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REZUMATELE
PRIMULUI CONGRES NATIONAL DE MEDICINA INTEGRATIVA
si al celui de al XXI-lea CONGRES NATIONAL DE ACUPUNCTURA

CREIERUL ŞI NEUROGENEZA
Autor: Prof. Dr. Dumitru Constantin1
Societatea Romana de Acupunctura
Printre multiplele efecte patologice ale stresului, bine cunoscute în medicina din zilele
noastre, în ultimii ani se vorbeşte şi despre consecinţele nefaste ale stresului asupra
neurogenezei. Neurogeneza, dezvoltarea de celule nervoase noi din celule stem, de-a
lungul întregii vieţi, fenomen constatat, cel puţin la mamifere, este o constatare a
ultimilor 15 ani. Studiile ulterioare au relevat efectul inhibitor exercitat de stres, depresie
şi anxietate asupra formării de noi neuroni prin blocarea eliberării de factori neurotrofici
(NGF). Lucrarea îşi propune aducerea în discuţie şi a acestor efecte nefavorabile ale
stresului asupra creierului uman.
(1)Prof. Dr. Dumitru Constantin: Presedinte Societatea Romana de Acupunctura, Membru al Academiei Americane de Neurologie,
Membru al Organizatiei Internationale de Studiu al Creierului, Membru al Federatiei Europeene a Societatilor de Neurologie, Prof.
neurologie Univ.Titu Maiorescu, Bucuresti,

FENOMENE ELECTRODERMALE IN STRES. APLICATII DIAGNOSTICE
ELECTRODERMAL PHENOMENA IN STRESS. DIAGNOSIS APPLICATIONS

Autori: Prof. Dr. Florin Bratila1 , Dr. Corneliu Moldovan2 , Fiz. Ioan Mamulas3
1,2,3
Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa
“Prof.Dr. Florin Bratila”, Bucuresti
Materia este mai putin de cateva procente din universul manifest. Orice altceva este
reprezentat de interactiunea fenomenelor energetice, campuri informationale si
rezonanta (Dr. Carlos Rubbi, Switzerland, laureat al premiului Nobel)
Cuvinte Cheie: activitate electro-dermala, raspunsul electrodermal, metoda originala
integrata pentru determinarea succeptibilitatii la stresori, tehnica audio-video de
inducere a anxietatii, determinari pe electrozi uscati, microsistem palmar, test
psihometric modificat, modificari patognomonice ale activitatii electrodermale in stres,
energetica electro-dermala
Lucrarea prezinta o metoda originala de monitorizare integrata a activitatii electrodermale
si a reactivitatii psiho-emotionale in 14 pasi si aplicarea acesteia conform standardelor
internationale pe un lot de 29 de subiecti voluntari, inainte si dupa aplicarea unui test
stresor audio-video digital, original. Datele primare au fost prelucrate statisticomatematic prin programe dedicate si au aratat modificari bazale ale potentialului si
impedantei cutanate la persoane avand un grad de stres anterior si modificari
patognomonice la persoanele succeptibile, dupa aplicarea unui program de inducere a
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anxietati. Rezultatele pot fi ulterior confirmate in trialuri largite si aplicate in practica
clinica dupa validare. Modificarile activitatii electro-dermale constatate pot fi interpretate
in contextul fenomenului energetic acupunctural.
Authors:
Prof.Dr. Bratila Florin, M.D., D.Sc, Director of the National Institute of Complementary and Alternative Medicines “Prof.Dr.Florin
Bratila”of the Romanian Ministry of Public Health. Trained in Acupuncture in P.R. China and Romania, Doctor in Medicine of
Bucharest University of Medicine, Doctor of Sience (M.A.) of International University for Complementary Medicine (Colombo, Sri
Lanka), Senior Lecturer in Acupuncture, Vice President of Romanian Acupuncture Society.
