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Profilaxia afecţiunilor cardiovasculare, patologiilor organelor respiratorii, 
ale tractului gastrointestinal şi ale altor maladii, precum şi tratamentul la 
etapele primare în prezent sunt greu de imaginat fără tratamentul balneo-
sanatorial.

Tratamentul balnear este remarcabil prin faptul că, spre deosebire de sub-
stanţele medicamentoase, factorii fizici naturali sunt mai firesti din punct 
de vedere fiziologic pentru organismul uman, fiind stimulatori naturali.

Lucrarea „Sanatoriul „Bucuria-sind” (trecut, prezent, viitor)” prezintă citito-
rului istoria fondării şi dezvoltării staţiunii, organizarea procesului curativ-
diagnostic, condiţiile de cazare etc.

Utilizarea în scopuri curative a climei şi apelor minerale subterane ocupă 
un loc important în tratamentul balneo-sanatorial.

Pe lângă factorii curativi naturali în sanatoriu se utilizează pe larg metodele 
fizioterapeutice, gimnastica curativă, mecanoterapia, mersul dozat curativ, 
masajul, alimentarea dietetică, fitoterapia, acupunctura şi altele. Restabili-
rea sănătăţii se realizează aici prin metode cruţătoare de tratament. Profi-
laxia primară şi secundară, reabilitarea se efectuează pe baza tehnologiilor 
naturaliste.

Autorii cărţii descriu amanuntit dificultăţile cu care se confruntă colectivul 
staţiunii în organizarea tratamentului, problemele nesoluţionate, legate de 
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cauze obiective, despre greutătile actuale în dezvoltarea in perspectivă 
a sanatoriului.

Desigur, pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa serviciilor sanatorial-balne-
are, e necesar ca staţiunea să soluţioneze un şir de probleme, pentru a îm-
bunătăţi calitatea de deservire a pacienţilor, apropiindu-se de standardele 
internaţionale.

Una dintre particularităţile medicinii de familie în Moldova poate deveni 
utilizarea în scopuri terapeutice şi profilactice a resurselor curative naturale 
şi a metodelor nemedicamentoase de tratament, folosite pe larg în sana-
toriu.

Însă mulţi medici de familie nu cunosc deplin posibilităţile sanatoriilor, nu 
sunt la curent cu profilul şi particularităţile de tratament ale diferitor sta-
ţiuni, cu indicaţiile şi contraindicaţiile tratamentului balnear. În acest sens, 
lucrarea prezintă interes pentru medicul de familie.

Cartea va fi utilă nu numai medicilor de familie, dar şi medicilor fiziote-
rapeuţi, specialiştilor instituţiilor balneo-climaterice, precum şi activiştilor 
sindicali şi lucrătorilor sociali.

Raisa CIOBANU,  
specialist principal al Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova  

în domeniul fizioterapiei, doctor în ştiinţe medicale
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F O N D A R E A  Ş I  D E Z V O LT A R E A  S A N AT O R I U L U I

Fondarea şi dezvoltarea staţiunii balneare „Bucuria-Sind” sunt legate inerent de 
evenimentele de la începutul anilor ’ 60 ai sec. XX. În această perioadă a cres-
cut semnificativ rolul sindicatelor în dezvoltarea economică, culturală şi în viaţa 
publică.

 Hotărârea Sovietului de Miniştri al U.R.S.S. din 10 martie 1960, nr. 335 „Cu privi-
re la transmiterea sanatoriilor şi caselor de odihnă sindicatelor” a constituit un 
eveniment important în dezvoltarea balneară. Prin această hotărâre sindicate-
lor li s-au transmis sanatoriile cu autogestiune (cu excepţia celor ftiziatrice şi 
pentru copii), casele de odihnă, stabilimentele balneare, policlinicile, care apar-
ţineau organelor de ocrotire a sănătăţii.

Pentru executarea acestei hotărâri, Ministerul Sănătăţii al RSS Moldoveneşti a 
emis ordinul nr. 74 din 5 aprilie 1960, care anunţa că, potrivit bilanţului de la 
1 ianuarie 1960, să se transmită sindicatelor sanatoriul balneologic „Sovietsca-
ia Moldavia” (în prezent „Codru”, s. Hârjauca), sanatoriul „Dnestr” (orăşelul Ca-
menca), casa de odihnă din s. Ciuciuleni (transferată în Vadul lui Vodă şi ulteri-
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or reformată în casa de 
odihnă „Doina”, iar mai 
târziu - în casa de odih-
nă „Codru”), agenţia 
balneară republicană şi 
edificiul nefinisat al ca-
sei de odihnă din Vadul 
lui Vodă, reformat mai 
târziu în sanatoriul 
„Bucuria”.

În 1960 agenţia balne-
ară republicană de pe 
lângă Ministerul Sănă-
tăţii al RSS Moldove-
neşti s-a reorganizat în 
Direcţia Balneară a Sin-
dicatelor din Moldova. La 10 mai 1962, prin decizia Prezidiului Comitetului Cen-
tral Unional al Sindicatelor (CCUS – „ВЦСПС”) „Despre extinderea caracterului 
social de conducere a instituţiilor balneo-sanatoriale a sindicatelor” (protocol 
nr. 12, p.6), a fost organizat Consiliul Republican din Moldova pentru conduce-
rea staţiunilor balneo-climaterice ale sindicatelor (din anul 1993 – Firma Re-
publicană „Sindbalneoservice Moldova” SRL, din anul 2000 – Holdingul „Mold-
sindbalneotur”) şi a fost subordonat în activitatea sa de Consiliul Central pentru 
conducerea staţiunilor balneo-climaterice ale sindicatelor (or. Moscova).

Planificarea dezvoltării ulterioare a reţelei sanatoriale, pensiunilor şi caselor de 
odihnă a fost atribuită CCUS, Comitetului de Stat pentru Planificare al U.R.S.S., 
Sovietului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti şi Comitetului Republican al sindi-
catelor din Moldova, iar Consiliul Republican din Moldova pentru conducerea 
staţiunilor balneo-climaterice ale sindicatelor a contribuit la realizarea acestor 
proiecte.

În istoria dezvoltării sanatoriului „Bucuria” un rol deosebit i-a revenit casei de 
odihnă cu acelaşi nume, dată în exploatare la 26 decembrie 1972.

Casa de odihnă „Bucuria” era constituită doar din trei blocuri locative de vară cu 
două etaje a câte 50 de locuri, concepută exclusiv pentru agrement organizat, 
inclusiv de familie.

După darea în exploatare a blocurilor de vară a casei de odihnă „Bucuria”, ele 
au fost incluse în componenţa casei de odihnă „Doina”, care funcţiona din 25 



8

decembrie 1965, ulterior casa de odihnă „Codru”, cu o capacitate de 450 locuri. 
În calitate de director al acestei întreprinderi a fost numit V. Scalca.

Ziua deschiderii sanatoriului „Bucuria” este 29 iunie 1974, când Comitetul Exe-
cutiv al Consiliului Orăşenesc al deputaţilor muncitorilor RSS Moldoveneşti a 
adoptat hotărârea nr. 228 „Cu privire la actele Comisiei de Stat pentru darea în 
exploatare a edificiilor şi construcţiilor sanatoriului cardiologic „Bucuria” pentru 
200 de persoane”.

Iniţial construcţia sanatoriului „Bucuria” a fost predestinată pentru odihna de 
vară a 500 de persoane. Dar, în legătură cu faptul că în republică se înregistra 
o creştere constantă a cazurilor de patologii cardio-
vasculare, sindicatele şi Ministerul Sănătăţii au adop-
tat decizia pentru construcţia sanatoriului cardiologic 
pentru 200 de persoane.

În timpul construcţiei în documente au fost introduse 
modificări şi completări esenţiale, îndreptate, în primul 
rând, spre crearea bazei curativ-diagnostice şi asigura-
rea condiţiilor necesare pentru tratamentul balneo-sa-
natorial.

Coautori ai noului proiect pot fi consideraţi Secretarul 
„Moldsovprof”-ului - P.I. Dmitriev, conducătorul sectiei 
constructie edificii al „Moldsovprof”-ului, I. I. Limonov 

Aparatul firmei Republicane “Sindbalneoservice Moldova” SRL

P.N. Ghermanov



9

şi specialiştii Consiliului Republican din Moldova pentru conducerea staţiunilor 
balneo-climaterice ale sindicatelor – locţiitorii preşedintelui pentru construcţie 
Iu.P. Zadorin şi pentru lucrul curativ-profilactic P.N. Ghermanov şi inginerul-şef 
A. Bili, care a realizat controlul tehnic pentru această construcţie dificilă. 

Conform transferului de serviciu, încă în procesul de construcţie, în funcţia de 
medic-şef al sanatoriului „Bucuria” a fost numit E. Malmîga, care mai inainte a 
activat în aceeaşi funcţie în sanatoriul „Dnestr” (or. Camenca).

Eduard Malmîga, ca organizator al ocrotirii sănătăţii şi conducător al instituţi-
ei de acelaşi tip, poseda cunoştinţe şi o experienţă considerabilă, pe care le-a 
implimentat activ în practică. Întărind baza de tratament a sanatoriului, d-lui 
completa secţia de hidroterapie, cabinetele de fizioterapie, inhalatorul, sala de 
gimnastică curativă, laboratoarele clinic şi biochimic, alte cabinete şi secţii cu 
aparataj medical modern şi practica metoda ampeloterapiei (tratamentul cu 
suc de struguri), elaborată de P.N. Ghermanov, pentru tratamentul afecţiuni-
lor ficatului şi căilor biliare, adecvată şi pentru tratamentul pacienţilor de profil 
cardiologic.

Eduard Malmîga în anul 1959 a absolvit Institutul 
de Stat de Medicină din Chişinău şi împreună cu co-
legii de grupă a fost repartizat la serviciu în sana-
toriul „Sovietscaia Moldavia” (în prezent sanatoriul 
„Codru”). În anul 1965 a fost transferat în sanatoriul 
„Dnestr” în funcţia de medic-şef, iar în anul 1974 a 
fost numit în funcţia de medic-şef al sanatoriului în 
proces de construcţie „Bucuria”. 

E.V. Malmîga s-a născut la 16 aprilie 1931. A dece-
dat la 11 ianuarie 1978.

La 9 decembrie 1977 Prezidiul Comitetului Central 
Unional al Sindicatelor a luat hotărârea „Cu privire la 

organizarea tratamentului pacienţilor care au suportat infarct miocardic acut în 
sanatoriile sindicatelor”. Aceasta a fost o hotărâre importantă, care a modificat 
fundamental abordarea tratamentului acestui contingent complicat de paci-
enţi, ţintuiţi la pat până la 3 luni.

Consiliului Central pentru conducerea staţiunilor balneo-climaterice ale sindi-
catelor şi Ministerului Sănătăţii al U.R.S.S. le-a fost indicată elaborarea instruc-
ţiunilor pentru selectarea şi îndreptarea la reabilitarea balneo-sanatorială a pa-
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cienţilor, care au suportat infarct miocardic acut, precum şi recomandările me-
todice pentru tratamentul acestor bolnavi în condiţii de sanatoriu. Adăugător, 
Consiliului Central pentru conducerea staţiunilor balneo-climaterice ale sindi-
catelor i s-a împuternicit determinarea listei sanatoriilor, în care se vor organiza 
secţiile specializate pentru tratamentul pacienţilor, care au suportat infarct mi-
ocardic acut. Secţia specializată în R.S.S. Moldovenească s-a decis să fie deschi-
să în sanatoriul „Bucuria”.

Instrucţiunile pentru tratamentul balneo-sanatorial al pacienţilor, care au su-
portat infarct miocardic acut, impuneau multe condiţii pentru constituirea unei 
secţii (aprovizionarea centralizată cu oxigen, semnalizarea individuală, izolarea 
secţiei, desciderea salonului de terapie intensivă, a ospătăriei separate etc.). Ce-
rinţe foarte mari au fost înaintate şi către personalul medical, care a fost obligat 
să urmeze o pregătire profesională în centre specializate. E de menţionat faptul 
că la elaborarea instrucţiunilor a participat tânăra savantă a Institutului Repu-
blican de Cardiologie E. Vatamanu, care activează şi în prezent, dar în funcţie de 
profesor şi şef de secţie. E. Vatamanu este cardiologul principal al Ministerului 
Sănătăţii din Republica Moldova.

Eleonora Vatamanu, din ziua deschiderii secţiei, a acordat sanatoriului ajutor 
organizaţional şi metodic pentru implementarea instrucţiunilor în lucrul prac-
tic, o dată la 10 zile examina cei mai complicaţi pacienţi, introducând rectificări 
în programele lor de tratament.

 Dar să revenim la crearea secţiei specializate. Un rol important în realizarea 
acestui proiect i-a revenit medicului-şef al sanatoriului – V. Lapa.

Vasile Lapa a absolvit facultatea de medicină gene-
rală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău 
în anul 1973. După serviciul în Armata Sovietică, D-
lui a devenit administratorul sanatoriului la vârsta 
de 27 ani, fiind cel mai tânăr dintre toţi medicii-şefi 
ai sistemului. A fost numit în funcţia de medic-şef al 
sanatoriului în octombrie 1976 şi a activat în aceas-
tă funcţie până în octombrie 1989.

