
Ce tipuri de exerciţii ar trebui să fac? 

Genurile de exerciţii pe ar trebui să le faceţi 

depind în mare măsură de capacităţiile 

dumneavoastră fizice. De regulă, pe măsură ce 

îmbătrânim, muşchii corpului nostru devin în 

ce în ce mai slabi;  astfel, dacă aveţi o vârstă 

mai înaintată, exerciţiile de rezisenţă (ridicatul 

greutăţilor) vor fi cele mai eficiente în lupta 

împotriva atrofierii muşchiilor şi, de-asemenea, 

vă vor îmbunătăţi echilibrul şi mobilitatea.  

Când vine vorba de partea inferioară a 

trunchiului, abdomenele sunt cele mai 

recomandate exerciţii pentru întărirea 

muşchiilor din această zonă. Urmând acelaşi 

principiu:  

 Dacă o anumită parte a corpului 

dumneavoastră este afectată de artrită, 

efortul fizic moderat vă va fi benefic; 

 Dacă mobilitatea umerilor vă este scăzută, 

exerciţii ce se concentrează pe această 

zonă se vor dovedi a fi prielnice 

 Problemele de postură cauzate de afeţiuni 

precum scolizoza pot fi ameliorate prin 

exerciţii ce îmbunătăţesc forţa şi 

flexibilitatea muşchiilor spatelui 

 Exerciţiile pentru zona pelvisului şi 

bazinului sunt benefice în combaterea 

constipaţiei şi disfuncţiilor urinare 

(afecţiuni asociate cu Parkinson-ul) 

Dacă aveţi o formă avansată de Parkison sau 

alte probleme de sănătate precum diabetul sau 

afecţiuni cardiace, acestea vor determina ce 

gen de exerciţii veţi putea face; consultaţi-vă 

fizioterapeutul pentru a le găsi pe cele potrivite 

pentru dumneavoastră. 

 

Aceste informaţii nu ar trebuie să 

constituie un substituent pentru atenţia 

medicală şi sfatul doctorului 

dumneavoastră. 
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De ce este efortul fizic regulat 

important? 

Deşi exerciţiile fzice nu vor opri progresia 

Parkison-ului, vor ajuta la ameliorarea unora 

din simptome şi vor aduce şi alte beneficii 

precum: 

1. Reducerea rigidităţii muşchilor şi 

articulaţiilor 

2. Păstrarea muşchiilor într-o formă cât mai 

bună 

3. Ajută la obţinerea unei posturi corecte 

4. Îmbunătăţirea echilibrului 

5. Îmbunătăţirea flexibilităţii şi mobilităţii 

6. Îmbunătăţirea funcţiilor cardiace şi 

respiratorii 

7. Un nivel de energie mai ridicat 

8. Ameliorarea constipaţiei 

9. Scăderea efectului pe care Parkinson-ul îl 

are asupra oaselor dumneavoastră 

10. Ameliorarea simptomelor specifice 

depresiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Când ar trebui să încep să fac 

exerciţii fizice? 

Dacă nu o faceţi deja, ar fi bine să vă apucaţi 

cât mai curând posibil. Vorbiţi cu doctorul 

dumneavoastră pentru a intra în legătură cu un 

fizioterapeut. 

Cunoaşteţi-vă fizioterapeutul 

Fizioterapeutul exte un expert în terapie fizică 

şi exerciţii fizice; el/ea vă poate recomanda 

anumite genuri de exerciţii care vă pot ajuta şi 

vă poate spune exact ce genuri de exerciţii vă 

pot fi dăunătoare. De-asemenea, el/ea vă 

poate spune cât de mult şi cu ce intensitate ar 

trebui să faceţi aceste exerciţii. 

Care sunt tipurile de bază de 

exerciţii? 

În continuare aveţi listate principalele tipuri de 

exerciţii: 

Aerobice:  acest gen de exerciţii  ‘lucrează’ 

sistemul cardiac şi pe cel respirator. De regulă, 

ele trebuiesc făcute petru cel puţin 10-20 de 

minute ca ulterior, rezultatele să se vadă. 

Pasive: acest gen de exerciţii sunt menite 

pentru persoanele care nu se pot coordona de 

unii singuri şi implică ca cineva să le mişte 

membrele pentru ei. 

De rezistenţă: acest gen de exerciţii implică 

existenţa unei forţe de rezistenţă exterioare 

(ex: ridicatul greutăţilor). 

 

 

Cum să începeţi 

Efortul fizic poate veni sub forma înotului, 

mersului pe jos şi chiar a grădinăritului. În 

afară de aceste activităţi, este recomandat să 

faceţi efort fizic în jur de 30 de minute, de cel 

puţin 3 ori pe săptămână. 

Cel mai bine este să începeţi să faceţi exerciţii 

când nu sunteţi obosiţi iar simptomele 

dumneavoastră sunt sub controlul 

medicamentelor. Asta ar trebui să se întâmple 

la aceeaşi oră în fiecare zi. 

Pentru început, ar trebui să faceţi efort doar 

pentru 10-15 minute iar odată ce dobândiţi o 

oarecare anduranţă, puteţi creşte timpul de 

efort la 30 de minute. 

Este important să faceţi o încâlzire înainte de 

începerea efortului fizic propriu zis, dar şi să vă 

acordaţi o perioadă de pauză după 

antrenamnent ca muşchii  dumnevoastră să se 

odinească; de-asemenea, este foarte important 

să beţi multă apă şi să rămâneţi hidrataţi în 

timpul antremamentelor. De regulă, un om 

este mai  dispus să asocieze exerciţiile fizice cu 

ceva plăcut şi ceva ce ar putea face mai des 

dacă nu este singur în timpul antrenamentului. 

În ultimul rând, ar trebui să vă opriţi din orice 

tip de activitate fizică dacă simţiti vre-un 

discomfort fizic. 


