
Fizioterapie pentru pensionarii sibieni - Relaxare si masaj la CARP
Pensionarii din Sibiu se rasfata de la inceputul anului nu numai cu sedinte de fizioterapie ci si cu sedinte
de masaj. Totul este gratuit dar numai pentru membrii cotizanti ai Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor. Oferta CARP salveaza, astfel, buzunarele pensionarilor de cateva sute de mii lei. In mod
normal, o sedinta intr-un astfel de cabinet ar usura bugetul si asa subtiat al pensionarilor cu sume intre
50.000 si 80.000 de lei.
  
  Cabinetul de fizioterapie din cadrul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor functioneaza din vara
anului trecut si se bucura de mare succes in randul sibienilor de varsta a treia. De la inceputul anului si
pana acum peste 300 de persoane au trecut pragul CARP pentru a-si alina putin din durerile specifice
varstei. Tratamentul este gratuit, fiind unul din beneficiile de a fi membru. Bolnavii au la dispozitie sfatul
medicului specialist Mircea Bacila, care recomanda dupa consultatie numarul de sedinte si felul
tratamentului, in functie de afectiunile bolnavului.
  O noutate pentru pensionarii sibieni este deschiderea, tot in cadrul CARP, a unui cabinet de masaj.
Acesta a fost inaugurat la inceputul acestui an. Pana acum  aproximativ 140 de pensionari au beneficiat de
cateva minute magice de relaxare si vindecare. In cadrul cabinetului de fizioterapie, pot fi tratate toate
bolile reumatice, postraumatice sau nervoase, ca parezele si paraliziile. “Putem aplica tratament cu
curenti electrici diadisemici, Trabert, neoforadici, exponentiali, ionizari, galvanizari, cu curenti de
frecventa inalta - ultrasunete si, in plus, bai de lumina si solux. Mai nou, avem aparatura necesara si
pentru tratamentele cu curenti de frecventa medie – interferentiali" , explica Ana Fratila, asistenta.
Tratamentul dureaza in medie opt zile cu posibilitatea prelungirii aceastuia la recomandarea medicului,
iar sedintele sunt cuprinse intre 10 si 15 minute. Aceasta oferta CARP, salveaza buzunarele pensionarilor
de cateva sute de mii lei. In mod normal, o sedinta intr-un astfel de cabinet ar usura bugetul si asa subtiat
al pensionarilor cu sume intre 50.000 si 80.000 de lei. In plus, consultatia la doctor costa inca 100.000 de
lei.
  
  Desi s-ar putea crede ca pensionarii sunt mai retincenti la o sedinta de masaj, practica demonstreaza
contrariul. Intr-o camaruta alba, inmiresmata de uleiuri si creme speciale, pensionarii se lasa pe mainile
maseuzei profesioniste. “Fac masaje terapeutice la recomandarea medicului, de circulatie, de tonifiere a
musculaturii sau de recuperare. Deja am avut peste 100 de clienti si toti au iesit incantati de pe usa
cabinetului. Sedinta poate dura de la cateva minute la aproape jumatate de ora" , explica Georgeta
Cincan, maseuza. O astfel de sedinta ar fi costat, in mod normal, 40 sau 50.000 de lei. Ambele cabinete
sunt deschise zilnic, de la 8 la 12, in sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, din Piata Mare.
  
  Pragul cabinetului a fost trecut, de la inceputul anului,  de aproximativ 140 de pensionari dornici
de cateva minute de relaxare si vindecare.
  
  Elida-Ioana CREMENE
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