În prezent V. Lapa activează în centrul de reabilita-
re „Speranţa” în calitate de acupunctor.

În perioada de activitate a lui V. Lapa s-a efectuat for-
marea colectivului de muncă şi s-au rezolvat unele probleme foarte complexe 
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(furnizarea neregulată a electricităţii şi apei, lipsa canalizării centralizate, defi-
citul de tehnică medicală, de produse alimentare şi altele). Treptat, dificultăţile 
au fost depăşite, iar în anul 1985 sanatoriul „Bucuria” a fost prima dată decorat 
cu Drapelul Roşu Transmisibil al Comitetului Central al sindicatelor lucrătorilor 
medicali şi Consiliului Central pentru conducerea staţiunilor balneo-climaterice 
ale sindicatelor în calitate de învingător al Concursului Unional Socialist.

Reconstrucţia etajului doi al blocului principal pentru funcţionarea secţiei 
specializate s-a efectuat conform instrucţiunilor. Crearea condiţiilor necesare 
pentru acest contingent de bolnavi, utilarea cu tehnică şi echipament medical, 
pregătirea personalului au fost dificile, costisitoare şi s-au desfăşurat fără a în-
trerupe activitatea sanatoriului.

La 1 ianuarie 1979 în sanatoriu a fost deschisă secţia de 30 de persoane pen-
tru tratamentul pacienţilor, care au suportat infarct miocardic acut.

Prima şefă de secţie a fost E. Pojoga, un specialist de calificare înaltă, o persoa-
nă cu suflet mare, umanistă de natură, în care se găsea şi se mai găseşte şi în 
prezent loc pentru cei suferinzi. Eugenia Pojoga, concomitent cu tratamentul 
pacienţilor, s-a ocupat cu pregătirea personalului medical şi implementarea 
metodelor noi de tratament.

Meritele acestui medic au fost apreciate de Patrie, conferindu-i ordinul „In-
signa de Onoare” şi atribuindu-i titlul „Om Emerit”. Astăzi Eugenia Pojoga 
continuă activitatea medicală în Centrul de Reabilitare „Speranţa” din Vadul 
lui Vodă.

În secţia specializată de reabilitare în primul an de activitate s-au tratat 420 de 
pacienţi, cu infarct miocardic acut, eficienţa tratamentului fiind de 89%.

Eficacitatea înaltă a tratamentului a fost favorizată de respectarea strictă de că-
tre pacienţi a prescripţiilor medicale, incluzând regimul stabilit, climoterapia, 
gimnastica curativă, reabilitarea psihologică, procedurile fizioterapeutice, in-
troducerea în alimentaţia dietetică a sucului de caise şi de piersici, a caiselor 
uscate.

Specialiştii în balneologie ai fostei U.R.S.S. au remarcat exact că perioada anilor 
1960 – 1990 poate fi considerată ca „cele trei decenii de aur” a dezvoltării bal-
neare.

În Republica Moldova a fost creată structura activităţii balneologice, care cores-
pundea celor mai bune tradiţii ale balneologiei moderne. Acesta era un sistem 
de tratament balnear accesibil, în masă, pentru recuperare şi reabilitare, care 
reprezenta un element de mândrie şi cultură pentru ţară.
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Funcţiona metoda de realizare a biletelor de tratament şi odihnă balneară prin 
distribuire planificată. Comanda de stat pentru biletele de tratament se majora 
în fiecare an, iar biletele în secţia de reabilitare a pacienţilor, care au suportat 
infarct miocardic acut, se repartizau gratuit.

Criza economică profundă din Republica Moldova în anii 90 ai sec. XX şi im-
plimentarea economiei de piaţă au adus la o creştere considerabilă a preţului 
biletelor de tratament. În rezultat, numărul pacienţilor trataţi în sanatorii s-a 
micşorat semnificativ. Acest lucru a afectat şi pacienţii, care au suportat infarct 
miocardic acut.

În anul 1997 secţia de reabilitare a fost închisă din cauza lipsei comenzii de stat 
la biletele de tratament pentru aceşti pacienţi. 

În decurs de 18 ani de funcţionare în secţia de reabilitare au fost trataţi mai 
mult de 7000 de pacienţi, care au suportat infarct miocardic acut, cu o eficienţă 
de tratament destul de înaltă. Prezintă interes faptul că 86% din persoanele tra-
tate au fost muncitori, funcţionari şi angajaţi ai complexului agroindustrial.

Eficacitatea înaltă de tratament s-a dovedit a fi nu numai în secţia de reabilitare, 
dar şi în întreaga staţiune, datorită lucrului bine organizat al tuturor secţiilor şi 
calificării înalte a personalului. Noi suntem recunoscători E. Movilă, A. Moroia-
nu, I. Şarapanovschii, V. Lapa, Gh. Caramavrov, N. Purice, I. Purice, L. Coleşciuc, 
L. Lîsenco, N. Moroianu, M. Grossu, M. Cvasiuc, M. Cremer, D. Cremer, R. Chim-
piţcaia, A. Malecea, A. Strujenco, I. Stopcinschii, Gh. Leahu, N. Timoşenco, I. Gri-
ţaenco ş.a.

În perioada dezvoltării activităţii balneo-sanatoriale în Republica Moldova a 
fost pus accentul pe accesibilitatea şi cuprinderea în masă a tratamentului bal-
near, ceea ce, bineînţeles, a condus la micşorarea calităţii deservirii balneologi-
ce. În prezent calitatea de deservire a pacienţilor nu corespunde standardelor 
internaţionale. În majoritatea cazurilor condiţiile de cazare în sanatoriu cedea-
ză condiţiilor de trai ale cetăţenilor.

Conştientizând acest fapt, Consiliul Republican din Moldova pentru conduce-
rea staţiunilor balneo-climaterice ale sindicatelor, sub conducerea lui L. Bar-
dier, a întreprins un şir de măsuri, orientate spre perfecţionarea condiţiilor de 
trai şi tratament în sanatoriul „Bucuria”.

În ianuarie 1980 a fost începută reconstrucţia a trei blocuri locative sezoniere 
ale casei de odihnă „Bucuria”, care a fost finisată în iunie 1981. În aceste blocuri 
au fost create condiţii corespunzătoare de trai, ele au fost conectate la sursa 
centralizată de agent termic şi au fost transmise la balanţa sanatoriului „Bucu-
ria”, mărind numărul de locuri până la 308.
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În 1979 Consiliul Republican din Moldova pentru conducerea staţiunilor bal-
neo-climaterice ale sindicatelor a luat decizia de a construi în sanatoriu o sec-
ţie de hidroterapie pentru 12 băi şi secţia curativ-diagnostică.

Documentaţia necesară de proiectare şi devizul au fost elaborate de către insti-
tutul specializat „Ukrkurortproiekt” (or. Kiev).

E necesar de remarcat faptul că documentaţia tehnică a secţiei de hidrotera-
pie pentru 12 băi nu a fost un proiect tipic, legat de sanatoriul „Bucuria”, dar o 
elaborare individuală, fiind luate în considerare cerinţele pentru organizarea 
tratamentului balneo-sanatorial. Pe lângă secţia de băi, în proiect au mai fost 
prevăzute bazine curative de înot, secţie de termoterapie cu sortiment variat 
de băi, precum şi cabinete pentru ozocherito-parafinoterapie, cosmetologie 
medicală, acupunctură, terapie manuală şi săli pentru gimnastica curativă in-
dividuală şi în grup.

În anul 1985 a fost iniţiată finanţarea şi s-a început construcţia secţiei de hidro-
terapie, dar, cu regret, a fost suspendată în anul 1986. Cauza suspendării au fost 
alunecările de teren, tipice pentru Vadul lui Vodă. Mai mult ca atât, alunecările 
de teren au creat o ameninţare reală pentru existenţa sanatoriului „Bucuria”.

În mod urgent a fost elaborată documentaţia pentru lucrările de prevenire a 
alunecărilor de teren, care s-au început în anul 1987 şi s-au sfârşit în 1989.

Un ajutor considerabil pentru salvarea sanatoriului de alunecările de teren şi 
ulterior pentru consolidarea bazei materiale a fost acordat de către Vasile Cio-
banu, locţiitorul preşedintelui Consiliului Republican din Moldova pentru con-
ducerea staţiunilor balneo-climaterice ale sindicatelor pentru construcţie şi ex-
ploatare. Experienţa şi cunoştinţele d-lui au fost extrem de utile.

Cu părere de rău, două blocuri locative a câte două etaje (din trei reconstruite) 
au fost declarate de către specialişti avariate şi au fost demolate.

Din anul 1989 sanatoriul a fost condus de V. Burlacu. Fiind un organizator va-
loros în domeniul ocrotirii sănătăţii, d-lui a însuşit destul de rapid particularită-
ţile specifice de organizare a tratamentului balneo-sanatorial şi a pus accentul 
principal al activităţii sale pe întărirea bazei tehnico-materiale a sanatoriului şi 
structurii departamentelor lui. 

Sub conducerea d-lui a fost realizată construcţia staţiei termice, lărgirea 
stabilimentului de băi, echiparea cabinetelor de fizioterapie şi diagnostic 
funcţional.
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Vladimir Burlacu a absolvit facultatea curativă 
a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău 
în anul 1969. A activat în calitate de medic la 
casa- internat din Orhei şi în Consiliul raional 
de expertiză a vitalităţii. Din 1989 până in 1998 
a ocupat postul de medic-şef al sanatoriului 
„Bucuria”.

S-a născut V. Burlacu la 12 octombrie 1940. A de-
cedat la 20 octombrie 2004.

Experienţa organizatorilor dezvoltării balneare a 
demonstrat că cele mai eficiente în administrare şi 

utilizare raţională a resurselor financiare şi umane s-au dovedit a fi sanatoriile 
cu capacitatea de 500 de locuri.

În anul 1984 Consiliul Republican din Moldova pentru conducerea statiunilor 
balneo-climaterice ale sindicatelor a aprobat obiectivul pentru proiectarea şi 
construcţia blocului locativ pentru 200 de persoane. Luând în consideraţie sec-
ţia de hidroterapie construită, ar fi fost posibilă crearea unui sanatoriu cardio-
logic unic pentru 508 de persoane în apropierea imediată a centrului industrial 
şi cultural, cum este or. Chişinău. Cu regret, cala-
mitatea naturală (alunecările de teren) a dus la 
modificarea proiectelor de dezvoltare ale aces-
tei staţiuni şi a suspendat dezvoltarea ei pentru 
mai mulţi ani.

Construcţia planificată a secţiei de hidroterapie 
şi a blocului locativ pentru 200 de persoane avea 
nevoie de explorarea şi studiul resurselor hidro-
minerale necesare sanatoriului, lucru care nu se 
efectua în acea perioadă în Vadul lui Vodă.

Din anul 1985 Consiliul Republican din Moldova 
pentru conducerea staţiunilor balneo-climateri-
ce ale sindicatelor a fost condus de Leonid Ma-
nea, medic de specialitate − tânăr, energic, cu o 
bogată experienţă la lucrările de partid şi sovietice. D-lui s-a implicat destul de 
rapid în toate activităţile „balneare” şi a susţinut toate programele existente de 
dezvoltare a sistemului balneo-sanatorial şi în special a sanatoriului „Bucuria”. 
Anume el, în anul 1986, a expediat Comitetului de Stat pentru Planificare şi Di-
recţiei Geologie a R.S.S. Moldoveneşti o cerere pentru executarea lucrărilor de 

L. Manea - preşedintele Confederaţiei 
Naţionale a Sindicatelor din Moldova
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explorare geologică şi depistare a apelor înalt-mineralizate, utilizate cu scop 
curativ în sanatoriul „Bucuria”.

La determinarea valorii balneologice a apelor subterane a fost implicat Institu-
tul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul balneologiei şi reabilitării medicale din 
Odessa, care a efectuat o cercetare complexă a sondelor deschise, a determinat 
componenţa chimică şi particularităţile apelor minerale.

Concluzia Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul 
balneologiei şi reabilitării medicale din Odessa din 3 decembrie 1991: Apa din 
sonda 1-k este hidrogencarbonată, sulfatată, sodică, cu o mineralizare de 
3,35 g/dmc şi poate fi utilizată pentru tratament conform indicaţiilor medi-
cale, precum şi pentru îmbuteliere industrială. (Detaliat despre apele minera-
le ale sanatoriului „Bucuria” vedeţi secţiunea corespunzătoare).

În pofida problemelor menţionate mai sus, sanatoriul a continuat să acorde ajutor 
balneo-sanatorial pacienţilor cardiologici, popularitatea lui fiind în creştere.

Au fost soluţionate unele probleme sociale de muncă ale colectivului şi ale 
membrilor familiilor lor. Astfel, în anul 1982 a fost dat în exploatare un bloc lo-
cativ nou cu 5 etaje ( 40 apartamente) şi un magazin alimentar, iar construcţia 
nefinisată a casei cu 60 de apartamente, care a fost reformată în cooperativă, a 
fost finisată de către locatari mai târziu.

