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EDITORIAL
TECHIRGHIOL - CENTRU DE EXCELENȚĂ
ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT BALNEAR
Elena Roxana ALMĂȘAN

O instituţie sanitară de recuperare trebuie în
ziua de astăzi să cucerească piaţa, să devină lider, să
îmbunătățească starea de sănătate a oamenilor, să
prevină îmbătrânirea, să facă profit. Poate răspunde
afirmativ Sanatoriul Balnear și de Recuperare
Techirghiol la toate aceste întrebări? Ei, bine, iată
argumentele noastre prin care spunem da la fiecare
din întrebările de mai sus.
Și vom porni argumentația invocând nou
promulgata LEGE nr. 185/2017 din 24 iulie 2017
privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
și care reglementează managementul calităţii
serviciilor de sănătate acordate în cadrul sistemului
de sănătate la nivel naţional.
Conform ei, promovarea sănătăţii reprezintă o
strategie de stat, de mediere între individ şi mediu,
combinând alegerea personală cu responsabilitatea
socială şi având drept scop asigurarea în viitor a unei
mai bune stări de sănătate. Considerată un bun
social, sănătatea nu poate fi conştientizată decât prin
responsabilizarea de către grupuri populaţionale,
instituţii, organizaţii şi sectoare pentru promovarea şi
dezvoltarea acesteia.
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Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate şi
siguranţei pacientului cade în responsabilitatea
unităţilor sanitare, conform politicii şi strategiei de
sănătate promovate de către Ministerul Sănătăţii
şi Autoritatea Naţională de Management al
Calităţii în Sănătate. Aceasta din urmă va realiza
standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate,
ca organ de specialitate al administraţiei publice
centrale în domeniul managementului calităţii în
sănătate, ce funcţionează în subordinea Guvernului
şi coordonarea prim-ministrului.
Cu acest preambul putem face o nouă
apreciere asupra activității sanatoriului nostru
evidențiind întâi de toate îmbunătățirea continuă
a calității serviciilor de sănătate și a siguranței
pacientului prin modificarea culturii personalului
medical, o standardizare a procedurilor, schimbarea
mentalității asupra relației cu pacientul.
Am implementat un management participativ,
de calitate, în paradigmă europeană, înțelegând
responsabilitățile multiple pe care le avem în
legătură cu profilul instituției, deopotrivă de spital în
subordinea Ministerului Sănătății, dar și un sanatoriu

de prevenire a bolilor și recuperare a sănătății.
Am spus-o de fiecare dată: Sanatoriul
Techirghiol este, cum bine se știe, o instituţie de
graniţă: aparţine reţelei sanitare şi practică turism
balnear. În plus face cercetare ştiinţifică asupra
calităţilor terapeutice ale nămolului şi lacului
Techirghiol și efectul acestora asupra pacienților.
Actul medical se supune şi legislaţiei de mediu, în
respect pentru acest dar de sănătate care este lacul
Techirghiol.
Obiectivele noastre au avut în vedere, cu
prioritate, optimizarea activităţii economico –
financiare, creşterea calităţii serviciilor medicale, a
confortului pacienţilor şi îmbunătăţirea condiţiilor
de muncă a angajaţilor. Activitatea managerială s-a
axat pe asigurarea veniturilor necesare atât pentru
acoperirea cheltuielilor curente (personal, bunuri şi
servicii) cât şi a creşterii cheltuielilor de capital prin
efectuarea unor lucrări de investiţii care să aibă ca
finalitate creşterea adresabilităţii pacienţilor români
şi străini către Sanatoriul Balnear şi de Recuperare
Techirghiol.

Instituția noastră a lansat cu succes produsul
turistic și de sănătate marca lacul și nămolul de
Techirghiol pe o piață europeană, prin efortul
eurodeputaților români de la Bruxelles, prin
deplasările noastre în diferite locații de interes
public: Madrid, Bruxelles, Londra, București.
Pe baza celor văzute și a discuțiilor la care am
participat, am putut elabora un prim plan strategic
de marketing analizând situaţia curentă a pieţei şi a
ocaziilor de piaţă. A fost lansat brandul Techirghiol,
dar de sănătate.
Strategia de management a avut şi are în
vedere poziţionarea unităţii sanitare ca lider între
staţiunile balneare româneşti, din perspectiva
concurenţei private şi publice. Și faptul că ne situăm
constant pe primul loc între stațiunile balneare
românești, că am primit numeroase invitații la
evenimente științifice internaționale de anvergură,
că pe multe le-am găzduit noi, că sanatoriul a devenit
cunoscut în lume sunt obiective atinse pe care
oricine le poate cuantifica din presă, de pe site-uri,
din impresiile pacienților. Nu este meritul meu, ci al
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întregului colectiv, acumulând la aceste excelente
rezultate de imagine și impact și eforturile înaintașilor
noștri.
În anul 2016 Sanatoriul Balnear şi de
Recuperare Techirghiol a înregistrat o creştere a
încasărilor în valoare de 3.305.550 lei, acest lucru
realizându-se prin reducerea cheltuielilor, ca urmare
a renegocierii tuturor contractelor sanatoriului.
Reducerea cheltuielilor s-a efectuat fără a deprecia
calitatea serviciilor medicale, întreaga echipă
managerială lucrând intens pentru îmbunătăţirea
acestora, iar rezultatele nu au întârziat să apară.
Pentru perioada următoare ne-am propus
redefinirea direcțiilor noastre prioritare către o
promovare eficientă pe piața internațională, o
creştere cu 15% a cotei de piaţă în următorul an,
iar ca obiectiv strategic să devenim lider european
în domeniu. Printr-o bună cunoaștere a virtuților
terapeutice a factorilor de cură, prin protejarea
lacului ca parte a patrimoniului universal, prin
implicarea specialiștilor noștri în cercetarea științifică
multidisciplinară pentru aprofundarea studiilor
dedicate lacului.
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Am demarat organizarea de programe de
dezvoltare profesională specifice care să ducă la
creșterea performanței specialiștilor, urmate de
evaluări și certificări de calitate. În felul acesta
personalul este motivat să marcheze participarea în
proiectul ”Excelență în sănătate” pe care l-am lansat
cu un an în urmă și îl aplicăm începând din acest
sezon. Viziunea noastră managerială este aceea de
a deveni un centru de excelență în sănătate publică și
management balnear, la nivel național.
Aș vrea să întorc puțin timpul înapoi și să
marchez în amintirea celor mai în vârstă ziua de 1
iulie 1973. Fusese gata noul sana¬toriu și fără nicio
festivitate, au venit primii oameni la tratament.
850 pacienţi bolnavi, modeşti, muncitori, ţărani,
intelectuali. Prima directoare, Cornelia Dărângă,
împreună cu pro¬fesorul Nicolae Teleki şi cu C.
Degeratu, analizau efectele împachetărilor cu nămol
la rece şi cald asupra organismului uman.
Sanatoriul dispunea de două pavilioane
pentru cazare, 11 cabinete medicale, cinci secţii
de tratament: balneoterapie, nămoloterapie,
electroterapie, hidroterapie şi secţia de condiţie

fizică medicală.
Pendinte de Sanatoriul balnear Techirghiol
funcţiona Policlinica balneară, din strada Ovidiu nr. 6,
prevăzută cu 2 cabinete de balneologie, câte unul de
interne, pediatrie, chirurgie, ginecologie, laborator
clinic, radiologie, 6 cabinete de electrofizioterapie,
săli de masaj, hidroterapie, cultură fizică medicală
etc.
Sanatoriul mai dispunea de 5 săli pentru masaj
– stimulări – reeducări, repartizate pe secţii, iar vara,
în curtea sanatoriului, se amenajau două plaje cu
nisip pentru helioterapie, două bazine cu apă dulce
în care se făceau şedinţe de înot. Noul complex
sanatorial era amplasat pe un teren neamenajat
pentru darea în folosinţă, executându-se, în viteză,
o serie de lucrări de nivelare a suprafeţei învecinate
construcţiei, amenajarea spaţiilor verzi la faţadă.
Mai avem printre noi câțiva ”veterani” care
au fost din prima zi în acest sanatoriu. Le spunem
cu respect Mulțumim. Ei constituie istoria vie a tot
ce s-a înfăptuit cu abnegație și devotament pentru
pacienții noștri.

La 118 ani de balneologie în Techirghiol putem
spune că am împlinit vrerea înaintașilor. Și îl voi cita
doar pe dr. Iosif Dona, care în studiul descriptiv şi
clinic al Techirghiolului, în 1907 scria: „Renumele
şi cunoştinţa acestei staţiuni au făcut-o mai mult
bolnavii singuri, care fără a consulta sau a fi trimişi
de vreun medic, veneau în localitate spre a încerca şi
cu aceste băi, de care auziseră vorbindu-se minuni;
unul de la altul, bolnavii aflau rezultatele bune ce au
obţinut din cura urmată, şi superioritatea efectelor
acestor băi faţă de cele căpătate în alte staţiuni,
aşa încât numărul suferinzilor a mers din ce în ce
crescând. Ei încep a se îngrămădi aci în căutarea
sănătăţii, cum se duc cercetătorii de aur în căutarea
preţiosului metal, cu aceeaşi sete şi înfrigurare, cu
aceeaşi abnegaţie pentru traiul şi plăcerile vieţii./.../
Numărul mare de bolnavi care vin astăzi la Techirghiol
este, cred, cea mai bună dovadă de eficacitatea reală
a acestei staţiuni şi de atenţiunea pe care o merită.”1
La mulți ani, Techirghiol, la mulți ani
Sanatoriului Balnear și de recuperare!
1 Michael, V. Staţiunea balneară Tekir-Ghiol, Buc. Institutul de
arte grafice Carol Gohl, 1907, 18 p. + foto.
R ev i s t ă de ba l neol ogi e
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EDITORIAL
TECHIRGHIOL - CENTRE OF EXCELLENCE IN PUBLIC HEALTH
AND BALNEARY MANAGEMENT
Elena Roxana ALMĂȘAN

A sanitary recovery institution must nowadays
conquer the market, become a leader, improve
people’s health, prevent aging, make profit. Can
Techirghiol Balneary and Recovery Sanatorium
answer affirmatively to all these questions? Well,
here are our arguments by means of which we say
yes to each of the above questions.
And we will start the argumentation invoking
the newly promulgated Law no. 185/2017 of July 24,
2017 on quality assurance in the health system and
which regulated the quality management of health
services provided under the health system at national
level.
According to it, promoting health is a state
strategy, mediating between the individual and
the environment, combining personal choice with
social responsibility and aiming at ensuring a better
health status in the future. Considered a social
good, health can only be acknowledged through the
empowerment of population groups, institutions,
organizations and sectors to promote and develop it.
Ensuring the quality of the health services and
the patient’s safety falls under the responsibility of
the sanitary units, according to the health policy and
strategy promoted by the Ministry of Health and the
National Authority for Quality of Health Management.
The latter will carry out the standardization and
evaluation of health services as a specialized body
of the central public administration in the field of
health quality management, which functions under
the subordination of the Government and the
coordination of the Prime Minister.
With this preamble, we can reassess the
activity of our sanatorium, highlighting first of all the
continuous improvement of the quality of health
services and of patient safety by modifying the culture
of medical personnel, standardizing procedures,
changing the mentality of the relationship with the
patient.
We implemented a participative, quality
management in a European paradigm, understanding
the multiple responsibilities we have in relation
to the profile of the institution, both as hospital
subordinated to the Ministry of Health, but also
as sanatorium for disease prevention and health
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recovery.
I said it every time: The Techirghiol Sanatorium
is, as it is well known, a border institution: it belongs
to the sanitary network and practices balneary
tourism. In addition, it performs scientific research
on the therapeutic qualities of the Techirghiol mud
and lake and their effect on patients. The medical act
respects and is subject to environmental legislation,
respecting this health gift, the Techirghiol Lake.
Our objectives have prioritized the
optimization of the economic and financial activity,
the increase of the quality of medical services,
patient comfort and the improvement of the working
conditions of employees. The managerial activity
focused on providing the necessary incomes both
to cover current expenses (personnel, goods and
services) as well as capital expenditures by carrying
out investment works aimed at increasing the
addressability of Romanian and foreign patients to
the Techirghiol Balneary and Recovery Sanatorium.
Techirghiol Balneary and Recovery Sanatorium
has successfully launched the tourist and health
product, Techirghiol’s lake and mud trademark on a
European market through the efforts of the Romanian
MEPs in Brussels by our travels in various locations of
public interest: Madrid, Brussels, London, Bucharest.
Based on what we saw and the discussions we
attended, we were able to develop a first strategic
marketing plan analyzing the current market situation
and market opportunities. The Techirghiol health
brand was launched.
The management strategy has had and
considers the positioning of the sanitary unit as a
leader between the Romanian balneary resorts, from
the perspective of private and public competition.
And the fact that we are constantly on the first place
among the Romanian balneary resorts, that we have
received many invitations to international scientific
events of a great extent, that we have hosted many
of them, that the sanatorium has become known in
the world are the touched targets that anyone can
quantify from the media, the sites, the patient’s
impressions. It is not my merit, but of the whole
team, accumulating to these excellent results of
image and impact the efforts of our forefathers.

In 2016, the Techirghiol Balneary and Recovery
Sanatorium recorded a revenue increase of 3,305,550
lei, this being achieved by reducing expenses as a
result of the renegotiation of all the sanatorium
contracts. The reduction of spending was performed
without depreciating the quality of medical services,
the entire management team working hard to
improve them, and the results were not delayed.
For the next period, we have proposed
redefining our priority directions towards an effective
promotion on the international market, a 15%
increase in market share over the next year, and as
a strategic goal to become a European leader in the
field. Through a good knowledge of the therapeutic
virtues of the factors of treatment, by protecting the
lake as part of the universal heritage, by involving our
specialists in multidisciplinary scientific research to
deepen the studies dedicated to the lake.
We started organizing specific professional
development programs to increase the performance
of specialists, followed by evaluations and quality
certifications. In this way, the staff is motivated to
mark the participation in the project „Excellence in
Health” that we launched a year ago and we apply
it from this season. Our management vision is to
become a centre of excellence in public health and
balneary management at national level.
I would like to go back in time a little and
mark in the memory of the eldest the day of July 1,
1973. The new sanatorium was ready and without
any festivities, the first people came to treatment.
850 sick, modest patients, workers, peasants,
intellectuals. The first manager, Cornelia Dărânga,
together with Prof. Nicolae Teleki and C. Degeratu,
analyzed the effects of cold and warm mud packs on
the human body.
The Sanatorium had two pavilions for
accommodation, 11 medical practices, five treatment
departments:
balneotherapy,
mud
therapy,
electrotherapy, hydrotherapy and the medical
physical condition section.
Apart the Techirghiol Baleary Sanatorium
functioned the Balneary Polyclinic, from 6 Ovidiu

Street, provided with 2 balneology practices, one for
internal medicine, pediatrics, surgery, gynaecology,
clinical lab, radiology, 6 electrophysiotherapy
practices, massage, hydrotherapy, medical physical
culture etc.
The sanatorium also had 5 massage stimulations - re-education rooms, divided into
sections, and during summer in the yard of the
sanatorium there were two sandy beaches for
heliotherapy, two freshwater pools where swimming
sessions were held. The new sanatorium complex
was located on a land not ready for use, and for this
a series of levelling works of the neighbouring area,
the green spaces on the facade arrangements were
made.
We still have some „veterans” among us who
have been from the first day in this sanatorium. We
tell them with respect. Thank you. They constitute
the living history of everything that has been done
with abnegation and devotion for our patients.
At 118 years of balneology in Techirghiol
we can say that we have fulfilled the will of the
forefathers. And I will only quote MD Iosif Dona, who
in the descriptive and clinical study of Techirghiol in
1907 wrote: „The reputation and knowledge of this
resort was developed by the lonely patients, who,
without consulting or being sent by any doctor,
came to the village to try these baths, about which
they had heard as making miracles; one from the
other, the patients found out about the good results
they had obtained from the cure followed, and the
superiority of the effects of these baths compared to
those obtained in other resorts, so that the number
of sufferers grew steadily. They are beginning to
pile up here in search of health, as gold seekers
go in search of the precious metal, with the same
thirst and fervour, with the same abnegation for life
and the pleasures of life. /.../ The large number of
patients coming to Techirghiol today is, I think, the
best proof of the true effectiveness of this resort and
of the attention it deserves.”1
1 Michael, V. Staţiunea balneară Tekir-Ghiol (Tekir-Ghiol Balneary
Resort), Buc. Institutul de arte grafice Carol Gohl, 1907, 18 p. +
photo.
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TECHIRGHIOL – PERLA COROANEI BALNEOLOGIEI
ROMÂNEȘTI ÎN PERICOL
Marian-Traian GOMOIU
Academia Română

Cu mai bine de jumătate de secol în urmă,
după ce am absolvit universitatea clujeană, pe
atunci purtând numai numele ilustrului nostru
savant Victor Babeș, hotărându-mă să mă dedic
cunoașterii viețuitoarelor marine, mi-am propus să
respect deviza potrivit căreia nimic din ce se referă
la mare să nu-mi fie străin. Am îmbrățișat atunci
marea cuprinzând-o din țărm în țărm, din nordul
urșilor polari și până în tărâmurile înghețate din sudul
călătoriei îndrăznețului explorator Emil Racoviță. Și,
mai mult decât atât, m-am oprit spre cunoaștere, și
mă mai opresc încă, ori de câte ori am ocazia, oriunde
marea, de-a lungul mileniilor și-a lăsat urmele.
Numeroase expediții în Marea Neagră - marea mea
de suflet, câteva în alte mări, participarea la multe
conferințe științifice, dar mai ales citirea unei bogate
literaturi de specialitate, mi-au permis ca, în mai bine
de jumătate de secol, să mă apropii puțin de mare și
să cunosc câteva din numeroasele sale secrete.
Studiind problemele biologice de la țărmul
românesc al Mării Negre m-am apropiat, inevitabil,
de fosta lagună marină Techirghiol, separată de
mare printr-un perisip relativ îngust (200 m) și
supusă rigorilor climatului secetos al Dobrogei, care
a condus către o concetrare salină a apelor (uneori
până la aproape 90 ‰ psu), însoțită de selectarea
câtorva specii, dar care au o dezvoltare exuberantă
(Țuculescu, 1965).
M-am implicat și mai mult în lacul Techirgiol
atunci când am devenit președinte al unei comisii
guvernamentale pentru protecția acestui unicat
al naturii de la litoralul romînesc, sau atunci când
am condus o comisie pentru darea în custodie a
lacului. Custodia ariei protejate Techirghiol a fost
încredinţată Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea
Litoral şi Consiliului Local al Oraşului Techirghiol, în
parteneriat cu Societatea Ornitologică din România
şi Asociaţia Demos (adevarul.ro/locale/constanta/
constanta-lacul-techirghiol-fost-luat-custodie1_50ad8e037c42d5a663973b26/index.html).
Numele lacului a devenit un semnal pentru
mine, care îmi atrage atenția ori de câte ori îl aflu, așa
cum am aflat despre Conferința Națională dedicată
rezultatelor cercetării științifice privind balneologia
românească la Techirghiol.
Evenimentul științific este dedicat aniversării
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a 118 ani de balneologie în Techirghiol și împlinirii
a 93 de ani de la înființarea Institutului Național de
Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie,
având în dezbatere o bogată agendă, care gravitează
în jurul temei “Repere științifice ale balneologiei
românești la Techirghiol. Studii și cercetări în
domeniul factorilor terapeutici naturali ai litoralului”.
Tema este generoasă, oportună și actuală, cuprinzând
o diversitate de aspecte medicale, dar și probleme
ecologice ce au în vedere factorii naturali terapeutici
sau repere istorice ale balneologiei românești. Sunt
probleme importante care necesită un nou tip de
abordare, mai curajos, mai îndreptat către practică.
După cum știm, România trebuie să facă față unor
probleme economice și politice serioase, care se
regăsesc și în activitatea noastră, astfel încât aceste
probleme necesită, în mod evident, să fie discutate cu
responsabilitate. Întrebarea pe care trebuie să ne-o
punem noi toți se referă la modul în care utilizăm,
eficient și durabil, și nu abuziv, resursele ecologice ale
lacului Techirghiol, într-o perioadă caracterizată prin
schimbări permanente, cu impact antropic/natural,
de cele mai multe ori negativ.
Reprezentanți ai unor importante instituții
științifice românești cu atribuții în domeniu vor
dezbate rezultatele cercetărilor asupra factorilor
terapeutici naturali ai litoralului și mai ales ai lacului
Techirghiol. Este o mare onoare să participăm la
o manifestare științifică cu atât de multe distinse
personalități din țară și sper că vom beneficia din plin
de timpul petrecut aici, de discuțiile purtate.
De la început aș dori să felicit, în numele
comisiei de Oceanologie și Hidrologie a Academiei
Române (COLAR), Institutul Național de Recuperare,
Medicină Fizică și Balneoclimatologie împreună cu
Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol
pentru organizarea acestei conferințe și să salut
participanții. În continuare, îmi permit să fac unele
remarci teoretice care dau sens viitorului acestei
zone protejate a țării, care dintr-un punct de vedere
poate fi considerată o perlă a coroanei turismului
litoral și balneologiei de la coasta românească a Mării
Negre.
Lacul Techirghiol și ecosistemele sale
reprezintă o parte importantă a biodiversității
României și furnizează bunuri și servicii esențiale

pentru om. Există un consens în literatura științifică
potrivit căruia ecosistemele lacului sunt vulnerabile în
fața schimbărilor, fiind expuse unor efecte interactive
a stresorilor, care determină schimbări complexe
și adesea neașteptate în mediul abiotic și biotic. În
această situație se pune o întrebare fundamentală:
sunt ecosistemele lacului Techirghiol capabile să se
adapteze la aceste schimbări?
În ciuda simplității acestei întrebări, abordările
noastre științifice actuale, în încercarea de a da un
răspuns, sunt în mare măsură inadecvate. Există o
mare nesiguranță în ceea ce privește reacțiile pe
termen lung ale lacului Techirghiol și ale fluxurilor sale
la schimbări. Ecologiștii și managerii deseori țintesc
populațiile interesate de conservare pentru a informa
despre amenințările iminente cauzate de schimbările
globale. Abordări valoroase, bazate pe populație,
nu reușesc, totuși, să reprezinte cu exactitate
complexitatea și dinamica multidimensională
caracteristice ecosistemelor. Multe necunoscute
persistă în conducere. În consecință, sunt necesare
informații bine fundamentate pentru a evalua
vulnerabilitatea dintr-o perspectivă sistemică: Care
este riscul unei schimbări nedorite a regimului
în ecosistemele acvatice în urma căreia se pot
pierde servicii ecosistemice importante? Ce
factori declanșează o astfel de schimbare? Există
posibilitatea de a gestiona acești factori pentru a
împiedica schimbările de regim și a promova stările
ecosistemice dorite?
Este incontestabil faptul că ecosistemele sunt
expuse unor forme multiple și adesea interacționate
de către stresul uman. Nu ne este clar dacă și pentru
cât timp ecosistemele noastre litorale, inclusiv Lacul
Techirghiol, reprezintă un atu important al societății,
capabil să facă față stresorilor.
Există dovezi științifice potrivit cărora
capacitatea ecosistemului de a face față stresului nu
este infinită, ceea ce înseamnă că acesta poate suferi,

în cele din urmă, schimbări de regim catastrofale, în
care sunt în joc servicii valoroase pentru oameni.
Abilitatea noastră de a anticipa rezultatele
schimbării globale este, însă, însoțită de mari
incertitudini, iar schemele actuale de management
sunt suboptimale în abordarea acestor incertitudini,
deoarece obiectivele de mediu și indicatorii care le
evaluează nu reflectă complexitatea caracteristică
dinamicii ecosistemelor. Teoria ecologică, în special
teoria rezilienței, a avansat în ultimii ani, permițând
măsurarea empirică a acestei complexități. Astfel s-a
putut trece la restaurarea ecologică, practicată pe
scară largă ca mijloc de reabilitare a ecosistemelor
și habitatelor degradate sau afectate prin utilizarea
umană sau din alte cauze. Practicile de restaurare
se confruntă acum cu schimbări climatice, care au
potențialul de a influența pe termen lung rezultatele
restaurării. În contextul schimbării condițiilor
climatice, conceptele și atributele din literatură
referitoare la reziliență pot contribui la îmbunătățirea
rezultatelor eforturilor de restaurare și monitorizare.
Pentru a identifica atributele biologice,
chimice și fizice care conferă rezistență la schimbările
climatice, cercetătorii au examinat sistematic
literatura publicată, despre reziliența ecologică
Timpane-(Padgham et all., 2017). Ei au identificat
45 de atribute legate în mod explicit de schimbările
climatice și le-au clasificat drept individuale - (9),
populaționale - (6), comunitare - (7), ecosistemice
- (7) sau atribute la nivel de proces (16). Studiile
individuale au definit reziliența ca schimbare sau
revenire de la dereglare, și numai câteva studii au
inclus în mod explicit ambele concepte în definiția
lor de reziliență. Totuși, avansarea rapidă în teorie,
împreună cu limbajul științific folosit pentru a
transmite idei noi, nu a dus la aplicarea în practică
a teoriilor. În acest sens, politica de mediu poate
fi perfecționată, ca să ofere, în cele din urmă,
speranțe și oportunități în rezolvarea problemelor
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durabile de mediu. Multiplii utilizatori ai resurselor
lacului Techirghiol, în fapt managerii, au nevoie de
instrumente de evaluare pentru a înțelege tipul,
timpul și granița impactului schimbărilor, inclusiv
ale schimbărilor climatice, asupra acestui sistem
ecologic special. Modelul conceptual necesar ar
trebui să permită atât evaluarea comparativă a stării
actuale a vulnerabilității în cadrul ecosistemelor, cât
și identificarea schemelor care ar trebui să devină
obiective prioritare pentru management. Acest lucru
ar permite nu numai reducerea incertitudinii, având
în vedere potențialele vulnerabilități la schimbare, ci
și o utilizare mai eficientă a resurselor adesea limitate
dedicate gestionării lacului Techirghiol. La ora actuală
prognozele integrate pentru lacul Techirghiol lipsesc
sau sunt puține, riscul evaluărilor de stare fiind ridicat,
răspunsurile viitoare nefiind luate în considerare;
aceasta înseamnă că ecosistemele, aparent robuste
în prezent, pot fi expuse schimbărilor.
Este evident că o evaluare sistemică a
vulnerabilităților la impactul rezultat din utilizarea/
abuzarea antropică/naturală a ecosistemelor lacului
Techirghiol, va necesita o cantitate mare de date
extinse spațial și pe o durată suficientă de timp.,
Până în prezent seturile de date de la programele
de monitorizare pe termen lung, acolo unde au
fost obținute, s-au dovedit a fi deosebit de utile. Cu
toate acestea, aplicarea mai largă a instrumentelor
promițătoare de modelare temporală sau spațială
este în prezent limitată de lipsa generală a datelor
standardizate pe termen lung cu o rezoluție spațială
bună; prin urmare, există o nevoie certă de a depune
mai multe eforturi de monitorizare pe termen lung,
care să permită o mai bună înțelegere a răspunsurilor
complexe la schimbări, și care, în combinație cu
experimente special concepute, să poată oferi
oportunități pentru obținerea de informații
complementare referitoare la structură, funcții și
rate ale proceselor. Cunoștințe îmbunătățite bazate
pe trăsături, în special acelea care pot fi împărțite
în trăsături de răspuns pentru a evalua rezistența
sistemului la perturbații și trăsături de efect pentru a
evalua recuperarea după tulburări vor consolida și mai
mult concluziile. Comunitățile acvatice sunt potrivite
în special pentru manipularea experimentală,
facilitând testarea ipotezelor privind influența
perturbațiilor asupra ecosistemelor și atributelor
lor structurale și funcționale. Scenariile viitoare
ale efectelor schimbărilor climatice globale sunt
pesimiste în ceea ce privește pierderea biodiversității
și
sustenabilitatea
serviciilor
ecosistemice.
Politicienii, oamenii de știință și managerii ar trebui
să exploateze toate instrumentele disponibile care ar
putea contribui la conservarea mediului nostru, iar
politica de mediu va trebui să fie rafinată pentru a
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permite o aplicare sistematică a indicatorilor la nivel
de sistem în evaluare.
Lacul Techirghiol, cu apa sa hipercalină și
nămolul sapropelic - factori terapeutici de o valoare
științifică și medicală ridicată, a reprezentat obiectul a
numeroase studii și cercetări de o mare diversitate de
domenii, într-o lungă perioadă, începând cu sfârșitul
secolului XIX (Alfons Oscar Saligny) și pînă în zilele
noastre (Agârbiceanu et al., 1963; Almășan et al.,
1916: Bărbulescu, 1916; Bujor, 1928; Gheorghievici,
2010; Gheorghievici et al., 1912; Gomoiu, 2001;
Gomoiu et.al., 2000; Trică, 1977, 1988; Țuculescu,
1965; etc.) Rezultatele studiilor sunt însă disparate,
multe din ele aflându-se în arhivele instituțiilor în
care s-au desfășurat cercetările.
Constatăm că este necesar să se instituie
un proiect vizibil, centralizat în coordonare, care
să vizeze îmbunătățirea Sistemului de monitoring
integrat al lacului Techirghiol; scopul general al
Proiectului îl constituie susținerea eforturilor
pentru protecția și restaurarea calității mediului și
sustenabilității lacului și a resurselor sale ecologice.
În acest context se tinde către îmbunătățirea
disponibilității și a calității datelor chimice și biologice
furnizate în scopul evaluării integrate a stării mediului
lacului Techirghiol, inclusiv presiunile și impactul
(în conformitate cu MSFD) pentru a spori gradul de
protecție și participarea factorilor de decizie și, de
asemenea, pentru a conștientiza publicul în legătură
cu problemele de mediu.
Proiectul poate să includă deplasări pe teren,
în comun, ale membrilor consorțiului, care să aibă în
vedere, așa cum se prevede în Directiva MSFD, studii
asupra coloanei de apă, habitatului de pe fundul
lacului, substanțelor contaminante din sedimente
și din biotă, studii asupra eutrofizării și a deșeurilor,
precum și organizarea de exerciții de laborator în
comun pentru intercalibrare și standardizare. Prin
urmare, considerăm că se impune instituirea unui
nou proiect de cercetare.
Un proiect de cercetare privind starea
ecologică a lacului Techirghiol și a proceselor de
peloidogeneză prin cunoașterea dinamicii factorilor
naturali și a mecanismelor producției biologice,
ar trebui să cuprindă, printer altele, următoarele
pachete majore de lucru:
● Analiza critică a programelor inițiale de
monitorizare, revizuirea lor și elaborarea unui
program nou, adecvat situațiilor prezente.
● Sprijinirea adaptării și implementării unor
elemente MSFD în ecosistemele apelor interioare, în
special ale celor hipersaline; revizuirea programelor
de monitorizare și identificarea Stării Ecologice Bune
în zona sistemului ecologic Techirghiol, ținând seama,
acolo unde se poate, de Directiva-cadru „Strategia

