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  Țineți  cont  de 
poziția  scaunului  în 
mașină sau în avion! Spă-
tarul trebuie să fie drept, 
iar  în  cazul  drumurilor 
lungi,  perioadele  de  re-
laxare  trebuie  alternate 
cu mișcări de pedalare și 
de  rotație  ale  picioarelor. 
Dacă  nu  sunteți  șofer  și 
suferiți de dureri  cervica-
le, folosiți un colar de su-
port cervical. 
  Odată  ajunși  la 

destinație, verificați saltea-
ua și pernele din  cameră, 
pentru că e bine să evitați 
saltelele  și  pernele  prea 
moi. 
  Dacă  este  o  zonă 

montană, evitați plimbări-
le lungi în pantă. Apariția 
durerii  este  un  semn  că 
trebuie  să  vă  opriți,  așa 
că  așezați-vă  până  la 
dispariția puseului.  
  Încălțămintea  co-

modă,  cu  talpă    elastică, 

cu  susținător  al  bolții  pla-
tare  și  amprente  anato-
mice pentru degete și căl-
câi  ar  fi  alegerea  optimă 
pentru plimbările  lungi  de 
vacanță. 
  Dacă  mergeți  la 

mare,  evitați  expune-
rea la soare în jurul prân-
zului,  când  intensitatea 
radiațiilor  solare este ma-
ximă.  Utilizați  cremă  de 
protecție  solară  odată  cu 
instalarea pe plajă, dar și 
după  fiecare  baie  în  ma-
re  sau  piscină,  duș,  sau 
transpirație  abundentă. 
Persoanele cu dureri  lom-
bare trebuie să evite mer-
sul  desculț  pe  nisipul  us-
cat.  Folosiți  sandale  de 

plajă,  de  preferat  cu  tal-
pă cu amprente anatomi-
ce pentru degete și călcâi 
și susținător de boltă plan-
tară. Mersul desculț pe te-
renul  neregulat,  așa  cum 
este suprafața de nisip us-
cat,  este  suprasolicitant 
pentru  coloana  lombară, 
generând  forțe  de  forfe-
care, cu stres semnificativ 
asupra discului  interverte-
bral. 
  Dacă  mergeți  în 

stațiuni  cu  izvoare  ter-
male,  ape  sărate  și  nă-
mol,  încercați  să  profitați 
la  maximum  de  benefi-
ciile  acestora.  Oncțiunile 
de  nămol  pe  spate  sau/
și la nivelul altor articulații 

afectate  sunt  benefice 
pentru calmarea durerilor 
articulare. În plus, făcând 
aceste aplicații  într-o  for-
mulă  alternantă  cald-re-
ce,  plajă-nămol-apă,  veți 
stimula  sistemul  de  ter-
moreglare al organismului 
și îl veți ajuta să se adap-

teze mai ușor la schimbă-
rile bruște de  temperatu-
ră și climă. 
  Hidratați-vă  din 

plin și evitați băuturile al-
coolice  pe  plajă!  Seara 
puteți  dansa,  adoptând 
un stil care să nu vă pro-
ducă dureri de spate. 

Sfaturi de vacanță!
Dr. Iulia Belc, specialist în recuperare 
medicală ne oferă câteva sfaturi numai 
bune de pus în bagaj pentru a ne bucura 
de o vacanță fără dureri. Iată ce spune 
medicul! 

Fie că facem ultimele 
pregătiri pentru mult 
așteptata vacanță de 
vară sau tocmai  ne‑am 
întors din cel mai 
relaxant concediu al 
nostru, trusa medicală 
de urgență nu trebuie 
să ne lipsească. Pe 
lângă virusul SARS CoV‑
2¨, mai sunt multe 
alte pericole care ne 
pândesc la tot pasul. 
În special pe fondul 
temperaturilor extrem 
de ridicate din aceste 
zile și a alimentelor 
semipreparate 
sau depozitate 
necorespunzător, 
sănătatea noastră 
poate avea serios 
de suferit. Ce 
medicamente trebuie 
să avem la îndemână, 
în zilele călduroase de 
vara?