În aprilie 1999 staţiunea a devenit societate cu răspundere limitată şi s-a numit 
„Bucuria-sind” SRL, accentuând apartenenţa sa la Confederaţia naţională a sin-
dicatelor din Moldova.

Pregătirea documentelor şi toată activitatea de înregistrare a SRL „Bucuria-sind” 
a fost elaborată de către medicul-şef D. Moscalenco.

Dumitru Moscalenco a absolvit facultatea curativă a 
Institutului de Stat de Medicină din Chişinău în anul 
1983. După serviciul în armată a activat în calitate de 
locţiitor al medicului-şef pe partea curativă în sana-
toriul „Nufărul alb” (staţiunea balneară din Cahul). În 
1998 a fost transferat în sanatoriul „Bucuria” în func-
ţie de medic-şef, unde a activat până în anul 2000. 

În prezent D. Moscalenco conduce Policlinica Centru-
lui Experimental Republican de ortopedie, protezare 
şi reabilitare.
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Statutul nou al sanatoriului i-a oferit colectivului de muncă o participare mai 
activă în viaţa întreprinderii şi posibilitatea de realizare a măsurilor pentru per-
fecţionarea procesului de tratament şi crearea condiţiilor mai bune de cazare a 
pacienţilor.

Confederaţia naţională a sindicatelor din Moldova nu numai a autorizat, dar şi a 
acordat suport financiar staţiunii pentru rezolvarea unor probleme importante, 
precum construcţia buvetei de apă minerală, cazangeriei autonome şi transfe-
rarea acesteia la gaz, reconstrucţia blocului principal. Preşedintele Confederaţi-
ei sindicatelor L. Manea şi locţiitorii lui O. Budza şi M. Hîncu deseori se deplasau 
la sanatoriu pentru acordarea asistenţei practice.

În anul 2000 în funcţia de medic-şef a fost nu-
mit A. Ţurcanu. Anatol Ţurcanu a absolvit Insti-
tutul de Stat de Medicină din Chişinău în anul 
1981. Din anul 1984 activează în sistemul sin-
dical balneo-sanatorial al Republicii Moldova 
la posturi de conducere şi s-a dovedit a fi un 
bun organizator şi un manager modern.

În anul 2005 sanatoriul a fost gazificat. În acelaşi 
an a fost construită buveta cu apă minerală.

Transferul staţiunii la un tip de energie mai ren-
tabil a lărgit posibilităţile de efectuare a proce-
durilor balneare, mărind eficienţa de tratament, 
iar reutilarea blocului alimentar nu numai că a 
perfecţionat condiţiile de muncă ale persona-
lului, dar şi a contribuit la îmbunătăţirea calităţii 
bucatelor pregătite.

În anul 2007 în toate odăile au fost create condiţii prielnice de cazare pentru 
pacienţi, înlocuind toată mobila învechită şi creând interioare moderne, care 
predispun spre relaxare şi recreaţie. Reparaţia faţadei blocului principal a ac-
centuat eleganţa şi atractivitatea sanatoriului. Au fost efectuate şi lucrări de 
amenajare a teritoriului.
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S-a constatat că în Vadul lui Vodă sunt condiţii pentru dezvoltarea tuturor ti-
purilor de activităţi recreaţionale funcţionale principale (curative, de asanare, 
sportive, cognitive). Dar condiţiile activităţii de recreare şi resursele de agre-
ment ale acestei regiuni sunt studiate încă insuficient, iar cele studiate nu se 
utilizează pe deplin. Resursele de asanare se reprezintă prin 82 de baze de odih-
nă şi sport, care funcţionează aici.

Valorificarea localităţii Vadul lui Vodă ca o zonă pentru recreare a început ime-
diat după cel de-al Doilea Război Mondial din anii 1941-1945. Un rol pozitiv 
în acest proces l-a jucat amplasarea lângă râul Nistru şi aerul bogat în oxigen. 
Construcţia teritoriului s-a efectuat haotic, fără un plan general de construcţie 
al caselor de odihnă şi nu întotdeauna s-a luat în consideraţie posibilitatea de 
revărsare a râului şi apariţia inundaţiilor. 

FAC TORII BALNEARI ŞI RESURSELE RECREAŢIONALE 
PRINCIPALE ALE REGIUNII VADUL LUI VODĂ  
ŞI ALE SANATORIULUI „BUCURIA-SIND”
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La 30 decembrie 1970 Sovietul de Miniştri 
al R.S.S. Moldoveneşti a aprobat ordonan-
ţa nr. 455 „Cu privire la sistematizarea con-
strucţiilor staţiunilor balneare şi a zonelor 
de odihnă şi construcţia instituţiilor balneo-
sanatoriale şi instituţiilor de odihnă ale RSS 
Moldoveneşti”. Această ordonanţă obliga 
Comitetul Executiv al Consiliilor Orăşeneşti 
şi Raionale a deputaţilor muncitorilor RSS 
Moldoveneşti să elaboreze proiecte de dez-
voltare pentru staţiunile balneare şi zonele 
de odihnă. Tot prin această ordonanţă a fost 
aprobată lista regiunilor balneare de impor-
tanţă republicană şi zonele de odihnă de 
importanţă locală. Printre zonele de odihnă 
de importanţă locală a fost inclusă zona de 
odihnă a localităţii Vadul lui Vodă. 

La 22 septembrie 2005 Consiliul municipal Chişinău prin hotărârea nr. 29/4 a 
atribuit localităţii Vadul lui Vodă statutul de oraş balnear.

Astfel, a fost făcut primul pas pentru creşterea valorii acestei regiuni. În con-
formitate cu legislaţia în vigoare, statutul de regiune balneară poate fi acordat 
numai de către Guvernul Republicii Moldova, după îndeplinirea unor cerinţe şi 
condiţii obligatorii, la cererea organelor locale de autogestiune.

 Vadul lui Vodă are condiţii favorabile pentru odihnă şi tratament: artera impor-
tantă de apă (r. Nistru), îmbinarea reuşită a resurselor climaterice şi balneologi-
ce, Parcul Nistrean, peisajele încântător de frumoase şi locurile istorice – aces-
tea sunt doar câteva din avantajele acestui loc.

Localitatea Vadul lui Vodă este inclusă în zona balnear-recreaţională sud-trans-
nistreană şi are trăsături distinctive.

Posibilităţile curative ale acestei zone reprezintă interes pentru medici, de ace-
ea le vom expune succint.

În regiune vara este caldă, însorită, uscată, perioada confortabilă este lungă (7-
9 zile ale verii sunt la limita subconfortului canicular). Numărul orelor însorite 
pe an variază între 2000 şi 2400. Umiditatea aerului (medie ponderată pentru 
perioada caldă a anului) constituie 51%, deficitul de raze ultraviolete constituie 
doar 30 de zile. Numărul zilelor înzăpezite constituie mai puţin de 40 de zile, 
durata perioadei confortabile constituie 201 de zile pe an (temperatura aerului 
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în perioada caldă variază între 10 şi 25°C 
şi constituie 175 de zile pe an; temperatu-
ra aerului variază între -5 şi -25°C în peri-
oada rece – 25 de zile). Suprafaţa spaţiilor 
verzi în zona balnear-recreaţională con-
stituie 2147 ha, inclusiv 584 ha sunt situ-
ate direct în Parcul Nistrean al localităţii 
Vadul lui Vodă.

Parcul Nistrean a fost înfiinţat în anul 1960 
pe suprafeţele pădurii deja existente. Aici 
cresc diferiţi copaci: plopul alb, salcia, pi-
nul, bradul, platanul, teiul, pinul de Cri-
meea şi numeroşi arbuşti – iasomia, mă-
cieşul, trandafirul, porumbarul şi altele.

PARCUL NISTREAN  reprezintă nu numai o plăcere cultural-estetică, dar şi 
unul din factorii principali de tratament ai sanatoriului „Bucuria-sind”. Sa-
vanţii au calculat că pădurea cu 1 ha timp de 24 de ore absoarbe 280 kg bio-
xid de carbon şi elimină 180-220 kg oxigen. Pentru a asigura cantitatea opti-
mă de oxigen, este rezonabil de a avea o suprafaţă de păduri pentru fiecare 
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persoană de cel puţin 0,1 – 0,3 ha. În plus, pădurea este un minunat filtru de 
aer. S-a calculat, că o plantaţie de 400 de plopi pe durata verii reţine apro-
ximativ 400 kg de praf. Din literatura de specialitate este cunoscut faptul că 
pădurile de conifere posedă acţiune bactericidă înaltă – în acestea se conţin 
doar până la 700 corpi microbieni la 1 m3 aer (în timp ce în sălile de operaţie 
se acceptă până la 1000 corpi microbieni la 1 m3 aer).

 E de menţionat faptul că spaţiile verzi acţionează benefic asupra sistemului 
nervos central, deoarece culoarea verde a frunzelor atenuează intensitatea iri-
tantă a iluminării solare. Influenţând asupra percepţiei noastre vizuale, factorii 
de peisaj provoacă emoţii pozitive. Anume peizajul pitoresc şi efectul favorabil 
al mediului natural din Vadul lui Vodă, preţuit de medici la justa valoare, este un 
remediu al climatoterapiei şi terapiei prin peisaj.

Zona de odihnă Vadul lui Vodă are o mare importanţă pentru organizarea 
odihnei în masă şi a tratamentului sanatorial al populaţiei. Amplasarea zonei 
în apropiere de oraş şi coloritul ei impresionant contribuie la faptul că majori-
tatea locuitorilor şi oaspeţilor capitalei vin să-şi petreacă aici zilele de odihnă. 
Au posibilitatea să se recreeze anul întreg, dar cel mai bine este vara. Pe fâşia de 
coastă sunt amplasate: plaja, terenurile de sport, obiectele pentru alimentare 
publică şi comerţ.
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APELE MINERALE

Pe sectorul sanatoriului „Bucuria-sind” este 
deschis complexul acvifer Vendian prin 
sonda 1-y la intervalele 675-994 (la o adân-
cime a sondei de 1005 m).

După componenţa chimică de bază apa 
din sonda 1-y este formată din clorură de 
calciu şi natriu. Clorul se conţine în cantita-
te de 6205,5 mg/dm3 (85% echiv.), calciul 
– 1096,0 mg/dm3 (27% echiv.) şi natriu cu 
potasiu – 3339 mg/dm3 (71% echiv.). Mine-
ralizarea totală a apei este de 12,3 g/dm3. 

Dintre microelementele biologic active în 
apă a fost depistat bromul – 35,25 mg/dm3 
(cu norma de cel puţin 25mg/dm3).

Prezentăm formula apei (după Kurlov):

Conform formulei obţinute apa din sonda 1-y este bromurată, cu mineraliza-
re înaltă, clorururată, calcică, sodică, slab alcalină, slab termală. Indicaţiile 
pentru administrarea apei sunt: gastritele, colitele şi enteritele cronice, afecţi-
unile cronice ale ficatului şi căilor biliare, pancreatitele cronice, dereglările de 
metabolism şi patologiile tractului urinar.

Această apă minerală poate fi utilizată şi pentru băi în afecţiunile sistemului car-
diovascular, a bolilor sistemului nervos şi endocrin, ale aparatului locomotor, 
ginecologice şi altele. Din cauza problemelor financiare acest izvor în prezent 
nu se foloseşte şi se află în rezervă.

Pe sectorul sanatoriului „Bucuria-sind” este deschisă sonda 1-k, apa căreia, 
conform indicilor fizico-chimici, se referă la ape slab-mineralizate, hidro-
gencarbonate, sulfatate, sodice, fără componenţi specifici. Compoziţia 
ionică de bază a sondei 1-k este prezentată în formula următoare, după 
Kurlov:

М 12,3   -------------------------------------------------------     Br 35,25 рН 7,4 Т 250СCl 85   SO4 9  HCO3 5 
 (Na + K) 71  Ca 27  Mg 3
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Informaţie generală. Sanatoriul este amplasat în zona pitorească a Parcului Nis-
trean din localitatea Vadul lui Vodă, la circa 20 km de Chişinău.

Generozitatea naturii în acest colţ al Moldovei este admirată de toţi cei care au 
vizitat acest mic orăşel. Această localitate este cunoscută prin puritatea aeru-
lui atmosferic. Condiţiile naturale au format în această regiune o climă unicală: 

S A N A T O R I U L  Î N  P R E Z E N T

М 3,35 --------------------------    рН 7,6 Т 180С
SO450 HCO339 Cl 12

(Na +K)96 Mg2 Ca1

Acest izvor de apă minerală se utilizează mai mult de trei ani pentru adminis-
trare internă în tratamentul gastritelor cronice, bolii ulceroase a stomacului şi 
duodenului, colitelor şi enterocolitelor cronice, afecţiunilor ficatului şi căilor bi-
liare, pancreatitelor, dereglărilor de metabolism şi maladiilor cronice ale căilor 
urinare.