pentru mediul marin” (MSFD).
● Monitorizarea integrată a lacului Techirghiol și a
zonelor perilacustre; elaborarea unui raport sintetic
cu concluzii și un program de măsuri.
● Organizarea de expediții comune pe teren pentru
observații, măsurători și colectări de probe.
● Prelucrarea probelor colectate pe teren și
îmbogățirea sistemelor de baze de date existente.
● Stabilirea scenariilor ˮrealisteˮ și ˮoptimisteˮ
de evoluție a ecosistemelor pe termen mediu și
scurt; creșterea expertizei sectoarelor de cercetare,
diseminarea datelor, conștientizarea publicului,
vizibilitatea proiectelor.
● Cercetări experimentale privind posibilitățile
de redresare ecologică a lacului Techirghiol prin
acvacultură; Succesul reproductiv la Artemia salina și
Cladophora cristalina.
● Dezvoltarea prototipului unei bazei de date privind
calitatea apei și nămolului lacului Techirghiol, în care
Primăria orașului Techirghiol / Sanatoriul Balnear şi
de Recuperare Techirghiol va dezvolta portalul web
al Sistemului de Informații al lacului Techirghiol.
Cred că mulți își amintesc de perioada anilor
80 din secolul trecut, când asistam la criza fără
precedent a creșterii nivelului lacului prin infiltrarea
de apă dulce. Atunci, specialiștii noștri au oprit
dezastrul. Principalul beneficiu socio-economic a
venit atunci din instalarea sistemului de evacuare
gravitațională a surplusului de apă dulce intrată în
lac pentru a menține salinitatea lacului. Acest sistem

asigură și astăzi producția continuă a faimosului
nămol terapeutic Techirghiol, care este unul dintre
cele mai valoroase bunuri ale comunității locale.
Vedeți? Lacul nostru, cu tot ce gravitează în jurul lui
este “doctorul nostru”, așa cum spune, într-adevăr, o
veche “zicere” locală.
Concluzia ce se degajă din cele prezentate
mai sus este chemarea pentru protecția Lacului
Techirghiol și conservarea resurselor și funcțiilor sale
ecologice printr-un program coerent de ”veghe“ pe
termen lung, bine calibrat pe specificul obiectivului
de referință, abordat de un consorțiu cooperativ
multidisciplinar și multi-instituțional, care să cuprindă
cercetători din diverse domenii, reprezentanți ai
mediului academic, reprezentanți ai diferitelor arii
de interes și mai ales ai populației locale, ai Primăriei
orașului Techirghiol și localităților depinzând de
resursele ecologice ale acestui lac suprasărat, care să
răspundă pe termen lung multitudinii de probleme
științifice, economice, politice și sociale. După o
experiență de mai bine de un secol cu miraculosul
Techirghiol, avem datoria morală de a-i cunoaște mai
bine tainele și de a-l ocroti, de a-i menține resursele și
funcțiile sale cu atât mai mult cu cât astăzi se găsesc
“pețitori” ce-l doresc cu ardoare. Lacul nostru, cu tot
ce gravitează în jurul lui este “doctorul nostru”, așa
cum spune, într-adevăr, o veche “zicere” locală.
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TECHIRGHIOL – THE CROWN PEARL OF THE
ROMANIAN BALNEOLOGY IN DANGER
Marian-Traian GOMOIU
Romanian Academy

Over half century ago, after graduating from
the University in Cluj, then named after our great
scientist Victor Babeș, I decided to dedicate myself to
the study of sea life and aimed to follow the motto
according to which nothing concerning the sea should
remain unknown to me. I then embraced the sea
from one shore to the other, from the north of polar
bears to the frozen shores in the south of the daring
explorer Emil Racoviță’s journey. Even more, I rested
for knowledge, and I still rest sometimes, whenever
I get the chance, wherever the sea left her traces
along ages. Many expeditions to the Black Sea - the
sea of my heart, some in other seas, the participation
in many scientific conferences and especially the rich
speciality literature read allowed me, for over half
century, to get somewhat close to the sea and learn
some of her many secrets.
After studying the biological issues of the
Romanian shore of the Black Sea, I inevitability
approached the former sea lagoon Techirghiol,
separated by the sea by a relatively narrow peripheral
sand strip (200 m) and subject to the difficult
dry climate in Dobrogea, causing a water saline
concentration (sometimes almost up to 90 ‰ psu),
accompanied by the selection a few species, however
with exuberant development (Țuculescu, 1965).
I was interested even more in Lake Techrghiol
after I was appointed president of a governmental
commission for the protection of this unique element
of nature on the Romanian seaside and when I chaired
a commission for the lake custody. The custody of
the protected area Techirghiol was entrusted to
the Water Basin Administration Dobrogea Litoral
and to the Local Council in Techirghiol, partnering
with the Society of Ornithology in Romania and
Demos Association (adevarul.ro/locale/constanta/
constanta-lacul-techirghiol-fost-luat-custodie1_50ad8e037c42d5a663973b26/index.html).
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The name of the lake became a signal for me,
drawing my attention whenever I hear it, and so I
learned about the National Conference dedicated to
the results of the scientific research in the field of the
Romanian balneology in Techirghiol.
The scientific event is dedicated to the
anniversary of 118 years of balneology in Techirghiol
and 93 years from the establishment of the
National Institute of Recovery, Physical Medicine
and Balneoclimatology, containing a rich agenda,
revolving round the topic of “Scientific benchmarks
of Romanian balneology in Techirghiol. Studies and
research in the matter of natural seaside therapeutic
factors”. The topic is generous, opportune and
current, containing a variety of medical issues, as well
as ecology matters concerning the natural therapeutic
factors or historical benchmarks of the Romanian
balneology. There are major issues requiring a new
type, a braver and practice-oriented approach. As
we know, Romania must cope with some serious
economic and political problems also affecting our
activity, so that these problems obviously require
responsible discussions. The question we must all
ask concerns the manner in which we use, efficiently
and sustainably, not abusively, the green resources
of Lake Techirghiol, in a time characterised by
permanent changes, of anthropic / natural impact,
most of the time negative.
Representatives of the most important
scientific institutions responsible in this matter
shall debate the results of the research on the
seaside natural therapeutic factors, especially of
Lake Techirghiol. It is a great honour to participate
to a scientific event with so many distinguished
personalities in the country and I hope we shall take
the full advantage of the time spent here and of the
discussions.
I wish to congratulate, from the very beginning,

on behalf of the commission of Oceanology and
Hydrology of the Romanian Academy (COLAR), the
National Institute of Recovery, Physical Medicine and
Balneoclimatology together with Techirghiol Balnear
and Recovery Sanatorium for the organisation of
this conference and welcome the participants. Allow
me to make some theoretical observations giving
meaning to the future of this protected area in the
country which, from a point of view can be seen as
a crown pearl of the seaside tourism and balneology
on the Romanian shore of the Black Sea.
Lake Techirghiol and its ecosystems represent a
major part of the bio-diversity in Romania and provide
essential assets and services for humans. There is an
agreement in the scientific literature according to
which the lake ecosystems are vulnerable to changes,
being exposed to the interactive effects of stress
factors entailing complex and often unexpected
changes of the abiotic and biotic environment. Given
the case, a fundamental question arises: are the
ecosystems of lake Techirghiol capable of adapting to
these changes?
Despite the simplicity of this question, our
current scientific approaches trying to provide an
answer are largely inadequate. The is a high level of
uncertainty in terms of the long term reactions of
lake Techirghiol and the flows facing the changes.
Ecologists and managers often target populations
interested in preservation in order to inform on
the imminent threats caused by global changes.
Valuable approaches, based on the population, fail,
however, to accurately represent the complexity
and multi-dimensional dynamics characteristic to
the ecosystems. The management is still dominated
by multiple unknown items. Consequently, well
substantiated information is required to assess the
vulnerability from a systemic perspective: What is
the risk of an unwanted change of the conditions
on water ecosystems liable to cause the loss of
major ecosystem services? What factors trigger
such change? Is there the possibility to manage
these factors to prevent changing conditions and to
promote the wanted ecosystem states?
We cannot deny that ecosystems are exposed

to multiple forms, often interacted by the human
stress. It is not clear whether and for how long our
seaside ecosystems, including lake Techirghiol, a
major advantage of the society, can cope with the
stress factors.
There is scientific evidence that the ecosystem
capacity to cope with the stress is not infinite,
meaning that it can incur, eventually, catastrophic
regime changes, endangering the valuable services
for humans.
Our ability to anticipate the results of the
global change is, however, accompanied by high
uncertainties, and the current management
plans are under-efficient in approaching such
uncertainties, given the environmental objectives
and indicators assessing them which fail to reflect the
characteristic complexity of the ecosystem dynamics.
The green theory, especially the theory of resilience,
progressed over the last years, allowing the empirical
measurement of such complexity. Therefore, the
green restoration, practice at wide scale, could be
approached as means to rehabilitate ecosystems
and habitats damaged if affected by human use or
by other causes. The restoration practices face now
climatic changes, which can influence the results of
restoration on long term. In the context of climatic
conditions, the concepts and attributes in literature
concerning resilience can add to the improvement of
the results of the restoration and monitoring efforts.
In order to identify biological, chemical and
physical attributes providing resilience to climatic
changes, researchers analysed systematically the
literature published on the Timpane ecological
resilience - (Padgham et all., 2017). They identified
45 attributes explicitly related to climatic changes
and classified the same as individual - (9), population
related - (6), community related - (7), ecosystem
related- (7) or process level related (16). Individual
studies defined resilience as the change or return to
mismatching and only a few studies included explicitly
both concepts in their definition of resilience.
However, the fast progress in theory, together with
the scientific language used to communicate new
ideas, failed to apply such theories in practice. To
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that end, the environmental policy can be improved
and offer, eventually, hope and opportunities to solve
environmental sustainable issues.
The many users of lake Techirghiol, in fact
managers, need assessment tools to understand
the type, time and border of the change impact,
including climatic changes, on this special green
system. The required concept model should allow
both the comparative assessment of the current state
of vulnerability within ecosystems, as well as the
identification of the schemas, which should become
priority objectives for the management. This would
allow not only the reduction of uncertainty, given the
potential vulnerabilities to change, but also the more
efficient use of often limited resources dedicated to
the management of Lake Techirghiol. The integrated
prognosis for lake Techirghiol are currently missing
or insufficient, the risk assessments regarding its
conditions being high, future answers being excluded
from consideration; this means that ecosystems,
apparently solid today, can be exposed to changes.
It is obvious that a systemic assessment of
vulnerabilities to the impact resulting from the use
/ anthropic / natural misuse of ecosystem of Lake
Techirghiol shall require a high amount of extended
data in terms of space and for a sufficient period
of time. The data, where obtained, up to date from
long term monitoring programmes, proved especially
useful. Nevertheless, the much larger application of
promising space or time modelling tools is currently
limited by the general lack of standardised data on
long term with a fine spatial resolution; therefore,
there is the certain need to place more long term
monitoring efforts allowing a better understanding of
complex responses to change and which, combined
with specially designed experiments, would provide
opportunities to obtain additional information
concerning the structure, functionalities and rates
of processes. Feature based improved knowledge,
especially one that can be divided in response
features to assess resilience to the perturbation
system and effect features to assess recover after
perturbations shall even further reinforce the
conclusions. Water communities are especially
adequate for experimental manipulation, enhancing
the testing of hypotheses regarding the perturbation
influence on ecosystems and their structural and
functional attributes. Future scenarios of the global
climatic changes effects are pessimistic in terms of
biodiversity loss and the sustainability of ecosystem
services. Politicians, scientists and managers should
explore all such tools available which can add to
the preservation of our environment, and the
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environmental policy shall have to be refined to
allow a systematic enforcement of indicators at the
assessment system level.
Lake Techirghiol, with its hypercalin water and
sapropelic mud - therapeutic factors of high scientific
and medical value, was subject to numerous
studies and research of a high variety of fields, for
a long period, starting with the end of the 19th
century (Alfons Oscar Saligny) up to the present
day (Agârbiceanu et al., 1963; Almășan et al., 1916:
Bărbulescu, 1916; Bujor, 1928; Gheorghievici, 2010;
Gheorghievici et al., 1912; Gomoiu, 2001; Gomoiu
et.al., 2000; Trică, 1977, 1988; Țuculescu, 1965; etc.)
The study results are, however, disparate, many of
these being held by the archives of the institutions
carrying out the research.
We believe it is necessary to establish a
visible project, centrally coordinated, targeted on
the improvement of the integrated monitoring
system of Lake Techirghiol; the general purpose of
the Project is represented by supporting the efforts
for the protection and restoration of environmental
quality and lake sustainability, as well as of its green
resources. Given this context, we aim to improve the
availability and quality of chemical and biological
data provided for the integrated assessment of the
environment condition at lake Techirghiol, including
pressures and impact (according to MSFD) to improve
the protection level and the participation of decision
factors, also to raise the public awareness concerning
environmental issues.
The project may include common field visits
of the consortium members considering, as the
MSFD directive states, studies on the water column,
habitat on the bottom of the lake, substances
contaminated by sediments and biota, studies on the
entrophication and waste, as well as the organisation
of common laboratory exercises for inter-calibration
and standardisation. Therefore, we believe it is
necessary to established a new research project.
A research project concerning the green
condition of lake Techirghiol and of the processes of
peloidogenesis by knowing the dynamics of natural
factors and mechanisms of biological production
should include, inter alia, the following major work
packages:
● Critical analysis of initial monitoring
programmes, their review and preparation of a new
programme, matching the current situations.
● Support for the adaptation and
implementation of some MSFD elements in the
ecosystems of inner waters, especially hyper-

saline ones; review of monitoring programmes and
identification of a Good Green Area in the are area
of the green system Techirghiol, considering, where
possible, the master directive „Strategy for seaside
environment” (MSFD).
● Integrated monitoring of lake Techirghiol
și and peripheral areas; preparation of a synthetic
report with conclusions and a measure programme.
● Organisation of common field visits for
observations, measurements and sampling.
● Processing of samples collected from the
field and population of the existing data bases.
● Establishment of „realistic” and „optimistic”
scenarios for the evolution of ecosystem on medium
and long term; increasing the expertise in the
research fields, data dissemination, raising of the
public awareness, project visibility.
● Experimental research regarding the
ecological restoration possibilities for lake Techirghiol
by aquaculture; Reproduction success of Artemia
salina and Cladophora cristalina.
● Development of the prototype for a data
base regarding the quality of water and mud in
lake Techirghiol, where the Town Hall in Techirghiol
/ Techirghiol Balnear and Recovery Sanatorium

shall develop the web portal of Lake Techirghiol
Information System.
The conclusion emerging from the above is
the calling for the protection of Techirghiol and the
preservation of resources and ecological functions
under a coherent „watching” programme, well
calibrated on the specific reference objective,
approached by a multidisciplinary and multiinstitutional cooperative consortium, containing
researchers form various domains, representatives
of the academic environment, representatives of
various areas of interest and, especially, of the local
population, of the Town Hall in Techirghiol and in
the localities depending on the ecological resources
of this hyper-saline lake, to address on a long term
the multiple scientific, economic, political and social
issues. After an experience of over a century with
the miraculous Techirghiol, we have the moral duty
to now better its secrets and protect it, maintain the
resources an functions, even more considering that
today there are „wooers” hungrily wishing for it . Our
lake, with everything around it, is „our doctor”, as a
local „saying” truly goes.
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INSTITUTUL NAȚIONAL DE RECUPERARE,
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOCLIMATOLOGIE
împreună cu

SANATORIUL BALNEAR
ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Organizează
în perioada 22 – 24.IX.2017
la Techirghiol

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

REPERE ȘTIINȚIFICE ALE BALNEOLOGIEI ROMÂNEȘTI LA
TECHIRGHIOL.
STUDII ȘI CERCETĂRI ÎN DOMENIUL FACTORILOR
TERAPEUTICI NATURALI AI LITORALULUI
Cu prilejul aniversării
Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol – 118 ani
Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică
și Balneoclimatologie – 93 ani

SUB EGIDA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE MEDICALE

ÎN COLABORARE CU:
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O MANIFESTARE ANIVERSARĂ DE ELITĂ LA TECHIRGHIOL

CONFERINȚA ”REPERE ȘTIINȚIFICE ALE BALNEOLOGIEI
ROMÂNEȘTI LA TECHIRGHIOL. STUDII ȘI CERCETĂRI ÎN
DOMENIUL FACTORILOR TERAPEUTICI NATURALI
AI LITORALULUI”
Peste 150 de specialiști, medici, cercetători
științifici, biologi, din 12 institute sanitare și de
învățământ din România, invitați străini, vor dezbate
timp de trei zile, la Techirghiol, cele mai recente
studii și cercetări în domeniul factorilor terapeutici
naturali ai litoralului, punctând reperele științifice ale
balneologiei românești la Techirghiol.
Conferința
națională
cu
participare
internațională, care se desfășoară anual la Sanatoriul
Balnear și de Recuperare Techirghiol, marchează
astfel aniversarea a 118 ani de balneologie
maritimă românească și 93 de ani de ființare a
Institutului național de recuperare, medicină fizică și
balneoclimatologie.
Un alt moment aniversar este dedicat prof.
univ.dr. Nicolae Teleki, membru al Academiei de
Științe Medicale, fost expert OMS, fondatorul școlii
medicale moderne de recuperare, medicină fizică și
balneologie.
Invitatul Conferinței este Prof. Ashot P.
Khachatryan, MD PhD Academician at RAMS, EANS,
NAS, Honored Inventor of Russian Federation and
European Union. Prof. Khachatryan’s Alternative
Medicine Clinic. Novosibirsk (Russia), Astana
(Kazakhstan).
Conferinţa intenţionează să repună pe agenda
autorităților centrale, dar și a cercetătorilor, într-o
abordare interdisciplinară, problemele conservării
patrimoniului
natural al litoralului românesc.

Obiectivul major al manifestării este acela de a
stimula interesul comunității științifice referitor la
cunoașterea și valorificarea nămolului de Techirghiol,
ca factor sanogen și terapeutico-recuperator și de a
impulsiona continuarea și dezvoltarea demersurilor
de cercetare în acest domeniu.
Această conferinţă este parte a proiectului de
cercetare privind starea ecologică a lacului Techirghiol
și a proceselor de peloidogeneză prin cunoașterea
dinamicii factorilor naturali și a mecanismelor
producției biologice.
Conferința se află sub egida Academiei
de Științe Medicale din România cu participarea
reprezentanților Institutului Național de Recuperare,
Medicină Fizică și Balneoclimatologie, Universității
”Carol Davila” din București, Universității Ovidius
din Constanța, Institutului de Cercetări Marine
”Ioan Borcea”, Institutului Național de CercetareDezvoltare Marină “Grigore Antipa”, Balkan
Environmental Association (B.EN.A), Agenției
Române de Balneologie, Agenția pentru Protecția
Mediului Constanța.
Deschiderea lucrărilor Conferinței se va
face vineri, 22 septembrie 2017, ora 14, la sala de
festivități a Sanatoriului Balnear și de Recuperare
Techirghiol la care sunt așteptate personalități din
domeniu, un public interesat de subiectele aflate în
agenda manifestării.
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EVOLUȚIA STAȚIUNII TECHIRGHIOL ÎN ISTORIA
STAȚIUNILOR BALNEO-CLIMATICE DIN ROMÂNIA
Prof. univ. dr. Nicole TELEKI,
membru al Academiei de Științe Medicale

Organizarea acestui Congres îmi oferă în primul
rând, după mai mulți ani satisfacția deosebită pentru
că aduce din nou împreună cele două Societăți,
care întregesc, așa cum este și firesc specialitatea
modernă de Recuperare-Reabilitare și Medicină Fizică
cu Balneo-climatologia tradițională, care s-a bucurat
în toată istoria țării noastre de o atenție considerabilă
și apreciere pentru eficiența ei, uneori esențială în
perioada medicinii predominent empirice.
În al doilea rând consider că organizarea la
Techirghiol este una fericită, dată fiind valoarea
excepțională a acestei stațiuni maritime de pe
litoralul românesc, care reprezintă un unicat și la
nivel internațional datorită lacului Techirghiol, cu apa
sărată și nămolul său sapropelic acumulat în decurs
de milenii, cu o faună și floră originale.
Istoria Techirghiolului este greu de precizat și
se pierde în secolele trecute, care urcă în antichitatea
greco-romană. Primele informații transmise oral
de generații menționează proveniența numelui
Tekirghiol (lacul lui Tekir) din perioada în care
teritoriul litoralului era ocupat de imperiul otoman.
Oncțiunile cu nămol reprezintă o formă de terapie
menționată încă din perioada antichității în Egipt.
După trecerea Dobrogei la România în 1877,
populația locală a continuat practica oncțiunilor
în mod spontan, ca și populația turcă rămasă în
teritoriu. În primii ani nu au fost semnalate activități
de asistență medicală, organizarea acesteia fiind în
curs în a doua jumătate a sec.XIX.
După modelul stațiunilor balneare dezvoltate
din Imperiul Austro-Ungar, în Țările Române existau
preocupări consistente pentru descoperirea surselor
de ape minerale, analiza lor chimică și a eficienței
lor terapeutice, ca și pentru activitatea stațiunilor
balneare existente – Călimănești, Sărata Monteoru și
altele.
Un rol deosebit l-a avut Dr.Carol Davila, ca
inspector general, care a organizat Comisii pentru
studierea și analiza apelor minerale, în 1856 în
Moldova, și în 1865 în Principatele Unite. S-a implicat
personal în studii de balneologie. În 1863 a dat o
circulară către doctorii și farmaciștii din spitale și
districte, solicitând analize și studii amănunțite în
sezoane ale tuturor apelor minerale din districte.
Într-o directivă din 1865 a solicitat valorificarea apelor
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minerale sub îndrumarea Direcției Sanitare Generale.
În 1869 a înființat o „Societate de hidrologie” la
București. Generalul Dr.Carol Davila a fost creatorul
Școlii de Medicină din București în 1853, devenită
Facultatea de Medicină în 1869, prin care s-a asigurat
formarea de medici în România. Este de subliniat
faptul că în planul de învățământ a introdus și studiul
apelor minerale, completate cu demonstrații practice
în stațiunile balneare. După înființarea Facultăților
de Medicină din București (1869) și Iași (1879), 13
dintre absolvenți au susținut teze cu tematică de
balneologie (între care și Saabner-Tuduri).
Este impresionant faptul că în România la
sfârșitul sec.XIX a fost reglementată activitatea
stațiunilor balneare prin două acte legislative : Legea
privind dezvoltarea stabilimentelor balneare, în 1866,
și Legea pentru exploatarea stațiunilor balneare,
1894, probabil o premieră internațională.
Techirghiol intră în atenția oficialităților vremii
în 1893 când Eforia Spitalelor Civile este sesizată de
populație asupra efectelor terapeutice ale apei și
nămolului din lacul Techirghiol, cunoscute și folosite
de turci în perioadele în care Dobrogea aparținuse
Imperiului Otoman. Eforia cumpără un teren de 100
hectare pe malul lacului și doi chimiști (Popovici și
Saligny) analizează apa și nămolul, iar Dr.N.Chernbach
studiază în perioada 1894-96 efectele terapeutice și
publică un raport și lucrări despre spitalele maritime.
Propune construirea unui sanatoriu pentru copii
scrofuloși, dat în folosință în 1899. În același an
M.Georgescu face o nouă analiză a nămolului. În
ultimii ani ai secolului C.Andronescu editează o
foaie volantă despre Techirghiol, iar P.Gărdărianu
publică un articol despre sanatoriu în Analele Eforiei
Spitalelor Civile, iar Luca Teodoroiu și A.Tălășescu
publică lucrări despre efectele băilor de mare. În
1895 Dr.N.Cherabach a publicat în București lucrarea
„Spitalele Maritime și Techir-Ghiol”. În anul 1900 prof.
Dr.A. Saabner Tuduri din București publică lucrarea
„Lacurile și băile sărate din România, Techirghiol”.
La începutul sec.XX activitatea stațiunilor
balneare, inclusiv cele de pe litoral a continuat, fiind
atractivă în sezonul cald pentru cei înstăriți, mai puțin
la Techirghiol, care rămâne o stațiune pentru săraci.
Continuă construcția de hoteluri și stabilimente
balneare în numeroase stațiuni, ca Olănești, după

