vă rog să flectaŃi un
genunchi la piept ... foarte bine ... repetaŃi!”
O scenă obişnuită dintr-o sală de kinetoterapie, unde o
viitoare mămică „lucrează” conştiincios pentru ca bebeluşul ei
să se nască sănătos, iar ea, gravida, să fie pregătită pentru
naştere, să aibă o dispoziŃie afectivă foarte bună, să doarmă mai
bine, iar intensitatea durerilor de spate să se reducă semnificativ.
Pe lângă bucuria de „a da viaŃă”, sarcina vine cu o serie
de „neplăceri” fizice şi cu un disconfort psihic cauzat de
dezechilibrul hormonal.
Dacă durerile naşterii sunt mult ameliorate sau chiar
amendate de noile metode medicale (anestezia peridurală, naşterea
sub apă etc.), alte modificări, precum vergeturile, varicele, incontinenŃa urinară, abdomenul flasc, kilogramele în plus, pot să rămână
pentru toată viaŃa.
Femeia, prin natura feminităŃii ei, nu poate accepta aceste
„stigmate”, astfel încât cel mai natural, mai ieftin şi mai la
îndemână „medicament”, şi anume, exerciŃiul fizic, îi va veni în
ajutor pentru ca ea să redevină cea „de dinainte”.
Această lucrare încearcă să puncteze programul kinetic
din sarcină, structurat didactic pe trimestre, prezentând
obiectivele şi mijloacele folosite, indicaŃiile metodice, dar şi
prezentarea propriu-zisă a exerciŃiilor.
Nu lipseşte, desigur, capitolul dedicat kinetoterapiei postpartum cu perioadele lehuziei propriu-zise şi a lehuziei tardive.
Am abordat şi problematica afecŃiunilor digestive care sunt
mai dificil de recuperat prin mijloace kinetice şi necesită multe
precauŃii; de aceea, posibilităŃile, dar şi limitele kinetoterapiei în
acest tip de afecŃiuni beneficiază de o abordare explicită.
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În sfârşit, ultimul capitol abordează câteva entităŃi patologice
din sfera aparatului urinar care pot beneficia de tratament
recuperator complex, inclusiv prin metode mai sofisticate, cum
sunt biofeedback-ul şi stimularea electrică funcŃională.
Lucrarea se adresează, în primul rând, studenŃilor de la
facultăŃile de EducaŃie Fizică şi Sport – specializarea
kinetoterapie şi motricitate specială, care vor găsi, în această
carte, elemente practice, simple şi utile pentru lucrul lor în sala
de kinetoterapie cu pacientele, dar şi viitoarele mămici care vor
fi ajutate, sper, ca sarcina lor să decurgă normal, naşterea să
fie mai uşoară, iar „revenirea” la greutatea şi viaŃa de dinainte
de sarcină să fie mai facile.
În mod evident, această lucrare este perfectibilă, motiv
pentru care aştept din partea cititorilor sugestii pentru
îmbunătăŃirea conŃinutului ei.

10