Dr.Corneliu Moldovan, M.D., D.Sc, Medical Director of the National Institute of Complementary and Alternative Medicines
“Prof.Dr.Florin Bratila”of the Romanian Ministry of Public Health, Oncologist, Trained in Acupuncture, Doctor of Science (M.A.) of
International University for Complementary Medicine (Colombo, Sri Lanka), Senior Lecturer in Acupuncture, Senior Lecturer in
Lasertherapy, Vice President of Romanian Acupuncture Society. E-mail: cornelmldvn@pcnet.ro
Physicist Ioan Mamulas, Ph.D., National Institute of Complementary and Alternative Medicines “Prof.Dr.Florin Bratila”of the
Romanian Ministry of Public Health., Doctor of Science (M.A.) of International University for Complementary Medicine (Colombo,
Sri Lanka)

PERSPECTIVELE SI ORIZONTUL DE ASTEPTARE AL MEDICINII
INTEGRATIVE, COMPLEMENTARE SI ALTERNATIVE
Autori: Dr. Corneliu Moldovan1 , Prof. Dr. Dumitru Constantin2 ,
Prof. Dr. Florin Bratila3 :
1,3
Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa “Prof.Dr. Florin
Bratila”, 2 Societatea Romana de Acupunctura - Bucuresti
Medicina Integrativa combina Terapiile Medicale Alopate cu Terapiile Medicinii
Complementare si Alternative pentru care exista dovezi stiintifice, siguranta si efecte
terapeutice demonstrate (Institutul National de Sanatate-USA)
Medicina Integrativa (MI), este medicina care reafirma importanta relatiilor dintre medic
sau terapeut si pacient, concentrata asupra intregii persoane, informata pe dovezi si care
utilizeaza toate modalitatile terapeutice (alopate, traditionale, complementare si
alternative) practicate de profesionisti ai sistemului de sanatate, educati la cele mai inalte
standarde, pentru a obtine rezultate terapeutice optime in caz de boala sau profilaxiepentru atingerea unei stari de sanatate optima.
Dezvoltarea “Sistemului de Ingrijiri de Sanatate Integrat” care combina Bio-Medicina
vestica cu Medicina Complementara/Alternativa, este un fenomen de data recenta.
Termenul de Medicina Conventionala sau Alopata, Bio- medicina, Medicina Vestica, se
refera la medicina practicata de persoane care dupa un anumit ciclu educational poseda o
diploma de Doctor-Medic (M.D.) sau (USA, Anglia, Australia etc) de Doctor in
Osteopatie (D.O.) si uneori poseda dupa un ciclu de instruire (post specializare M.D.),
competente sau atestate in domenii ale Medicinii Complementare/ Alternative.
Medicina Complementara (M.C.) este reprezentata de un grup de discipline diagnostice
si/sau terapeutice care sunt utilizate impreuna cu Medicina Conventionala ( E x
Ayurveda). De regula Medicina Complementara nu s-a predat si nu s-a utilizat in sistemul
vestic de sanatate pana de curand. M.C. este diferita de Medicina Alternativa (M.A.) si
cuprinde o varietate de practici si sisteme de ingrijiri de sanatate. M.A. este utilizata in
locul Medicinii Alopate si implica un sistem complet de teorii si practici medicale care au
evoluat independent si de cele mai multe ori cu mult timp inaintea Medicinii Vestice (ex.
Acupunctura/ Homeopatia). Multe din aceste practici sunt sisteme traditionale de
medicina care sunt practicate de culturi individuale, incluzand majoritatea culturilor
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Asiatice, in special din Extremul Orient. Medicina Complementar/ Alternativa (CAM),
combina cele doua tipuri de medicina, denumite de Comunitatea Europeana - Medicina
Neconventionala ( N C M ) . Institutul National pentru Medicina Complementara si
Alternativa din SUA (NCCAM) a identificat cinci domenii ale CAM: 1. Medicina
Energetica; 2. Terapii biologice; 3. Medicina mintii si a corpului; 4. Sisteme medicale
integrative (Medicina Holistica); 5. Terapii Manipulative. In prezent se considera (date
furnizate de catre Institutul National de Sanatate (NIH) din SUA) ca 80% din populatia
de pe Glob utilizeaza sisteme de Medicina Traditionala, Complementara si Alternativa.
Intre 1980-2007, 59% din toate medicamentele avizate pentru consum si 68% din
medicamentele anti- neoplazice utilizate, au fost produse naturale. Conform bazelor de
date ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (WHO), mai mult de 57% din cetatenii Uniunii
Europene (EU) au utilizat servicii si produse ale Medicinii Neconventionale, numai in
ultimii 10 ani. Numarul de practicanti ai CAM/ NCM si numarul de studenti sau personal
specializat in aceste domenii a crescut semnificativ (s-a dublat) in ultimii 10 ani.