un cataclism local în 1903, Călimănești, în 1908,
Govora, unde este înființat primul laborator balnear
din țară, în 1911 în pavilionul băilor și Hotelului
Palas. De asemenea, se dezvoltă stațiunile Slănic
Moldova, Băltățești, Lacu Sărat, Amara, Balta Albă,
Sărata Monteoru, Sinaia, Ocnele Mari și altele. A
continuat activitatea de cercetare, ca și organizarea
de Congrese anuale și publicistică ale Asociației
Generale a Medicilor din România, cele din perioada
1910-1914 fiind urmate de vizite în stațiunile
balneare. Au apărut noi reglementări, între care în
1903 Regulamentul pentru organizarea Serviciului
Domenial în Dobrogea și Legea pentru exploatarea
stațiunilor balneare ale statului din 1909, prin care
stațiunile Govora, Călimănești-Căciulata, Lacu Sărat
și Techirghiol sunt organizate ca Societăți pe acțiuni,
pentru 30-50 de ani, cu menținerea gratuității pentru
crenoterapie și băile pentru săraci. Din această
perioadă pot fi amintite două din personalitățile
medicale ale litoralului, Dr. Iosif N. Dona, medic
șef al Spitalului din Eforie și Director al Sanatoriului
Maritim de copii și al stațiunii balneare Techirghiol, ca
și acad.Victor Gomoiu, chirurg, care a fost director al
Sanatoriului de copii din Techirghiol în 1911 și care
a dovedit un interes deosebit pentru cercetarea apei
și nămolului lacului, ca și a climatului, efectuând
cercetări experimentale asupra radioactivității.
În perioada războiului mondial din 19141918 teritoriul țării, atât cel ce aparținea României,
cât și cel din cadrul imperiului austro-ungar, a fost
teatrul unor lupte crâncene și au fost provocate
distrugeri mari, inclusiv în stațiunile balneo-climatice.
A urmat tratatul de la Versailles, care a acordat
României întregul teritoriu ocupat majoritar de
români, respectiv Transilvania, Banatul, Basarabia și
Bucovina, realizându-se România Mare. Ca urmare,
patrimoniul balnear al țării a crescut considerabil,
incluzând numeroase stațiuni balneare dezvoltate,
cu reputație europeană ca Herculane, Băile Felix
ș.a. După război au fost făcute eforturi considerabile
pentru refacerea economiei și pentru dezvoltarea
țării, inclusiv în stațiunile balneo-climatice. În
1922 toate stațiunile balneo-climatice au trecut
în subordinea Ministerului Sănătății, care avea un
Inspectorat balneo-climatic. Izvoarele minerale au
trecut la Ministerul Industriei, care avea obligația ca
printr-o Societate anonimă să construiască sanatorii,
hoteluri, instalații medicale ș.a. Tot în 1922 a apărut,
prin decret regal, Regulamentul stațiunilor balneoclimatice, care prevedea ca stațiunile să încadreze
medici specialiști în balneologie și fizioterapie.
În 1925 apare Regulamentul pentru cunoașterea
specialității de medic balneolog. În 1936 este înființat
Oficiul Național de Turism, care preia și stațiunile
balneo-climatice. În 1943 o noua lege sanitară decide

din nou trecerea stațiunilor balneare la Ministerul
Sănătății, în care este înființat un serviciu balneoclimatic.
În perioada interbelică dezvoltarea stațiunilor
balneare este însoțită și de înființarea primelor
structuri științifice și universitare: Societatea
de Hidrologie și Climatologie Medicală în 1922,
Institutul de Balneologie din București în 1923, și
catedra de hidroterapie la Facultatea de Medicină
din București, în 1931, toate realizate de o mare
personalitate medicală a celei perioade – prof.
Dr.Anibal Teohari, inițial profesor la Facultatea de
Medicină din Iași, devenit profesor de terapeutică
la Facultatea de Medicină din București, în 1906
la Spitalul Brâncovenesc. Institutul avea trei
laboratoare de analiză a apelor minerale, biochimie
și farmacodinamie, fiind condus de profesorul Anibal
Teohari, până la moartea sa în 1933. Tot ele a înființat
în 1921, la inițiativa generalului Dr.N.Vicol, Societatea
de Hidrologie Medicală și Climatologie recunoscută
prin lege în 1922. Sub președenția sa, a organizat
primul Congres Internațional în România – Congresul
al V-lea de Talasoterapie în mai 1928, la București
și Constanța. Gen.Dr.Vicol a fost președinte al
Societății, a contribuit esențial la organizarea anuală
a Congreselor naționale și a înființat revista Curierul
Băilor, stațiunilor climatice și turismului în 1927 și a
militat pentru recunoașterea specialității de medic
balneolog și pentru o lege balneo-climatică în 1926.
La Cluj, prof.Dr.Marius Sturza, cu studii la Viena,
Paris și în Germania, numit inspector al stațiunilor
balneare din Transilvania, în 1919, a înființat prima
catedră de specialitate din țară în 1931, promovând
hidroterapia, balneoterapia și masajul după modelul
german. A înființat pe lângă catedră un Institut Clinic
de Balneologie și Fizioterapie. A practicat balneologia
în stațiunea Sovata, studiind și heliotermia lacului și
dezvoltând ginecologia balneară. La Iași, prof.Dr.Gh.
Tudoranu a creat învățământul de balneologie și a
condus ca director un Institut de Balneologie. Tot
la Iași, prof.Dr.P.Niculescu, elev al prof.Teohari, a
fost o personalitate a vremii, a fost președinte al
Societății în 1937-39 și a publicat în 1930 un Tratat de
fiziodinamie (Climatoterapie).
În perioada interbelică mai pot fi menționate o
serie de lucrări despre Techirghiol:
Dr. Al. Crăiniceanu (ginecolog, cadru didactic
în București a publicat în 1931 un „Formular de
terapeutică ginecologică”, în care include metodele
terapeutice fizicale și balneare de la Techirghiol –
hidroterapie, ultraviolete, băi cu nămol.
• Dr.Dona de la Techirghiol a publicat în 1934
o monografie despre”Bolile de femei și cura de
Techirghiol”.
• Prof. dr. Iacobovici din București include întrR ev i s t ă de ba l neol ogi e
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un raport prezentat la Congresul Internațional de
Talasoterapie din Franța în 1931, rezultatele obținute
de Dr.Victor Climescu în sanatoriul din Carmen Sylva
(Eforie) în tratamentul coxalgiei.
• Dr.Horia Slobozianu, elev al Dr.Dona, medic
pediatru și puericultor la stațiunea Movila-Techirghiol
din 1922 a făcut cercetări asupra apei mării și lacului
Techirghiol, rezultatele fiind publicate în 1925 în
lucrarea „Băile de soare și climatul maritim”, precum și
într-o comunicare la al V-lea Congres Internațional de
Talasoterapie din anul 1928 la Constanța. În perioada
1929-1932 a publicat lucrări despre tratamentul
bolilor reumatice la Techirghiol și despre băile de
soare, precum și monografia „La cote roumaine de la
Mer Noire au point de vue de la thalassotherapie”.
Colaborează permanent cu Dr.V.Climescu, chirurg
ortoped la spitalul din Eforie Sud, unul din precursorii
recuperării medicale balneare din țara noastră. Era
bun prieten cu marii pictori Dr.Țuculescu și N.Toniza.
Un alt medic balneolog din acea perioadă care
a organizat stațiunile Eforie Nord și Sud, Techirghiol
a fost Dr. Movilă, cunoscut și ca medic al artiștilor
și scriitorilor care frecventau aceste stațiuni:
Grigorescu, Luchian, Iser, Pallady, Petrașcu, Toniza,
respectiv Blaga, Delavrancea, Iorga.
În această perioadă stațiunile balneare s-au
dezvoltat considerabil, fiind frecventate îndeosebi de
categoriile sociale înstărite.
Din păcate, dezvoltarea remarcabilă a
economiei, educației, științei și culturii în România
din perioada interbelică a fost întreruptă odată cu
Dictatul de la Viena și mai ales după izbucnirea celui
de-al doilea război mondial în perioada 1941-1945.
În perioada războiului activitatea de cercetare în
balneologie s-a redus considerabil, fiind publicate în
cei 5 ani doar 2 articole de specialitate. Societatea
și-a schimbat denumirea în Societatea Română
Balneo-climaterică, avându-l ca președinte pe prof.
Dr.M.Sturza, în perioada 1943-1946, care a mutat
clinica de la Cluj la Sibiu după Dictatul de la Viena.
Locul prioritar al balneologiei din sec.XIX și
prima jumătate a sec.XX se explică prin lipsa altor
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metode terapeutice (în primul rând farmacologice).
Se poate aprecia că această perioadă a medicinii a
fost în mare măsură empirică, lipsind dovezi științifice
de fundamentare a metodologiei utilizate.
Situația medicinii s-a modificat fundamental
după cel de-al doilea război mondial în Europa,
împărțită în 2 jumătăți, cea estică fiind dominată
de Uniunea Sovietică, cu ideologie comunistă, pe
care a impus-o tuturor statelor satelit, proprietatea
statului fiind generalizată. Naționalizarea tuturor
întreprinderilor și instituțiilor a fost aplicată și în
România în 1947, inclusiv a stațiunilor balneare.
Politica socială a devenit prioritară în toate țările
socialiste, în acest context fiind dezvoltate și stațiunile
balneare, care asigurau prin sindicate cure în stațiuni
întregii populații. Construcția și dezvoltarea de noi
stațiuni balneare, cu activitate permanentă, devine
prioritară pentru Ministerul Turismului, Uniunile
Sindicale și Casele de Asigurări pentru pensionari. S-a
produs o migrație de milioane de oameni din țările
din nordul Europei către țările din Europa Centrală și
de Sud, care a determinat dezvoltarea turismului de
odihnă și tratament. Societățile de asigurări din unele
țări vestice au adus primele dovezi asupra eficienței
tratamentelor balneare, ceea ce a determinat o
explozie a solicitărilor în toate stațiunile, atât din
vestul cât și din estul Europei. Același fenomen
a determinat și interesul pentru balneologie al
Organizației Mondiale a Sănătății, care a elaborat o
serie de reglementări în acest domeniu.
În România, după construcția accelerată de
hoteluri și noi stațiuni maritime, incluzând și baze
de tratament balnear pe tot litoralul românesc a
urmat o perioadă de investiții și modernizări ale unei
serii largi de stațiuni balneare în toată țara atât prin
Ministerul Turismului, cât și de Sindicate, de Casele
de Asigurări pentru pensionari, cât și de Organizațiile
Cooperatiste. Între hotelurile balneare construite de
Sindicate intră și Sanatoriul balnear din Techirghiol.
Epidemiile de poliomielită din anii 50 au produs
numeroase cazuri de paralizii infantile. După modelul
din Franța, în țara noastră au fost construite în 1952

– 3 sanatorii de recuperare pentru acești copii, la
Techirghiol, Băile 1 Mai și Gura Ocniței și se poate
afirma că stațiunea Techirghiol a avut una din primele
structuri de recuperare din România, în care s-au
format cadre medicale, medii și kinetoterapeuți, sub
conducerea unor distinse personalități medicale ale
balneologiei – Dr.Suzana Belc, urmată de Dr.Cornelia
Dărângă. Sanatoriul Balnear a fost organizat și condus
de Dr.Suzana Belc, continuată de Dr.Dărângă Cornelia.
O perioadă îndelungată a fost condus de Dr.Vlad
Moraru, un distins specialist care a contribuit decisiv
la dotarea modernă și complexă a acestei unități și la
dezvoltarea activității de recuperare medicală, ca și a
cercetării științifice. A organizat manifestări științifice
prestigioase la Techirghiol, la care participau frecvent
miniștrii Sănătății și unul din marii admiratori ai
sanatoriului, marele nostru artist Ion Lucian. S-a
preocupat permanent de protecția lacului Techirghiol
și de exploatarea rațională a nămolului, în condițiile
îndulcirii apei, în urma aportului de apă dulce după
irigațiile agriculturii dobrogene. A avut și realizări
internaționale, unde am proiectat împreună o bază
complexă de recuperare la un hotel din Arabia
Saudită. A fost urmat de Dr.Iulia Belc, de asemenea o
specialistă valoroasă și eficientă.
După naționalizarea stațiunilor, în
anul
1949, este înființat la Spitalul Brâncovenesc din
București, Institutul de Balneologie condus de prof.
Marius Sturza, care include și Clinica de Balneologie
și Fizioterapie condusă din 1949 de prof.de prof.
Dr.Traian Dinculescu. Din 1953, după înființarea
Institutului pentru specializarea și perfecționarea
Medicilor și Farmaciștilor, se formează la Institut
o a doua clinică cu acest profil, condusă de prof.
Dr.I.Opreanu (transferat de la Iași). Din 1957, Prof.
Dr.Tr.Dinculescu, Consilier Ministerial, devine director
al Institutului, pe care-l conduce până în anul 1978.
Din 1973 conducerea catedrei este preluată de
prof.Dr.N.Teleki, care din 1966 până în 1973 este și
director științific al Institutului.
Cercetarea științifică se dezvoltă considerabil în
Institut, în care apar laboratoare de studii geologice,
hidrogeologice,
fizico-chimice,
microbiologice,
bioclimatologice și experimentale ale
surselor
naturale: bioclimat, ape minerale și nămoluri precum
și captări de noi izvoare prin instalații proprii de foraj,
ca și arhitectura balneară. În clinici sunt studiate
efectele terapeutice și de recuperare, atât ale
factorilor balneo-climatici, cât și ale curelor balneare.
În aceeași perioadă se dezvoltă învățământul și
cercetarea științifică în celelalte centre universitare:
Cluj, Iași, Timișoara, Tg.Mureș, apar noi centre
universitare la Constanța, Craiova, Arad, Oradea,
Galați ș.a.. În condițiile dezvoltării industriale
impetuoase apar o serie de aspecte patologice noi,

cuprinse în conceptul de boli de civilizație, dintre
care cele mai importante sunt sindroamele de
dezadaptare a capacității de efort, a sistemului de
termoreglare, efectele poluării atmosferice la care
se adaugă efectele chimice, noile tipuri de alimente,
ale medicației care se dezvoltă în ritm accelerat, ale
substanțelor sintetice care invadează societatea ș.a..
În aceste condiții apar noi aspecte privind profilaxia
primară și secundară, în care rolul stațiunilor
balneare crește considerabil. Concomitent se
dezvoltă metodele terapeutice cu factori fizici, ceea
ce a determinat transformarea fizioterapiei clasice
într-o ramură modernă – medicina fizică. Multiplele
sechele ale bolilor, traumatismelor și accidentelor
rutiere determină dezvoltarea unei noi specialități
medicale – reabilitarea sau recuperarea. În mod firesc
toate aceste cuceriri medicale determină apariția
unei specialități medicale moderne Medicina Fizică și
de Reabilitare, la care se adaugă în țările cu stațiuni
balneo-climatologice și Balneoclimatologia.
În țara noastră acest proces a început în anii
70 când s-au construit spitale de recuperare la Iași
și Cluj, ulterior la Băile Felix, Eforie Nord, precum
și secții de recuperare în toate centrele urbane din
toate județele.
În același timp, Sanatoriile balneare cele mai
importante ale țării, cele din Techirghiol și Mangalia,
au devenit Sanatorii balneare de recuperare.
În condițiile dezvoltării rapide după război a
producțiilor de medicamente și aparatură medicală,
s-au realizat modificări spectaculoase ale asistenței
medicale, în care farmacoterapia a înlocuit în mod
decisiv rolul crenoterapiei dominant din perioadele
anterioare. În schimb, dezvoltarea medicinii fizice
moderne, inclusiv a kinetoterapiei, a condus la
apariția unei noi specialități moderne – recuperarea
- reabilitarea. Stațiunile balneare au preluat și
dezvoltat noile metode fizicale și de kinetoterapie și
au devenit centre de recuperare care dispuneau în
plus de factorii terapeutici naturali.
Progresele rapide în domeniul fiziologiei
termoreglării din Germania și Statele Unite, mai ales,
au permis fundamentarea termoterapiei curative
și profilactice. Institutul de Balneologie a organizat
în perioada anilor 60-70 colective complexe de
specialiști care au făcut cercetări în stațiunile balneare
în colaborare cu medicii balneologi. În stațiunile
de pe litoral m-am implicat personal în studierea
efectelor termoterapiei cu nămol și apă de mare, ca
și în profilaxia primară cu factori termici contrastanțihelioterapie, oncțiuni cu nămol, băi reci în apa mării
sau a lacului Techirghiol, asigurând fundamentarea
științifică a profilaxiei primare, practicate și spontan
de populație, dar și cu precizarea unei metodologii
corecte, ca și a duratei necesare de minimum 10-14
R ev i s t ă de ba l neol ogi e
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zile, repetarea zilnică cu aplicațiile contrastante de 4-6
ori pe zi. Aceste studii le-am efectuat predominent la
Sanatoriul din Techirghiol, cu sprijinul Directoarei de
atunci, Dr.Cornelia Dărângă.
O altă serie de cercetări sistematice au fost
făcute de echipe complexe asupra apei și nămolului
din lacul Techirghiol fizico-chimice, biologice și
topometrice. Este de reamintit contribuția esențială
la studiul florei și faunei lacului ca și a peloidogenezei
pe care le-a făcut cu o pasiune remarcabilă
Dr.Ion Țuculescu, șeful laboratorului de biologie al
Institutului de la înființare. Singura preocupare asupra
biologiei lacului a fost în 1928 a acad.Paul Bujor. În
cercetările sale, Dr.Ion Țuculescu a făcut descoperiri
complexe ale genezei și biocenozele nămolului:
flora și fauna lacului: Claudophora cristalina
(dominantă), specii de alge, bacterii sulfuroase în
floră, ca și Artemia salina și alte specii de artropode,
viermi și protozoare, bacterii, amoebe, rizopode
ș.a.. Cu talentul său în pictură a creat imaginile lor
minuțioase. Rezultatele cercetărilor sale le-a publicat
într-o monografie, „Biodinamica lacului Techerghiol”,
capodoperă în domeniu. Medic modest și interiorizat,
avea și pasiunea picturii fără să expună pânzele sale,
care au fost făcute cunoscute după moartea sa și au
făcut senzație în pictura mondială, din păcate nu în
țara sa, ci în Statele Unite.
Lacul Techirghiol a făcut obiectul și al unor
studii hidrologice și topometrice aprofundate, mai
ales în perioada îndulcirii apei, când au fost necesare
lucrări de amploare și de durată. Declarat prin decrete
regale lac de utilitate publică în 1937, și Monument al
Naturii în 1950, din 1972 protejat prin perimetre de
protecție ale lacului și localității, după 1989 nu mai
are un statut clar, până în anul 2000, când este din
nou declarat zonă protejată și trece în subordinea
Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.
Din păcate, această bogăție naturală inestimabilă a
României este în pericol să fie sacrificată, așa cum s-a
întâmplat cu multe alte bogății ale acestei țări.
După 1989, când majoritatea stațiunilor
balneare au suferit multiple degradări, reduceri de
activitate, chiar închiderea și abandonarea lor, în
Techirghiol activitatea a continuat la același nivel,
sanatoriul a rămas cu același statut, și-a lărgit și
modernizat considerabil dotarea bazei de tratament,
sub conducerea regretatului meu prieten Dr.Moraru
Vlad. În această perioadă și în continuare după 2000,
la Sanatoriul din Techirghiol s-a accentuat activitatea
științifică. Un rol deosebit l-a avut Dr.Olga Surdu, unul
din medicii remarcabili din istoria Techirghiolului,
care a dovedit pasiune pentru studiu și cercetare încă
de la obținerea titlului de medic specialist și a titlului
de doctor în medicină. După înființarea Facultății de
Medicină din Constanța a preluat predarea disciplinei
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noastre, parcurgând întreaga carieră didactică
până la cea de profesor universitar. A continuat cu
perseverență preocupările de cercetare, contribuind
realizarea în Sanatoriu a unui Centru de Cercetare
științifică sub
egida Universității Ovidius din
Constanța, în care cadre didactice fac studii clinice
și experimentale ale climatului, apei și nămolului
lacului, ca și studii privind recuperarea medicală
în stațiune. Prof.Dr.Olga Surdu s-a remarcat și prin
participarea sa la numeroase manifestări științifice
internaționale, la unele fiind aleasă în conducerea
lor. A contribuit la înființarea Asociației Române
de Balneologie și a organizat împreună cu Prof.
Dr.Gelu Onose Primul Congres Mondial al Societății
Internaționale de Hidrologie Medicală concomitent
cu Congresul Societății Române de Medicină Fizică
și Recuperare Medicală în anul 2016, în București, la
Parlamentul României.
Sanatoriul din Techirghiol este membru
al Federației Internaționale de Hidroterapie și
Climatoterapie, ca și al Forumului Internațional
pentru Turismul de sănătate. A participat în 2016 la
Conferința Internațională pentru Protecția Resurselor
Naturale și Managementul Mediului de la București.
Editează o revistă proprie bilingvă Techirghiol, cu
apariție trimestrială, cu conținut științific, dar și din
istoria stațiunii.
La sfârșitul acestei expuneri, cerându-mi scuze
pentru eventuale omisiuni, mai ales din perioada de
când mi-am încheiat activitatea, aș dori să-mi exprim
mulțumiri deosebite managerului Sanatoriului – dnei
Roxana Almășan pentru invitația de participare la
această Conferință. Consider o onoare pentru mine
faptul că mi-a fost dedicată această manifestare.
Deși nu am întâlnit-o și am comunicat doar telefonic,
mărturisesc că am fost impresionat de interesul și
pasiunea sa pentru această manifestare și pentru
sanatoriul pe care-l conduce, deși pregătirea sa este
cea de juristă.
După o activitate de peste jumătate de secol
într-o specialitate medicală în a cărei evoluție am
avut uneori contribuții esențiale, ca profesor la
catedra din București, conducător de doctorat unic în
țară din 1978 până în 1989, director al Institutului de
specialitate până în anul 2000, membru al Academiei
de Științe Medicale, Președinte al Societății de
specialitate, pe care am modernizat-o din 1978,
cu organizarea unor Congrese cu participare
internațională, cred că este firesc să mă bucur că
unii din elevii mei și-au amintit de faptul că dascălul
lor încă este în viață, chiar dacă este aproape
nonagenar. Mărturisesc însă că în același timp a fost
și surprinzătoare această invitație.
Vă mulțumesc încă o dată tuturor și vă urez să
aveți multe reușite în viața profesională și în familie.

EVOLUTION OF TECHIRGHIOL RESORT IN THE HISTORY
OF BALNEAR-CLIMATIC RESORTS IN ROMANIA
Phd. Md. Nicole TELEKI,
member of Academy of Medical Science

This Congress offers me first, after several
years, the special satisfaction to bring together the
two Societies completing, as natural, the modern
speciality of Recovery-Rehabilitation and Physical
Medicine with Traditional Balnear-climatology which
enjoyed, throughout the entire history of our country,
special attention and appreciation for its efficiency,
sometimes essential in the time of mainly empirical
medicine.
Second, I believe that the organisation in
Techirghiol is a happy one, given the exceptional
value of this sea resort on the Romanian seaside, also
unique at international level due to Lake Techirghiol
with its salty water and sapropelic mud accumulated
for thousands of years, with original fauna and flora.
It is hard to specify the history of Techirghiol,
which is lost in the past centuries, going to the
Greco-Roman antiquity. The first information, passed
orally by generations, mentions the origin of the
name Techirghiol (the lake of Tekir) from the time the
seaside was under the occupation of the Ottoman
Empire. The mud unctions represent a form of
therapy mentioned since early Egyptian antiquity.
After Dobrogea passed to Wallachia in 1877,
the local population continued to use unctions
spontaneously, so did the Ottoman population
remaining there. No medical support activities were
mentioned during the first years, its organisation
starting in the second half of the 19th century.
Following the model of balnear resorts started
by the Austro-Hungarian Empire, in Wallachia
there were consistent preoccupations to find
sources of mineral waters, their chemical analysis
and therapeutic efficiency, as well as the activity
of existing balnear resorts - Călimănești, Sărata
Monteoru and others.
Dr. Carol Davila played a special role as general
inspector, who organised Commissions for the study
and analysis of mineral waters in 1856 in Moldova
and in 1865 in the United Principalities. He was
personally involved in balneology studies. In 1863,
he released a memo to doctors and pharmacists in
hospitals and counties, requesting thorough studies
and analyses per seasons for all mineral water in
the counties. In a directive from 1865, he requested
the capitalisation of mineral waters under the
guidance of the General Medical Department. In
1869, he established the „Society of Hydrology” in