Apa minerală naturală se utilizează şi pentru băi curative. Ea se foloseşte şi în 
bazinul secţiei de termoterapie (sauna).
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I N D I C AŢ I I L E  Ş I  C O N T R A I N D I C AŢ I I L E  
P E N T R U  T R AT A M E N T U L  B A L N E O S A N AT O R I A L

INDICAŢIILE PENRU TRATAMENTUL  
MALADIILOR CARDIOVASCULARE

Bolile reumatismale cardiace

Endomiocardită reumatismală
Pacienţi cu endomiocardită primară sau recurentă, cu activitate minimală, cu 
evoluţie latentă sau torpidă cu sau fără afectarea aparatului valvular, peste 1-2 
luni de la finisarea procesului acut cu insuficienţă circulatorie nu mai mare de 
stadiul II, fără dereglări de ritm complicate, peste 6-8 luni de remisie cu insufici-
enţă cardiacă gr.I-II.

Viciile cardiace mitrale
A. Viciu cardiac – insuficienţa valvei mitrale fără activitate reumatismală, în sta-

diu compensat sau cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de stadiul II, fără 
dereglări de ritm şi de conducere prognostic nefavorabile.
Viciu mitral asociat, cu stenoza orificiului atrio-ventricular nu mai mare de 
gr.II fără activitate reumatismală, în stadiu compensat sau cu insuficienţă car-
diacă nu mai mare de stadiul I.

B. Viciu mitral asociat cu predominarea insuficienţei valvei mitrale fără activi-
tate reumatismală, în stadiu compensat sau cu insuficienţă cardiacă nu mai 
mare de stadiul I, fără dereglări de ritm prognostic nefavorabile.

C. Viciu mitral asociat cu predominarea stenozei orificiului atrio-ventricular 
stâng nu mai mare de gr.II fără activitate reumatismală sau cu activitate mi-
nimală, în stadiu compensat sau cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de sta-
diul I.

D. Aceleaşi maladii, dar cu insuficienţă cardiacă de stadiul II.

masive mari de păduri mixte, imediata apropiere a râului Nistru, precum şi lipsa 
întreprinderilor industriale au contribuit la tratamentul efectiv al pacienţilor cu 
afecţiuni ale sistemului cardiovascular, gastro-intestinal, aparatului respirator şi 
dereglărilor de metabolism.
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Viciile aortale
Viciile valvei aortale fără activitate reumatismală, sau cu activitate minimală, cu 
insuficienţă cardiacă nu mai mare de stadiul I, fără accese anginoase şi hiperten-
siune arterială înaltă, fără dereglări de ritm şi de conducere prognostic nefavo-
rabile.

Valvulopatii mitrale şi aortale
A. Viciu cardiac – viciu mitral-aortal fără activitate reumatismală în stadiu com-

pensat sau cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de stadiul II, fără dereglări de 
ritm şi de conducere prognostic nefavorabile.

B. Stare după comisurotomie mitrală sau alte intervenţii chirurgicale la valve 
peste 6-8 luni după intervenţie, fără activitate reumatismală, în stadiu com-
pensat sau cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de stadiul II, fără dereglări 
de ritm.

C. Viciu mitral asociat cu predominarea stenozei orificiului atrio-ventricular 
stâng nu mai mare de gr.II fără activitate reumatismală sau cu activitate mi-
nimală, în stadiu compensat sau cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de sta-
diul I.

Vicii cardiace congenitale fără endomiocardită compensate sau cu insuficien-
ţă cardiacă nu mai mare de st. II.

Hipertensiune arterială gr. I şi II cu evoluţie benignă, fără salturi hipertensive 
frecvente, fără dereglări de ritm şi de conducere prognostic nefavorabile, cu in-
suficienţă cardiacă nu mai mare de gr.II.

Distonie neuro circulatorie.
Cardiopatie ischemică:

A. Angină pectorală cu accese anginoase rare la efort fizic mare şi mediu (clasa 
funcţională I şi II), cu sau fără cardioscleroză, cu insuficienţă cardiacă nu mai 
mare de gr.II, fără dereglări de ritm şi de conducere, cu evoluţie stabilă a ma-
ladiei.

B. Angină pectorală cu accese anginoase la efort fizic moderat (clasa funcţio-
nală III), cu sau fără cardioscleroză, cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de 
gr.II, fără dereglări esenţiale de ritm. 

C. Stare după tratament chirurgical al cardiopatiei ischemice: peste 2-3 luni 
după operaţie (intervenţii endovasculare pe vasele coronare, by-passe aorto-
coronarian şi altele) cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de gr.II, fără dere-
glări de ritm. 

D. Aceleaşi maladii, dar în combinaţie cu hipertensiune arterială.
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Miocarditele.Stare după miocardită infecţios-alergică după finisarea procesu-
lui acut şi subacut, cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de gr. II fără dereglări 
severe de ritm cardiac.

Cardiomiopatiile. Cardiomiopatie hipertrofică fără dereglări de ritm şi de con-
ducere prognostic nefavorabile, fără dereglări ale circulaţiei coronariene, fără 
insuficienţă cardiacă sau cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de gr. I.

Bolile arteriilor, arteriolelor şi capilarelor:
A. Cardioscleroză aterosclerotică fără angină pectorală sau cu angină pectorală 

clasa funcţională I – II fără dereglări severe de ritm şi de conducere cu insufi-
cienţă cardiacă nu mai mare de gr.II.

B. Aceleaşi stări, dar cu extrasistole rare sau cu dereglări moderate paroxizmale 
ale ritmului cardiac cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de gr. II.

Cardioscleroză postinfarctică:
A. Fără angor pectoral sau cu angor pectoral clasa funcţională I-III fără dere-

glări severe de ritm cardiac.
B. Cardioscleroză postinfarctică cu anevrism cardiac cronic, cu accese rare de 

angină pectorală (clasa funcţională I-II) fără dereglări prognostic nefavorabi-
le ale ritmului cardiac şi fără bloc atrio-ventricular mai mare de gr. I cu insufi-
cienţă cardiacă nu mai mare de gr. I. 

C. Stare după rezecţia chirurgicală a anevrismului peste minimal 3-4 luni de 
la intervenţie cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de gr. I, fără dereglări de 
ritm.

Ateroscleroza arterelor membrelor:
Ateroscleroza obliterantă a vaselor membrelor şi aortei abdominale, inclusiv 
după intervenţii chirurgicale la vasele periferice (peste 6-8 luni de la interven-
ţie)

Trombangiita, endarteriita obliterantă. Endarteriita obliterantă cu insuficien-
ţă circulatorie de gr. I-II în perioada de remisie stabilă.

Maladiile venelor, vaselor şi ganglionilor limfatici.
Dilatarea varicoasă a venelor membrelor inferioare.

Flebita, tromboflebita membrelor inferioare. Consecinţele flebitei, trombo- 
flebitei membrelor inferioare: în cazul tromboflebitei venelor profunde pes-
te 3-4 luni de la finisarea procesului acut, în cazul tromboflebitei venelor 
superficiale – peste 2-3 luni.
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CONTRAINDICAŢIILE PENTRU TRATAMENTUL  
MALADIILOR CARDIOVASCULARE

1. Endomiocardita reumatismală în faza activă (gr. II-III de activitate).
2. Viciile cardiace cu insuficienţă cardiovasculară mai mare de gr. II.
3. Miocardita infecţios-alergică Abramov-Fidler şi similare după gravitate.
4. Bloc atrio-ventricular complect, extrasistolie frecventă politopă.
5. Cardiopatie ischemică cu accese anginoase frecvente de efort şi de repaos, 

cu insuficienţă cardiacă severă (gr. III - IV NYHA).
6. Orice maladie cu insuficienţă cardiovasculară mai mare de gr. II.
7. Hipertensiune arterială mai mare de gr.II cu cardioscleroză postinfarctică 

sau cu ictus cerebral, cu insuficienţă cardiovasculară mai mare de gr.II, cu 
prezenţa dereglărilor severe de ritm, cu insuficienţă renală.

8.  Endarteriită obliterantă cu tendinţă spre generalizare, acutizare, cu asocie-
rea tromboflebitei migrante, dereglărilor vazomotore, cu prezenţa ulceraţi-
ilor acute, gangrenei.

9. Consecinţele tromboflebitei septice (nu mai devreme de 1-2 ani de la de-
but).

10. Boala tromboembolică.

 INDICAŢIILE PENTRU TRATAMENTUL  
MALADIILOR RESPIRATORII

1. Maladiile cronice a căilor respiratorii superioare (rinitele, sinuzitele, faringi-
tele, laringitele, traheitele cronice).

2. Maladiile cronice ale căilor respiratorii inferioare (traheobronşitele, bronşi-
tele cronice, incluzând obstructive, emfizem pulmonar, boala obstructivă 
cronică pulmonară).
Bronşitele cronice nespecifice şi profesionale de etiologie toxică şi legate de 
praf, cu insuficienţă cardio-pulmonară nu mai mare de gr. II.

3. Pneumonia (perioada reconvalescenţei). Pneumonia cronică st. I-II, în pe-
rioada de remisie, fără accese manifeste de astm bronşic, cu insuficienţă 
cardio-pulmonară nu mai mare de gr.II. Pneumonie trenantă, cu rezoluţie 
lentă.

4. Astmul bronşic. Astm bronşic (formele atopică, infecţios-alergică ) cu accese 
rare, bronşitele cronice cu accese astmatice fără insuficienţă cardio-pulmo-
nară severă.
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5. Bronşiectazie. Boala bronşiectazică şi abcesele cronice în faza de remisie, 
cu modificări infiltrative moderate, fără eliminări de spută purulentă, fără 
insuficienţă cardio-pulmonară mai mare de gr.I, fără amiloidoza organelor 
interne.

6. Pneumoconiozele (silicozele, antracosilicozele, azbestozele, metaloconi-
ozele ş.a.), pneumosclerozele profesionale şi cele neprofesionale cu stare 
generală satisfăcătoare şi insuficienţă cardio-pulmonară mai mare de gr.I 

CONTRAINDICAŢIILE PENTRU TRATAMENTUL  
MALADIILOR RESPIRATORII

1. Pneumoscleroză, emfizem pulmonar, pneumonie cronică,bronşite cronice 
difuze, pneumoconioze cu insuficienţă cardio-pulmonară mai mare de gr. 
II.

2. Bronşiectazie şi abcese cronice cu caşexie pronunţată, temperatură ridicată, 
cu eliminări excesive de spută purulentă.

3. Pneumotorax spontan.
4. Astm bronşic cu accese severe frecvente, cu accese de gravitate medie pe 

fon de hormonoterapie.
5. După intervenţii chirurgicale la plămâni cu prezenţa fistulelor traheo-bron-

şitale; după intervenţii neefective la procesele purulente în pulmoni; pre-
zenţa exudatului pleural masiv.

Notă: Cea mai înaltă eficacitate în tratamentul maladiilor respiratorii din sanato-
riul „Bucuria” se atinge în perioada de vară-toamnă.

INDICAŢIILE PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR  
ENDOCRINE ŞI DEREGLĂRILOR DE METABOLISM

1. Hipotireoza, forma subclinică, forma uşoară; hipotireoza de gravitate medie 
compensată medicamentos.

2. Diabetul zaharat: de tipul II cu formele uşoare şi de gravitate medie în stare 
de compensare, persoanele cu dereglări ale toleranţei la glucoză, formele 
grave ale diabetului cu condiţia compensării maladiei, evoluţiei stabile, cu 
asocierea neuropatiei, angiopatiei fără dereglări organice, artropatiei.

3. Obezitatea alimentar-constituţională: de gr. I-II, de gr. III cu complicaţii mo-
derat pronunţate şi cu boli asociate pe fon de tratament efectiv.

4. Guta, oxaluria, fosfaturia. 
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CONTRAINDICAŢIILE PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR  
ENDOCRINE ŞI DEREGLĂRILOR DE METABOLISM

1. Toate formele de obezitate endocrină şi obezitatea alimentar- constituţiona-
lă de gr. IV cu insuficienţă cardio-vasculară mai mare de gr.II

2. Diabetul zaharat, complicat cu caşexie avansată, acidoză, simptome de stare 
precomatoasă şi stări glicemice frecvente.

3. Tireotoxicoza (cu afectarea cordului).

B A Z A  D E  T R A T A M E N T  
A  S A N A T O R I U L U I

Sanatoriul dispune de izvor de apă hidrogencarbonată, sulfatată, sodică, apă 
minerală slab mineralizată fără componenţi specifici (vezi mai sus). Apa minera-
lă ajunge în buveta, care se află în holul policlinicii balneare.

Profilul sanatoriului este tratamen-
tul pacienţilor cu afecţiuni ale sis-
temului cardio-vascular, aparatului 
respirator şi dereglărilor de meta-
bolism. Dar la majoritatea pacien-
ţilor se întâlnesc şi afecţiuni con-
comitente ale sistemului digestiv 
(gastrite cronice, boala ulceroasă a 
stomacului şi a duodenului, colite 
şi enterocolite cronice, afecţiuni ale 
ficatului şi căilor biliare), precum şi 
afecţiuni cronice ale căilor urinare. 
În scopuri curativ-profilactice me-
dicii sanatoriului prescriu acestor 
pacienţi administrarea internă a 
apei minerale.