1. Analgezice 
Novocalminul, nurofe-

nul  sau  ibuprofenul  pen-
tru  durere  sau  panado-
lul ne vor fi de un real fo-
los atunci când vom avea 
dureri  insuportabile  la  ni-
velul gâtului, spatelui sau 
al musculaturii, simptome 
frecvente în sau după zile-
le petrecute în apă sau în 
drumețiile pe munte. 

2. Antitermice 
Paracetamolul  sau 

ibuprofenul  ne  vor  ajuta 
să ne reglăm temperatura 
corpului, după ce stăm în 

soare, când facem febră. 

3. Antivomitive 
Dacă plecăm la drum 

lung  sau  schimbăm  re-
gimul  alimentar,  putem 
avea  amețeală,  greață  și 
stări  de  vomă.  Pentru  a 
trece  peste  orice  discon-
fort,  în  trusa  cu  medica-
mente trebuie să avem și 
emetostop sau coculine. 

4. Antiarsuri 
Dacă stăm mult la pla-

jă, ne expunem la soare la 
ore nepotrivite (mai exact, 
între orele 11.00 și 17.00, 

când  radiațiile  ultraviolete 
sunt  mult  mai  puternice) 
e posibil ca ulterior, să ne 
confruntăm cu arsuri sola-
re pe suprafețe întinse ale 
pielii.  Dacă  arsurile  sunt 
ușoare,  iritațiile,  senzația 
de mâncărime și usturime 
le  tratăm cel mai bine  cu 
un gel calmant sau cu un-
guent  de  propolis,  ori  de 
aloe vera. 

5. Antialergice 
Înțepăturile de  insec-

te, polenul florilor sau pă-
rul  animalelor  de  la  fer-
me, de la grădinile zoolo-
gice pe care le vizităm sau 

de la pensiunea în care ne 
cazăm,  ne  pot  provoca 
alergii. De aceea,  trebuie 
să avem la noi și claritine 
sau orice alt antialergic pe 
care  îl  folosim  de  obicei. 
Împotriva  insectelor  tre-
buie să avem și spray-uri 
sau comprimate speciale. 

6. Antidiareice 
Furazolidonul  trebuie 

să îl avem la îndemână, în 
zilele  cu  temperaturi  ridi-
cate. Cu atât mai mult da-
că,  în  perioada  caniculei, 
consumăm  doar  alimente 
care nu sunt preparate ter-
mic suficient sau care sunt 

cumpărate  din  magazine 
care  nu  respectă  regulile 
de depozitare, preparare și 
comercializare.   

7. Antiinflamatorii 
Nici unguentul pe bază 

de diclofenac nu trebuie să 
ne  lipsească  din  casă  sau 
din bagajul de vacanță. Tre-
buie să-l folosim când des-
coperim  o mică  inflamație 
pe corpul nostru.

8.  Împotriva 
balonărilor și 
arsurilor gastrice 

Preferințele  alimen-

tare  nesănătoase  din 
această  perioadă  ne  pot 
declanșa tulburări intesti-
nale. Așa că, e musai să 
avem  și  produse  farma-
ceutice care să ne trateze 
aceste  simptome.  Atunci 
când simțim ca avem sto-
macul  balonat,  amelio-
răm simptomele  cu  redi-
gest.  Iar  când  avem  ar-
suri gastrice administrăm 
omez,  rennie  sau  raniti-
dină. 

Atenție!  Recomandă-
rile sunt valabile numai în 
situații de urgență, și nu-
mai  până  când  ajungem 
la medic. Ele nu exclud un 
control de specialitate.  

în zilele cu 
temperaturi 
extrem de mari

Pastilele- 
minune,