Bucharest. The General Dr.Carol Davila created the
School of Medicine in Bucharest in 1853, turned
into the Faculty of Medicine in 1869, ensuring the
training of doctors in Romania. We must outline that
he introduced the study of mineral waters in the
curricula, supplemented by practical demonstrations
in balnear resorts. After the incorporation of the
Faculties of Medicine in Bucharest (1869) and Iași
(1879), 13 of the graduates presented graduation
theses focused on balneology (among which,
Saabner-Tuduri, too).
It is impressive that in Romania, at the end
of the 19th century, the activity of balnear resorts
was regulated under two laws: The law on the
development of balnear establishments, in 1866 and
the Law on the operation of balnear resorts, 1894,
probably worldwide ground breaking.
Techirghiol
enters the attention of the
authorities of that time in 1893 when the Guardians
of Civil Hospitals are notified by the population on
the therapeutic effects of the water and mud in
Lake Techirghiol, known and used by the Turks in a
time when Dobrogea was under the occupation
of the Ottoman Empire. The Guardians procured
a land of 100 hectares on the lake shore and 2
chemists (Popovici and Saligny) analysed the water
and the mud, while Dr. N. Chernbach studied the
therapeutic effects, during 1894-96, and published a
report and papers on the seaside hospitals. He also
proposed a sanatorium to be built for scrofulous
children, commissioned in 1899. On the same year,
M.Georgescu carries out a new analysis of the mud.
During the last years of the century, C.Andronescu
edits a small publication on Techirghiol, while
P.Gărdărianu publishes and article on the sanatorium
in the Annals of the Guardians of Civil Hospitals, and
Luca Teodoroiu and A.Tălășescu publish works on
the effects of sea baths.In 1895, Dr. N. Cherabach
published in Bucharest the paper „Seaside Hospitals
and Techir-Ghiol”. In 1900 prof.Dr.A.Saabner Tuduri
in Bucharest, published the paper „Salty lakes and
bathing establishments in Romania, Techirghiol”.
Early 20th century, the activity of balnear
resorts, including seaside resorts, continues, being
appealing during the warm season for rich people,
less in Techirghiol, which remained a resort for
poor people. Hotels and balnear establishment
continued to be constructed in many resorts, such
R ev i s t ă de ba l neol ogi e
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as Olănești after a local disaster 1903, Călimănești
in1908, Govora, where the first balnear laboratory
in the country is started in 1911 within the baths
and Hotel Palas. Also, the resorts Slănic Moldova,
Băltățești, Lacu Sărat, Amara, Balta Albă, Sărata
Monteoru, Sinaia, Ocnele Mari and other resorts
are established. The research activity continues, as
well as the organisation of annual congresses and
magazines published by the General Association of
Doctors in Romania, those from the period 19101914 being followed by visits to balnear resorts.
New regulations were issued, among which, in
1903, the Regulation for the organisation of Domain
Service in Dobrogea and the Law on the operation
of public balnear resorts in 1909, among which
care the resorts Govora, Călimănești-Căciulata,
Lacu Sărat and Techirghiol are organised as shared
companies for 30-50 years, maintaining the gratuity
for crenotherapy and baths for poor people. In this
period, we can mention one of the seaside medical
personalities, Dr. Dona I. N., chief doctor at Eforie
Hospital and Manager of the Seaside Children
Sanatorium and of Techirghiol balnear resort, as
well as Acad. Victor Gomoiu, surgeon, manager of
the Children Sanatorium in Techirghiol in 1911 who
showed a special interest in the research of the lake
water and mud, as well as of the climate, carrying out
experimental research on radioactivity.
During the First World War in 1914-1918, the
country, both Romanian and the one under AustroHungarian occupation, was the field of intense battles
and severe damages were caused, including in the
balnear-climatic resorts. The Treaty in Versailles then
followed, giving Romania the entire land occupied
mostly by Romanians, namely Transylvania, Banat,
Basarabia and Bucovina, achieving the Greater
Romania (România Mare). As a result, the balnear
patrimony of the country increased significantly,
including many balnear resorts of European
reputation, such as Herculane, Băile Felix, etc. After
the war, significant efforts were made to restore
the country economy and development, also in
balnear-climatic resorts. In 1922, all balnear-climatic
resorts passed under the Ministry of Health which
included a balnear-climatic Inspectorate. Mineral
springs passed under the Ministry of Industry,
obliged to build, by means of an Anonymous Society,
sanatoriums, hotels, medical facilities, etc. In the
same 1922, a royal decree released the Regulation
of balnear-climatic resorts, stating that resorts had
to employ specialised doctors in balneology and
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physiotherapy. In 1925, the Regulation regarding
the speciality of balneology doctor was released. In
1936, the National Office of Tourism is established,
taking over the balnear-climatic resorts as well. In
1943, a new medical law again decided the balnearclimatic resorts to pass under the Ministry of Health,
incorporating a balnear-climatic Division.
The inter-war period brings the development
of balnear resorts and the establishment of the
first scientific and university organisations: Society
of Hydrology and Climatology in 1922, Institute of
Balneology in Bucharest in 1923 and the Department
of Hydro-therapy within the Faculty of Medicine in
Bucharest in 1931, all achieved by a great medical
personality of the time – prof. Dr. Anibal Teohari,
first a professor at the Faculty of Medicine in Iași,
subsequently professor of therapy at the Faculty
of Medicine in Bucharest, in 190 at Brâncovenesc
Hospital. The Institute included three analysis
laboratories for mineral water, biochemistry and
pharmacodynamy, chaired by professor Anibal
Teohari until his death in 1933. He was also the
one to establish, in 1921, upon the initiative
of General Dr. N. Vicol, The Society of Medical
Hydrology and Climatology, endorsed under the law
in 1922. Under his leading, he organised the first
International Congress in Romania - the 5th Congress
of Thalassotherapy in May 1928 in Bucharest and
Constanța. Gen. Dr. Vicol was the President of the
Society, essentially added to the annual organisation
of national Congresses and started the magazine of
bathing establishments, climatic resorts and tourism
(Curierul Băilor, stațiunilor climatice și turismului)
in 1927 and also fought for the recognition of the
speciality of balneologist doctor and for a balnearclimatic law in 1926.
In Cluj, prof. Dr. Marius Sturza, who studied in
Vienna, Paris and Germany, appointed as inspector of
balnear resorts in Transylvania in 1919, established
the first specialised department in 1931, promoting
hydrotherapy, balneotherapy and massage according
to the German model. He established a Clinical
Institute of Balneology and Physiotherapy under
the department. He practised balneology in Sovata
resort, also studying the lake heliothermicity and
developing balnear gynaecology. In Iași, prof. Dr.
Gh.Tudoranu created the balneology education and
chaired an Institute of Balneology as manager. Also in
Iași, prof. Dr. P. Niculescu, a student of prof. Teohari, a
personality of the time, was president of the Society
during 1937-39 and, in 1930, published a Treaty of

physiodynamy (Climatotherapy).
Between the wars, a number of works on
Techirghiol can be mentioned:
-Dr. Al. Crăiniceanu (gynaecologist), professor
in Bucharest, published in 1931 a „Form of
gynaecological therapy” (Formular de terapeutică
ginecologică), which included the physical and
balnear therapeutic methods from Techirghiol –
hydrotherapy, ultraviolet radiations, mud baths.
-Dr. Dona from Techirghiol published, in 1934, a
monograph on the „Women diseases and Techirghiol
treatment” (Bolile de femei și cura de Techirghiol).
-Prof. Dr. Iacobovici in Bucharest included,
in a report presented at the International Congress
of Thalassotherapy in France in 1931, the results
achieved by Dr. Climescu at the sanatorium in
Carmen Sylva (Eforie) for the treatment of coxalgia.
-Dr. Horia Slobozianu, student of Dr. Dona,
paediatrician and child breeding specialist at MovilaTechirghiol resort since1922, carried out research
on the water of the sea and of Lake Techirghiol,
the results being published in 1925 in the paper
@Sun baths and seaside climate” (Băile de soare
și climatul maritim), as well as in a note at the 5th
International Congress of Thalassotherapy in 1928 at
Constanta. During 1929-1932, he published works on
the treatment of rheumatic diseases in Techirghiol
and on sun baths, as well as the monograph „La
cote roumaine de la Mer Noire au point de vue de
la thalassotherapie”. He collaborated on an ongoing
basis with Dr. V. Climescu, orthopaedist surgeon at
the hospital in Eforie Sud, one of the forerunners of
medical balnear recovery in our country. He was a
good friend of the great painters Dr. Țuculescu and
N. Toniza.
Another balneologist of the time who
organised the resorts Eforie Nord and Sud, Techirghiol
was Dr. Movilă, also known as doctor of artists and
writers visiting these resorts: Grigorescu, Luchian,
Iser, Pallady, Petrașcu, Toniza, respectively Blaga,
Delavrancea, Iorga.
During this period, the balnear resorts
developed significantly, being especially visited by
rich social classes.
Unfortunately, the remarkable development
of the economy, education and culture in Romania
between wars was suspended by the Dictate of
Vienna and, especially, by the second world war
during 1941-1945. During the war, the research
activity in balneology reduced significantly, only 2
speciality articles being published during the 5 years.

The Society changed the name into the Romanian
Society of Balneoclimatology, chaired by prof. Dr. M.
Sturza, during 1943-1946, who relocated the clinic
from Cluj to Sibiu after the Dictate of Vienna.
The priority place of balneology in the 19th
century and the first half of the 20th century is
explained by the lack of other therapeutic methods
(pharmaceutical, first of all). We can say that, in this
time, medicine has been mainly empirical, without
scientific evidence to base the methodology used.
The state of medicine fundamentally changed
after the second world war in the 2 halves divided
Europe, the eastern Europe being dominated by the
Soviet Union, with communist ideology imposed
to all satellite countries, the public property being
generalised. The nationalisation of all enterprises
and institutions was also applied in Romania in 1947,
including balnear resorts. The social politics became
a priority in all socialist countries and, balnear resorts
being developed under such conditions, ensuring
treatments for the entire population through unions.
The construction and development of new balnear
resorts, with permanent activity, became a priority
for the Ministry of Tourism, Union Associations
and Insurance Houses for pensioners. A migration
of millions of people from the northern Europe
countries to the Central and Southern Europe
countries occurred, entailing the development of
leisure and treatment tourism. Insurance companies
in some western countries brought the first evidence
on the efficiency of balnear treatments, entailing an
explosion of requests in all resorts, both in western
and eastern Europe. The same phenomenon also
entailed the interest in balneology of the World
Health Organisation, which drafted a series of
regulations in the matter.
In Romania, after the fast construction of a
number of hotels and new seaside resorts, including
balnear treatment bases on the entire Romanian
seaside, a period followed of investments and
modernisation of a large number of balnear resorts
in the country, both under the Ministry of Tourism
and under Unions, Insurance Houses for pensioners
and Cooperative Organisations. Techirghiol balnear
sanatorium is one of the balnear hotels built by
Unions. The poliomyelitis epidemics in the 50’s
caused multiple cases of infantile paralyses. Following
the model in France, 3 recovery sanatoriums were
built for these children in 1952 – Techirghiol, Băile 1
Mai and Gura Ocniței and we can say that Techirghiol
resort had one of the first recovery structures
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in Romania where medical staff was trained,
environments were created and Kinetotherapists
formed, under a great medical personality in
balneology – Dr. Suzana Belc, followed by Dr. Cornelia
Dărângă. The Balnear Sanatorium was organised and
headed by Dr. Suzana Belc, continued by Dr. Dărângă
Cornelia. For a long period, it was headed by Dr.
Vlad Moraru, a great specialist decisively adding to
the modern and complex endowment of this unit
and to the development of medical recovery and
scientific research activities. He organised prestigious
medical events in Techirghiol, frequently attended by
ministers of Health and one of the great admirers of
the sanatorium, out great artist Ion Lucian. He was
permanently concerned with the protection of Lake
Techirghiol and the rational use of mud, given the
water sweetening caused by the addition of fresh
water from agricultural irrigations in Dobrogea. He
also had international achievements, where we
designed, together, a complex recovery base at a
hotel from Saudi Arabia. He was followed by Dr. Iulia
Belc, also a valuable and efficient specialist.
After the nationalisation of the resorts, the
Brâncovenesc hospital is established in Bucharest,
as well as the Institute of Balneology headed by
prof. Marius Sturza, including the Balneology
and Physiotherapy Clinic headed, since 1949, by
prof. Dr. Traian Dinculescu. From1953, after the
establishment of the Institute for the specialisation
and perfection of Doctors and Pharmacists, a second
profile clinic is commissioned, headed by prof. Dr.
I. Opreanu (transferred from Iași). From 1957, Prof.
Dr. Tr. Dinculescu, Ministerial Counsellor, became
the Institute Manager until 1978. From 1973, the
department manager is taken over by prof. Dr. N.
Teleki, who was also the Institute scientific manager
from 1966 to 1973.
The scientific research developed significantly
within the Institute, with geological, hydro-geological,
physical-chemical, microbiological, bioclimatological
and experimental laboratories for natural sources
commissioned: bioclimate, mineral waters and
muds, as well as captures of new springs by means
of own drilling facilities and balnear architecture.
The therapeutic and recovery effects are studied
in clinics, both for the balneo-climatic factors and
for balnear treatments. During the same period,
the education and scientific research also develop
in other university centres Cluj, Iași, Timișoara,
Tg.Mureș, new university centres are established in
Constanța, Craiova, Arad, Oradea, Galați, etc.
With the impetuous industrial development, a
number of new pathological issues emerge, included
in the concept of civilisation diseases, of which the
most important are the syndromes of the lack of
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adaptation of stress capacity, thermal adjustment
system, the effects of atmospheric pollution, plus
chemical effects, new types of food, medication
developed at a fast pace, synthetic substances
invading society, etc. Under such conditions, new
aspects emerge in terms of primary and secondary
prophylaxis, and the role of balnear resorts grows
significantly. At the same time, therapeutic methods
with physical factors also develop, entailing the
transformation of classical physiotherapy into a
modern field - physical medicine. Multiple sequelae
of diseases, injuries and car accidents entail
the development of a new medical speciality rehabilitation or recovery. Naturally, all such medical
achievements entail the birth of a new modern
medical speciality, Physical and Rehabilitation
Medicine, adding the Balneoclimatology in the
countries with balneoclimatological resorts.
In our country, the process started in the 70’s,
when recovery hospitals were built in Iași and Cluj,
and subsequently in Băile Felix, Eforie Nord, as well
as recovery sections within all urban centres in all
counties.
At the same time, the most important balnear
sanatoriums in Techirghiol and Mangalia became
Balnear Recovery Sanatoriums.
Given the fas development after the wars
of drugs and medical devices, spectacular changes
were achieved in medical support, where drug
therapy decisively replaced the role of crenotherapy
which dominated previous periods. In exchange, the
development of modern physical medicine, including
kinetotherapy, entailed the emergence of a new
modern speciality: recovery-rehabilitation. Balnear
resorts took over and developed new physical and
kinetotherapy methods and became recovery centres
benefiting of natural therapy factors.
Fast progresses in the matter of physiology
of thermal adjustment in Germany and the United
States, especially, allowed the treatment and
prophylactic thermotherapy to be substantiated.
The Institute of Balneology organised, in 60’s-70’s,
complex teams of specialists who carried out research
in balnear resorts in collaboration with balneologists.
I was personally involved in the seaside resorts in
the study of thermotherapy effects with mud and
sea water, as well as in the primary prophylaxis with
thermal contrasting factors - wind therapy, mud
unctions, cold baths in the sea water and in Lake
Techirghiol, ensuring the scientific substantiation of
primary prophylaxis, also spontaneously practised
by the population, however with the mention of
the correct methodology, as well as of the required
period of 10-14 days, daily routine with contrasting
applications of 4-6 times a day. I carried out these

studies mainly at Techirghiol Sanatorium, with the
support of the manager Dr. Cornelia Dărângă.
Another series of physical-chemical, biological
and topometry systematic research was carried out
by complex teams on the water and mud in Lake
Techirghiol. It is worth mentioning the essential
contribution to the study of the lake flora and fauna
and the peloidogenesis carried out with remarkable
passion by Dr. Ion Țuculescu, head of biology
laboratory within the Institute since commissioning.
The sole preoccupation on the lake biology was in
1928 by acad. Paul Bujor. Within his research, Dr. Ion
Țuculescu recorded complex discoveries regarding
the mud genesis and biocenosis: the lake flora and
fauna: Claudophora cristalina (dominant), species
of algae, sulphur bacteria in the flora, and Artemia
salina and other species of arthropods, warms
and protozoa, bateria, amoebae, rhizopoda, etc.
With his painting talent, he created their elaborate
images. The results of his research were published
in a monograph, Biodynamics of Lake Techirghiol
(Biodinamica lacului Techerghiol), a masterpiece
in the matter. A modest and solitary doctor, he was
passionate about painting, without showing his
works which were made known to the public after his
death and excited the world painting, unfortunately
not in his country, but in the United States.
Lake Techirghiol was subject to other thorough
hydrology and topometry studies, especially during
the water sweetening, when major and extensive
works were required. Declared under royal decrees
as lake of public utility in 1937, and Natural
Monument in 1950, the lake was protected, starting
with 1972, by protection areas, starting 1989, it
had no clear statute until 2000 when it was, again,
declared as protected area and passed under the
subordination of the Ministry of Waters, Forestry and
Environmental Protection. Unfortunately, this natural
and inestimable wealth of Romania is in danger of
sacrifice, as is the case of many other fortunes in this
country.
After 1989, when most balnear resorts were
subject to multiple degradations, activity cuts and
even closing and abandon, the activity at Techirghiol
continued at the same level, the sanatorium
maintained the statute, enlarged and modernised
significantly the endowments in the treatment
base under the management of my late friend, Dr.
Moraru Vladimir. During this period and after 2000,
the scientific activity at Techirghiol Sanatorium
intensified. Dr. Olga Surdu, one of the remarkable
doctors in the history of Techirghiol, who showed
passion for study and research after obtaining
the title of specialist doctor and medicine doctor,
played a special role. After the establishment of the

University of Medicine in Constanța, she took over
our speciality, going through the entire teaching
career, up to the title of university professor. She
intensely continued the research activities, adding
to the establishment within the Sanatorium of a
Centre of Scientific Research under the supervision
of Ovidius University in Constanța, where professors
carry out clinical trials and experiments on the lake
climate, water, and mud, as well as studies on the
medical recovery in the resort. Prof. Dr. Olga Surdu
distinguished herself also with the participation to
many international scientific events, being elected
in the management of some of this events. She
contributed to the establishment of the Romanian
Association of Balneology and organised, together
with Prof. Dr. Gelu Onose, the first World Congress
of the International Society of Medical Hydrology, at
the same time with the Congress of the Romanian
Society of Physical Medicine and Medical Recovery
in 2016, in Bucharest, at the Romanian Parliament.
Techirghiol Sanatorium is member of the World
Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy,
as well as of the International Forum for Health
Tourism, She attended in 2016 the International
Conference for the Protection of Natural Resources
and Environmental Management in Bucharest.
She edits her own bilingual magazine Techirghiol,
quarterly released, with scientific content and the
history of the resort.
At the end of this presentation, I apologise
for the possible omissions, especially for the time
following the end of my activity, and I wish to forward
special thanks to the manager of the Sanatorium Mrs. Roxana Almășan for the invitation to participate
at this Conference. It is an honour to have this event
dedicated to me. Although I did not meet her and
we only discussed by telephone, I confess that I was
impressed by her interest and passion in this event
and in the Sanatorium she manages, although she
trained as a jurist.
After an activity of more than half century
in a medical speciality in the evolution of which
I sometimes had essential contributions, as
professor at the department in Bucharest, doctorate
coordinator unique in the country between 1978
and 1989, manager of the Speciality Institute until
2000, member of the Medicine Academy, President
of a profile Society I modernised from 1978, the
organisation of some Congresses with international
participation, I believe it is natural to rejoice that
some of my students remembered their tutor is still
alive, even if close to his nineties. I must confess that,
at the same time, this invitation was surprising.
Thank you all, once more and I wish you many
successes in the professional and family life.
R ev i s t ă de ba l neol ogi e

29

SBRT ÎN CADRUL NOII STRATEGII EUROPENE DE
DIGITALIZARE A TURISMULUI MEDICAL
“CONNECTING EUROPE THROUGH INNOVATION”

O delegaţie română, formată din manager
Elena-Roxana Almăşan şi director medical ElenaValentina Ionescu din partea Sanatoriului Balnear
şi de Recuperare Techirghiol a participat, la sfârșitul
lunii martie a.c., la Madrid, la o întâlnire sub genericul
“Connecting Europe through Innovation”.
Evenimentul a fost organizat la sediul biroului
din Madrid al Parlamentului European de către
eurodeputata Claudia Ţapardel, în calitate de Copreşedinte al Intergrupului pentru Dezvoltarea
Turismului şi Patrimoniu Cultural din Parlamentul
European. În afară de reprezentanţii Parlamentului
European, la eveniment au mai participat membri
ai Organizaţiei Mondiale a Turismului, Ministerul
Turismului din Romania şi Malta, alături de
reprezentanţi ai companiilor publice şi private direct
implicate în activitatea de turism medical, transport
şi informatizarea serviciilor. La această acţiune au fost
prezenţi peste 100 de participanţi din aproape toate
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ţările Uniunii Europene.
Scopul evenimentului a fost de a aduce
împreună reprezentanţi ai instituţiilor europene,
asociaţii de turism şi autorităţi regionale, pentru a
discuta potenţialul de digitalizare a serviciilor turistice
din Europa, scoţând în evidenţă nevoia de coordonare
a serviciilor informatice la nivel european. Scopul
participării delegaţiei Sanatoriului Balnear şi de
Recuperare Techirghiol a fost reprezentarea României
în cadrul noii strategii europene de digitalizare
a turismului medical, precum şi identificarea
modalităţilor prin care acest domeniu poate contribui
la promovarea asistenţei medicale românesti la nivel
european.
Prezența românilor la această manifestare
contribuie
major
la
creşterea
vizibilităţii
internaţionale cu potenţial de dezvoltare a turismului
medical pe planul asistenţei medicale balneare,
cercetarea factorilor terapeutici naturali, cât şi

sublinierea implicării României în dezvoltarea
durabilă a turismului medical în cadrul informatizării
globale.
Cuvântul de deschidere a fost adresat
participanţilor de către eurodeputata Claudia
Ţapardel, alături de Edward Zammit Lewis, Ministrul
Turismului din Malta şi de Taleb Rifai, Secretarul
General al Organizaţiei Mondiale a Turismului.
Ţapardel sustine că revoluţia tehnologică trebuie să
aibă accent pe nevoile cetăţeanului, cu intenţia de
a oferi un feedback în timp real la aşteptările sale.
Totodată, supune atenţiei noastre faptul că există
probleme de conectivitate, iar unul din punctele pe
care trebuie pus accent este modul în care putem
permite IMM-urilor europene de turism de a profita
de ceea ce piaţa unică digitală are de oferit.
Din partea Maltei, Edward Zammit Lewis
încurajează inovarea şi creşterea conectivităţii
între toate statele membre ale Uniunii Europene,
accectuând faptul că digitizarea domină toate
aspectele economiei globale şi schimbă rapid modul
în care oamenii gândesc şi trăiesc, iar obiectivul cel
mai important este acela de a îmbunătăţi accesul la
bunuri şi servicii digitale.
Taleb Rifai ne asigură de sprijinul şi implicarea
Organizaţiei Mondiale a Turismului în conectarea
Europei prin inovare, ceea ce va duce la crearea unei

experienţe de călătorie fluide. Conectarea Europei
prin inovare înseamnă susţinerea creşterii sectorului
turistic, crearea mai multor locuri de muncă şi
folosirea turismului ca instrument de dezvoltare
pentru întreaga populaţie, urbană şi rurală din
Europa.
Cu același prilej au fost dezbătute prin discuţii
interactive cu toţi participanţii două paneluri
“Connecting Europe through smart mobility” şi
“Assisting European tourism SMEs in navigating the
digital landscape”, axate pe rolul inovaţiei pentru
mobilitatea transfrontalieră, dar şi pe identificarea de
mecanisme de dezvoltare a pieţei digitale.
Cuvântul de închidere a fost susţinut de către
Maria Andreas Marin, directorul Biroului din Madrid
al Parlamentului European, care a precizat paşii pe
care Comisia Europeană i-a făcut în ultimii ani pentru
a identifica şi atinge obiectivele turismului, precum
şi nevoia implicării sectorului privat în digitalizare.
Concluziile au fost punctate de către Mircea Dobre,
Ministrul Turismului din România, care a subliniat că
unul din punctele pe care trebuie pus accent este
modul în care profităm de ceea ce piaţa unică digitală
are de oferit şi că acest subiect este fundamental
pentru industria noastră de turism pentru a încuraja
inovarea şi creşterea conectivităţii.
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O MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ DE SUCCES
Constantin MUNTEANU

Consorțiul format din Societatea Română de
Recuperare, Medicină Fizică și de Balneoclimatologie,
Asociația Română de Balneologie, RoSCos și RoSNeRa,
afiliate la Asociația Medicală Română, împreună cu
Universitatea “Ovidius” și Spitalul Clinic Județean
de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța a
organizat la Universitatea Ovidius din Constanța, în
perioada 3 - 5 Septembrie 2017, Conferința Națională
Interdisciplinară, cu participare international cu tema
„Abordări comprehensive în problematica durerii și
în patologia vertebro-medulară - în contextul marcării
Zilei internaționale a leziunilor mielice (SCI Day)”
Manifestarea a debutat, conform programului
stabilit de către organizatori,
cu alocuțiunile
președinților Conferinței, Prof. univ. dr. Gelu Onose
– Președinte de Onoare Executiv al SRMFRB,
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”,
CSIII Biol sp. dr. Constantin Munteanu – Președinte
al Asociației Române de Balneologie, Conf. univ.
dr. Dan Iliescu – Decan al Facultății de Medicină a
Universității ”Ovidius”, Constanța, Președinte de
onoare al Conferinței - Prof. Univ. Dr. Sorin Rugină –
Rector Universitatea ”Ovidius”, Constanța, alături
de invitați Șef Lucrări Dr. Cătălin Grasa – Manager
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ap. Andrei”
Constanța, Conf. Univ. Dr. Olga Surdu – Universitatea
”Ovidius”, Constanța, Director Adjunct EPSOLOR
Anne Laure Henry din Franța, Dr. Doinița Oprea –
reprezentant al Sanatoriului Balnear și de Recuperare
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Techirghiol. În cadrul festivității de deschidere
Acad. Prof. Univ. Dr. Constantin Ionescu-Tîrgoviște –
Președinte al Asociației Medicale Române, a transmis
online un mesaj de salut și susținere a evenimentului.
Au participat peste 120 de specialiști, fiind
înregistrate 42 de lucrări, acceptate de comitetul
științific, dintre care 8 lucrări Poster și 34 lucrări cu
prezentare orală în cadrul conferinței. De precizat
că 3 dintre posterele trimise spre evaluare în cadrul
conferinței participă și la concursul internațional de
postere dedicat prevenției traumatismelor vertebromedulare organizat de către ISCoS și OMS.Programul
social a decurs de asemenea în conformitate cu
planificarea anunțată de organizatori. În cadrul
Gala Dinner, Co- Președinții Conferinței: Prof. univ.
dr. Gelu Onose – Președinte de Onoare Executiv al
Societății Române de Medicină Fizică, Recuperare
și Balneoclimatologie, Universitatea de Medicină și
Farmacie ”Carol Davila,” și CSIII Biol sp. dr. Constantin
Munteanu – Președintele Asociației Române de
Balneologie, alături de Dr. Ciprian-Marius Bărbulescu
– Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ap.
Andrei” Constanța, Vicepreședinte al Comitetului
de Organizare, au înmânat în semn de recunoaștere
și apreciere, Placheta Conferinței, următoarelor
instituții și sponsori: Universitatea „Ovidius” din
Constanța, EPSOLOR din Franța, Spitalul Clinic
Județean de Urgență „Sf. Ap. Andrei” Constanța,
Dr.Reddy’s – Sponsor de Platină al evenimentului.

De asemenea au fost acordate trofee ale conferinței
sponsorilor Gold și Silver.
Programul conferinței a inclus 4 simpozione
ale industriei de profil, desfășurate în cadrul pauzelor
de cafea / ceai, separat de programul științific al
conferinței.
Pentru evaluarea posterelor, a fost constituită
Comisia de Evaluare a Posterelor, componența
acesteia fiind desemnată de comitetele Științific și
de Organizare și anunțată în cadrul Galei Dinner,
formată din Președinte, Prof. univ. dr. Liviu Lazăr –
Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină,
și membrii: Conf. dr. Camelia Ciobotaru, Șef Lucrări
dr. Consuela Brăilescu - Universitatea de Medicină
și Farmacie ”Carol Davila”, Șef Lucrări dr. Gabriela
Dogaru - Universitatea de Medicină și Farmacie
”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și Dr. Daniela Profir –
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol.
Conferința a cuprins în cea de a treia zi
de desfășurare 3 acțiuni dedicate marcării zilei
internaționale a leziunilor medulare - World SCI Day,
stabilită de către Organizația Mondială a Sănătății
(OMS) și Societatea Internațională a Măduvei Spinării
(ISCoS) încă de anul trecut și fixată pentru data de 5
Septembrie a fiecărui an.
Astfel, pe 5 Septembrie 2017, în cea de a treia
zi a conferinței, au avut loc: o sesiune științifică cu
lucrări de specialitate cu tematică preponderent
de profil; un workshop interactiv - Cateterizare
intermitentă - demonstrații cu caracter aplicativ
pe manechin susținut de Prof. Univ. dr. Gelu Onose
și Irina Vasile, reprezentant Pharma Telnet, care a

asigurat suportul material necesar;
Momentul culminant al zilei internaționale a
leziunilor mielice - SCI Day s-a desfășurat la Sanatoriul
Balnear și de Recuperare Techirghiol printr-o
transmisiune Skype live qvadruplex între Techirghiol
– România, Localitatea Lorquin – Franța, Maison
Oberkirch – Strasbourg și Hammam Chellala GuelmaAlgeria. În cadrul evenimentului au rostit scurte
alocuțiuni Prof. univ. dr. Gelu Onose, Director Adjunct
EPSOLOR Anne Laure Henry din Franța, Primarul
localității Lorquin din Franța, Secretarul Primăriei
Techirghiol, Nicolas Kaempf, Maison Oberkirch,
Strasbourg.
La festivitățile de la Sanatoriul Balnear și de
Recuperare Techirghiol, organizatorii români au
înmânat Doamnei Anne Laure Henry, în calitate de
reprezentant al Primăriei localității Lorquin din Franța
și Secretarului Primăriei Techirghiol plachete omagiale
dedicate marcării zilei internaționale a leziunilor
mielice – World SCI Day pentru a sublinia excelenta
colaborare bilaterală în cadrul evenimentului.
Caracteristicile esențiale din punct de vedere
științific și practic ale conferinței au fost inter-/
multidisciplinaritatea precum și aspectul multimodal
și de actualitate atât a lucrărilor științifice prezentate
cât și a includerii în prgramul manifestării a marcării
Zilei Internaționale a leziunilor medulare – World SCI
Day, exact la data din calendar stabilită de ISCoS și
OMS. Putem considera Conferința un deosebit succes
și credem că avem toate premisele pentru a spera ca
aceasta să devină o manifestare anuală de tradiție
care să păstreze macheta reușită a evenimentului.