Tratamentul balnear se desfăşoară 
în secţia de hidroterapie, unde pe 



29

baza apei minerale se efectuează băi perlante: cu extract de conifere, salvie, băi 
cu sare de mare, sulfuroase, cu terebentină, cu silicat de natriu şi alte băi, pregă-
tite artificial. În aceeaşi secţie se efectuează proceduri hidropatice – duş-masaj 
subacvatic, duş circular, băi turbulente pentru picioare, duş-masaj subacvatic 
cu ozon.

Tot aici, în secţia de hidroterapie, se află cabinetul cu autogestiune pentru iriga-
re intestinală – hidrocolonoterapie, care se efectuează cu apă minerală şi infuzii 
din plante medicinale.

Cabinetul de fizioterapie este echipat cu aparataj modern şi asigură o alegere 
diversă de proceduri curative.

În sanatoriu se efectuează inhalaţii cu infuzii din plante medicinale, uleiuri şi 
preparate medicamentoase. În cabinetul de fitoterapie pacienţii primesc diver-
se specii din plante curative conform indicaţiilor medicilor.

Un rol deosebit este acordat psihoterapiei şi acupuncturii. Pacienţii frecventea-
ză cu plăcere cabinetul de corecţie psihoemoţională, unde se utilizează o îmbi-
nare de muzicoterapie şi aer ionizat.
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Procedurile termice de tratament 
(argiloterapia, parafino-ozocherito-
terapia) se efectuează în cabinete 
specializate.

Sala de gimnastică curativă constă 
din două secţii: sala propriu-zisă 
pentru exerciţii în grupuri speciali-
zate şi sala de forţă cu echipare mo-
dernă. În cabinetul de masaj meca-
nic funcţionează aparate pentru vi-
broterapie şi presolimfodrenaj. Dar 
masajul mecanic nu poate înlocui 
mâinile masajorului, de aceea prac-
tic tuturor pacienţilor sanatoriului li 
se aplică masajul manual.

În cabinetul stomatologic al sana-
toriului se oferă ajutorul de urgen-
ţă, alte tipuri de tratament, inclusiv 
protezarea, care sunt contra plată.
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În scopul precizării diagnozei şi aprecierii rezultatelor tratamentului, la dispozi-
ţia medicilor sunt puse laboratorul clinico-biochimic şi cabinetul de diagnostic 
funcţional, inclusiv prin metoda examinării cu ultrasunet.

După gazificarea sanatoriului şi reutilarea bucătăriei, au fost îmbunătăţite con-
siderabil condiţiile de preparare a bucatelor dietetice conform dietelor nr. 5, 9, 
10, 15.

Pacienţii pot primi procedurile climatoterapeutice nemijlocit pe teritoriul sana-
toriului sau pe plajă, unde sunt create condiţiile necesare pentru helio-, aero- şi 
talasoterapie. Spre plajă duce cea mai mare rută pentru mersul dozat curativ 
(mai mult de 1 km).
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În sanatoriu activează 103 de angajaţi. Nucleul este for-
mat din personal medical: 9 medici care au categoriile 
întâi, doi şi superioară, 16 asistente medicale cu catego-
rii similare. 30 specialişti cu categoriile de calificare IV şi 
V asigură pacienţii cu alimentaţie raţională şi dietetică. 
Ordinea şi starea tehnică corespunzătoare a staţiunii 
sunt întreţinute de 40 de muncitori ai serviciului auxi-
liar.

Procesul curativ-diagnostic este reglementat de ordinul in-
tern cu privire la acordarea ajutorului medical pacienţilor.

O R G A N I Z A R E A  P R O C E S U L U I  D E  T R A T A M E N T
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TRATAMENTUL BALNEO-SANATORIAL AL BOLNAVILOR CU MALADII CARDIOVASCULARE

Endomiocardită reumatismală
1. Regim de antrenament limitat sau antrenament.
2. Dieta 10.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regimul de mişcare: cultura fizică curativă, gimnastica matinală igienică, 

mersul dozat curativ, gimnastica curativă. Mecanoterapie. Jocuri sportive.
5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune diuretică, 

hipolipidemiantă, cu acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau am-
peloterapie sau băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de 
trântor cu miere de albini.

6. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante: băi cu emulsie de terebentină, 
sau băi sulfuroase, sau băi cu extract de conifer cu sare de mare, sau băi cu 
extract de salvie cu sare de mare, sau băi cu iodobrom (mai ales la pacienţi cu 
dislipidemii), sau băi cu silicat de natriu, sau băi turbulente pentru picioare 
(cu sare de mare, terebentină, silicat de natriu, extract de conifer), peste o zi, 
nr.8. 
Hidroterapie: duş circular sau duş-masaj subacvatic sau duş-masaj subacva-
tic cu ozon, peste o zi, nr 8.

7. Fizioterapie:1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului:
o Somn electrogen, zilnic, nr 10-12.
oMagnitoterapie:C5 – Th IV, zilnic, nr.15.
o Electroforeză cu sol.MgSO4 5%, Papaverină 2%, Eufilină 2%, Novocaină 5%, 

Dibazol 1% - metodicile: gulerului, după Vermel.
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o Iradierea cu raze ultraviolete a amigdalelor.
oTerapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.

În prezenţa afecţiunilor articulare se vor administra: - amplipulsterapie, 
magnitoterapie, ultrafonoforeză cu unguent de Indometacină, Bişolin gel, 
Hidrocortizon, terapie cu lumină polarizată cu aparatul „Bioptron” , zilnic sau 
peste o zi, nr.8-10.

8. Aplicaţii cu parafină sau argilă în reg.articulaţiilor afectate, peste o zi, nr.8.
9. Fitoargiloterapia cu Bişofit, conifer, salvie, peste o zi, nr.8.
10. Masajul manual reg.cervico-toracale sau în reg.articulaţiilor afectate, peste 

o zi, nr. 8.
11. Masaj mecanic: stimularea reflexogenă cu vibromasaj la tălpi sau masaj me-

canic cu aparatul „Delfin” în regiunea articulaţiilor afectate, peste o zi, nr.8.
12. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
13. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15. 
14. Acupunctura.
15.Terapie medicamentoasă la necesitate.

Viciu cardiac. Insuficienţa valvei mitrale, insuficienţa valvei mitrale  
şi stenoza orificiului atrioventricular stâng cu insuficienţă cardiacă I-II NYHA

1. Regim de cruţare sau antrenament limitat.
2. Dieta 10.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare: gimnastica matinală, gimnastica curativă în sală, în grup. 

Mecanoterapie; cură de teren: ruta nr.1, ruta nr.2.
5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune hipolipidemi-

antă, cu acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau ampeloterapie sau 
băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de trântor cu miere 
de albini.

6. Balneoterapie: se indică la pacienţi cu insuficienţă cardiacă I NYHA, fără disritmii.
Băi cu emulsie de terebentină galbenă pe schemă, sau băi sulfuroase , sau băi 
cu salvie şi sare de mare, sau băi cu extract de conifer cu sare de mare, sau băi 
cu iodobrom (mai ales la pacienţi cu dislipidemii), sau băi cu silicat de natriu 
pe schema, sau băi turbulente pentru picioare (cu sare de mare, terebentină, 
silicat de natriu, extract de conifer), peste o zi, nr. 8. 
Hidroterapie: duş circular, peste o zi, nr. 8.

7. Fizioterapie: 1 sau 2 proceduri în dependenţă de starea pacientului:
•	Somn electrogen, zilnic, nr. 10-12.
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•	Magnitoterapie: C5 – Th IV, zilnic, nr. 15.
•	Electroforeză cu sol.MgSO4 5%, Papaverină 2%, Eufilină 2%, Novocaină 5%, 

Dibazol 1% - metodicile: gulerului, după Vermel.
•	 Iradierea cu raze ultraviolete a amigdalelor.
•	Terapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.

8. Aplicaţii cu argilă „cizmuliţe” sau „mănuşi” sau fitoargiloterapia cu Bişofit, coni-
fer, salvie, peste o zi, nr. 8.

9. Masajul manual reg.cervico-toracale, peste o zi, nr. 8.
10.Masaj mecanic: stimularea reflexogenă cu vibromasaj la tălpi, peste o zi,  

nr. 8.
11. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15. 
12. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15. 
13. Acupunctura.
14. Terapie medicamentoasă la necesitate.

Viciu cardiac combinat.  
Viciu mitral-aortal cu insuficienţă cardiacă I-II NYHA

1. Regim de cruţare sau antrenament limitat.
2. Dieta 10.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare: gimnastica matinală, gimnastica curativă în sală, în grup. 

Mecanoterapie. Cură de teren: ruta nr.1sau nr.2.
5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune diuretică, cu 

acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau ampeloterapie sau băutură 
de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de trântor cu miere de albini.

6. Balneoterapie: se indică la pacienţi cu insuficienţă cardiacă nu mai mare de 
gr.I NYHA în absenţa disritmiilor, cu activitatea procesului reumatic nu mai 
mare de gr.I
Băi cu emulsie galbenă de terebentină pe schemă, sau băi sulfuroase, sau băi 
cu salvie şi sare de mare, sau băi cu extract de conifer cu sare de mare, sau băi 
cu iodobrom (mai ales la pacienţi cu dislipidemii), sau băi cu silicat de natriu 
pe schema, sau băi turbulente la picioare (cu sare de mare, terebentină, silicat 
de natriu, extract de conifer), peste o zi, nr.8. 
Hidroterapie: duş circular, peste o zi, nr.8. 

7. Fizioterapie:1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului:
•	Somn electrogen, zilnic, nr. 10-12.
•	Magnitoterapie:C5 – Th IV, zilnic, nr.15.
•	Electroforeză cu sol.MgSO4 50%, Papaverină 2%, Eufilină 2%, Novocaină 5%, 
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Dibazol 1% - metodicile: gulerului, după Vermel.
•	Terapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.

 8. Aplicaţii cu argilă „cizmuliţe” sau „mănuşi”.
 9. Fitoargiloterapia cu Bişofit, conifer, salvie, peste o zi, nr.8.
10. Masajul manual reg.cervico-toracale, peste o zi, nr.8.
11. Masaj mecanic: stimularea reflexogenă cu vibromasaj la tălpi peste o zi nr.8.
12. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15. 
13. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15. 
14. Acupunctura.
15. Terapie medicamentoasă la necesitate.

Viciu cardiac congenital cu insuficienţă cardiacă de gr. I- II NYHA
1. Regim de cruţare sau antrenament limitat.
2. Dieta 10.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare: gimnastica matinală, gimnastica curativă în sală, în grup. 

Mecanoterapie. Cură de teren: ruta nr.1, ruta nr.2.
5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune hipolipidemi-

antă, cu acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau ampeloterapie sau 
băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de trântor cu miere 
de albini.

6. Balneoterapie: se indică la pacienţi cu insuficienţă cardiacă I NYHA, fără disritmii.
Băi cu emulsie galbenă de terebentină pe schemă, sau băi sulfuroase, sau băi 
cu salvie şi sare de mare, sau băi cu extract de conifer cu sare de mare, sau băi 
cu iodobrom (mai ales la pacienţi cu dislepidemii), sau băi cu silicat de natriu 
pe schema, sau băi turbulente (cu sare de mare, terebentină, silicat de natriu, 
extract de conifer), peste o zi, nr.8. 
Hidroterapie: duş circular, peste o zi, nr.8. 

7. Fizioterapie: 1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului:
a. Somn electrogen, zilnic, nr. 10-12.
b. Magnitoterapie:C5 – Th IV, zilnic, nr.15.
c. Electroforeză cu sol.MgSO4 5%, Papaverină 2%, Eufilină 2%, Novocaină 5%, 

Dibazol 1% - metodicile: gulerului, după Vermel. 
d. Terapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.

8. Aplicaţii cu argilă „cizmuliţe” sau „mănuşi”.
9. Fitoargiloterapia cu Bişofit, conifer, salvie, peste o zi, nr.8.
10. Masajul manual reg.cervico-toracale, peste o zi, nr.8.
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11. Masaj mecanic: stimularea reflexogenă cu vibromasaj la tălpi, peste o zi, nr. 8.
12.  Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
13. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15. 
14. Acupunctura.
15. Terapie medicamentoasă la necesitate.

Hipertensiune arterială gr.I-II
1. Regim: antrenament limitat sau antrenament.
2. Dieta 10.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare, gimnastica matinală; gimnastica curativă în sală, în grup. 

Mecanoterapie. Jocuri sportive; cură de teren: ruta nr.3 sau ruta nr.2.
 5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune diuretică, 

hipolipidemiantă, cu acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau am-
peloterapie sau băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de 
trântor cu miere de albini.

 6. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante:
- băi cu emulsie de terebentină galbenă pe schemă, sau
- băi sulfuroase, peste o zi, nr. 8 sau
- băi cu extract de conifer cu sare de mare, peste o zi, nr 8. 
- băi cu iodobrom (mai ales la pacienţi cu dislipidemii), peste o zi, nr.8 sau 
- băi cu silicat de natriu pe schemă sau
- băi turbulente (cu sare de mare, terebentină, silicat de natriu, extract de co-

nifer), peste o zi, nr.8. 
Hidroterapie: duş circular sau duş-masaj subacvatic sau duş-masaj subacva-
tic cu ozon, peste o zi, nr 8.