Atitudinea actuala a cetatenilor pentru domeniul sanatatii, include preferinta pentru
produse naturale in loc de substante de sinteza chimica, o apropiere holistica si
integrativa a managementului starii de sanatate, convingeri pentru responsabilitatea
individuala a atingerii starii de sanatate versus responsabilitate social/ administrativa,
atentie deosebita fata de relatiile interumane si in special fata de relatia medic-pacient,
care in prezent este perceputa ca minimalista sau deformata. Perceptia globala a
pacientilor este in prezent dominata in multe cazuri de sentimente anti-tehnologice (vezi
cazul tehnicilor radiative etc) si anti autoritate medicala absoluta (vezi cazul vaccinarilor)
in alegerea celui mai bun tratament si prezentarea riscurilor acestuia (vezi
consimtamantul informat). Multi pacienti se orienteaza catre domeniul CAM din frustrare
generata de esecurile sau din dificultatea si constrangerile Medicinii Conventionale.
Modalitatea diferita adoptata de practicantii CAM in consultatie sau tratament se pare ca
furnizeaza pacientului confort psihic sau/si fizic, incredere, dar si sentimentul ca participa
la luarea deciziilor.
I n a cest context interesul si orizontul de asteptare, dar si investitiile in Medicina
Integrativa s-a dovedit a creste in toate tarile, an de la an. Media dar si Forumurile
internationale, dupa o lunga perioada de tacere si rezerva se pozitioneaza pe acest
domeniu cu un interes legitim. Pacientii si organizatiile de pacienti solicita date
concludente asupra domeniului, evidenta bazata pe dovezi, includerea in programele de
sanatate publica si in cele ale serviciilor de asigurari medicale. Organizatiile profesionale
ale medicilor alopati dar si practicantii CAM (medici sau nemedici) solicita, studii
controlate conform criteriilor internationale, educatie si training practic conform unor
standarde profesionale riguroase. Se profileaza astfel necesitatea reglementarii CAM/
NCM catre: 1. definirea clara si precisa a domeniului; definirea unei sfere de competenta
specifica; 2. utilizarea limbajului bio-medical ca modalitate de comunicare de electie; 3.
Determinarea unor baremuri de eficienta (standarde de evidenta SOE) si siguranta
pentru toate practicile, terapiile si produselor utilizate in CAM/ NCM, inclusiv pentru
produsele naturale si fitoterapice; 4. Ridicarea standardelor trialurilor clinice si
compatibilitate cu cele utilizate in medicina alopata, standardizarea monitorizarii
terapiilor neconventionale; 5. generalizarea sistemului GMP la toate produsele utilizate
in Medicina Neconventionala, standardizarea practicilor agricole, generalizarea unei
alimentatii sanatoase lipsite de riscuri; 6. generalizarea stilului de viata sanatos si a
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masurilor profilactice eficiente; 7. dezvoltarea de programe educationale efective si a
unei curricule internationale agreate; 8. dezvoltarea de programe de cercetare
internationala in domeniu.
Pentru orizontul de asteptare actual al Medicinii Integrative consideram ca este necesara
sporirea increderii si sigurantei in aceste tehnici medicale, considerate pana mai ieri
exotice, incredere care se poate dobandi numai prin programe medicale coerente si
eficiente difuzate in randul medicilor alopati dar si al celor neconventionali, a pacientilor,
a tineretului, cu sprijinul autoritatilor de sanatate publica, a specialistilor, a cercetatorilor
si a factorilor politici decidenti .
Pentru practicantii CAM/ NCM credem ca se poate aplica piramida taxonomica Bloom:
Creaza " Evalueaza " Analizeaza " Aplica " Intelege.