A SUCCESSFUL SCIENTIFIC EVENT
Constantin MUNTEANU

The consortium consisting of the Romanian
Society of Physical Medicine, Recovery and
Balneoclimatology, the Romanian Association of
Balneology, RoSCos and RoSNeRa, affiliated with
the Romanian Medical Association, together with
„Ovidius” University and the Clinical Emergency
County Hospital „Sf. Apostol Andrei” in Constanța
organised at Ovidius University in Constanța, in
the period 3 - 5 September 2017, the National
Interdisciplinary Conference, with international
participation, focused on the topic „Comprehensive
approaches of pain issues and spinal cord pathology to mark the Spinal Cord Injuries World Day (SCI Day)”
The event started, according to the schedule
set by the organisers, with the speeches of the
Conference presidents, Prof. univ. dr. Gelu Onose
– Honourable Executive President of SRMFRB,
University of Medicine and Pharmacy ”Carol Davila”,
CSIII Biol sp. dr. Constantin Munteanu – President of
the Romanian Association of Balneology, Conf. univ.
dr. Dan Iliescu – Dean of the Faculty of Medicine
within ”Ovidius” University, Constanța, Honourable
President of the Conference - Prof. Univ. Dr. Sorin
Rugină – Rector of ”Ovidius” University, Constanța,
together with the guests Head of works Dr. Cătălin
Grasa – Manager Clinical Emergency County Hospital
„Sf. Ap. Andrei” Constanța, Conf. Univ. Dr. Olga Surdu
– ”Ovidius” University, Constanța, Vice-Manager
EPSOLOR Anne Laure Henry in France, Dr. Doinița
Oprea – representative of Techirghiol Balnear and
Recovery Sanatorium. Within the opening ceremony,
Acd. Prof. Univ. Dr. Constantin Ionescu-Tîrgoviște –
President of the Romanian Medical Association sent
an online message welcoming and endorsing the
event. Over 120 specialists were present, 42 works
submitted and accepted by the scientific committee,
of which 8 Poster works and 34 oral presentations
during the conference. It worth mentioning that
3 of the posters sent for assessment within the
conference also participate to the international
posters contest dedicated to the prevention of spinal
cord injuries organised by ISCoS and WHO. The social
programme also developed according to the planning
communicated by organisers. Within the Dinner
Gala, the conference co-presidents> Prof. univ. dr.
Gelu Onose – Honourable Executive President of the
Romanian Society of Physical Medicine, University
of Medicine and Pharmacy ”Carol Davila”, CSIII
Biol sp. dr. Constantin Munteanu – President of the
Romanian Association of Balneology, together with
Dr. Ciprian-Marius Bărbulescu – Clinical Emergency
County Hospital „Sf. Ap. Andrei” Constanța, VicePresident of the Organisation committee, awarded
the Conference Plaque as a sign of recognition
and appreciation to the following institutions and
sponsors: „Ovidius” University in Constanța, EPSOLOR
in France, Clinical Emergency County Hospital „Sf. Ap.
Andrei” Constanța, Dr.Reddy’s – Platinum Sponsor of
the event. Also, conference trophies were awarded
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to the Gold and Silver Sponsors.
The conference programme included 4
symposia of the profile industry, carried out
within the coffee / tea breaks, separate from the
conference scientific programme. In order to assess
the posters, the Poster Assessment Commission was
established, its structure being set by the Scientific
and Organisation committees during the Dinner Gala,
consisting of President, Prof. univ. dr. Liviu Lazăr –
University of Oradea, Faculty of Medicine and the
members: Conf. dr. Camelia Ciobotaru, Head of works
dr. Consuela Brăilescu - University of Medicine and
Pharmacy ”Carol Davila”, Head of works dr. Gabriela
Dogaru - University of Medicine and Pharmacy ”Iuliu
Hațieganu” Cluj-Napoca and Dr. Daniela Profir –
Techirghiol Balnear and Recovery Sanatorium.
On the third day, the conference included
3 actions dedicated to the spinal cord injuries
World Day - World SCI Day set by the World Health
Organisation (WHO) and the International Spinal
Cord Society (ISCoS) last year and set for the 5th of
September each year.
Thus, on September 5th, 2017, on the
third day of the conference, the following were
organised: a scientific session with specialised
papers focused mainly on the profile; an interactive
workshop - Intermittent catheterisation - applicative
demonstrations on a dummy held by Prof. Univ.
dr. Gelu Onose and Irina Vasile, representative of
Pharma Telnet, providing the necessary material
support; The apex of the spinal cord injuries world
day- SCI Day, was organised at Techirghiol Balnear and
Recovery Sanatorium through a Skype live, quadruple
transmission between Techirghiol – Romania,
Lorquin – Franța, Maison Oberkirch – Strasbourg
and Hammam Chellala Guelma- Algeria. During the
event, short speeches were given by Prof. univ. dr.
Gelu Onose, Vice-Manager EPSOLOR Anne Laure
Henry in France, the Mayor of Lorquin in France, the
Secretary of Techirghiol Town Hall, Nicolas Kaempf,
Maison Oberkirch, Strasbourg.
Within the festivities at Techirghiol Balnear
and Recovery Sanatorium, the Romanian organisers
awarded Mrs. Anne Laure Henry, as representative of
the Town Hall in Lorquin, France and the Secretary of
Techirghiol Town Hall, anniversary plaques dedicated
to the spinal cord injuries world day - World SCI Day
to outline the excellent bilateral collaboration within
the event. The essential scientific and practical
characteristics of the conference were the inter- /
multi-disciplinary nature, as well as the multi-modal
and current aspect of the both scientific papers
presented and of the inclusion in the event schedule
of the spinal cord injuries world day - World SCI Day
precisely on the calendar day set by ISCoS and WHO.
We can consider the conference as a special success
and we believe we have all premises to hope it will
turn into an annual traditional event maintaining the
success line of the event.

VITAMINA D – O NOUA ABORDARE ȘTIINȚIFICĂ?
Prof. Univ. Dr. Elvira CRAIU

Vitamina D reprezintă o grupă de vitamine
liposolubile, în plină cercetare științifică; are două
forme principale:
vitamina D2 (ergocalciferol) și vitamina D3
(colecalciferol).
Chimistul german Adolf Windaus descopera
în 1920 structura chimica a formelor vitaminei D,
primind pentru descoperirea sa, premiul Nobel
pentru chimie (1928).
Vitamina D este direct implicată în
metabolismul osului; organele țintă asupra cărora
acționează derivații săi activi sunt diverși: intestinul,
osul, rinichiul, paratiroida și mușchiul. Totuși,
importanța principală a vitaminei D în homeostazia
calciului și a fosforului este asigurată de hormonul
paratiroidian.
Sinteza vitaminei D prin expunerea la razele
ultraviolete depinde de anotimp, latitudine,
momentul zilei, prezența norilor, a poluării, a culorii
naturale a pielii (rasa albă sau neagra) și a factorilor
de protectie solară aplicati tegumentar etc
Populația la risc în caz de deficiență a vitaminei
D este diversă: copiii și adolescenții, copiii alimentați
exclusiv la sân până după vârsta de 3 ani, vârstnicii,
bolnavii diabetici, cei cu patologie tiroidiană, cancer,
boli autoimune etc.
In prezent, concentrația sanguină a vitaminei D
(25-OH D concentration) se clasifică astfel:
- concentrație suficientă peste 30 ng/mL,
- concentrație insuficientă 21-29 ng/mL,
- concentrație deficitară sub 20 ng/mL.
Sursele natural de vitamina D sunt multiple,
dar cu imapact diferit individual și anume:
- soarele și regiunea geografică de domiciliu:
regiunile nordice ale globului nu beneficiază de
expunerea suficientă la soare;
- efectul benefic îl aduce vara și expunerea la
soare, predominent în jurul orelor 10-13;
- norii, poluarea, îmbrăcămintea, loțiunile
solare, culoarea pielii sunt factori pro- și contra
absorbției naturale de vitamină D;
- dieta nu este principala sursă de vitamina
D, desi, în cantități mai mici sau mai mari, există
în alimentația naturală (ex. pește, carne, legume,
gălbenuș de ou, produse lactate etc).

Cele mai frecvente boli, însă, în care
hipovitaminoza D apare sunt multiple și variate:
rahitismul, osteoporoza,hipoparatiroidia cronică,
hipertiroidia, insuficiența renală cronică, posttratament prelungit anti-epileptic (ex.fenobarbital,
fenitoin) etc.; mai nou, ateroscleroza, cancerul
(mai ales cancerul de colon, de sân, cancerul
pancreatic, de prostată etc.), diabetul, depresia,
boli autoimmune (ex.tiroidita Hashimoto, boala
celiacă, colita ulcerativă, poliartrita reumatoidă,
astmul bronșic, boala Adisson, psoriazisul etc) și mai
ales, tratamentul cu statine, oboseala musculară
(altfel spus, miopatia indusă de statine) și sindromul
oboselii cronice sunt în curs de cercetare asiduă în
toată lumea științifică.
Cercetările clasice au demonstrat mai multe
particularități ale deficienței vitaminei D:
- apare la orice vârstă, dar mai frecvent este
diagnosticată la copii după apariția rahitismului și
este ignorată la vârsta adultă;
- nu apare în exclusivitate în anumite zone
geografice, mai mult sau mai puțin însorite sau/și la
populația albă sau neagră etc.;
- remarcăm în plus, stilul de viață modern
care nu favorizează expunerea la soare (stress,
sedentarism, mers cu mașina ore în șir etc), dar
și poluarea excesivă, mai ales din marile orașe și
anumite impuneri religioase (acoperirea feței și a
restului corpului), malnutriția;
- ignorăm factorii predispozanți și anume:
obezitatea, apneea în somn, bolile renale și hepatice
cronice, bolile autoimmune, boli infecțioase
repetitive (mai ales infecția cu Clostridium difficile,
tot mai frecventă), anumite medicamente
Interacțiunea dintre vitamina D și medicamente
este extrem de complexă:
- unele medicamente cresc metabolismul
vitaminei D și determină scaderea concentrației
sale
plasmatice:
fenitoina,
fenobarbitalul,
carbamazepina
(antiepileptice),
rifampicina,
izoniazid(antituberculoase), barbiturice, heparina,
medicația orală antifungică (ex.ketoconazol);
- folosirea îndelungată a corticosteroizilor
poate determina hipocalcemie și osteoporoză;
- din contră, administrarea concomitentă
R ev i s t ă de ba l neol ogi e
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a diureticelor tiazidice și a vitaminei D poate
determina hipercalcemie la pacienții cu hipotiroidie
sau administrarea concomitentă a digoxinului și
a vitaminei D poate conduce la hipercalcemie și
aparitia aritmiilor cardiace.
In acest context, este indicată măsurarea
periodică a vitaminei D la nivelul populației la risc
care să se realizeze în ultimele luni din iarnă, perioadă
în care razele ultraviolete naturale nu au avut timp să
influențeze sinteza naturală a vitaminei D; aceasta
indicație rezidă din studiul NHANES III (National
Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994,
39695 persoane, copii peste 2 ani și populație adultă
până la 80 ani) care a sezizat această precauție ca
viabilă.
Primle studii clinice care au evidențiat riscul
pentru boli cardiovasculare (hipertensiunea arterială,
cardiopatia ischemică, arteriopatii etc) la bolnavii cu
hipovitaminoză D au fost: studiul Framingham, 2008,
SUA (peste 1700 bolnavi urmăriți 5,4 ani), studiul
Harvard, 2008, SUA (peste 18 000 bolnavi urmăriți
în medie 10 ani); și au urmat nenumărate studii
care au demonstrat legătura dintre hipovitaminoza
D și principalele boli cardiovasculare și mai ales,
declanșarea lor.
Mai recent, cercetarea clinică a condus la
observația că cca 20% dintre reacțiile adverse ale

tratamentului cu statine sunt legate de oboseală
și dureri musculare, dar și de concentrația
scăzută sanghină de vitamină D. La acești bolnavi,
refacerea nivelului normal seric de vitamină D, prin
suplimentare orală, a permis ca 91 % dintre pacienți
să reia tratamentul cronic cu statine cu success.
Un alt fapt clinic și ulterior multe studii și
metaanalize au evidențiat că unele statinele, în
tratament cronic, induc mialgii, mai ales la bolnavii
cu hipovitaminoză D. Este cunoscut faptul că
statinele sunt metabolizate prin inhibiția citocromului
P450, CYP3A4,dar prin inhibiția competitivă la nivelul
CYP3A4, statinele pot să crească concentrația de
vitamină D; suplimentarea orală a vitaminei D, mai
ales la valori sub 20 ng/mL va conduce la posibilitatea
administrării statinei respective cu success, respectiv
cu ameliorarea toleranței la statine.
La congresul European de Endocrinologie din
mai 2017 de la Lisabona, Portugalia s-a evidențiat
o altă valență a suplementării vitaminei D în caz de
sterilitate primară, prin sindromul ovarului polichistic.
Desigur, subiectul deschide un areal vast
de cercetare clinică și studii de specialitate pentru
a înțelege căile complexe prin care vitamina D și
statinele pot să se influențeze reciproc și până la ce
nivel.

VITAMIN D - A NEW SCIENTIFIC APPROACH?
PhD Univ. Prof. MD Elvira CRAIU

Vitamin D represents a group of liposoluble
vitamins in full scientific research; has two main
forms:
Vitamin D2 (ergocalciferol) and vitamin D3
(colecalcipherol).
German chemist Adolf Windaus discovers
in 1920 the chemical structure of vitamin D forms,
receiving for his discovery the Nobel Prize for
chemistry (1928).
Vitamin D is directly involved in bone
metabolism; the target organs on which its active
derivatives acts are: the intestine, the bone, the
kidney, the parathyroid and the muscle. However,
the primary importance of vitamin D in calcium and
phosphorus homeostasis is the parathyroid hormone.
The synthesis of vitamin D by exposure to
ultraviolet rays depends on the season, latitude, time

36

Te c h i rg h i o l

of day, the presence of clouds, pollution, natural skin
colour (white or black) and of sunscreens applied to
the skin.
The D-vitamin lack at-risk population is diverse:
children and adolescents, children exclusively breastfed until 3 years of age, elderly people, diabetic
patients, those with thyroid pathology, cancer,
autoimmune diseases, etc.
Presently, vitamin D blood concentration (25OH D concentration) is classified as follows:
- sufficient concentration over 30 ng / mL,
- insufficient concentration 21-29 ng / mL,
- deficient concentration below 20 ng / mL.
Natural sources of vitamin D are multiple, but
with different individual impact, namely:
- the sun and the geographical region of
domicile: the northern regions of the globe do not

benefit from sufficient exposure to the sun;
- the beneficial effect is brought by summer
and exposure to the sun, predominantly around 10
am-13 pm;
- clouds, pollution, clothing, sun lotions, skin
colour are pros and cons for the natural absorption
of vitamin D;
- diets are not the main source of vitamin D,
although they are present in natural food in smaller
or bigger quantities (eg fish, meat, vegetables, egg
yolk, dairy products, etc.).
The most common diseases, however, in which
D hypovitaminosis appears are multiple and varied:
rachitis, osteoporosis, chronic hypoparathyroidism,
hyperthyroidism, chronic renal failure, prolonged
anti-epileptic
treatment
(eg
phenobarbital,
phenytoin) etc .; more recent, atherosclerosis, cancer
(especially colon, breast, pancreatic, prostate cancer,
etc.), diabetes, depression, autoimmune diseases
(eg Hashimoto’s thyroiditis, celiac disease, ulcerative
colitis, rheumatoid arthritis, bronchial asthma,
Adisson, psoriasis, etc.) and, in particular, statin
treatment, muscle fatigue (in other words, statininduced myopia) and chronic fatigue syndrome are
being investigated throughout the scientific world.
Classical research has demonstrated several
features of vitamin D deficiency:
- appears at any age, but more commonly
diagnosed in children after occurrence of rachitis and
is ignored in adulthood;
- does not appearing exclusively in certain
geographical areas, more or less sunny, and / or the
white or black population etc .;
- we also note the modern lifestyle that does
not favour exposure to the sun (stress, sedentarism,
car driving for hours etc.), but also the excessive
pollution, especially in large cities, and certain
religious customs (covering the face and the rest of
the body ), malnutrition;
- we ignorepredisposing factors, namely:
obesity, sleep apnea, chronic kidney and liver disease,
autoimmune diseases, repetitive infectious diseases
(especially Clostridium difficile infection, more and
more common), certain medication
The interaction between vitamin D and drugs
is extremely complex:
- some medicines increase the metabolism
of vitamin D and cause decreased plasma levels:
phenytoin,
phenobarbital,
carbamazepine
(antiepileptics),
rifampicin,
isoniazid
(antituberculous), barbiturates, heparin, oral
antifungal medication (eg.ketoconazole)
- prolonged use of corticosteroids may cause
hypocalcaemia and osteoporosis;
- conversely, concomitant administration

of thiazide diuretics and of vitamin D may cause
hypercalcaemia in patients with hypothyroidism or
concomitant administration of digoxin and vitamin
D may lead to hypercalcaemia and the occurrence of
cardiac arrhythmias.
In this context, it is advisable to periodically
measure vitamin D in the population at risk which
shall be achieved in the last months of winter, during
which natural ultraviolet rays did not have time to
influence the natural synthesis of vitamin D; this
indication is based on NHANES III (National Health
and Nutrition Examination Survey, 1988-1994, 39,695
persons, children over 2 years and adult population
up to 80 years) who considered this precaution as
viable.
The first clinical trials that highlighted the risk
for cardiovascular diseases (arterial hypertension,
ischemic heart disease, arteriopathy, etc.) in patients
with D hypervitaminosis were: Framingham 2008,
USA (over 1700 patients studied 5.4 years), Harvard
study 2008, USA (over 18,000 patients tracked on
average of 10 years); and there have been countless
studies that have demonstrated the link between D
hypervitaminosis and major cardiovascular disease,
and especially their triggering.
More recently, clinical research has led to the
observation that about 20% of the side effects of
statin treatment are related to fatigue and muscle
pain, but also to low vitamin D blood levels. In these
patients, restoring the normal serum vitamin D levels,
by oral supplementation, allowed 91% of patients to
resume chronically statin treatment successfully.
Another clinical fact and subsequent study
and meta-analyzes have shown that some statins
in chronic treatment induce myalgia, especially
in patients with D hypervitaminosis. It is known
that statins are metabolized by cytochrome P450,
CYP3A4 inhibition, but by competitive inhibition at
CYP3A4 levels, statins may increase the vitamin D
concentration;
Oral supplementation of vitamin D, especially
at values below 20 ng / mL, will result in the
possibility of successful statin administration, namely
by improving statin tolerance.
At the European Endocrinology Congress
in May 2017 in Lisbon, Portugal, another valence
of vitamin D supplementation was revealed in the
case of primary sterility, by means of the polycystic
ovarian syndrome.
Of course, the subject opens a vast field of
clinical research and specialty studies in order to
understand the complex pathways through which
vitamin D and statins can influence each other and
to what level.
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”MAȘINĂRIA” DE SĂNĂTATE
Invitați la Zilele orașului Techirghiol,
reprezentanți ai primăriei din Tekirdag, Turcia, au
dorit să viziteze și Sanatoriul Balnear și de Recuperare
și să poarte o discuție cu managerul instituției, Elena
Roxana Almășan.
Delegația a fost condusă de Mehmet Hilmi
Issever, viceprimarul din Tekirdag, însoțit de trei
consilieri locali, Sebahattin Tiriaki Oglu, Ruștu Ozgun
și Vejsel Kaplan și acompaniați de consilierul local
Doina Marinela Babanica.
Pe harta lumii există două oraşe cu nume
asemănătoare: Techirghiol şi Tekirdag, în Turcia. Lac
vărgat şi deal vărgat ar fi traducerea în româneşte a
celor două nume turceşti.
În şedinţa ordinară din 9 septembrie 1999,
Consiliul local a aprobat înfrăţirea dintre oraşele
Techirghiol şi Tekirdag-Turcia, dar acordul de înfrăţire
s-a semnat în anul 2000 şi tot atunci o delegaţie
română a participat pentru prima dată în Turcia la
„Festivalul cireşului”. Un festival eclectic, ajuns la
a 38-a ediţie, din care la ultimele trei a participat şi
ansamblul folcloric din Techirghiol.
Tekirdag este un oraş mult mai mare decât
fratele lui din România, întemeiat în 1840, cu o
frumoasă istorie, are peste 100.000 locuitori,
constituie un grânar al Turciei, cu multe unităţi
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de industrie uşoară, pentru producerea şi
comercializarea produselor agricole, universitate,
are o intensă viaţă culturală. Port comercial la Marea
Marmara.
Vizita delegației turce la Sanatoriul Balnear
și de Recuperare Techirghiol s-a axat pe o mai bună
cunoaștere a capacităților de recuperare a pacienților,
paleta afecțiunilor care pot fi ameliorate prin nămolul
de Techirghiol, o posibilă promovare și colaborare în
vederea extinderii turismului balnear între cele două
localități.
Viceprimarul Mehmet Hilmi Issever are doar
cuvinte de laudă despre Techirghiol: un oraș frumos,
un loc liniștit, plăcut. Este un loc special pentru a te
odihni. Simte că aici este o mare familie în care se
găsește și el confortabil.
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol
funcționează ca o adevărată mașinărie de sănătate.
Pacienții se simt în largul lor, nu este nimeni bolnavbolnav. Personalul medical este blând, se vede după
fețele oamenilor, tronează o atmosferă bună, plăcută,
liniștitoare.
Sebahattin Tiriaki Oglu: Un mesaj pentru
locuitorii din Tekirdag: veniți la Techirghiol să vă
căutați sănătatea. Femeilor nu le plac bărbații
bolnavi.

THE „MACHINERY” OF HEALTH
Guests of Techirghiol City Day, representatives
of Tekirdag City Hall, Turkey, also wanted to visit
the Balneary and Recovery Sanatorium and have a
discussion with the institution manager, Elena Roxana
Almăşan.
The delegation was led by Mehmet Hilmi
Issever, deputy mayor of Tekirdag, accompanied by
three local councillors, Sebahattin Tiriaki Oglu, Ruştu
Ozgun and Vejsel Kaplan and accompanied by local
councillor Doina Marinela Babanica.
On the map of the world there are two cities
with similar names: Techirghiol and Tekirdag, in
Turkey. Striped lake and striped hill would be the
translation into Romanian of the two Turkish names.
In the ordinary meeting of September 9, 1999,
the local council approved the twinning between
Techirghiol and Tekirdag-Turkey, but the twinning
agreement was signed in 2000, and a Romanian
delegation participated for the first time in Turkey
at the „Cherry Festival”. An eclectic festival which
reached its 38th edition, of which the Techirghiol Folk
Ensemble took part in the last three.
Tekirdag is a much bigger town than its brother
in Romania, founded in 1840, with a beautiful history,
it has over 100,000 inhabitants, it is a granary

IMPRESII DE LA PACIENȚI

Florica Dună din Roșiorii de Vede, județul
Teleorman, a fost internată în perioada 14 august –
26 august 2017 la Sanatoriul Balnear și de Recuperare
Techirghiol. La plecare a adresat o scrisoare doamnei
manager în care își exprimă dorința ca părerea dsale
să fie făcută publică. Reproducem acest text:”Tot
personalul cu care am colaborat în această perioadă
de la recepție, baza de tratament, sala de servire a
meselor zilnice mi-au făcut o impresie bună, receptivi,
amabili, atenți, iar actul medical la baza de tratament
l-am perceput ca foarte bun și corect făcut.
Mulțumesc tuturor, felicitări și pentru Dv(n.n.
doamnei manager căreia îi este destinată scrisoarea)
și în continuare succese.
Cu simpatie! Menționez că este prima oară
când am fost în această unitate și am să mai vin!
Sănătate, dragi oameni!

of Turkey with many light industry units for the
production and marketing of agricultural products,
university, an intense cultural life. Commercial port at
the Marmara Sea.
The visit of the Turkish delegation to the
Techirghiol Balneary and Recovery Sanatorium
focused on a better understanding of patients’
recovery capacities, the range of diseases that can
be alleviated through Techirghiol mud, a possible
promotion and collaboration to expand balneary
tourism between the two localities.
Vice Mayor Mehmet Hilmi Issever has just
words of praise about Techirghiol: a beautiful city, a
quiet, pleasant place. It is a special place to rest. He
feels that he is a great family here in which he finds
himself comfortable.
The Techirghiol Balneary and Recovery
Sanatorium functions as a true health machine.
Patients feel at ease, there is no one very sick. The
medical staff are gentle, you can see from the
faces of people, there is a good, pleasant, soothing
atmosphere.
Sebahattin Tiriaki Oglu: A message for the
inhabitants of Tekirdag: come to Techirghiol to look
for your health. Women do not like sick men.