7. Fizioterapie:1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului:
•	Somn electrogen, zilnic, nr. 10-12.
•	Magnitoterapie: C5 – Th IV, zilnic, nr.15.
•	Electroforeză cu sol.MgSO4 5%, Papaverină 2%, Eufilină 2%, Novocaină 5%, 

Dibazol 1% - metodicile: gulerului, după Vermel. 
•	RUS la reg. Sinocarotidă, zilnic sau peste o zi, nr.8-10.
•	 Curenţi Bernar la reg. Sinocarotidiană, nr. 5-7, peste o zi.
•	Curenţi d Arsonval regiunii gulerului, zilnic sau peste o zi, nr.8. 
•	Terapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.

8. Aplicaţii cu parafină „cizmuliţe”, peste o zi, nr.8.
9. Aplicaţii cu argilă„cizmuliţe”, peste o zi, nr.8 sau fitoargiloterapia cu Bişofit, 
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conifer, salvie, peste o zi, nr.8.
10. Masajul manual reg.cervico-toracale, peste o zi, nr.8.
11. Masaj mecanic: stimularea reflexogenă cu vibromasaj la tălpi, peste o zi, 

nr.8. 
12. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15. 
13. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15. 
14. Acupunctura.
15. Terapie medicamentoasă la necesitate.

Distonie neurocirculatorie
1. Regim – antrenament.
2. Dieta 10,15.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare: gimnastica matinală, gimnastica curativă în sală, în grup. 

Mecanoterapie. Jocuri sportive; cură de teren: ruta nr.3. 
5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune calmantă sau 

suc de piersici sau caise sau ampeloterapie sau băutură de oţet de mere cu 
miere de albini sau lăptişor de trântor cu miere de albini.

6. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante: băi cu emulsie de terebentină 
pe schemă sau băi cu sare de mare sau băi cu iodobrom sau băi cu extract de 
conifer cu sare de mare, peste o zi, nr.8.
Hidroterapie: duş circular sau duş-masaj subacval sau duş-masaj subacvatic 
cu ozon, peste o zi, nr.8. 

7. Fizioterapie: 1-2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului:
•	Somn electrogen, zilnic, nr.10. 
•	Electroforeză: cu NaBr (5-10%) reg.gulerului sau metodica după Vermel, zil-

nic sau peste o zi, nr.10-12.
•	la s-m hipertensiv: electroforeză cu sol.5% MgSO4, sol.1% Eufilină, 2% Pa-

paverină, 1% Dibazol metoda gulerului sau generală, zilnic sau peste o zi, 
nr.8-12. 

•	la s-m hipotensiv - cu sol.10% Cofeină, zilnic sau peste o zi, nr.8-12. 
•	Curenţi d Arsonval (la s-m algic) regiunii precordiale, peste o zi, nr.8.
•	Terapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.
•	Terapie cu lazer de intensitate joasă, zilnic, nr.10-12. 

8. Aplicaţii cu parafin-ozocherită „cizmuliţe”, peste o zi, nr.8.
9. Aplicaţii cu argilă „cizmuliţe” sau fitoargiloterapia cu Bişofit, conifer, salvie, 

peste o zi nr.8.
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10. Masaj manual regiunea gulerului, reg.toracale paravertebral, peste o zi, nr.8.
11. Masaj mecanic: stimularea reflexogenă cu vibromasaj la tălpi, peste o zi.
12. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
13. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15. 
14. Acupunctura.
15. Terapie medicamentoasă la necesitate.

Cardiopatie ischemică. Angor pectoral de efort cl.funcţ. I-II NYHA
1. Regim – antrenament limitat sau antrenament.
2. Dieta nr.10.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare: gimnastica matinală, gimnastica curativă în sală, în grup. 

Mecanoterapie; cură de teren: ruta nr.1, ruta nr.2.
5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune diuretică, hi-

polipidemiantă, cu acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau am-
peloterapie sau băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de 
trântor cu miere de albini.

6. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante. Băi cu terebentină pe schemă, sau 
băi sulfuroase, sau băi cu salvie şi sare de mare, sau băi cu extract de conifer cu 
sare de mare, sau băi cu iodobrom (mai ales la pacienţi cu dislipidemii), sau băi cu 
silicat de natriu pe schema, sau băi turbulente pentru picioare (cu sare de mare, 
terebentină, silicat de natriu, extract de conifer), peste o zi, nr.8. 
Hidroterapie: duş circular sau duş masaj subacvatic cu ozon, sau duş masaj 
subacvatic, peste o zi, nr.8.

7. Electroterapia: 1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului: 
•	Somn electrogen, zilnic, nr.10-12.
•	Magnitoterapia la nivelul C5 -T4 sau la reg. precordială, zilnic, nr.15.
•	Amplipulsterapie: paravertebral la reg.C5 D6, peste o zi, nr.8 sau amplipuls 

cu sol.Novocaină 10%, aceeaşi metodică.
•	Electroforeză medicamentoasă:

- Guler galvanic cu sol.de 5-10%Na Br, 2% Eufilină, cu Bişofit diluat cu apă 
1:1, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.

- Electroforeză la regiunea pericardiacă şi între omoplaţi cu Acid nicotinic, 
Aloe, guminat de Na, torfot, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.

•	Terapia cu ultrasunet pe reg.matităţii absolute a inimii, peste o zi, nr.8.
•	Curenţi d Arsonval reg.precordiale, peste o zi, nr.8.
•	Terapie cu unde scurte.
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•	Lazeroterapie.
•	Terapie de rezonanţă microundulatorie conform consultaţiei specialistului.

8. Masaj reg.cervico-toracale, paravertebral sau reg.pericardiale şi omoplatului 
stîng peste o zi nr.8.

9. Masaj mecanic pentru picioare sau masaj mecanic „Fotoliu” peste o zi nr.8. 
10. Irigaţie intestinală cu salvie. 
11. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
13. Aromoterapia, zilnic, nr.10-15.
14. Acupunctura.
15. Terapie medicamentoasă individual.

Cardiopatie ischemică cu infarct miocardic vechi (după 6 luni de la debut)
1. Regim – antrenament limitat sau antrenament.
2. Dieta nr.10.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare: gimnastica matinală, gimnastica curativă în sală, în grup. 

Mecanoterapie. Cură de teren: ruta nr.1, ruta nr.2.
5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune hipolipide-

miantă, cu acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau ampeloterapie 
sau băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de trântor cu 
miere de albini.

6. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante. Băi cu de terebentină pe schemă, sau 
băi sulfuroase, sau băi cu salvie şi sare de mare, sau băi cu extract de conifer cu 
sare de mare, sau băi cu iodobrom (mai ales la pacienţi cu dislipidemii), sau băi cu 
silicat de natriu pe schema, sau băi turbulente pentru picioare (cu sare de mare, 
terebentină, silicat de natriu, extract de conifer), peste o zi, nr.8. 
Hidroterapie: duş circular sau duş masaj subacvatic cu ozon sau duş masaj 
subacvatic, peste o zi, nr.8.

7. Electroterapia - 1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului: 
•	Somn electrogen, zilnic, nr.10-12.
•	Magnitoterapia la nivelul C5 -T4 sau la reg. precordială, zilnic, nr.10-15.
•	Amplipulsterapie: paravertebral la reg.C5 D6, peste o zi, nr.8 sau amplipuls 

cu sol.Novocaină 10%, aceeaşi metodică.
•	Electroforeză medicamentoasă:

- Guler galvanic cu sol.de 5-10%Na Br, 2% Eufilină,cu Bişofit diluat cu apă 1:1, 
zilnic, sau peste o zi, nr.8-12.

- Electroforeză la regiunea pericardiacă şi între omoplaţi cu Acid Nicotinic, 
Aloe, guminat de Na, torfot, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.
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•	Terapia cu ultrasunet pe reg.matităţii absolute a inimii, peste o zi, nr.8.
•	Curenţi d Arsonval reg.precordiale, peste o zi, nr.8.
•	Terapie cu unde scurte.
•	Lazeroterapie.
•	Terapie de rezonanţă microundulatorie conform consultaţiei specialistului.

8. Masaj reg.cervico-toracale, paravertebral sau reg.pericardiale şi omoplatului 
stâng, peste o zi, nr.8.

9. Masaj mecanic pentru picioare sau masaj mecanic „Fotoliu”, peste o zi, nr.8. 
10. Irigaţie intestinală cu salvie. 
11. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
12. Aromoterapia.
13. Acupunctura.
14. Terapie medicamentoasă individuală.

Pacienţi după revascularizare cardiacă: angioplastie coronariană sau by-passe  
aorto-coronarian peste 6 luni după intervenţie

1. Regim – cruţare sau antrenament limitat. 
2. Dieta nr.10.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare: gimnastica curativă matinală, gimnastica curativă în sală în 

grupuri specializate sau individual.Cură de teren – ruta nr.1 sau nr.2. 
5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune diuretică, hi-

polipidemiantă, cu acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau am-
peloterapie sau băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de 
trântor cu miere de albini.

6. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante: băi cu emulsie galbenă de te-
rebentină pe schemă, sau băi sulfuroase sau băi cu extract de conifer cu sare 
de mare, sau băi cu iodobrom (mai ales la pacienţi cu dislipidemii) sau băi 
cu silicat de natriu pe schema, sau băi turbulente pentru picioare (cu sare de 
mare, terebentină, silicat de natriu, extract de conifer), peste o zi, nr.8.
 Hidroterapie: duş circular, peste o zi, nr.8. 

7. Electroterapia - 1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului;
•	Somn electrogen, zilnic, nr.10-12.
•	Magnitoterapia la nivelul C5 -T4 sau la reg. precordială, zilnic, nr.15.
•	Amplipulsterapie: paravertebral la reg.C5 D6, peste o zi, nr.8 sau amplipuls 

cu sol.Novocaină 10%, aceeaşi metodică.
•	Electroforeză medicamentoasă:
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- Guler galvanic cu sol.de 5-10%Na Br, 2% Eufilină,cu Bişofit diluat cu apă 1:1, 
timp de 10-12 min., zilnic sau peste o zi, nr.8-12.

 - Electroforeză la regiunea pericardiacă şi între omoplaţi cu Acid Nicotinic, 
Aloe, guminat de Na, torfot, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.

•	Terapia cu ultrasunet pe reg.matităţii absolute a inimii, peste o zi, nr.8.
•	Curenţi d Arsonval reg.precordiale, peste o zi, nr.8.
•	Terapie cu unde scurte.
•	Lazeroterapie.
•	Terapie de rezonanţă microundulatorie conform consultaţiei specialistului.

8. Masaj reg.cervico-toracale, paravertebral sau reg.pericardiale şi omoplatului 
stâng, peste o zi, nr.8. 

9. Masaj mecanic pentru picioare sau masaj mecanic în „Fotoliu”, peste o zi, nr.8.
10. Irigaţie intestinală cu salvie. 
11. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
12. Aromoterapia, zilnic, nr.10-15.
13. Terapie medicamentoasă individuală.

Disritmiile cardiace
1. Regim – cruţare sau antrenament limitat.
2. Dieta nr.10.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regimul de mişcare: Gimnastica curativă matinală, gimnastica curativă în 

sală în grupuri specializate sau individual. Cură de teren – ruta nr.1 sau 
nr.2.

5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune diuretică, hi-
polipidemiantă, cu acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau am-
peloterapie sau băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de 
trântor cu miere de albini.

6. Balneoterapia: 
Indicaţii:

- Fibrilaţie atrială forma paroxistică cu accese rare şi evoluţie uşoară. 
- Fibrilaţie atrială forma permanentă normo-formă sau tahisistolică compen-

sată medicamentos fără insuficienţă cardiacă sau cu insuficienţă cardiacă 
gr.I NYHA.

 - Tahicardie sinusală fără insuficienţă cardiacă sau cu insuficienţă cardiacă 
gr.I NYHA Extrasistolie gr.I-II(Lown) – extrasistole unice fără insuficienţă 
cardiacă sau cu insuficienţă cardiacă gr.I NYHA.
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 - Blocurile de ram. fasc.His fără insuficienţă cardiacă sau cu insuficienţă car-
diacă gr.I. 

 Contraindicaţii:

- disritmie cu insuficienţă cardiacă mai sus de gr.II. 
- extrasistolie gradaţie 3 şi mai sus după Lown.
- bloc atrio-ventricular mai sus de gr.II.
- tahicardie paroxistică gravă. 
- blocurile de ram cu complicaţii. 

Băi turbulente pentru picioare (cu extract conufer, sare de mare, terebentină, 
silicat de natriu, peste o z,i nr.8.
Hidroterapia: duş circular, peste o zi, nr.8.

7. Electroterapia - 1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului:

•	Somn electrogen, zilnic, nr.10-12.
•	Electroforeză medicamentoasă. Guler galvanic cu sol.de 5-10% Na Br, 2% 

Eufilină,cu Bişofit diluat cu apă 1:1, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.
•	Terapie cu unde scurte.
•	Lazeroterapie.
•	Terapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.
•	Masaj reg.cervico-toracale, paravertebral sau reg.pericardiale, peste o zi, nr.8.