FENOMENE BIO-ENERGETICE IN STRES, EVIDENTIATE PRIN
MASURATORI ALE PUNCTELOR JING DISTALE, TERMOGRAFIE
PALMARA SI PLANTARA SI MASURATORI
BIO-ELECTRO-MAGNETICE COMPUTERIZATE
Autori: Dr. Corneliu Moldovan1 , Fiz. Ioan Mamulas2 , Dr. Cristian Petrescu
Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa
“Prof. Dr. Florin Bratila”- Bucuresti
Cuvinte cheie: corelatii de integrare alopatie-MTEO, termografii in infrarosu, microelectro potentiale, bio-electromagnetism , puncte Jing, test provocare stres fizic, corelatii
bio-energetice
Lucrarea se inscrie in eforturile recente de a corela principiile Medicinii Traditionale
Chineze (TCM) cu stiinta bio- medicala vestica. Scopul acestei lucrari a fost corelarea
celor doua tipuri de medicina pentru identificarea unor modificari reproductibile, bioelectromagnetice, magnetice si termodinamice la nivelul palmelor si a plantelor
(microsisteme) si in puncte de acupunctura distale (Jing), la subiecti supusi unui stres
fizic cuantificabil si reproductibil, electro-dermic si muscular. Numeroase studii au
demonstrat ca stresul acut dar si cel cronic au un impact negativ asupra sanatatii. Efectele
negative ale raspunsurilor emotionale dar si a celor fizice la evenimente cu caracter
stresor sunt mediate de eliberarea unor hormoni ai stresului si a unor neurotransmitatori
cu efecte directe asupra sistemului cardio- vascular, digestiv, imun, a sistemului nervos
central si a celui autonom, precum si a unor functii psihice etc.
Din punct de vedere al Medicinii Traditionale Extrem-Orientale, omul este un ansamblu
energetic compus din numeroase sisteme Yang/ Yin aflate intr-un permanent echilibru
dinamic si in corelatie de inter-reglare cu celelalte sisteme, cu intregul si cu exteriorul.
Yang sunt procesele generatoare de energie, deci energia ca manifestare activa, iar Yin- ul
este reprezentat de captarea si acumularea de energie si intru-un sens mai larg de materia
organica. Yang-ul si Yin- ul coexista, se intrepatrund, se neaga si se creeaza reciproc. In
stres acest echilibru se rupe, apare un dis-balans, o dizarmonie, un zgomot, o perturbare
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care conduce progresiv la efecte initial preclinice (informationale, energetice, bio- fizice,
bio-chimice), iar ulterior clinic- manifeste (simptome, sindrome si boala).
In scopul studierii efectelor stresului de pe platforma medicinii integrative am utilizat o
metoda originala de monitorizare a efectelor bio-energetice, care a constat in:
1. Efectuarea de termografii in infrarosu, palmare si plantare; 2. Efectuarea de masuratori
termice digitale in punctele Jing distale, palmare si plantare; 3 Efectuarea de masuratori
electrice de bio-potentiale in punctele Jing distale; 4. Efectuarea de masuratori bio-electro
magnetice, medio palmare si plantare si in punctele Jing; 5. Efectuarea u n e i
electrostimulari cutanate si musculare, neasteptate, la nivelul regiunii paravertebrale
lombare drepte (2 cm latero-extern de linia mediana lombara), de 60 secunde (curent
sinusoidal cu amplitudinea de cca 280 mV, 0.5 A, cca 12 J/cm2 ) in scopul inducerii unui
stres fizic controlat; 6. Repetarea determinarilor de la punctele 1-4 la 5 minute dupa
aplicarea stresorului; 7. Prelucrarea datelor prin teste de corelatie. Rezultatele obtinute pe
un lot de 34 subiecti (din care 18 de sex masculin, media de varsta de cca 49 ani), in
conditii ambientale relaxante si in conditii de confort termic (temperatura ambientala~21240 C) au indicat: o scadere marcata a valorilor termice (DT0 C pre-post test stresor=0.9-2.9) in
76% din cazuri, predominent la nivelul extremitatilor digitale palmare (>55% din cazuri),
corelate (p=0.386), cu o scadere a temperaturii in punctele Jing distale (in medie cu 18%
fata de valorile initiale) in 88% din cazuri si o crestere a valorilor termice (in medie cu
cca 14.5% fata de valorile initiale) in punctele Cord (C9), Ficat (F1) si Stomac (S45) in
62% din cazuri. Aceste modificari s-au corelat semnificativ statistic (p=0.126) cu o
crestere de 38% a micro potentialelor inregistrate in punctele Cord si Ficat si o scadere a
potentialelor inregistrate in punctul Rinichi (R1) (aprox. 47% in medie) in 59% din
cazurile monitorizate. Masuratorile magnetometrice externe au indicat o crestere cu cca
42% a valorilor anterior inregistrate (mediana=0.18 mTesla) comparativ cu cele
inregistrate dupa aplicarea testului de stres fizic, corelabile (p<0.1) cu cresterile localizate
de temperatura in punctele Jing distale (Cord, Ficat, Stomac) si o scadere de peste 55.2%
a valorilor inregistrate medio palmar si medio plantar la cca 37% din subiecti in studiu.