IMPRESSIONS FROM PATIENTS

Florica Duna from Rosiorii de Vede, Teleorman
County, was admitted during August 14 - August
26, 2017 at the Balnear and Recovery Sanatorium
Techirghiol. On leaving, she addressed a letter to
the manager expressing her wish that her opinion
be made public. We quote this text: „All the staff I
worked with during this time at the reception, the
treatment base, the daily meals room made me a
good impression, they were receptive, kind, careful,
and the medical act at the treatment base I perceived
it as very good and rightly performed.
Thank you all, congratulations to you (to the
manager to whom the letter is addressed) and I wish
you only success.
With admiration! I mention it is the first time I
have been to this unit and I will come again! Stay in
good health, dear people!
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NEW QUICK METHOD OF DETERMINING THE QUALITY
OF MINERAL WATER AND THERAPEUTIC MUD IN SOME
BALNEOLOGICAL RESORTS OF ROMANIA.
Prof. Ashot P. KHACHATRYAN MD PhD

Dear Ladies and Gentlemen!
More than 30 years I have been engaged
in the development and deployment of hydrogen
technologies in medicine for the treatment and
prevention of various diseases which are often
considered incurable. As a result of my work, over
60 patents on devices and methods of treatment,
prevention and improvement of the organism were
taken out from Russian Federation, USA and China.
Why as a doctor, I am engaged and engaged
in hydrogen? Why I am not sitting in an office like
my colleagues, writing on medicine? because I
understood long time ago that man is the child of
the nature and is created similarly with all what is
alive that surrounds us and that in our organism
everything is already provided for long and healthy
life; we should help and support only this state,
but not to destroy as we do it every day, absorbing
chemical food and different chemical tablets.
We all know that billions years ago our
terrestrial globe consisted of water. There have
passed millions of years and water has gradually
departed and the land was formed. Today 70% of the
earth consists of water and only 30% of land.
You know that our organism consists, on
average, 70% of water. What do you think, it is
accident or pattern?
It is known also that the first time life on Earth
appeared in water and the main role in this process
was played by hydrogen. First appeared the monocelled, then multi-cellular, then fishes, with the
advent of land, they began to come out of the water;
then Amphibia , mammal etc. were formed. All this
evolutionary process lasted also millions of years.
Now let`s remember how man appeared.
Two gametes – an ovum and a spermatozoon meet
in water, there takes place fertilization, cells divide
themselves, the embryo, a germ is formed and in
the 9th month the child from water comes out of
the water. Thus in the 9th months all evolutionary
process which happened on Earth during millions
of years repeats itself. What is that? Again accident
or pattern? Apparently on this slide, the embryo
consists almost totally of water, then over the years
the amount of water in the organism decreases; like
a flower which left without water, we fade and grow
old.
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Apparently on this slide, all people are the
same, it isn’t dependent on their status or celebrity.
Water has the certain indicators characterizing
its quality:
1. pH - the measure of the activity of ions of
Hydrogenous in solution expressing its acidity.
2. The water surface tension is a force of
adhesion of molecules of water.
3. Redox of water potential.
We will consider each of these. рН of our
blood – the constant also makes 7,35-7,45. рН of
our liquid, depending on food can fluctuate from 6
to 8. That is generally we are alkaline. Why? because
in alkaline medium viruses, bacteria don’t grow and
that the most important, cancer cells don’t grow.
In 1932 the German scientist Otto Warburg proved
that cancer cells grow in acidic environment for that
it was conferred the Nobel Prize. But, unfortunately,
as we see on this slide, everything that we eat and
drink every day, is acidic products. Alkaline products
– greens, bean, nuts we use a little.
Redox potential or ORP - the most important
water indicator, in my opinion, but which isn’t
considered and isn’t used either in medicine, or in
characteristics of water.
The main processes providing activity of any
organism are the oxidation-reduction reactions
connected with the transfer or accession of
electrons. The energy emitted during these reactions
is spent for ensuring the activity of the organism.
One of important parameters of oxidation-reduction
reactions is the oxidation-reduction potential (ORP)
of the environment. ORP of the internal environment
of a human body is always lower than zero - from-70
mV to-100 mV. In other words, all our cells are loaded
and nourished from small „batteries” which ensure
their accurate functioning on hours.
The usual water (filtered, from the crane and
the majority of sources on the earth) has positive
potential.
The practical confirmation of all what I said
above, it is presented on this slide. Here my son is
showing on the tongue the measurement of ORP –
a special device. You see the value of-540 mV, these
are very high figures and practically don’t occur at
ordinary people. The issue is that my son has drank
practically since his birth the proper water and now

he has saved up high potential.
On the following table the comparative
characteristic of indicators of water of our organism
and the usual filtered water which you drink every
day and moreover you try to use it, according to
recommendations of the producers/doctors 2-3 liters
a day.
Our water inside us is alkaline but often we
drink sub acidic water;
The superficial tension of our water is nearly
1,5 times lower than a superficial tension of usual
water; Our water has negative potential, and we drink
water with a positive potential. Drinking such a water,
our cells are acidified; our organism spends a lot of
energy to lower a superficial tension of molecules
and water could get into cells. Getting into cells, it
becomes positively charged, selects an electron and
by that discharges our cells. Thus we drink water, and
it harms us!
Now let’s understand what element provides
the negative potential of our water? The molecule of
hydrogen consists of two atoms. Each atom consists
of a positive proton and a negative electron. That
is hydrogen atom neutral. We know, we studied
it in chemistry that hydrogen at various exchange
reactions gives an electron and turns into a positive
proton. We have shown that our water has negative
potential. Where it comes from? It appears, there is
one more excellent property of hydrogen, not only
to give, but also to attract to itself an electron. And
then he turns into hydride a hydrogen ion with an
excess electron, that is, with a negative charge. For
some reason chemists hold back this property of
hydrogen, and physicians don’t know at all. But we
consist from this ion hydride. Here, on this slide, it is
shown the percentage ion hydride in various bodies
of our organism.
However negative potential there is not only
in our waters, but also all animals and plants have
it. All what is alive has negative potential, all dead positive.
For example, fresh juice from fresh carrots has
a charge of -70 mV, like our blood. 2 days later - +130
mV. That is, carrots dead.
The carrot which was grown up with nitrates
already grows up dead. A dead corpse.
On this slide are presented indicators рН, ORP
and active hydrogen in water and in various liquid
products.
We are alkaline, negatively charged but all
everything that we drink and eat is acidic and and
positively charged.
That is, all on the contrary. The organism should
spend a large amount of energy to balance this state
but we are not perpetum mobile and our energy has

a limit; the battery lowers its potential with the time
and then begin the problems with our health. Our
cellss are constantly acidified and discharged. What
shall we do to help the organism? How ca we help?
Eat and drink biologically compatible products that
is impossible nowadays as I have shown; or to make
biologically compatible products - this is more real.
For this purpose, there has been created a
number of devices and systems generating active
hydrogen, allowing to solve these problems.
But previously, more than 10 years, there
have been conducted serious researches . At the
beginning, there were conducted in various countries
and cities, researches on the possibility of changing
the structure of various water containing products.
Then on the basis of the leading scientific
research institutes of Russia in Novosibirsk, were
conducted more “deep” studies, on influence of
active hydrogen on the structure of the water
containing products and, further, on human body.
Definition: redox potential, рН, conductivity,
concentration of soluble substances, antioxidant
activity of products, antioxidant biopotential of
plasma in man`s blood, oxidizing stress of a human
body, haemo scanning.
The researches of antioxidant activity and
redox the potential of various products, revealed
inversely proportional dependence between these
indicators. The lower redox potential, the antioxidant
activity is higher. In this case it is presented on
example of research on juice and green tea.
Interesting results have been obtained as a
result of the researches of the antioxidant potential of
plasma in the blood and haemo scanning of athletes
before and after trainings. As shown in this slide, it
was observed at athletes, after their trainings, sharp
decrease in an indicator of antioxidant potential of
plasma.
After drinking usual water, there was not
observed essential changes of indicators. After
drinking the activated water, was noted reliable
increase in this indicator.
Haemo scanning – studying of a rheology of
erythrocytes under a special, dark-field microscope,
has revealed the following picture. Before the
sportsmen`s training there was observed the
adhesion of erythrocytes in monetary columns
which have strongly amplified after the trainings. In
such a situation, the erythrocytes can’t fully execute
their function, i.e. to carry oxygen to the cells. After
drinking filtered water, there were not observed
essential changes. After drinking activated water,
the erythrocytes are separated and begin their
movement. The athletes noted that, after the active
trainings or competitions, the fatigue disappeared
R ev i s t ă de ba l neol ogi e
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and that quickly occurred rehabilitation and
restoration of their physical shape.
On the basis of the above mentioned elements,
there were developed the presented researches - the
whole series of generators of active hydrogen can be
divided into the following types: (to create a slide) 1.
Electronic; 2. mineral; 3. metallic.
In 2009, the international application has been
submitted for them and 1 Russian and 3 Chinese
patent were received.
The first electronic generator of hydrogen
created by me – AQUASPECTR. It is the first and only
generator of hydrogen which can be used not only
to activate water but also other water containing
liquids. The principle of work is based on electrolysis.
Slide and the signature from the booklet
On this slide is shown the result of the
Aquaspectr. As we see, redox the potential of fresh
juice from vegetables has positive potential. After
activation, redox potential becames negative.
On the next slides there are presented various
versions of electronic generators of hydrogen: bottle,
cup, thermos.
The household ionizer of water is ment for
receiving the ionized water in a large number. In
comparison with the previous ionizers, the principle
of the operation of this ionizer is known and based
on the diaphragm electrolysis of water. As a result
we receive compounds of IT hydrogen - but not
active hydrogen. Functions of the ionizer: (slide and
comment)
Besides the useful properties of water listed on
this slide, its main advantage is that the big volume
of the received water allows to reanimate, activate
vegetables and fruit. After keeping them in the
ionized water for 15-20 minutes, as shown in these
slides, vegetables and fruits get negative potential,
several times exceeding their native indicators.
On this slide there is presented the sample of
a teapot, the generator of active hydrogen. At the
same time during water boiling, there is its activation.
Humidifier with double function: 1. Air
moistening; 2. Air saturation by ions of active
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hydrogen.
The next series of generators of active
hydrogen has a special composition of minerals
which contain the following components.
We have made the following devices
containing these minerals: 1 mineral stick (slide), it is
intended for water activation (from 0,5 to 1,5 l) - is
cleaning the water from chlorine and heavy metals;
enreaches water with mineral ions (Ca, Mg, K, etc,);
has an antibacterial effect; changes the structure of
the water (ORP = -150 - -650 mv); enreaches the
water with active Hydrogen, more than 300 ppb;
2. the ball for water activation, generally ment
for being put into the bath water for children. The
issue is that up to 5-6 months, the child’s skin absorbs
everything. The newborn child is washed daily in
usual chlorinated water from the crane. Can you
understand how many chlorine and together with it
other heavy metals are soaked through the child’s
skin? From here start many skin problems and other
diseases from the simplest to the most serious ones.
In 10 minutes the ball is cleaning the water,
purifying it of chlorine and heavy metals, disinfecting,
alkalizing it and, the most important, the ball changes
the structure of water; it is saturated with active
hydrogen, redox potential from-50 to-250 mV. The
water begins to activate all biologically active points
on the child’s skin, strengthening the immunitary
processes respectively, the development of the child.
On the next slides, there are presented the
mineral activators for a shower and the mineral filter
for water.
The following series of generators of hydrogen
- the devices made of special alloy of metal. These
are the last and most my dear developments.
BIOSPECTRUM ® COSMETICS
The only patented device which doesn’t have
analogs in the world. It is ment for activation of liquid
cosmetics and water containing creams for face skin
care and body.
PRINCIPLE OF ACTION
ORP of any cosmetic liquids and creams
fluctuates from +150 mV to +350 mV. Applying such

cosmetic products positively charged on the skin,
there is grabed an electron from the cells of the
epidermis, discharging it – this leads with the time to
the aging of the skin and formation of wrinkles.
When the water containing cosmetics stay
in special wholes of the cosmetic box, they are
enreached with active ions of hydrogen, change the
structure of the skin, influencing it in a wery good
sense.
RESULT: the cosmetics activate the cells of
skin, starting thus the processes of their physiological
regeneration. Skin becomes smooth, soft, bleached
and wrinkles are smoothed, too.
And at last, the hit of the season! HYDROGEN
MUG!
It is meant for the activation of water and the
water containing products (juice, tea, coffee, milk,
alcoholic beverages, etc.)
When placing these into the Mug - water and
other liquids, these are enreached with active ions
of hydrogen, their structure is changed and gain
powerful antioxidant properties. Coming back to the
organism, they neutralize free radicals and, getting
into cells, load them.
MUG:
1. change structure and OVP of water and the
water containing liquids from – 150 to – 500 mV;
2. enreaches water and liquids with
magnesium ions;
3. neytralize chlorine and salts of heavy metals;
4. has strong bactericidal effect
5. partially alkalizes liquids or reduces acidity;
6. improves tastes of the product.
With that, I want to finish the first part of my
performance and pass to the second part.
The use of the active hydrogen and the ionized
solutions in medicine.
I already noticed that more than 30 years I have
been successfully applied hydrogen technologies
to treat various and sometimes incurable chronic
diseases. What is this method? The human body is
an electric body. It consists of 70 trillion cells, each
of which represents the whole state living and is

working under certain laws. Naturally, for the work of
the cells it is necessary a certain energy which they
take from water in which float small fishes as in an
aquarium. I have already mentioned above that the
normal redox potential of our water is from -70 to
-100 mV. When the charge decreases to -50 mV, the
cell inflames; at the level of a cell affected by cancer,
there is a charge of -30 mV and it can not perform its
functions any more. I.e. the more we go to plus, the
more we go to death.
Which is the reason of all our diseases? I have
a theory on free radicals - the reasons of chronic
diseases. Shortly, things are like that: Free radicals
– positively charged particles. The bad bionomics,
addictions, radiation, junk food, etc. lead to education
of free radicals which in number of 100000 every
second attack our cells.
Getting to our organism, they act in two ways:
1. Attack our cells, with the purpose to take
an electron from them. The cells are discharged and
as it was shown above, inflame or pass in atypical or
cancer. In their turn, the sick cells begin to excrete
poison and toxins which even more discharge cells
and the vicious circle continues.
2. Affect our intestinal microflora and, as a
result, metabolism is broken, immunity decreases.
All this leads to strengthening of internal intoxication
of an organism which also indirectly destroys our
microflora. Again the circle continues.
(slide) For the fight against the free radicals,
one applies to the antioxidants. Substances with one
free electron. Treatmentlike antioxidants are vit. C, A,
E, B. In, etc. On this slide it is shown that Vit E works
as an interaction with the free radicals. It gives one
electron and itself becomes the free radical.
As it has been noted above, our water consists
of active hydrogen, quantity of electrons 70 to 100.
It is one more gift of the nature to us. I.e. we are big,
walking antioxidants. Giving one electrons to the
free radical, the cell begins to be discharged, like the
battery. Being discharged, doesn’t cope any more
with the task set to it, it is acidified and the problems
begin.
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The basis of the technique of my treatment
is the special, mineral, ionized solutions which
I concentrate in a special device, made by us,
AQUASPECTR. The two types of solutions - anolyte,
acidic solution with a positive charge which
possesses antiseptic, antibacterial, antiparasitic, antitumoral, etc. properties and a catholyte – alkaline
solution with a negative potential which possesses
antioxidatic, immunostimulating, restoring metabolic
processes, etc.
Interesting data were obtained when studying
the influence of these solutions on a bacterial cell.
The issue is that the bacterial cell, similar as any living
cell, has a certain range of vital potential which varies
from +600 to -250 mV. Higher than these values, both
in plus and in minus, they practically take the energy
from a bacterial cell and the bacterial cell dies. In the
human body, these solutions improve our cells.
Therefore, the ionized solutions containing
both Hydrogenium and Oxygen, can become the new,
safe tool of fight against bacteria. The mechanism of
their action such that no accustoming of bacteria
to these solutions can be as it is observed at use of
usual antibiotics.
I have been appling more than 30 years these
solutions in the clinical practice to the treatment of
various chronic diseases, from simple to the most
difficult, oncological ones. Through my clinic passed
50000 patients - adults and children - with various
chronic diseases. Today I want to present here the
only results of my work in USA and Singapore where
I have been invited by my colleagues, in 2008-2009.
The treatment was carried out in three clinics in USA:
Los Angeles , San Diego , Dallas and Singapore.
On this slide from the left to the right is dr.
Kohlam Son from Singapore , dr. Kotsanis Dallas
and your obedient servant. The picture is taken
in drKotsanis’s clinic. The total treatment of 138
patients with various diseases is presented on this
slide: 50 patients with heavy oncological pathology -4
stages; 23 - with skin problems; 5 with neurologic; 60
with other diseases.
The treatment was carried out from 21 to
30 days. At the basis of the protocol there was the
use of the electro activated water solutions which
were introduced into the body orally, per rectum,
per vagina, intranasal and put outwardly. There was
carried out an infusional therapy of the solutions
activated by a special technology, implantation of
special probiotics was carried out, too.
Before the beginning of the treatment, there
were stopped all the drugs taken by the patients.
The improvement was fully observed without drugs,
practically in 100% of the cases and an absolute
recovery was in more than 90% of the cases.
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The program included 4 stages. Preparatory,
cleaning, anti parasites state and recovery. There
were obtained very good results on a group of heavy
oncological patients: energy appeared, the sleep was
improved, appetite recovered and the pains were
stopped. The patients who received our treatment
between chemotherapy were quickly restored.
On this slide is presented breast cancer after
numerous operations and chemotherapies. There
was undertaken infiltration. On the breast, it is shown
with the marker the decrease of the infiltration.
In less than 20 days the infiltration got lower and
became imperceptible. Onkomarkers went down.
Melanoma – before and after treatment. It is
the patient who can judge the appreciable changes
before and after the treatment.
Dear Ladies and Gentlemen! I want to pay
your attention to the photos of these patients before
and after the treatment. If you look attentively, you
will notice that there is not just a process of physical
improvement of the patients` state, but also a
process of a real revitalization.
Breast cancer – the result of the treatment
could be noticed within 25 days. The same patient
before and after treatment.
It was a unique case, a patient 80 years old
with breast cancer, with a huge tumor – the lady
lived 5 years. She didn’t address to doctors and didn’t
receive any medical intervention.
On the slide you can see the dynamics of
the development of a disease for no more than
1,5 months. Without operation and chemotherapy,
tumor disappeared and the patient is happy and
healthy.
On this slide, there is a skin tumor. Here, the
positive dynamics became perceptible in only 9 days.
Robert is an actor from Hollywood, with colon
cancer, before and after treatment.
Finishing presenting this group of serious
patients, it is necessary to notice that the best
and fast positive effects were noticed on patients
who were not subjected earlier to some medical
intervention. Our treatment helped the organism to
fight and cope with the enemies.
The following category of patients have
dermal and allergic pathology. Here good results
were also observed in 20 days after the beginning of
the treatment. The patient with an eczema on the
forearm before and after treatment: a small child,
with such edemas and dermal problems, without any
hormonal and antihistaminic treatment;
The patient with an eczema on arms before
and after 5 days, treating the arms with our solutions.
The same positive results were observed on
patients with various chronic diseases, arthritis,

bronchial asthma, hypertension, chronic fatigue
syndrom.
On these slides can be observed patients
with various chronic diseases before and after
the treatment. Again I draw your attention to the
process of a rejuvenation, also recovering process,
which is observed practically on all patients after our
treatment.
For example Mary, for 25 years had unknown
diseases: syphilis, AIDS and many other viruses
and bacteria against which she took several liters
of antibiotics. In the last 15 years she did not work
because of her strong fatigue and weak state. She
could not drive the car. 19 days after the beginning
of the treatment, she arrived to us by car, driving also
her four children.
Ruben, my fellow, peasant from Los Angeles,
for 15 years he had an unknown disease: high
temperature to 39 degrees, terrible weak state,
fatigue. He was checked in all best clinics in California.
Differently from Mary, all his analyses were normal.
Before the treatment, the patient began to suffer
from ascites (filling of the abdominal cavity with liquid
in his healthy liver). It is visible on the slide before
treatment. The patient swelled, couldn’t move. ( days
after the beginning of the treatment he could drive
the car and arrived himself to the procedures. After
the treatment, all symptoms passed, the patient is
alive and works as the healthy person.
The following very actual serious pathology
today is autism. Today there are many disputes on
this disease. It is considered as a genetic disease.
Treating all these kind of children is possible only
by means of learning programs which are teaching
children to live with their disability. Our researches
and positive results in treating this pathology,
allowed us to draw the conclusion that the reason for
autism is poisoning with heavy metals, in particular,
Mercury, and also endogenic intoxication, as a result
of the existance of parasites.
For the first time I faced with this pathology in
Dallas, in the clinic of doctor Kotsanis. There were 6
children: 3 with autism and 3 children with an autistic
spectrum. After the treatment, in all cases, there was
an improvement of the patients` condition. You can
analyze the video report of these patients on our
website.
Here is one of the representative examples:
Nicholas, a boy, had a normal evolution till the age of
two; he stopped speaking after vaccination, did not
react to his parents and a terrible skin rashes began.
In the second day of our treatment, the child began
to speak and already reacted to the people around.
At the end of treatment, his skin was completely
clean and the child practically recovered.

The following very difficult and widespread
pathology – Parkinson’s disease. I had 4 patients
whom I treated in Singapore, in the clinic Doctor Koh
Lam Son. In all cases we obtained positive results.
There was stopped the tremor of the extremities, he
started walking, his speaking ability improved, energy
increased.
Sick Hellen came with a stick, left without it;
Mr. Chan, began to hold independently a spoon and
eat soup, without spilling on itself drops (before he
was fed by his wife).
The most amazing results during our treatment
had Mr.Bonawy in the 25th day of the protocol. He
was brought to us on a wheelchair and after the
treatment he began to dance. I would like to provide
video on this case.
On all patients has been observed
improvement and absolute recovery without taking
any drugs; we used only special electro activated
mineral solutions and specially prepared probiotics.
I want to draw your attention, again, dear
ladies and gentlemen, that the treatment of different
pathological diseases was carried out, at the first
sight, by using a very simple technique. Why did it
work well and why is still working well? Because I am
treating, as Hippocrates said, not the disease, but the
patient. The human body consists of 70 trillion cells
and each cell represents in itself a whole state with
all laws and rules and we do not have the right to
rush inside like terrorists, we have to help only.
The human body, is a complete, closed system
where all the processes are interdependent and in
advance provided by nature. In human body take
place the same processes as in any alive organism,
including vegetables. You know that the tree is
nourishing itself through roots. The nutrients for
the tree make the microflora that is in the soil. The
nutrients are absorbed through roots and feed all the
tree, with its leaves, fruits, etc. Man is also like a tree.
His roots are the liver and the large intestine in which
under the influence of microflora the food is digested
and goes to the liver. The liver is processing all the
products that are necessary to all our organs, acting
like the leaves for the tree. When the leaves of a tree
begin to turn yellow, the gardener begins to revitalize
the roots, but not paint the yellow leaves. When our
leaves begin to turn yellow, our organs to be ill, the
doctors begin to paint over leaves, which leads to the
illness of our roots. Thus begins a vicious circle and
becomes impossible to get out of it.
The success of my program consists in the
fact that I as the gardener, I am engaged in the
improvement of the roots and in the restauration of
the different leaves.
Thank you for your attention.
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ARTRITA REUMATOIDĂ - IMPORTANȚA
DIAGNOSTICULUI PRECOCE
Doinița OPREA, Mihaela MINEA, Elena Valentina IONESCU

Artrita reumatoidă este o afecţiune
inflamatorie cronică, cu etiologie necunoscută
şi patogenie autoimună, caracterizată printr-o
artropatie cu evoluţie deformantă şi distructivă,
asociată cu manifestări sistemice multiple.
Evoluţia severă, progresivă şi autoîntreţinută a
bolii, răspunzătoare de inducerea precoce de leziuni
distructive osteo-articulare implicate în deficitul
funcţional al pacienţilor cu această suferinţă, precum
şi asocierea multiplelor comorbidităţi legate de
boală şi tratament induc morbiditate şi mortalitate
crescută.
Diagnosticul precoce, precum şi aplicarea
tratamentului optim, reduc probabilitatea leziunilor
articulare ireversibile. Administrarea unui tratament
corespunzător necesită aprecierea corectă a
prognosticului bolii. Un prognostic nefavorabil este

determinat de: vârsta tânără la debut, titrul înalt al
factorilor reumatoizi, titrul mare al reactanţilor de
fază acută (VSH sau PCR), numărul mare de articulaţii
tumefiate, status funcţional alterat, prezenţa
manifestărilor extra-articulare (inclusiv a nodulilor
reumatoizi)(1).
Nu există un singur test clinic, serologic
sau radiologic care să stabilească cu certitudine
diagnosticul de artrită reumatoidă. Ca şi în cazul
altor afecţiuni reumatice autoimune, diagnosticul de
artrită reumatoidă depinde de asocierea simptomelor
caracteristice, semnelor, datelor de laborator şi de
modificările imagistice.(2).
Colegiul American de Reumatologie (ACR)
a elaborat criteriile de clasificare pentru artrita
reumatoidă, care au fost revizuite de mai multe ori,
ultima dată în 1987.(3)

Tabel 1. Criteriile ACR de diagnostic al AR (1987)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Redoare matinală cu durată de 1 oră sau mai mult inainte de imbunătăţirea maximală
Artrită a 3 sau mai multor arii articulare cu durată de 6 săptămâni
Artrită a articulaţiilor IFP, MCF cu durata de 6 săptămâni
Artrită simetrică
Noduli subcutanaţi
Test pozitiv pentru FR
Eroziuni radiografice şi/sau osteopenie articulară la mâini şi/sau articulaţiile pumnilor
AR certă : 4 criterii, AR posibilă : 3 criterii, AR probabilă : 2 criterii

Sensibilitatea şi specificitatea criteriilor ACR
pentru diagnosticul artritei reumatoide sunt variate:
astfel, dacă nodulii reumatoizi au specificitate de

100%, artrita simetrică afectând mai mult de 3
articulaţii cu localizare mai ales la mână sau picior
prezintă sensibilitatea cea mai importantă. (3)

Tabel 2. Sensibilitatea si specificitatea criteriilor ACR pentru AR precoce
Criterii ACR
1. Redoare matinală
2. Artrită > 3 articulaţii
3. Artrită mână/picior
4. Artrită simetrică
5. Noduli reumatoizi
6. Factor reumatoid
7. Modificări radiologice
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Sensibilitate
68%
80%
81%
77%
3%
59%
22%

Specificitate
65%
43%
46%
37%
100%
93%
89%

Valoarea acestora în practica clinică a fost
limitată, în special în ceea ce priveşte diagnosticul
bolii precoce, deoarece trei din cele şapte criterii
reflectă severitatea bolii, şi se pot dezvolta în timp
(eroziuni, noduli subcutanaţi, factor reumatoid).
Aceste criterii nu au fost elaborate pentru
diagnosticul artritei precoce şi sunt cu adevărat
insensibile în cazul pacienţilor cu durată a bolii mai
mică de 12 luni(3).

Aceste criterii au fost revizuite, deoarece
studiile clinice au arătat că artrita nediferenţiată
(artrita persistentă la pacienţi care nu îndeplinesc
criteriile de clasificare ACR 1987) poate evolua în
artrită reumatoidă. Astfel, au fost elaborate noile
criterii de clasificare 2010 ACR-EULAR, în speranţa
de a se putea stabili un diagnostic precoce şi a se
iniţia tratamentul optim pentru această afecţiune. (3)

Tabel 3. Criterii de clasificare pentru AR (scor total: suma scorurilor A-D);
Un scor ≥6/10 este necesar pentru un diagnostic cert de AR.
A. Afectarea articulară
1 articulaţie mare
2-10 articulaţii mari
1-3 articulaţii mici (cu sau fară implicarea articulaţiilor mari)
4-10 articulaţii mici (cu sau fară implicarea articulaţiilor mari)
˃ 10 articulaţii (cel puţin o articulaţie mică)
B. Serologie (este necesar cel puţin un rezultat)
FR negativ ŞI anti-CCP negativ
FR slab pozitiv SAU anti-CCP slab pozitiv
FR intens pozitiv SAU anti-CCP intens pozitiv
C. Reactanţi de fază acută (este necesar cel puţin un rezultat)
PCR normal ŞI VSH normal
PCR modificată SAU VSH modificat
D. Durata simptomelor
˂ 6 săptămâni
≥ 6 săptămâni

Pacienţii trebuie să îndeplinească două condiţii
obligatorii pentru ca aceste criterii de clasificare să
poată fi aplicate. Prima, constă în faptul că trebuie să
existe evidenţe clinice de sinovită (tumefacţie), la cel
puţin o articulaţie. Excepţie de la această condiţie fac
articulaţiile interfalangiene distale şi prima articulaţie
carpo-metacarpiană, care sunt implicate în mod
tipic în osteoartrită. A doua condiţie obligatorie este
ca sinovita să nu aibă o altă etiologie (LES, artrită
psoriazică, gută, etc). (4)
Se consideră AR definită când se obţine un
scor total de cel puţin 6 puncte (maxim 10), calculat
prin sumarea scorurilor individuale din 4 domenii.
Acestea sunt:
1) numărul şi localizarea articulaţiilor implicate (scor
0-5)
2) anomalii serologice (scor 0-3)
3) reactanţi de fază acută în titru mare (scor 0-1)
4) durata simptomelor (scor 0-1) (5)
Dezvoltarea criteriilor de clasificare 2010 ACREULAR reprezintă un pas înainte în ceea ce priveşte
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identificarea şi diagnosticarea precoce a pacienţilor
cu artrită reumatoidă precoce. Utilizarea acestor
criterii are valoare în practica clinică, deoarece
permite iniţierea unui tratament precoce, evitânduse astfel apariţia leziunilor sechelare ale bolii.(6)
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RHEUMATOID ARTHRITIS - IMPORTANCE
OF EARLY DIAGNOSIS
Doinița OPREA, Mihaela MINEA, Elena Valentina IONESCU

Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory
disease, of unknown aetiology and self-immune
pathogeny, characterised by an arthropathy with
deforming and destructive evolution, associated with
multiple systemic manifestations.
The severe, progressive and self-sustained
evolution of the disease, responsible for the early
occurrence of osteoarticular destructive injuries
involved in the functional deficiency of patients with
this disease, as well as the association of the multiple
co-morbidities related to the disease and treatment
entail high morbidity and mortality.
The early diagnostic, as well as the best
treatment applied, reduce the probability of
irreversible joint injuries. The application of
the appropriate treatment requires the correct
assessment of the disease prognostic. An

unfavourable prognostic is determined by: young age
at start, high titre of rheumatoid factors, high titre
of acute stage reagents (VSH or PCR), high number
of mare de swollen joints, altered functional status,
presence of extra-joint manifestations (including
rheumatoid nodules) (1).
There is no single clinical, serological or
radiological test to certainly set the diagnostic of
rheumatoid arthritis. As in the case of other selfimmune rheumatoid diseases, the diagnostic of
rheumatoid arthritis depends on the association of
characteristic symptoms, signs, laboratory data and
imaging changes. (2).
The American College of Rheumatology (ACR)
drafted the classification criteria for rheumatoid
arthritis, reviewed several times, last time in 1987.
(3)

Table 1 ACR criteria for AR diagnostic (1987)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Morning movement difficulty, 1 hour or more before the maximum improvement
Arthritis of 3 or more joint areas for 6 weeks
Arthritis of IFP, MCF joints for weeks
Symmetric arthritis
Subcutaneous nodules
Positive FR test
Radiography erosions and / or joint osteopenia at hands and / or fist joints
Certain AR: 4 criteria, AR possible: 3 criteria, AR probable: 2 criteria