8. Masaj reg.cervico-toracale, paravertebral sau reg.pericardiale, peste o z,i nr.8. 
9. Masaj mecanic pentru picioare sau masaj mecanic în „Fotoliu”, peste o zi, nr.8.
10. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
11. Aromoterapia, zilnic, nr.10-15.
12. Terapie medicamentoasă individuală.

Insuficienţa arterială cronică a membrelor
1. Regim: antrenament limitat sau antrenament.
2. Dieta 10, 15.
3. Regim de mişcare: gimnastica curativă matinală, gimnastica curativă în sală 

zilnic, nr.10-15. Mecanoterapie. 
Cură de teren – ruta nr.1.

4. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune hipolipide-
miantă, cu acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau ampeloterapie 
sau băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de trântor cu 
miere de albini.

5. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante: cu silicat de natriu pe schemă 
sau cu terebentină după Zalmanov pe schemă, sau băi cu iodobrom sau băi 
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cu curenţi turbulenţi pentru picioare cu terebentină, peste o zi, nr.8
Hidroterapie: duş subacvatic sau duş masaj cu ozon, peste o zi, nr.8

6. Fizioterapie: 1 sau 2 proceduri în dependenţă de starea pacientului 
Darsonvalizarea regiunii membrelor afectate, peste o zi, nr.8. 
Electroforeză cu KY 5%, Acid Nicotinic, 1%, Novocaină 5% în regiunea mem-
brelor afectate sau segmentar, zilnic sau peste o zi, nr.8-12. 
Amplipuls-terapie sau diadinamoterapie la reg.gambei sau femurului, zilnic 
sau peste o zi, nr.8-12.
Băi cu lumină pentru picioare, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.
Magnitoterapie reg.membrelor inferioare, zilnic sau peste o zi, nr.8.
Terapie cu lumină polarizantă în regiunea membrelor inferioare, nr.10-12. 
Lazeroterapie.
Presoterapia la membrele inferioare, zilnic sau peste o zi, nr. 8-12.
Terapie de rezonanţă microundulatorie conform consultaţiei specialistului.

7. Masaj manual paravertebral r.toraco-lombare sau masajul membrelor nr.8. 
8. Aplicaţii cu parafină-ozocherită „cizmuliţe”, peste o zi, nr.8. 
9. Argiloterapie „cizmuliţe”, peste o zi, nr.8 sau fitoargiloterapia cu Bişofit, coni-

fer, salvie, peste o zi, nr.8. 
10. Masaj mecanic la tălpi „IW” sau vibromasaj mecanic al membrelor inferioare, 

peste o zi, nr.8.
11. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
12.  Aromoterapie, zilnic, nr.10-15.
13. Acupunctura. 
14. Terapie medicamentoasă după necesitate.

Insuficienţa venoasă cronică a membrelor
1. Regim de antrenament limitat sau antrenament.
2. Dieta 10,15.
3. Regim de mişcare: gimnastica matinală, gimnastica curativă în sală. Mecano-

terapie. Cură de teren – ruta nr.1. 
4. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune hipolipidemiantă, 

cu acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau ampeloterapie sau băutură 
de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de trântor cu miere de albini.

 5. Balneoterapie: se indică în stadiile compensate, băi pentru picioare sau gene-
rale: cu silicat de natriu sau cu sare de mare „Exela” nr.8.
Hidroterapie: duş circular sau duş-masaj subacvatic cu ozon pentru picioare, 
peste o zi, nr.8.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
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 6. Fizioterapie: 1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului:
 - darsonvalizarea membrelor pe proiecţia trunchiurilor venoase, zilnic, sau 

peste o zi, nr.8-12.
 - magnitoterapie la membrele inferioare, zilnic, sau peste o zi, nr.8-12. 
- terapie cu lumină polarizantă în regiunea membrelor inferioare, zilnic, nr.10-

12.
- terapie de rezonanţă microundulatorie conform consultaţiei specialistului.
- lazeroterapie.
- presoterapia la membrele inferioare, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.

7. Aplicaţii cu argilă „cizmuliţe” sau la gambe sau fitoargiloterapia cu Bişofit, co-
nifer, salvie, nr.8.

8. Masaj manual paravertebral reg.toraco-lombare, peste o zi, nr.8.
9. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
10. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15. 
11. Acupunctura.
12. Terapie medicamentoasă la necesitate.

Boli cerebrovasculare. Consecinţe ale dereglărilor hemodinamicii cerebrale.
1. Regim de antrenament limitat sau cruţare.
2. Dieta nr.10.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare: cultura fizică curativă, gimnastica matinală igienică, gim-

nastica curativă în sală individual.Mecanoterapia.
Cură de teren: ruta nr.1.

5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie: specie cu acţiune hipolipidemi-
antă, cu acţiune calmantă sau suc de piersici sau caise sau ampeloterapie sau 
băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de trântor cu miere 
de albini.

6. Balneoterapia: băi cu apă minerală, perlante. Băi cu extract conifer şi sare de 
mare sau băi sulfuroase, sau băi cu sare de mare sau băi cu iodobrom, sau băi 
cu silicat de natriu pe schemă, sau băi cu emulsie de terebentină pe schemă, 
sau băi turbulente pentru picioare, peste o zi, nr.8.
Hidroterapia: duş circular sau duş masaj subacvatic cu ozon sau duş masaj 
subacvatic peste o zi nr.8.

7. Electroterapia - 1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului: 
•	Curenţi d Arsonval reg.membrelor afectate, peste o zi, nr.8.
•	Electroforeză medicamentoasă:
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 - Guler galvanic cu sol.de 5-10%Na Br, 2% Eufilină,cu Bişofit diluat cu apă 
1:1, zilnic, sau peste o zi, nr.8-12.

 - Electroforeză cu KY 5%, Acid Nicotinic, 1%, Novocaină 5% în regiunea 
membrelor afectate sau segmentar, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.

•	Magnitoterapia la membrele afectate, zilnic, nr.15.
•	 Amplipulsterapie sau diadinamoterapie: regiunea muşchilor membrelor 

afectate – metodica electrostimulării zinic sau peste o zi, nr.8-12.
•	Băi cu lumină pentru picioare, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.
•	Magnitoterapie reg.membrelor inferioare, zilnic sau peste o zi, nr.8.
•	Terapie cu lumină polarizantă în regiunea membrelor inferioare, nr.10-12. 
•	Lazeroterapie.
•	Presoterapie.
•	 Terapie de rezonanţă microundulatorie conform consultaţiei specialistului.

8. Masaj manual al membrelor, peste o zi, nr.8. 
9. Aplicaţii cu parafină-ozocherită „cizmuliţe”, peste o zi, nr.8.
10. Argiloterapie „cizmuliţe”, peste o zi, nr.8 sau fitoargiloterapia cu Bişofit, coni-

fer, salvie, peste o zi, nr.8. 
11. Masaj mecanic la tălpi sau vibromasaj mecanic al membrelor, peste o zi, nr.8.
12. Aeroionomuzicoterapie, zilnic nr.10-15.
13. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15.
14. Acupunctura. 
15. Terapie medicamentoasă după necesitate.

Tratamentul balneo-sanatorial al bolnavilor cu maladii endocrine

Diabetul zaharat
1. Regim de antrenament limitat sau antrenament.
2. Dieta nr.9.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regimul de mişcare: gimnastica curativă matinală, gimnastica curativă în sală, 

în grup. Mecanoterapie. Cură de teren – ruta nr.2 sau nr.3.
5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie – specie cu acţiune hipoglicemică.
6. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante. Băi cu emulsie de terebentină, 

sau băi sulfuroase, sau băi cu extract de conifer cu sare de mare, sau băi cu io-
dobro , sau băi cu silicat de natriu, sau băi cu sare de mare, sau băi turbulente 
la picioare (cu sare de mare, terebentină, silicat de natriu, extract de conifer), 
peste o zi, nr.8.
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Hidroterapie: duş circular sau duş-masaj subacval, sau duş-masaj subacvatic 
cu ozon, peste o zi, nr.8.

7. Fizioterapie: 1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului:
•	Mg terapie la reg. gambelor, peste o zi, nr.8.
•	Curenţi d Arsonval la membre, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.
•	Amplipuls terapie sau diadinamoterapie în regiunea membrelor afectate 

sau segmentar, peste o zi, nr.8.
•	Electroforeză cu KY 5%, Acid Nicotinic, 1%, Novocaină 5% în regiunea mem-

brelor afectate sau segmentar, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.
•	Inductotermia la membre.
•	Băi cu lumină pentru picioare, zilnic sau peste o zi, nr.10-12. 
•	Terapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.

8. Aplicaţie cu parafin-ozocherită „cizmuliţe”, „mănuşi”, peste o zi, nr.8.
9. Argiloterapie „cizmuliţe”, „mănuşi” sau fitoargiloterapia cu Bişofit, conifer, sal-

vie, peste o zi, nr.8.
10. Masaj segmentar sau la membrele inferioare, peste o zi, nr.8.
11. Masaj mecanic reflexogen la tălpi sau vibromasaj mecanic la membre, peste 

o zi, nr.8.
12. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
13. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15. 
14. Acupunctură.
15. Terapie medicamentoasă la necesitate.

Obezitate
1. Regim de antrenament limitat sau antrenament.
2. Dieta nr. 8, 10.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regimul de mişcare: gimnastica curativă matinală, gimnastica curativă în sală, 

în grup. Mecanoterapie. Cură de teren – ruta nr.2 sau nr.3.
5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie – specie cu acţiune hipolipide-

miantă.
6. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante. Băi cu emulsie de terebentină, 

sau băi sulfuroase, sau băi cu extract de conifer cu sare de mare, sau băi cu io-
dobrom, sau băi cu silicat de natriu, sau băi cu sare de mare, peste o zi, nr.8.
Hidroterapie: duş circular sau duş-masaj subacval, sau duş-masaj subacvatic 
cu ozon, peste o zi, nr.8.

7. Fizioterapie: 1 sau 2 proceduri în dependenţă de starea pacientului:
•	Somn electrogen, zinic, nr.10-12.
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•	Electroforeză la guler cu NaBr 5%, sau guler galvanic după Şcerbac, zilnic 
sau peste o zi, nr.8-12.

•	Terapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.
8. Aplicaţie cu parafin-ozocherită, peste o zi, nr.8. 
9. Argiloterapie sau fitoargiloterapia cu Bişofit, conifer, salvie, peste o zi, nr.8.
10. Masajul segmentar sau la membre, peste o zi, nr.8.
11. Masajul mecanic reflexogen la tălpi sau vibromasaj, peste o zi, nr.8.
12. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
13. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15. 
14. Acupunctură.
15. Terapie medicamentoasă la necesitate.

Tratamentul balneo-sanatorial al bolnavilor cu maladii respiratorii 

Maladiile cronice al căilor respiratorii superioare 
(rinite, sinuzite, faringite, laringite, traheite)

1. Regim: antrenament limitat sau antrenament.
 2. Dieta nr.15.
 3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare: gimnastica curativă matinală, gimnastica curativă în sală 

sau individual. Mecanoterapie. Jocuri sportive; Cură de teren: ruta nr.2 sau 
nr.3.

5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie sau suc de piersici sau caise sau 
ampeloterapie sau băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de 
trântor cu miere de albini.

6. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante: băi cu extract de conifer cu sare 
de mare, sau băi cu extract de salvie cu sare de mare, sau băi cu sare de mare, 
sau băi cu curenţi turbulenţi pentru picioare peste o zi nr.8.
Hidroterapie: duş circular sau duş-masaj subacvatic sau duş-masaj subacva-
tic cu ozon, peste o zi, nr 8.

7. Fizioterapie:1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului:
 - Electroforeză endonazală sau la cutia toracică cu sol.de Acid Aminocapro-

nic; CaCl, Kaliu-Iod, zilnic sau peste o zi, nr 8-12. 
- Ultrasunet sau fonoforeză, zilnic sau peste o zi, nr 8-12.
- Curenţi sinusoidali modulaţi, peste o zi, nr 8.
- Terapie cu curenţi de frecvenţă ultraînaltă.
- Iradiere cu raze ultraviolete.
- Inhalaţii.
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- Terapie cu lumină polarizată. 
- Lazeroterapie.
- Terapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.

8. Aplicaţii cu parafină-ozocherită, peste o zi, nr.8.
9. Aplicaţii cu argilă sau fitoargiloterapia cu Bişofit, conifer, salvie, peste o zi, 

nr.8.
10. Masajul manual la spate sau regiunii pectorale sau masaj manual cu ulei de 

salvie, peste o zi, nr.8.
11. Masaj mecanic reflexogen la tălpi sau vibromasaj, peste o zi, nr.8. 
12. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
13. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15.
14. Acupunctura.
15. Terapie medicamentoasă la necesitate.