Pe baza prelucarii datelor de masura s-a apreciat ca exista cel putin patru tipuri de
reactivitate la factorii fizici (electrici) de stres: Reactivitate inalta (18%); Reactivitate
medie (30%); Reactivitate scazuta (41%) si Reactivitate nula/ areactivitate (11%).
Rezultatele obtinute au fost interpretate in contextul homeostaziei bio-electrice si termice
si au fost corelate cu fenomenele bio-energetice legate de meridianele de acupunctura si
de rolul integrator al acestora intre mediul extern si cel intern, in schimbul de informatii/
energie si masa in structurile vii.
Pe baza studiilor anterioare, care au stabilit corelatiile meridian-cortex- viscere, se
postuleaza ca sistemul de meridiane este un sistem independent, conectat prin intermediul
sistemului nervos cu cortexul cerebral, acest sistem interrelationat actioneaza pe baza
unor mecanisme energetice, electro- magnetice de cuplare si pe baza unor mecanisme
neuro- hormonale specifice. Studiul distributiei campului electromagnetic al meridianelor
de acupunctura, efectuat cu tehnici de inalta rezolutie (SQUID) au pus in evidenta rolul
bio-energetic al sistemului de meridiane, ca de exemplu cel de colector de energie
electromagnetica (colector solar) si de transportor al energiei astfel colectate dealungul
celor 12 perechi de meridiane.
Modificarile de polaritate, de potential electric si de temperatura, inregistrate dupa
expunerea la stresori, indica o reactivitate ridicata a punctelor distale de acupunctura
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(Jing) si a microsistemelor plantare si a celor palmare. Prelucrarea datelor de masura
releva un dezechilibru de tip Yin/Yang, posibil cu inalta specificitate individuala ca
manifestare la actiunea factorilor stresanti. Variatiile in generarea de energie si curentii
de reactie locala sau de leziune, insotite de vasoconstrictie sau vasodilatatie, indusa
neuro- hormonal, cu pierdere sau crestere localizata de temperatura tind sa genereze
diferente de polarizare electrica in organism, caracterizate de un dezechilibru in repartitia
sarcinilor ionice pozitive si negative de alungul interfetelor realizate de membranele
tisulare, ca reactie generala si individual-quantificabila la stres.
APLICAREA PRINCIPIILOR MEDICINII FUNCTIONALE
IN PRACTICA MEDICALA
Autor: Prof. Dr. Luigi Bergamelli (Bergamo, Italy)
Health Director of the company, expert in Functional Medicine and active member of the
Institute of Functional Medicine, Gig Harbor, WA, U.S.A.
Medicina Functionala reprezinta dimensiunea personalizata a medicinii, care vizeaza
preventia primara si cauzele subadiacente, in loc sa se orienteze catre simptomele bolilor
cronice grave. Este un domeniu al sanatatii bazat pe fundamente stiintifice care se
functioneaza pe urmatoarele principii:
Conceptul de individualitate biochimica este :
-fundamental in practica MF, intrucat constituie baza investigatiei in vederea
diagnosticarii, evaluarii clinice si prescriptiei de tratament.
-si se bazeaza pe unicitatea ereditatii genetice (genotip) si a posibilitatilor de modulare a
manifestarii genetice (fenotip), ca reactie la influentele alimentatiei si ai factorilor de
mediu. Variatiile la nivel individual ale functiilor metabolice deriva din diferentele
genetice si de mediu dintre indivizi . Medicina conventionala tinde sa considere
afectiunea ca o entitate abstracta ce se manifesta in mod independent fata de pacient.