The sensibility and specificity of ACR criteria
for the diagnostic of rheumatoid arthritis are varied:
thus, while the rheumatoid nodules have a 100%

specificity, symmetric arthritis affecting more than 3
joints located especially at the hand or leg shows the
most important sensibility. (3)

Table 2 Sensibility and specificity of ACR criteria for early AR
ACR criteria
1. Morning movement difficulty
2. Arthritis > 3 joints
3. Hand / leg arthritis
4. Symmetric arthritis
5. Rheumatoid nodules
6. Rheumatoid factor
7. Radiological changes
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Sensibility
68%
80%
81%
77%
3%
59%
22%

Specificity
65%
43%
46%
37%
100%
93%
89%

Their value in the clinical practice has been
limited, especially in terms of the early disease
diagnostic, because three of the seven criteria
reflect the disease severity and can develop in
time (erosions, subcutaneous nodules, rheumatoid
factor).
These criteria have not been drafted for the
diagnostic of early arthritis and are truly sensible for
the patients with a disease duration of shorter than

12 months (3).
The criteria were reviewed because clinical
studies showed that undifferentiated arthritis
(persistent arthritis in patients who do not meet
the classification criteria ACR 1987) can evolve to
rheumatoid arthritis. Therefore, the new classification
criteria were drafted, 2010 ACR-EULAR, hoping to set
the early diagnostic and initiate the best treatment
for this disease. (3)

Table 3 Classification criteria for AR (total score: the sum of A-D scores);
A score ≥6/10 is required for the certain diagnostic of AR.
A. Joint affectation
1 large joint
2-10 large joints
1-3 small joints (large joints involved or not)
4-10 small joints (large joints involved or not)
˃ 10 joints (at least a small joint)
B. Serology (at least one result is required)
Negative FR AND negative anti-CCP
Weak positive FR OR weak positive anti-CCP
Highly positive FR OR highly positive anti-CCP
C. Acute stage reagents (at least one result required)
Normal PCR AND normal VSH
Modified PCR OR modified VSH
D. Duration of symptoms
˂ 6 weeks
≥ 6 weeks
Patients must meet two mandatory conditions
for these criteria to be applied. The first consists of
the fact that there must be unmistakable evidence of
synovitis (swelling) of at least one joint. Distal interphalanx joints and the first carpal-metacarpal joint,
typically involved in osteoarthritis, are an exception
from this condition. A second mandatory condition
is that the synovitis has no other aetiology (LES,
psoriasis arthritis, gout, etc.). (4)
Defined AR is considered when a total score
of at least 6 points (maximum 10) is calculated by
summing up the individual scores of 4 fields. These
are:

0
1
2
3
5
0
2
3
0
1
0
1

1) number and location of involved joints (score 0-5)
2) serology abnormalities (score 0-3)
3) acute stage reagents in high titre (score 0-1)
4) duration of symptoms (score 0-1) (5)
The development of the classification
criteria 010 ACR-EULAR is a step forward for the
identification and early diagnostic of patients with
early rheumatoid arthritis. The use of these criteria
is valuable for the clinical practice because it allows
the start of an early treatment, thus avoiding the
occurrence of sequela injuries of the disease. (6)
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KINESIO TAPING – MECANISME DE ACȚIUNE,
BENEFICII ȘI INDICAȚII
Dr. Daniela PROFIR,
medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie,
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol

KINESIO TAPING este știința aplicării benzilor
kinesiologice și a cunoscut în ultimii 10 ani o dezvoltare
impresionantă. Această tehnică de bandajare a fost
brevetată de profesorul chiropractician japonez Kase
Kenzo în 1973 și utilizată inițial în medicina sportivă,
pentru creșterea performanței și recuperarea rapidă
a sportivilor. Ulterior, utilizarea benzilor kinesiologice
s-a extins și în domeniul medicinei de recuperare,
metoda fiind asociată cu alte mijloace terapeutice
din domeniul fizioterapiei sau kinetoterapiei. La
baza terapiei cu benzi kinesiologice stau noțiuni
de anatomie, de cinematică și dinamică a mișcării,
de statică și posturologie, de biomecanică,
traumatologie, osteopatie, medicină tradițională
chineză. Absența efectelor secundare permite
utilizarea acestor benzi pentru toate vârstele. Pentru
eficiența acestei metode, este necesară evaluarea
inițială a pacientului de către un specialist, care
stabilește tipul montajului (model, culoare, formă) și
îl aplică corect.
Benzile kinesiologice sunt benzi elastice
asemănătoare leucoplastului, fabricate din bumbac
100%, cu o elasticitate care variază între 50-60%,
hipoalergene (nu conțin latex), care aderă perfect la
tegument și pot fi purtate 3-4 zile la rând, fiind relativ
rezistente la apă. Culorile benzilor, toate cu aceeași
structură, prezintă diferențe în contactul cu pielea
datorită efectului cromoterapeutic. Există numeroase
firme care produc aceste benzi.
Benzile kinesiologice sunt un mijloc
terapeutic foarte eficient care ajută la diminuarea
durerii, activarea sistemului limfatic, la susținerea
funcției articulare și prevenirea traumatismelor,
la îmbunătățirea funcției musculare și a oxigenării
țesuturilor și implicit la creșterea performanței,
atenuarea efectelor limitative ale cicatricilor vicioase.
KINESIO TAPING este o tehnică de bandajare
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care susţine şi stabilizează muşchii şi articulaţiile,
concepută să faciliteze vindecarea naturală
a organismului fără să limiteze mişcarea sau
flexibilitatea corpului. Stimulând diverşi receptori
din sistemul somato - senzorial, banda kinesiologică
atenuează durerea şi facilitează drenajul limfatic.
Efectul de ridicare a pielii crează spaţii mai mari între
ţesuturi, permiţând astfel un aport ridicat de oxigen
şi o reducere a inflamaţiei în zona respectivă.
KINESIO TAPING se recomandă în multe
afecţiuni reumatice, posttraumatice, postoperatorii
sau neurologice precum:
•artrită, artroză, periartrită, bursită, sinovită,
tendinită, pinteni calcaneeni;
•scolioză, cifoză, hiperlordoză;
•lombalgie, lombosciatică, spondiloză, hernie de
disc;
•sechele după entorse, luxaţii, fracturi, rupturi de
ligament;
•contracturi,
întinderi
şi
rupturi
musculare,hiperlaxitate ligamentară, torticolis;
•stază venoasă cu edeme cronice la nivelul
membrelor inferioare (gambe și glezne);
•limfedem instalat postchirurgical la nivelul
membrelor superioare sau inferioare (mastectomie
pentru neoplasm mamar, tumori pelviene extirpate,
etc.);
•ameţeli, dureri de cap, constipaţie, sforăit etc.
Un domeniu nou în care KINESIO TAPING își
găsește aplicabilitate este cel al esteticii și remodelării
corporale. Cel mai fiziologic mod de remodelare
corporală este banda kinesiologică, fără tratamente
sofisticate și invazive care să agreseze organismul,
fără efecte secundare, dar cu multă precizie și cu
foarte mult profesionalism și experiență din partea
specialistului.

KINESIO TAPING - MECHANISMS OF ACTION,
BENEFITS AND INDICATIONS
MD Daniela PROFIR,
Primary Recovery Physician, Physical Medicine and Balneology,
Techirghiol Balneary and Recovery Sanatorium

KINESIO TAPING is the science of applying
kinesiological bands and has seen an impressive
development in the last 10 years. This banding
technique was patented by Japanese Chiropractic
teacher Kase Kenzo in 1973 and initially used in sports
medicine to increase performance and quick recovery
of athletes. Subsequently, the use of kinesiological
bands has expanded in the field of recovery
medicine, the method being associated with other
therapeutical means in the field of physiotherapy
or kinetotherapy. At the basis of kinesiological band
therapy there are notions of anatomy, kinematics
and dynamics of movement, statics and posturology,
of biomechanics, traumatology, osteopathy,
traditional Chinese medicine. The absence of side
effects allows the use of these bands for all ages.
For the effectiveness of this method, it is necessary
to initially evaluate the patient by a specialist who
determines the type of assembly (pattern, colour,
shape) and applies it correctly.
Kinesiological bands are leucoplast-like elastic
tapes made of 100% cotton with an elasticity ranging
from 50-60%, hypoallergenic (latex-free) that adhere
perfectly to the skin and can be worn for 3-4 days in a
row, being relatively resistant to water. The colours of
the bands, all the same structure, show differences
in skin contact due to the chromotherapeutic effect.
There are many companies that produce these
bands.
Kinesiological bands are a very effective
therapy that help reduce pain, activate the lymphatic
system, support joint function and prevent trauma,
improve muscle function and oxygenation of tissues
and, implicitly, increase performance, alleviate the
limiting effects of vicious scars.
KINESIO TAPING is a bandaging technique that

supports and stabilizes muscles and joints, designed
to facilitate natural healing of the body without
limiting the movement or flexibility of the body. By
stimulating various receptors in the somatosensory
system, the kinesiological band attenuates the
pain and facilitates lymph drainage. The skin lifting
effect creates larger spaces between tissues, thus
allowing for a high oxygen supply and a reduction of
inflammation in the area.
KINESIO TAPING is recommended in many
rheumatic,
posttraumatic,
postoperative
or
neurological conditions such as:
•arthritis, osteoarthritis, periarthritis, bursitis,
synovitis, tendinitis, calcaneus spurs;
•scoliosis, cystosis, hyperlordosis;
•back pain, lumboscia, spondylosis, herniated
disc;
•sequelae following sprains, luxations,
fractures, ligament ruptures;
•muscle contractions, stretches and ruptures,
ligament hyperlaxity, torticollis;
•venous stasis with chronic edema in the
lower limbs (shank and ankle);
•post-surgical lymph nodes in the upper or
lower limbs (mammary neoplasm mastectomy,
extirpated pelvic tumours, etc.);
•dizziness, headache, constipation, snoring,
etc.
A new field in which KINESIO TAPING is
applicable is that of body aesthetics and remodelling.
The most physiological way of body remodelling is
the kinesiological band, without sophisticated and
invasive treatments that aggress the body without
side effects, but with great precision and with great
professionalism and expertise from the specialist.
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PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ
ASUPRA FENOMENELOR IATROGENE
logoped, psihoterapeut Georgiana RADU

Iatrogeniile, definite ca fiind „ansamblu
de tulburări neprevăzute generate de acțiunea
medicală” (1, p. 151) sunt afecțiuni situate în spațiul
clinic intermediar, între bolile psihice reale și cele
simulate.
Ele fac parte din sfera patologiei psihice induse
sugestiv și se traduc prin tablouri clinice extrem de
polimorfe, adesea cu o structură atipică, în care sunt
intricate simptome variate într-o aceeași construcție
patoplastică factică. (2, p. 304)
Iatrogenia (greaca veche: iatrogen - produs de
medic) este o stare patologică de intoxicație, produsă
sau agravată, prin folosirea unui medicament în doze
prea mari sau un timp prea îndelungat. Această stare
mai poate apărea pe cale psihogenă, fiind cauzată
de medic, tratamentul aplicat sau de condițiile de
spitalizare. (4)
Tulburările iatrogene pot fi produse prin
autosugestie (boli imaginare, cenestopatii difuze,
stări ipohondrice, etc.) sau pot fi induse sugestiv,
fie prin contactul cu medicii, fie printr-un proces de
contagiune psihică, prin imitarea simptomatologiei
unor bolnavi cu care subiectul vine în contact
direct mai mult timp. Factorul important este
sugestibilitatea crescută a acestor indivizi, labilitatea
lor emoțional-afectivă sau constituția lor emoțională,
care creează un teren psihic favorabil dezvoltării unor
tablouri clinice de tip iatrogen. (2, p. 304)
Iatrogeniile sunt fenomene psihice ”parazitare”,
necesitând înțelegerea suferințelor relatate de
pacienți ca fiind o expresie a unor experiențe
sufletești personale, în acest sens distingându-se o
serie de configurații specifice (2, p. 418):
1. Atitudinile agravante – reprezintă o
accentuare a suferințelor real existente, dar de
mică importanță, sub influența altor bolnavi sau a
intervenției medicale. Se notează, în sensul acesta, o
agravare a evoluției clinice cu complicații numeroase,
precum și rezistența față de măsurile terapeutice.
2. Agravarea iatrogenă – reprezintă ansamblul
clinic de tip nevrotic, responsabil de o posibilă
inducție medicală a unei boli prin sugestie. Ea apare
la pacienții sugestibili, cu un teren emoțional fragil,
care permit și favorizează acțiunea iatrogenă a
medicului. Este specifică situațiilor de conversiune
somatică.
3. Iatrogenia idiopatică – constă în apariția
unor suferințe sau boli prin imitație sau inducție
medicală, în mod spontan, fără o cauză în prealabil
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decelabilă, fără antecedente psiho-traumatizante,
dar care presupune existența unui teren de tipul
personalității sugestibile descrise anterior.
4. Iatrogenia sugestivă reciprocă sau
contagiunea psihică apare în cazul unul cuplu de
persoane, foarte sudat, consolidat în timp, în care
partenerii sunt dependenți unul de celălalt. În cazul
în care, în mod real, una dintre persoanele din cadrul
cuplului se îmbolnăvește, cealaltă persoană va prelua
prin imitație simpatetică, printr-un proces de inducție
– transfer, suferința primei persoane, acuzând și
ea, la rândul său, aceleași manifestări și suferințe.
Această influență este anulată și starea de sănătate
a persoanei induse se restabilește în situația în care
cele două persoane sunt separate una de cealaltă.
Studiul personalității bolnavilor cu suferințe
iatrogene a pus în evidență următoarele particularități
care explică înclinația acestora către simptomatologia
specifică (2, p. 417):
1. egocentrism foarte pronunțat cu tendință la
analiză autoscopică, privind propriul corp și starea de
sănătate a acestuia;
2.
temperament
senzitiv-emoțional,
impresionabil și labil, ușor influențabil, cu dificultăți
de adaptare;
3. sugestibilitate crescută, cu tendința de a
crede și de a accepta cu o mare ușurință, părerea și
sfaturile altora, în materie de sănătate și boală;
4. individul este foarte nesigur pe el, fără
o stabilitate și o securitate interioară, neliniștit,
preocupat până la anxietate;
5. boala apare ca un argument explicativ,
care justifică în câmpul conștiinței bolnavului, atât
suferința cât și nevoia de a fi protejat de ceilalți, și, în
mod special, de a fi tratat medical;
6. corelat cu punctul anterior, este evidentă
dorința inconștientă a individului de a fi bolnav,
pentru a se afla sub ocrotire medicală;
7. imaturitate emoțional-afectivă și o
regresiune a Eului, care este comparată cu refugiul în
boală.
Factorii de tratament pot predispune o
persoană la mai multă durere decât necesară (cum
ar fi chirurgia excesivă sau complicațiile asociate unui
precar management al problematicii), dar reacția
pacientului va depinde de tipul său de personalitate
și de tipul de atenție pe care mediul o oferă. Astfel,
aspectele comportamentale ale managementului
durerii sunt foarte relevante în prevenția

fenomentelor iatrogene și a abordării terapeutice.
(3, p. 101)
Măsurile de psihoigienă care se impun în
cazul iatrogeniilor vizează sfera emoțional-afectivă
a indivizilor, evitarea, în măsura posibilității, a
contactului acestora cu alți bolnavi psihic sau somatic,
precum și cu spitalele, policlinicile, laboratoarele de
analiză medicală, medicii sau personalul de îngrijire
medicală. În plus, se va avea în vedere aplicarea

unor măsuri de educație corespunzătoare, evitarea
expunerii la literatură medicală sau a a contactului cu
medicamentele. (2, p. 304)
Cu toate acestea, simptomatologia pacienților
poate necesita contacte repetate cu mediul medical,
caz în care gestionarea psiho-emoțională a riscurilor
de apariție a tulburărilor iatrogene poate fi abordată
prin includerea consilierii psihologice și/sau
psihoterapiei în schema de tratament a acestora.
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PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE
ON IATROGENIC PHENOMENA
Speech therapist, psychotherapist Georgiana RADU

Iatrogenies, defined as „a set of unpredictable
disorders generated by medical action” (1, p. 151),
are diseases located in the intermediate clinical
space, between real and simulated mental illnesses.
They are part of the sphere of psychological
pathology suggestively induced and translate into
extremely polymorphic clinical pictures, often with
an atypical structure, in which various symptoms
are complicated in a similar patoplastic factional
construction. (2, p. 304)
Iatrogenicity (Old Greek: iatrogen- a physician’s
product) is a pathological state of intoxication,
produced or aggravated by the use of a drug in
too high doses or for too long. This condition may
also occur psychogenically, being caused by the
physician, the treatment applied or the conditions of
hospitalization. (4)
Iatrogenic disorders can be produced
by autosuggestion (imaginary illnesses, diffuse
cenesthops, hypochondrials moods, etc.) or can be
inducibly induced either by contact with physicians or
by a process of psychological contagion by mimicking
the symptoms of some patients with whom the
subject comes in direct contact for more time. The
important factor is the increased suggestiveness of
these individuals, their emotional-emotional lability
or their emotional constitution, which creates a
psychological field favourable to the development of
iatrogenic clinical pictures. (2, p. 304)
Iatrogenies are „parasitic” psychiatric
phenomena, requiring the understanding of
sufferings reported by patients as an expression of
personal psychological experiences, distinguishing a

series of specific configurations in this respect (2, p.
418):
1. Aggravating attitudes - is an emphasis of
actual, but minor suffering under the influence
of other patients or medical intervention. It is
noteworthy, in this sense, a worsening of the clinical
evolution with numerous complications, as well as
the resistance to the therapeutic measures.
2. Iatrogenic aggravation - represents the
clinical neurotic ensemble, responsible for a possible
medical induction of a disease by suggestion. It
occurs in suggestive patients with a fragile emotional
ground that allow and favour the doctor’s iatrogenic
action. It is specific to somatic conversion situations.
3. Idiopathic Iatrogenicity - consists in the
occurrence of suffering or illnesses by imitation
or medical induction, spontaneously, without a
pre-detectable cause, without a psycho-traumatic
antecedent, but which implies the existence of a
ground such as the suggestive personality described
above.
4. Mutual suggestive iatrogenicity or
psychological contagion occurs in the case of a
very solid, time-strengthened couple, in which the
partners are dependent on each other. If, in fact,
one of the persons in the couple becomes ill, the
other person will, through sympathetic imitation,
take over by the process of induction - transfer,
the suffering of the first person, also accusing the
same manifestations and suffering. This influence
is cancelled and the health of the induced person is
restored when the two persons are separated from
one another.
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The study of the personality of the patients
with iatrogenic sufferings highlighted the following
particularities which explain their inclination to the
specific symptomatology (2, p. 417):
1. very pronounced egocentrism with
tendency to autoscopic analysis, regarding one’s own
body and its state of health;
2.
Sensitive-emotional
temperament,
impressive and labile, easily influenced, with
adaptation difficulties;
3. Increased suggestion, with the tendency to
believe and accept with great ease the opinion and
advice of others in terms of health and illness;
4. The individual is very insecure on him,
without inner stability and security, anxious,
preoccupied to anxiety;
5. The disease appears as an explanatory
argument, which justifies in the field of the patient’s
consciousness both the suffering and the need to be
protected from the others, and, in particular, to be
treated medically;
6. Correlated with the previous point, the
unconscious desire of the individual to be ill, to be
under medical protection is obvious;
7. Emotional-affective immaturity and a
regression of the Ego, which is compared to refuge

in disease.
Treatment factors may predispose a person to
more pain than necessary (such as excessive surgery
or complications associated with a precarious
management of the problem), but the patient’s
reaction will depend on the type of personality and
on the type of attention that the environment offers.
Thus, the behavioural aspects of pain management
are very relevant in the prevention of iatrogenic
phenomena and the therapeutic approach. (3, p.
101)
The psycho-hygienic measures required in the
case of iatrogenies aim at the emotional-affective
sphere of individuals, avoiding, as far as possible,
their contact with other psychiatric or somatic
patients as well as with hospitals, polyclinics, medical
analysis laboratories, physicians or care staff medical.
In addition, appropriate education measures,
avoidance of exposure to medical literature or drug
contact should be considered. (2, p. 304)
However, patients’ symptoms may require
repeated contacts with the medical environment, in
which case the psycho-emotional management of
the risks of developing iatrogenic disorders can be
addressed by including psychological counselling and
/ or psychotherapy in their treatment regimen.

References:
1. Larousse Dictionary of Psychology, Univers Enciclopedic Publishing House, Bucharest, 2000
2. Enăchescu, Constantin – Tratat de igienă mintală (Mental Hygiene Treaty) Polirom Publishing House, Iași, 2004
3. Trieschmann, Roberta – Spinal cord injuries: Psychological, Social and Vocational Rehabilitation, Second Edition,
Demos Publications, New York, 1988
4. ro.wikipedia.org/wiki/Iatrogenie

INVESTIGAŢII IMAGISTICE FOLOSITE PENTRU
DIAGNOSTICUL AFECŢIUNILOR GENUNCHIULUI
Dr. Mihaela MINEA, Dr. Diana RADUINEA, Dr. Irena MORARU, Dr. Liliana VLADAREANU

Genunchiul este o articulaţie cu o importanţă
deosebită, care suportă întreaga masă a corpului,
asigurând în acelaşi timp stabilitatea şi mobilitatea
membrului inferior, cu mişcările sale complexe. Cele
mai multe afecţiuni sunt strict localizate la acest nivel,
dar nu de puţine ori, simptomele fac parte din tabloul
clinic al unei boli sistemice inflamatorii (Poliartrita
Reumatoidă, Spondilartrite, Colagenoze), al unei
artropatii microcristaline (Guta, Condrocalcinoza), a
unor infecţii virale sau al unui sindrom paraneoplazic.
Dintre bolile localizate numai la nivelul unui genunchi
amintim leziunile posttraumatice, artroza, artrita şi
nu in ultimul rând, tumorile.
Pentru a putea formula un diagnostic corect, în
prezent avem la dispoziţie câteva metode imagistice.
Radiografia convenţională
Deşi nu vizualizează parţile moi periarticulare

54

Te c h i rg h i o l

şi asupra cartilajului ne oferă doar date indirecte,
examenul radiologic standard, în incidenţele anteroposterioară şi laterală, este important în stabilirea
diagnosticului şi cuantificarea leziunilor genunchiului,
fiind în acelaşi timp şi cel mai accesibil. Este utilă
evaluarea simultană a articulaţiei contralaterale şi în
afecţiunile cronice, radiografiile seriate ne ajută la
monitorizarea evoluţiei bolii. Urmărim în primul rând
axul articular şi aspectul spaţiului dintre cele două
suprafeţe osoase. Acesta este diminuat în suferinţele
degenerative (artroza) şi apare o îngustare asimetrică,
mai accentuată în zona de presiune maximă, sau
simetrică, în bolile inflamatorii precum Poliartrita
Reumatoida. Calcificări intraarticulare întâlnim în
condrocalcinoză sau în artropatia prin cristale de
hidroxiapatită, iar cele periarticulare apar la pacienţii
cu Gută, Osteodistrofie renală, Boli endocrinologice

şi Colagenoze. La nivelul corticalei osoase putem
întâlni modificări ale densităţii minerale osoase
(osteoporoza localizată, respectiv generalizată),
leziuni osteolitice sau osteocondensante secundare
tumorilor osoase primare, metastazelor sau Bolii
Paget. Eroziuni ale osului subcondral şi geode apar
frecvent în Poliartrita Reumatoidă, Artrita Psoriazică,
Gută sau Artită septică, în timp ce scleroza marginală
a acsetuia o întâlnim în artroza sau în stadiile
tardive ale osteonecrozei aseptice. Radiografia
axială permite studiul articulaţiei femuro-patelare şi
evidenţiază displaziile de rotulă, luxaţiile, subluxaţiile
şi leziunile de tip artrozic. În gonartroza primitivă,
semiologia radiologică trebuie căutată iniţial în
sectorul femuro-patelar, în timp ce în formele
secundare deviaţiilor axiale ale membrului inferior,

primele modificări apar în zonele de supraîncărcare,
într-unul din compartimentele femuro-tibiale. În
etapele avansate, procesul artozic se extinde la
întreaga articulaţie, ca urmare se produce pensarea
întregului spaţiu articular. Spinele tibiale devin
ascuţite şi încurbate, platourile aplatizate, eventual
tasate, îngroşate şi deformate si condilii femurali sunt
modificaţi. Se evidenţiază zone de osteocondensare
şi de osteoporoză, chisturi, eburnări osoase,
calcificări meniscale şi corpi străini intraarticulari.
În stadiul avansat apare şi destabilizarea secundară
cu subluxaţie externă a tibiei pe femur. Examenul
radiologic rămâne explorarea standard în artroză,
fiind util în stadializarea acestei boli, conform
criteriilor Kellgren şi Lawrence.

Grad

Severitatea artrozei

Modificări radiologice

0

Fără severitate

Fără modificări caracteristice artrozei.

I
II
III
IV

Incertă
Minimă
Moderată
Severă

Osteofitoză minimă, de semnificaţie incertă
Osteofite bine definite, fără afectarea spaţiului articular
Moderată pensare a spaţiului articular
Afectare importantă a spaţiului articular, scleroză osoasă subcondrală.

Fig. 1 Gonartroză stangă std. IV. Atroplastie genunchi drept

Ultrasonografia musculoscheletală (USMS)
Ecografia musculoscheletală este o investigaţie
non-invazivă şi puţin costisitoare, care completează
examenul clinic şi pe cel radiologic, realizează o
evaluare „ în timp real” şi oferă informaţii morfofuncţionale. Deşi genunchiul este o articulaţie
uşor accesibilă examinării, există situaţii în
care mici colecţii intra sau periarticulare nu se
evidenţiază decât ecografic. Putem identifica astfel,
acumulări fluide la nivelul recesului suprapatelar, a
compartimentelor lateral şi medial, bursite infra sau
prepatelare şi popliteale, leziuni ale tendoanelor
cvadricipital şi patelar, aspect neregulat al conturului
osos al extremităţilor articulare cu prezenţa de
eroziuni sau osteofite. Dintre ligamente putem
vizualiza ecografic, pe cel colateral medial, iar la
nivelul meniscurilor putem vizualiza leziuni sau
chiste, diagnosticul de certitudine formulându-se

însă, în urma efectuării unui examen de rezonanţă
magnetică nucleară (RMN). O structură importantă
pe care o putem evalua ecografic este cartilajul hialin.
Aspectul său este hipoecogen sau chiar transonic
şi acoperă conturul osos al suprafeţei articulare. Se
urmăreşte aspectul omogen, conturul regulat şi
grosimea constantă.
USMS este utilă în formularea unui diagnostic
corect şi precoce, pentru evaluarea activităţii
diferitelor afecţiuni ale genunchiului şi monitorizarea
răspunsului terapeutic, dar şi în diferenţierea
sinovitei asociată perioadelor de acutizare a bolii
degenerative, de cea proliferativă din PR sau alte
afecţiuni inflamatorii. Nu în ultimul rând, sub ghidaj
ecografic putem puncţiona şi drena eficient colecţiile
intra- şi periarticulare, administrând ulterior
medicaţie cu efect local.
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Fig. 2 Cartilaj la nivelul condilului femural medial

Fig. 3 Bursită prepatelară

Rezonanţa Magnetică Nucleară (RMN)
Examinarea RMN permite evaluarea completă
a structurilor implicate în toate afecţiunile musculoscheletale, fiind mult mai sensibilă în detectarea
inflamaţiei şi a modificărilor degenerative. Este o
investigaţie care nu foloseşte radiaţii ionizante şi nu
asociază efectele adverse ale substanţei de contrast.
Are însa câteva dezavantaje: cost ridicat, accesibilitate
scăzută, timp lung de examinare (între 15 și 40 de
minute) şi limitarea la o singură regiune anatomică în
cadrul unei examinări.
În timpul investigaţiei, pacientul va sta întins
pe o masă mobilă, care va fi introdusă într-un tub
cilindric, înconjurat de un magnet de mari dimensiuni.
Singurul disconfort ar putea fi reprezentat de
zgomotele intermitente de joasă frecvență, produse

de aparat, însă, de obicei, pacientului i se dau căști
pentru urechi si va fi permanent în contact cu
operatorul asistent prin intermediul unui interfon.
Uneori, este necesară injectarea unei substanțe de
contrast paramagnetice, al cărei rol este acela de a
îmbunătăți calitatea imaginilor și, deci, de a facilita
diagnosticul. Examenul RMN permite vizualizarea
articulației pe trei planuri: axial, coronar și sagital.
Poate detecta cu acurateţe crescută rupturi ale
ligamentelor genunchilor şi leziuni de menisc,
inflamație sau modificări ale tendoanelor, leziuni
osoase subcondrale, fracturi sau necroze, patologie
musculară, chiste Baker şi foarte important, cu
ajutorul metodei, putem diagnostica prezenţa unei
tumori osoase sau articulare.