Maladiile cronice al căilor respiratorii inferioare (traheobronşite, bronşite, 
inclusiv obstructive, emfizem pulmonar, boli obstructivecronice pulmonare)

1. Regim de cruţare, antrenament limitat sau antrenament.
2. Dieta nr.15.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare: gimnastica curativă matinală, gimnastica curativă în sală 

sau individual. Mecanoterapie. Jocuri sportive. Cură de teren: ruta nr.1, nr.2 
sau nr.3.

5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie sau suc de piersici sau caise sau 
ampeloterapie sau băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de 
trântor cu miere de albini.

6. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante: băi cu extract de conifer cu sare 
de mare, sau băi cu extract de salvie cu sare de mare, sau băi cu sare de mare, 
sau băi cu curenţi turbulenţi pentru picioare, peste o zi, nr.8.
Hidroterapie: duş circular sau duş-masaj subacvatic sau duş-masaj subacva-
tic cu ozon, peste o zi, nr 8.

7. Fizioterapie: 1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului:
 - Electroforeză cu sol.de CaCl, Kaliu-Iod, Eufilină.
- Ultrasunet sau fonoforeză.
- Curenţi sinusoidali modulaţi sau curenţi Bernar. 
- Terapie cu curenţi de frecvenţă ultraînaltă.
- Iradiere cu raze ultraviolete.
- Inhalaţii.
- Terapie cu lumină polarizată.
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- Lazeroterapie.
- Terapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.

8. Aplicaţii cu parafină-ozocherită, peste o zi, nr.8.
9. Aplicaţii cu argilă sau fitoargiloterapia cu Bişofit, conifer, salvie, peste o zi, 

nr.8.
10. Masajul manual la spate sau regiunii pectorale sau masaj manual cu ulei de 

salvie, peste o zi, nr.8.
11. Masaj mecanic reflexogen la tălpi sau vibromasaj, peste o zi, nr.8. 
12. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
13. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15.
14. Acupunctura.
15. Terapie medicamentoasă la necesitate.

Tratamentul balneo-sanatorial al bolnavilor cu maladii endocrine

Osteohondroza coloanei vertebrale
1. Regim de antrenament sau antrenament limitat.
2. Dieta nr.15.
3. Climatoterapia: plimbări pe teritoriul sanatoriului, băi de aer, altele.
4. Regim de mişcare: gimnastica curativă matinală, gimnastica curativă în sală 

sau individual. Mecanoterapie. Jocuri sportive. Cură de teren: ruta nr.3.
5. Apă minerală pentru uz intern sau fitoterapie sau suc de piersici sau caise sau 

ampeloterapie sau băutură de oţet de mere cu miere de albini sau lăptişor de 
trântor cu miere de albini.

6. Balneoterapie: băi cu apă minerală, perlante: băi cu emulsie de terebentină, 
sau băi sulfuroase, sau băi cu extract de conifer cu sare de mare, sau băi cu ex-
tract de salvie cu sare de mare, sau băi cu sare de mare, sau băi cu iodobrom, 
sau băi cu silicat de natriu pe schemă, peste o zi, nr.8.
Hidroterapie: duş-masaj subacvatic sau duş-masaj subacvatic, peste o zi, nr. 8.

7. Fizioterapie:1 sau 2 proceduri, în dependenţă de starea pacientului
 - Electroforeză cu sol.de Analgin, Novocain, Kaliu-Iod paravertebral, zilnic sau 

peste o zi, nr. 8-12. 
- Magnitoterapie sau magnitoforeză cu ulei de salvie paravertebral, zilnic sau 

peste o zi, nr.8-12. 
- Curenţi sinusoidali modulaţi sau curenţi diadinamici la regiunea coloanei 

vertebrale, zilnic sau peste o zi, nr.8-12.
- Ultrasunet sau fonoforeză cu unguent de analgină, hidrocortizonă, indome-

tacină, bişolin paravertebral, zilnic sau peste o zi, nr. 8-12.
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C O N D I Ţ I I L E  D E  C A Z A R E

În prezent în sanato-
riu toate saloanele 
sunt amenajate con-
form cerinţelor actua-
le. Sunt camere single 
şi duble, precum şi ca-
mere de tip „Lux”. Mo-
bilerul modern şi alte 
atribute ale odăilor 
contribuie substanţi-
al la o dispoziţie bună 
şi odihnă superbă. 
Holurile şi coridoare-
le creează un confort 
apropiat celui casnic.

- Iradiere cu lampa cu raze infraroşii paravertebral, nr. 8-12.
- Terapie cu lumină polarizată paravertebral, zinic, nr.10-12. 
- Lazeroterapie.
- Terapia cu unde scurte.
- Terapie microundulatorie de rezonanţă, conform consultaţiei specialistului.

8. Aplicaţii cu parafină-ozocherită în reg.coloanei vertebrale, peste o zi, nr.8.
9. Aplicaţii cu argilă la reg.coloanei vertebrale sau fitoargiloterapia cu Bişofit, 

conifer, salvie, peste o zi, nr.8.
10. Masajul manual paravertebral sau masaj manual cu ulei de salvie paraverte-

bral, peste o zi, nr.8.
11. Masaj mecanic: vibromasaj, peste o zi nr.8.
12. Aeroionomuzicoterapie, zilnic, nr.10-15.
13. Aromoterapie, zilnic, nr.10-15.
14. Acupunctură.
15. Terapie medicamentoasă la necesitate.
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I N F R A S T R U C T U R A  S A N A T O R I U L U I

Sanatoriul dispune de bibliotecă, sală 
de jocuri de masă, sală pentru festivităţi 
şi cinema, mese de tenis şi biliard, bar şi 
chioşc pentru vânzarea articolelor bal-
neare, parcare cu pază.

Regulat sunt organizate tururi 
ghidate pentru a face cunoştin-
ţă cu istoria ţinutului, cu capita-
la Moldovei şi călatorii de neui-
tat cu vaporul pe râul Nistru. 

Sanatoriul dispune de sală de 
conferinţe. 
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Teritoriul sanatoriului este scăldat 
de verdeaţa copacilor şi a arbuşti-
lor, iar florăriile şi rozariile creează 
condiţii superbe pentru aromote-
rapia naturală.

La dispoziţia pacienţilor sanatoriu-
lui este pusă plaja amenajată cu 
terenuri sportive echipate, nume-
roase baruri, restaurante, bistrouri, 
cofetării, săli cu aparate de joc.

P E R S P E C T I V E L E  
D E  D E Z V O L T A R E  
A  S A N A T O R I U L U I

Perspectiva dezvoltării sanatoriului este strîns legată de situaţia politică şi eco-
nomică din Republica Moldova şi de înţelegerea reciprocă a importanţei acestei 
probleme a liderilor sindicali ai ţării noastre.
Dezvoltarea sanatoriului „Bucuria-sind” trebuie analizată în context cu realiza-
rea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1065 din 2 septembrie 2003 „Cu 
privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în Republica Moldova 
în anii 2003-2015”.
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În hotărâre se remarcă, că în Repu-
blica Moldova sunt staţiuni balneo-
climaterice şi baze de odihnă, care 
propun servicii în cadrul turismului 
de întremare (turismul curativ de în-
tremare). Printre cele mai importan-
te şi mai populare sunt cele din Vadul 
lui Vodă şi, în particular, sanatoriul 
„Bucuria-sind”. În hotărâre, de ase-
menea, se indică: „…că staţiunile 
balneare ar putea deveni un obiect 
turistic balneoclimateric substanţial de nivel internaţional cu condiţia cre-
ării unei infrastructuri adecvate”.
Remarcând importanţa staţiunilor balneoclimaterice, Guvernul Republicii Mol-
dova evidenţiază că infrastructura lor nu corespunde standardelor internaţio-
nale. În special, se menţionează că saloanele în majoritatea lor sunt de stil vechi 
şi nu corespund normelor turismului internaţional, de asemenea sunt învechite 
utilajul medical şi mobilierul, nu sunt asigurate condiţii suplimentare pentru 
agrement şi recreare (piscine, terenuri de tenis etc.).
Mai semnalăm că în prezent în lume tot mai larg se implimentează turismul-
wellness.
Cuvântul englez „well” semnifică „bine”. Scopul turismului-wellness nu este tra-
tarea unei afecţiuni concrete, dar întremarea organismului, amplificând rezis-

tenţa lui la diverşi factori nefavora-
bili ai mediului ambiant, întărirea 
imunităţii, prin alte cuvinte – o 
modalitate de a deveni mai sănă-
tos şi a restabili vitalitatea redusă. 
Pentru acest scop se potrivesc per-
fect procedurile SPA, exerciţiile în 
sala de forţă, alimentarea raţională 
şi dietetică, procedurile fiziotera-
peutice, alte metode ale medicinii 
tradiţionale şi netradiţionale.
Mai sus noi am menţionat că în 
sanatoriul „Bucuria-sind”, după re-
construcţia capitală au fost per-

fecţionate semnificativ condiţiile de cazare. Mijloace financiare semnificative 
au fost repartizate pentru procurarea utilajului medical. În practica medicală se 
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introduc noi metode şi tehnologii, 
dar aceasta încă nu este suficient.
Perfecţionarea în continuare a între-
gului complex de deservire balneo-
sanatorial, şi inclusiv a turismului 
internaţional curativ de întremare, 
necesită investiţii considerabile.
Ce realizări sunt necesare pentru ca 
staţiunea balneară „Bucuria-sind” 
să ocupe un loc demn pe piaţa ser-
viciilor balneare, inclusiv pe cea in-
ternaţională?

Aceste direcţii sunt următoarele:
1. Aprovizionarea sanatoriului cu 
apa minerală din sonda 1-y (vezi 
„Apele minerale”) şi utilizarea ei în scopuri curative. 
Analogul acestei ape este apa de tip Druskininkai (staţiunea balneară din Repu-
blica Lituaniană), dar prezenţa bromului în apa din Vadul lui Vodă (35,25 mg/l), 
conţinutul mai înalt de clor, natriu, potasiu şi calciu o plasează mai sus în valoa-
rea balneologică. 

2. Posibilităţile bazei curative a sanatoriului sunt extrem de limitate, ceea ce duce 
la aglomerarea pacienţilor în policlinică, se încalcă normele sanitare, prevăzute 
pentru cabinetele şi secţiile de tratament (de ex., în cabinetul de electro- şi mag-
nitoterapie în unele cabine sunt instalate 2 sau chiar 3 aparate). Toate acestea 
expuse mai sus denotă necesitatea soluţionării problemelor.

Luând în considera-
ţie că în prezent con-
strucţia capitală este 
destul de dificilă, iar 
baza curativă a sana-
toriului necesită per-
fecţionare se propun 
următoarele:

- construcţia unui 
edificiu pe acoperi-
şurile galeriei, sălii 
de mese şi a clubu-
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lui. Având în vedere că suprafaţa totală a edificiului constituie 1375 m2, aici 
pot fi amplasate multe cabinete pentru tratament şi diagnostic, precum şi 
obiecte pentru odihnă şi agrement. În suprastructură pot fi transferate: secţia 
de băi, cabinetele de tratament cu argilă şi parafină-ozocherită, laboratorul 
clinico-diagnostic, secţia de hidropatie, inhalatorul, cabinetul de electro- şi 
magnitoterapie şi altele.

3. Noi am mai menţionat că cel mai eficient se gestionează sanatoriul cu capaci-
tatea de 500 de paturi.
În cazul unei decizii pozitive 
de a efectua suprastructura 
menţionată (vezi mai sus), pe 
suprafeţele eliberate pot fi 
adăugător amplasate saloane 
cu cel puţin 75 locuri de tipul 
apartamentelor „Lux”.
În prezent capacitatea sana-
toriului este de 240 de locuri, 
ceea ce este nerentabil. În 
acest context, în perspectivă 
este necesar de a construi un 
bloc cu 150 locuri, care ar corespunde cerinţelor şi standardelor turismului in-
ternaţional.

4. Construcţia altor două obiecte: încăperii pentru microclimă artificială („Salina”) 
şi secţiei pentru tratamentul cu băi carbogazoase „uscate” („Mofeta”) va permite 
perfecţionarea calităţii de tratament a pacienţilor cu afecţiuni ale sistemului cardio-
vascular şi respirator şi, de asemenea, lărgirea profilului sanatoriului.

5. La creşterea rating-ului şi competitivităţii sanatoriului poate contribui con-
strucţia unei piscine şi plaje adiacente în concordanţă cu cerinţele climatologiei 
medicale, pentru aero-, helio- şi talasoterapie.

6. Teritoriul sanatoriului necesită o amenajare ulterioară: aleile şi trotuarele ne-
cesită reparaţie, este indispensabilă construcţia unui gard.
Toate acţiunile, desigur, necesită investiţii considerabile. Noi nu putem răspunde 
la întrebarea principală de azi: care este preţul problemei? Dezvoltarea în conti-
nuare a sanatoriului „Bucuria-sind” este un obiectiv foarte important pentru ţară 
şi sindicatele Republicii Moldova, de aceea investitorii trebuie atraşi împreună,
Realizarea acţiunilor expuse, în mare măsură, poate atrage în sanatoriul „Bucu-
ria-sind”, în cadrul turismului curativ de întremare şi turismului wellness, cetă-
ţeni din alte ţări.
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