Evolutia unei boli este unica in cazul fiecarei persoane si depinde de personalitatea
genetica si biochimica, cat si de interactiunea dintre mediul extern si cel intern al
individului. Conform domnului Dr. Leo Galland,diagnosticarea cu Orientare catre
Pacient (DOP), se bazeaza pe trei notiuni: antecedente sau diateza, factori declansatori
factori intermediari. Diateza constituie suma tuturor trasaturilor biologice si psiho-sociale
, atat congenitale cat si dobandite ,care il predispun pe individ la respectiva boala. Acestia
sunt factorii de risc congenitali sau dobanditi care sunt de obicei consemnati in parcursul
clinic al pacientului, inclusiv factorii demografici, genetici, de mediu, nutritionali,
farmacologici si sexuali, dar si cei legati de tratamentele sau bolile anterioare si
potentialul de reactie la stres (hipo- sau hiper-adrenergic). Factorii declansatori sunt
factori extrinseci sau intrinseci care elibereaza sau activeaza factorii intermediar. Ei
includ traume, infectii, medicamente, toxine, alergeni, alimente, solicitare fizica, anumite
ganduri sau amintiri si interactiunea sociala. Termenul de “homeodinamica” se refera la o
serie de activitati metabolice si fiziologice continue care ii inlesnesc individului adaptarea
la modificarile de mediu, la stres si la diverse experiente. Homeodinamica starii de
sanatate a unui individ este in permanenta alerta pentru a-i permite persoanei sa
functioneze ca un individ unic. Numeroase studii sustin conceptia conform careia
organismul uman functioneaza ca o retea dirijata de sisteme interconectate, si nu ca un
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ansamblu de sisteme individuale ce functioneaza in mod autonom si fara a avea efect
unul asupra celuilalt. De exemplu, stim ca disfunctiile imunologice pot favoriza aparitia
bolilor cardio-vasculare, ca dezechilibrele de alimentatie pot provoca tulburari hormonale
si ca expunerile nocive la mediu pot grabi aparitia unor sindroame neurologice cum ar fi
boala Parkinson’s. O stare optima de sanatate nu inseamna doar absenta bolii. Toate
functiile fizice, metabolice, biochimice, cognitive si psiho-emotionale ale organismului
trebuie sa functioneze adecvat pentru a genera o vitalitate pozitiva unica, specifica
fiecarui individ.De-a lungul ultimelor decenii, progresele inregistrate in stiinta medicala,
in diagnoza si tratament au prelungit speranta medie de viata fara a imbunatati insa si
calitatea vietii. Asteptarile noastre nu se limiteaza insa doar la a trai mai mult, ci ne dorim
si sa ramanem activi si alerti, sa ne implicam in diverse activitati, sa exploram lumea, sa
ramanem intr-o buna forma mentala si fizica si sa avem o viata sociala activa si relatii.
STRATEGII ANTI-STRES DIN PERSPECTIVA MEDICINII INTEGRATIVE
Autori: Conf. Dr. Liana Mărginean1 , Prof. Dr. Luminita Plesca Manea1 ,
Dr. Florin Bebesel, Dr. Diana Dragos, Dr. Vanea Gal,
Dr. Iulian Bujoreanu, Dr. Geanina Toparlan2
1
Catedra Fiziopatologie UMF “ Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
2
Centrul Medical Elma Vital, Cluj-Napoca
Cuvinte cheie: strategii antistres – medicina integrativă –algoritm multidimensional,
homeopatie, nutriţie, analiza NLS, tehnici de eliberare psiho-emotionala, practici
bioenergetice
Medicina integrativă se defineşte c a ansamblul măsurilor şi strategiilor de vindecare
necesare pentru restaurarea şi restructurarea fiinţei umane aflate în suferinţă, ţinând cont
de unicitatea ei. Reconcilierea dintre fizic şi spiritual reprezintă paradigma acestei
medicini.Scopul acestui tip de abordare multidimensională a artei vindecării este nu doar
de a obţine o ameliorare parţială ci de a reface conexiunile în integralitate la nivel fizic
emoţional, mental, spiritual şi social. Bazele fundamentării acestui gen de abordare se
regăsesc graţie cercetărilor în domeniile fundamentale ale cunoşterii. Ştiinţele exacte
(fizica,chimia,matematica), ştiinţele biologice (genetica, biologia celulară, biochimia) şi
ştiinţele umaniste (filozofia, istoria, sociologia, psihologia) converg într-o congruenţă