Fig. 4. RMN genunchi, secţiune sagitală.
Ruptura completa de LIA

Fig. 5 RMN genunchi, secţiune sagitală.
Ruptura transversala corn anterior menisc extern.

Există însă câteva contraindicaţii de care
trebuie sa ţinem cont atunci când alegem să
efectuăm o examinare RMN: pacienţii cu stimulator
cardiac, prezenţa protezelor valvulare de tip vechi,
fragmente metalice la nivelul părților moi, proteze
metalice articulare sau materiale de osteosinteză,
clipuri anevrismale sau anumite stenturi vasculare.
Nu este indicată în primul trimestru de sarcină.
Tomografia computerizata
Această metodă imagistică presupune
utilizarea unui fascicul îngust de raze X, cu ajutorul
căruia se produce imaginea unei secţiuni transversale
în regiunea de interes a organismului pacientului.

Aduce date importante despre structura osoasă
identificând cu certitudine fracturi, calcificări și
tumori osteolitice sau osteocondensante. Durata
examinării este mai scurtă decât în cazul RMN-ului,
însă informaţiile obţinute despre anumite detalii
ale structurilor articulare este inferioară, celei
disponibile în cazul rezonanţei magnetice nucleare,
având rezoluție de contrast tisulară inferioară.
Deși durerea de la nivelul genunchiului îi
determină frecvent pe pacienţi să solicite un consult
medical, cauzele sunt multiple, uneori fiind vorba boli
grave, motiv pentru care, investigaţiile imagistice au
un rol important în formularea unui diagnostic corect.
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SPONDILITA ANCHILOZANTĂ ȘI RISCUL
CARDIOVASCULAR
Gabriela LILIOS1, Elena Valentina IONESCU1,Elena-Olga LILIOS2

1 Ovidius” University of Constanta, No. 1 Street of University, Campus, Corp B, Constanta, Romania
2”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania

Spondilita anchilozantă (SA) este o boală
reumatismală cronică de tip inflamator ce afectează
îndeosebi bărbatul tânăr. SA afectează structura
şi funcţionalitatea sistemului osteoarticular, ceea
ce limitează activităţile şi participarea individului
în diverse domenii ale vieţii. Reducerea capacităţii
de muncă este una dintre consecinţele acestei
boli, impunând deseori reorientarea profesională,
reducerea timpului de muncă sau pensionarea pe caz
de boală. Durerea, reducerea mobilităţii, modificarea
aspectului fizic, tulburările somnului, depresia şi
descurajarea afectează relaţiile interpersonale ale
bolnavului şi impun restricţii de participare în anumite
situaţii de viaţă. Reacţiile adverse ale consumului
îndelungat de AINS(antiinflamatoare nesteroidine),
cu efecte gastrointestinale sau cardiovasculare mai
mult sau mai puţin severe, reprezintă o alta problemă
pe care aceşti bolnavi o întâmpină.
Studii din literatura de specialitate relevă
conexiuni între TNF-α, activitatea inflamatorie
umorală (VSH, CRP, fibrinogen) și markerii biochimici
ai metabolismului osos alături de evoluția clinică a
pacienților cu SA. Situația catabolică în care TNF-α
este crescut poate juca un rol important în evaluarea
riscului cardiovascular în SA.
Inflamația cronică este asociată cu scăderea
toleranței la glucoză și fenomenul rezistenței
la insulină. Citokinele proinflamatorii, cum ar fi
interleukina 6 și TNF-α joacă un rol important în
patogeneza bolilor autoimune de tipul artritei
reumatoide și a spondilitei anchilozante (SA) .Cu
toate acestea relația dintre prevalența sindromului
metabolic și rezistența la insulină, la acești pacienți
nu este încă bine definită.
Nivelurile sanguine crescute de fibrinogen
se asociază cu risc crescut de boală cardiovasculară
aterosclerotică (IMA şi AVC).Concentraţia plasmatică
a fibrinogenului pare a fi reglată de un joc complex
între factorii genetici şi de mediu. Totuşi ramane
de stabilit dacă fibrinogenul crescut acţionează ca
factor patogenic al trombozei arteriale sau reflectă
inflamaţia asociată cu ateroscleroză, fiind un marker
pentru boala coronariană precoce silențioasă clinic.
La persoanele fumătoare cu SA se constată
o creștere statistic semnificativă a nivelului seric de
TNF-α comparativ cu pacienții nefumători fapt ce

subliniază și în această situație că fumatul este un
factor de risc suplimentar.
Aterogeneza indusă de inflamație poate
contribui la riscul de boală coronariană în SA.
Hiperfibrinogenemia alături de creșterea statistic
semnificativă a TNF-α la pacienții cu SA impune o
evaluare cardiovasculară atentă și o monitorizare
crescută a riscului de boală coronariană și
cerebrovasculară alături de inițierea terapiei de
control a hipertensiunii, dislipidemiei (obligatoriu
statină) și terapie antiagregantă plachetară pentru
reducerea acestui risc cardiovascular. Studii efectuate
la pacienții cu SA referitor la nivelul homocisteinei
serice au evidențiat hiperhomocisteinemie corelată
cu creșterea riscului cardiovascular.
Bărbații cu SA și cu factori de risc cardiovasculari
prezenți (obezitate, fumat, hipertensiune arterială
esențială, dislipidemie, sindrom metabolic) împreună
cu mecanismele fiziopatologice induse de sindromul
inflamator sistemic (evidențiat prin pozitivarea
testelor de inflamație) favorizează accelerarea
procesului de aterogeneză cu apariția precoce a bolii
coronariene în SA.
Utilizarea acestor teste de laborator cu
valoare de indicatori de prognostic a evoluţiei bolii
este necesară pentru a cunoaște riscul de apariţie
a complicaţiilor pe termen lung, la pacienţii cu
spondilită anchilozantă (SA).
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PIONIERII BALNEOLOGIEI ROMÂNEȘTI
DR.IOSIF N. DONA
”SĂ FIE SĂRAC, SĂ FIE BOLNAV, SĂ FIE COPIL”
Aurelia LĂPUȘAN

Îl pomenim ori de câte ori cităm din
învățăturile lui către pacientul de Techirghiol. Îi rostim
numele cu respect punându-l printre primii în galeria
balneologilor devotați lacului Techirghiol. Dar cine a
fost Iosif Dona, câte amănunte din biografia lui se mai
păstrează astăzi?
Am realizat un succint portret al medicului
care a stat trei decenii la Techirghiol, fiind apreciat
în literatura de specialitate ca unul dintre cei mai
perseverenți cercetători ai lacului și al efectului lui
asupra diverselor boli, așa cum rezultă din puținele
surse existente în prezent.
În Dicționarul personalităților dobrogene,
despre medicul Iosif Dona, născut în 1875 și
mort în 1956, scrie că a fost medic șef al Spitalului
Eforie, director al Sanatoriului Maritim și al Stațiunii
balneare Techirghiol și Movilă. Doctor docent în
științe medicale la Facultatea de Medicină București.
Licențiat în drept. Reputat medic balneolog a
organizat stațiunile Techirghiol și Eforie Nord și Sud,
este cunoscut ca „medicul artiștilor”. Pacienții săi –
N. Grigorescu, Gh. Petrașcu, Șt.Luchian, T. Pallady, I.
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Iser, Jean Steriadi, N. Tonitza, AL. Ciucurencu – dar și
ilustre personalități ale căror nume sunt sinonime cu
marea creație : L. Blaga, N. Iorga, B. Șt. Delavrancea,
Cella Delavrancea. Căsătorit; doi copii.
Din lista lucrărilor semnate I.Dona rezultă că
era un glas autorizat, iar cercetările sale medicale
au fost valorificate în mai multe studii de referință
și astăzi. În 1907 doctorul Dona lansează o amplă
monografie de specialitate dedicată Techirghiolului.
Și astăzi este o lectură plăcută dar mai ales instructivă
nu doar pentru personalul medical ci pentru toți cei
care iubesc și respectă lacul acesta unic, vindecător.
Ceva mai târziu, în imprimeria „Cultura“, din
Bucureşti, apărea broşura „La cure de Tekir-Ghiol. Air
et climat marin-héliotherapie. Bains salés et bains
de boue. Le mal de Pott et son traitement à TekirGhiol“ de dr. I.N. Dona, care se autoprezenta ”şef
al Spitalelor Eforia, directorul Sanatoriului maritim
şi al staţiunilor balneare de la Techirghiol şi Movilă,
docent al Facultăţii de medicină din Bucureşti,
licenţiat în drept”. Autorul preciza că lucrarea este
rolul experienţei sale de 30 ani la Techirghiol.
Pe o carte de vizită scria că este medic
general, invalid de război, medic director al Staţiunii
Techirghiol şi membru al Consiliului superior balnear
din Ministerul Sănătăţii.
Exegezii au acordat mai multă atenție dr. Iosif
Dona ca mare colecționar de artă. Împreună cu soția
sa, Elena, doctorul a adunat timp de 50 de ani lucrări
de pictură românească, alcătuind o foarte valoroasă
colecție. Fiu de general, educat în spiritul valorilor
naționale, al artei și civilizației românești a știut să
valorifice această pasiune și printr-o conjunctură
fericită. Generalul Nicolae Dona a luptat în razboiul
de independență, fiind șeful Marelui Stat Major al
Armatei Române între 23 mai 1884-13 ianuarie 1886.
Scriitorul Alexandru Vlahuță i-a fost profesor
de română în liceu și doctorul se va căsători cu
sora lui, Margareta, iar una dintre fiicele lui Vlahuță
va deveni soția lui Gheorghe N. Grigorescu, fiul
pictorului Nicolae Grigorescu. De aici se dezvoltă
marea iubire a doctorului pentru artă și pentru artiștii
români.
Kirkor H.Zambaccian, un alt prieten al artiștilor

și împătimit colecționar de artă, îl descrie pe Doctorul
Dona ca pe un om foarte afabil şi un mare mucalit
care în orice împrejurare găsea un cuvânt paradoxal,
o idee abracadabrantă pe care o debita cu un aer
foarte serios, ceea ce făcea hazul acestui om distins,
un pince sans rire fără pereche.
În fața unui nud dintr-o expoziție nu-i mai
ardea de glume de frică să nu-l piardă; era mai
concesiv însă la naturi moarte.
La Techirghiol avea cabinetul în partea din
față a Fabricii de Ape Minerale și Gazoase Nora.
Aici găzduiau prietenii lui, pictorii, dar și Alexandru
Vlahuță, Barbu Ștefănescu Delavrancea și mulți alții.
I.N. Dona devine director la Techirghiol în
1906. Sanatoriul de la Techirghiol trecuse deja în
rândul spitalelor Eforiei Civile din 1901. Medicii
primari, în servicii mixte, medico-chirurgicale,
trebuiau să-şi ocupe posturile prin concurs. După trei
sesiuni în care nu a fost admis nici un candidat, în mai
1903, I.N. Dona se califică primul, cu punctaj maxim.
Preocupat să cerceteze amănunţit efectele curei de
nămol asupra copiilor, face diverse experimente:
tratamente de 2-3 serii consecutiv, întocmeşte fişe
personale şi fişe de diagnostic. Alături de copii români
fac tratament şi 3 bolnavi de etnie greacă, un italian,
7 germani, 5 francezi, 5 bulgari, un turc, 20 evrei.
Condiţiile impuse la internare, atunci când cererile au
depăşit numărul de paturi ale stabilimentului: să fie

sărac, să fie bolnav, să fie copil.
Doctorul şi-a permis să introducă, alături de
tratamentul balnear, şi o „cură“ de educaţie: viaţa
era organizată ca într-un internat de şcoală, riguros
supravegheată. Şi toată această îngrijire: tratamentul,
cazarea, celelalte servicii oferite atât de generos de
conducerea Eforiei, era gratuită.
Tratând despre superioritatea lacului, printr-o
analiză calitativă şi cantitativă şi o comparaţie cu
Lacul Sărat , dar şi cu staţiunile balneare europene.,
dr. I.N. Dona, în lucrarea sa Tekirghiol, mai preciza:
„Apa lacului este limpede şi cu reflecte opaline,
lactescente sau gălbui, din cauza concentraţiei
sale şi a nenumăratelor animale microscopice care
trăiesc în ea. Analiza chimică a apei, o dovedeşte
puternic mineralizată şi densă, bogată în o mulţime
de săruri şi putând rivaliza cu cele mai renumite ape
clorobromosodice. Ţinând seama de dimensiunile
enorme ale lacului şi de adâncimea sa, ne putem
închipui acum în ce cantitate colosală se află
această apă minerală la Tekirghiol. Abundenţa
aceasta, constituie pentru Tekirghiol un avantaj şi o
superioritate asupra altor lacuri sărate similare, cum
ar fi bunăoară Lacul Sărat, şi iată de ce: La Tekirghiol,
înţelege oricine, că din cauza mărimii lacului şi
volumului de apă compoziţiunea chimică a acesteia
va fi constantă sau va varia foarte puţin” .

PIONEERS OF ROMANIAN BALNEOLOGY
IOSIF N. DONA
„BE POOR, BE SICK, BE CHILD”
Aurelia LĂPUȘAN

We mention him whenever we cite from his
teachings to the patient of Techirghiol. We utter his
name with respect, placing him among the first in the
gallery of balneologists devoted to Lake Techirghiol.
But who was Iosif Dona, how many details in his
biography are still kept today?
I made a brief portrait of the physician who had
spent three decades at Techirghiol, being regarded in
the research literature as one of the most persistent
researchers of the lake and its effect on various
diseases, as shown by the few current sources.
In the Dictionary of Dobrogean personalities,
about doctor Joseph Dona, born in 1875 and dead
in 1956, he wrote that he was the chief physician of

Eforie Hospital, Director of the Maritime Sanatorium
and Techirghiol and Movilă Balneary Resort. Doctor
of Medical Sciences at the Faculty of Medicine in
Bucharest. Bachelor’s degree in Law. A renowned
balneologist has organized the resorts of Techirghiol
and Eforie North and South, he is known as the
„artists’ doctor”.
His patients - N. Grigorescu, Gh. Petrascu,
Şt.Luchian, T. Pallady, I. Iser, Jean Steriadi, N. Tonitza,
AL. Ciucurencu - but also illustrious personalities
whose names are synonymous with the great
creation: L. Blaga, N. Iorga, B. Şt. Delavrance, Cella
Delavrance. Married; Two children .
From the list of signed works I.Dona appears
R ev i s t ă de ba l neol ogi e
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to be an authorized voice, and his medical research
has been used in several reference studies today. In
1907 MD Dona launches an extensive specialized
monograph dedicated to Techirghiol. Even today it is
a pleasant but especially instructive reading not only
for medical staff but for all who love and respect this
unique, healing lake.
Later, in the „Cultura” printing house, in
Bucharest, there appeared the booklet „La cure
de Tekir-Ghiol. Air et climat marin-heliotherapie.
Bains salés et bains de boue. Le mal de Pott et son
traitement à Tekir-Ghiol” by MD I.N. Dona, who
introduced himself as the head of Eforia Hospitals,
the director of the Maritime Sanatorium and of
the balneary resorts from Techirghiol and Movila, a
lecturer at the Faculty of Medicine in Bucharest, with
a Bachelor’s degree in law.” The author states that
the work is the result of his 30-year experience at
Techirghiol.
On a business card, he wrote that he was
a general practitioner, a war-invalid, a director of
Techirghiol Resort and a member of the Superior
Balneary Council of the Ministry of Health.
The exegetes gave more attention to MD
Iosif Dona as a great art collector. Together with
his wife, Elena, the doctor gathered for 50 years
Romanian painting works, making a very valuable
collection. A son of a general, educated in the spirit
of national values, of Romanian art and civilization,
he knew how to use this passion due to a happy
circumstance. General Nicolae Dona fought in the
War of Independence, being the head of the General
Staff of the Romanian Army between May 23, 1884
and January 13, 1886.
The writer Alexandru Vlahuţă was a teacher of
Romanian in high school and the doctor will marry
his sister, Margareta, and one of Vlahuţă’s daughters
will become the wife of Gheorghe N. Grigorescu, the
son of the painter Nicolae Grigorescu. Hence the
great love of the doctor for art and for the Romanian
artists .
Kirkor H. Zambaccian, another friend of the
artists and a passionate art collector, describes Doctor
Dona as a very affectionate man and a great mucalist
who, in all circumstances, found a paradoxical word,
a puzzling idea that he was saying with a very serious
air, which was the big quality of this distinguished
man, a unique pince sans rire.
In front of a nude in an exhibition, he was no
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longer able to make jokes of fear of losing it; he was
more concessive in front of still natures.
At Techirghiol he had his cabinet at the front of
the Nora Mineral and Gaseous Water Plant. Here he
received his friends, the painters, but also Alexandru
Vlahuta, Barbu Ştefănescu Delavrancea and many
others.
IN. Dona became manager of Techirghiol in
1906. The Techirghiol Sanatorium had already been
part in 1901 of Eforie Civil hospitals. Registrars,
in mixed medical-surgical services, had to take
their positions through a competition. After three
sessions in which no candidate was admitted, in
May 1903, I.N. Dona qualifies first with the highest
score. Preoccupied to thoroughly investigate the
effects of the mud cure on children, he makes various
experiments: treatments of 2-3 consecutive series,
draws personal records and diagnostic records.
Along with the Romanian children, there are
also three Greek patients, an Italian, seven Germans,
five French, five Bulgarians, a Turk, and 20 Jews.
The conditions imposed upon admission, when
the requests exceeded the number of beds in the
establishment: be poor, be sick, be a child.
The Doctor allowed himself to introduce,
along with balneary treatment, a „cure” of
education: life was organized as a strictly supervised
boarding school. And all this care: the treatment,
the accommodation, the other services offered so
generously by Eforie’s leadership, was free of charge .
Talking about the lake’s superiority through
a qualitative and quantitative analysis and a
comparison with Salty Lake, but also with the
European balneary resorts, MD I.N. Dona, in his
Techirghiol paper, added: „The water of the lake is
clear and with opal, lactic or yellowish reflections
due to its concentration and countless microscopic
animals living in it. The chemical analysis of the
water is proved to be highly mineralized and dense,
rich in a lot of salts and rivalling with the most
famous chlorobromosodic waters. Considering the
enormous dimensions of the lake and its depth, we
can now imagine the colossal quantity of this mineral
water in Techirghiol. This abundance constitutes for
Techirghiol an advantage and superiority over other
similar salty lakes, such as Salty Lake, and that is why:
At Techirghiol everyone understands that due to the
size of the lake and the volume of water its chemical
composition will be constant or very little will vary.”

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE
TECHIRGHIOL – O OAZĂ DE SĂNĂTATE
PENTRU PACIENȚI
Redactor Maria NEDELCU

Trasând un arc peste timp, mă opresc în luna
august a anului 2000. Era o vreme toridă de vară,
cu temperaturi mai puțin prietenoase pentru a fi
suportate de corpul omenesc și de alte viețuitoare.
Cu un diagnostic sever de vertebra fracturată T
7 și alta tasată, în urma unui cumplit accident
rutier, în drum spre locul de muncă, după o ședere
traumatizantă cu imobilizare la pat de opt săptămâni,
la recomandarea unui minunat medic reumatolog
din București, am ajuns la Sanatoriul din Techirghiol,
singura stațiune-după spusele medicului reumatolog
– care m-ar putea ajuta să-mi recâștig mobilitatea și
sănătatea. Am ajuns, astfel, la renumitul și minunatul
medic specialist în recuperare Adriana Drăgan, atunci
șef de secție, căreia nu contenesc să-i mulțumesc și
acum pentru dăruirea și profesionalismul cu care m-a
tratat mulți ani la rând, până acum trei ani, de când
doamna doctor Drăgan nu se mai află în Sanatoriul
Techirghiol. Prin procedurile și tratamentele medicale,
de care m-am bucurat în Sanatoriu, la recomandarea
doamnei
doctor mi-am recăpătat mobilitatea și
sănătatea și mă îndreptățesc să consider Sanatoriul o
oază de sănătate și liniște pentru noi pacienții.
Chiar dacă în anii de început ai șederii în
Sanatoriul Techirghiol condițiile de cazare și confort
nu au fost cele mai bune, profesionalismul medicilor
și al asistentelor, procedurile și tratamentele
recomandate au făcut să trecem cu ușurință peste
inconvenientele legate de cazare și confort.
Cu timpul, mai ales în ultimii ani, condițiile
de cazare și confort din Sanatoriu s-au îmbunătățit
considerabil, acest lucru datorându-se, în primul
rând, atitudinii și organizării manageriale a noii
conduceri a Sanatoriului.
Revenirea în fiecare an, de optsprezece ani, în
Sanatoriul Techirghiol, este o confirmare a faptului că
s-a creat o dependență între ființa mea și Sanatoriu,
de care nu mă pot lipsi în niciun an. Acesta este pe
primul loc în ceea ce privește stabilirea priorităților
de petrecere a timpului alocat concediilor.
Fiecare zi petrecută în Sanatoriu este
asemenea unei uzine cu foc continuu, în care
pacienții de vârste și profesii diferite se grăbesc săși efectueze procedurile recomandate de medicul
curant, la ora stabilită de serviciul de programări.

Unele din aceste proceduri, pe lângă efectul
medical pe care îl au, îți creează o bună dispoziție
și un sentiment de detașare de procedura în sine.
In această categorie de proceduri voi menționa cu
plăcere baia de sare de la bazin, unde, de câțiva ani,
la inițiativa Doamnei profesor Agnes Bont, exercițiile
de gimnastică se efectuează sub atenția și comanda
Doamnei profesor, pe o muzică antrenantă, special
selectată în acest scop. Este o adevărată plăcere și
bucurie să participi la o asemenea procedură, aceasta
încheindu-se, de fiecare dată, cu ropote de aplauze.
O altă procedură pe care doresc s-o menționez este
cea de magnetoterapie, la care în timpul efectuării
acesteia se derulează o muzică liniștitoare (Julio
Iglesias, Ravel, Celine Dion, Enescu,Verdi, etc) care ne
poartă într-o atmosferă de vis, cu regret la încheierea
acesteia că am fost treziți din starea de reverie în care
ne-am cufundat.
Este demn de remarcat faptul că în Sanatoriu
pe lângă cadrele medicale existente, cu vechime
în specialitățile de recuperare, reumatologie și
balneologie, este încurajată și susținută generația
de medici tineri, prin angajarea acestora ca medici
curanți.
In această categorie se află și medicul meu
curant, doctor Elena Cristescu, în echipă cu asistenta
Cristina Chiru. Chiar de la început, am fost plăcut
impresionată de capacitatea profesională de care a
dat dovada Doamna doctor în timpul consultațiilor,
de amabilitatea și căldura sufletească a întregului
cabinet, cu care am fost întâmpinată la fiecare
solicitare a mea, creându-se, în felul acesta, o bună
comunicare între medic și pacient, de care este atâta
nevoie.
Ca de fiecare dată, durata sejurului în
Sanatoriul Techirghiol se scurge cu rapiditate.
Ajungând la finalul acestuia, mai adăugăm încă o
filă la lista îmbunătățirilor stării noastre de sănătate.
Plecăm din Sanatoriu bucuroși că am petrecut cu
bine momente plăcute alături de prieteni dragi și cu
speranța că și anul următor ne vom putea întoarce în
Sanatoriu pentru a beneficia de puterea tămaduitoare
și miraculoasă a nămolului și a apei de Techirghiol, de
asistența medicală oferită de personalul medical din
Sanatoriu.
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TECHIRGHIOL BALNEAR AND RECOVERY SANATORIUM
– AN OASIS OF HEALTH FOR PATIENTS
Editor Maria NEDELCU

Going back in time, I stop in August 2000.
It was a hot summer weather, with less friendly
temperatures to be borne by the human body
and by other creatures. With a severe diagnosis of
T 7 fractured vertebrae and another compacted
one after a terrible road accident on the way to
the workplace after a traumatic immobilization in
bed for eight weeks at the recommendation of a
wonderful rheumatologist in Bucharest, I arrived at
the Techirghiol sanatorium, the only resort - as the
rheumatologist says - that could help me regain my
mobility and health. So, I got to the renowned and
well-known recovery specialist Adriana Drăgan, then
the head of the department, to whom I still thank
for her dedication and professionalism with which
she been treating me for many years until three
years ago since MD Dragan is no longer in Techirghiol
Sanatorium. Through the medical procedures and
treatments, I enjoyed in the Sanatorium, at the
doctor’s recommendation I regained my mobility and
health and I am entitled to consider Sanatorium an
oasis of health and peace for new patients.
Even if in the early years of stay in Techirghiol
Sanatorium the conditions of accommodation and
comfort were not the best, the professionalism of
doctors and nurses, the procedures and treatments
recommended made easy to overcome the
inconveniences related to accommodation and
comfort.
Over time, especially in recent years, the
conditions of accommodation and comfort in
the Sanatorium have improved considerably, due
primarily to the attitude and managerial organization
of the new management of the Sanatorium.
The return here year by year for eighteen years
in Techirghiol Sanatorium is a confirmation of the
fact that a dependence between my being and the
Sanatorium has been created, which I cannot miss in
any year. It is the first option when I set priorities for
spending holiday time.
Every day spent in the Sanatorium is like
a continuous plant in which patients of different
ages and professions are in a hurry to carry out the
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procedures recommended by the treating physician
at the time set by the appointment service. Some
of these procedures, in addition to the medical
effect they have, create a good mood and a sense of
detachment of the procedure itself. In this category
of procedures, I will mention with pleasure the
salt bath at the pool, where, for a few years, at the
initiative of Professor Agnes Bont, the gymnastic
exercises are performed under the attention and
command of the Professor, on an exciting music
specially selected in this scope. It is a real pleasure
and joy to take part in such a procedure, as it ends
with applause. Another procedure I want to mention
is magnetotherapy, during which a soothing music
is played (Julio Iglesias, Ravel, Celine Dion, Enescu,
Verdi, etc.) that carry us in a dream atmosphere with
regret at the end of it that we were awakened from
the state of reverie in which we plunged.
It is worth noting that in the Sanatorium in
addition to the existing medical staff with seniority
in the specialties of recovery, rheumatology and
balneology, the generation of young doctors is
encouraged and sustained by employing them as
treating physicians.
This category includes my treating physician,
MD Elena Cristescu, in a team with nurse Cristina
Chiru. From the very beginning, I was pleasantly
impressed by the professional capacity of the Doctor
during the consultations, the courtesy and warmth of
the whole cabinet staff, with which I was welcomed at
every request of mine, creating, in this way, excellent
communication between the doctor and the patient,
which is so much needed.
As always, the duration of my stay at
Techirghiol Sanatorium is draining quickly. As I finish
it, I add another tab to the list of improvements to
our health. We leave the Sanatorium glad that we
have spent pleasant moments with our dear friends
and with the hope that next year we will be able to
return to the Sanatorium to benefit from the seeping
and miraculous power of the mud and water from
Techirghiol, of the medical assistance offered in the
Sanatorium.
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