conceptuală în a defini noua paradigmă a fiinţei umane. În acest nou cadru de abordare
stresul reprezintă nu doar o modificare a reacţiei adaptative, ci o perturbare la nivelul
sinelui care pierde capacitatea de transmitere armonioasă în toate sistemele şi
subsistemele de tip informaţional, energetic şi fizic a mesajelor. Strategiile antistres se
dovedesc complexe, mult mai nuanţate şi mai bogate în mijloace. Arta vindecării are la
bază principiul armonizării şi al regenerării structurilor bioinformaţionale degradate, ce
permite reechilibrarea energetică şi îndepărtarea cauzelor bolii din câmpul informaţional
(matricea ADN) într-o intervenţie personalizată ţinând cont de caracteristicile fiecărui
individ. La nivel fizic corectarea tulburărilor prin respectarea algoritmului de diagnostic şi
tratament promovate în mod oficial de medicina alopată adăugându-se dietoterapia şi alte
mijloace de menţinere a sănătăţii prin aplicarea unui stil de viaţă sănătos. La nivel
emoţional-afectiv vindecarea duce la echilibrarea emoţională cu învăţarea exprimării
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corecte a sentimentelor şi vindecarea traumelor sufleteşti. La nivel mental-spiritual
conştientizarea adevăratei identităţi a fiinţei umane regăsirea libertăţii care permite
dezvoltarea creativităţii a iniţiativelor pozitive ce permit evoluţia fiinţei în concordanţă cu
legile universale ale iubirii păcii şi luminii(reconectarea cu divinitatea). La nivel social
( familie, grup, popor, umanitate) refacerea conexiunilor se realizează prin dezvoltarea
comunicării şi crearea conştiinţei colective. Mijloacele de refacere a acestor deziderate
sunt specifice fiecarui nivel şi totodată au caracter de efect global. Se discută experienţa
acumulată de colective interdisciplinare care au utilizat metode clasice şi holistice, în
managementul stresului ( homeopatie, nutriţie, analiza NLS, tehnici de eliberare psihoemotionala, practici bioenergetice, etc.) cu creearea unui algoritm multidimensional de
abordare în prevenire, depistare, monitorizare şi terapie.
COMPONENTA DE “STRESS” LA BOLNAVII CU REFLUX GASTROESOFAGIAN - TRATAMENT PRIN ACUPUNCTURA.
Autor: Dr. Ion Gheorghe
CMI. “Dr. Gheorghe Ion”, Bucuresti
Refluxul Gastro-Esofagian (RGE) se manifesta clinic prin simptome multiple precum
pirozis, regurgitatii acide, disfagie, uneori tuse, etc. RGE este consecinta refluxului
continutului gastric in portiunea inferioara a esofagului. Unul din factorii frecvent
intalniti este disfunctia (relaxarea tranzitorie) sfincterului inferior al esofagului. Este o
afectiune frecventa ( 40 % din populatie prezinta pirozis cel putin odata pe luna),
insuficient si uneori tardiv diagnosticata, cand deja apar complicatiile. Etiologia este
plurifactoriala (cauze anatomice, mecanice, toxice, hormonale, dar si factori de stress), iar
manifestarile clinice pot fi si extraesofagiene ( tuse, laringita cronica, bronsite cronice,
astm bronsic). In stadiile necomplicate ale RGE acupunctura este de un real folos,
indeosebi la formele in care anxietatea si disfunctiile sistemului neuro- vegetativ sunt
factori declansatori, fie de intretinere sau de recidive. Din punct de vedere MTC, RGE
poate fi incadrat in sindroame precum “Caldura in Stomac”, “Dizarmonie intre Ficat si
Stomac”, “Frig - Umezeala in Stomac”, “Stagnare alimente in Stomac:, etc. Un rol
important in reglarea acestor dezechilibre il are si meridianul extraordinar Yin Wei
Mai.Tratamentul acupunctural, fitoterapia, asociate tratamentului medicamentos (deja
instituit) au dus la o evolutie favorabila a bolnavilor cu RGE. La bolnavii cu RGE fara
cauze anatomice, acupunctura si fitoterpia pot fi o alternativa terapeutica.
DIAGNOSTICUL IN STESS PRIN INTERPRETAREA
CULORILOR CONFORM CIRCUITULUI CELOR 5 ELEMENTE
Autor: Dr. George Cojocaru
CMI “Dr George Cojocaru”, Bucuresti
In MTO s-a incercat decodificarea universului prin abordarea si armonizarea elementelor
ce au o concretizare complexa si se reflecta in fenomenele naturale. Cele 5 elemente
reflecta anumite fenomene naturale in dinamica, ce sugereaza evolutia in relatia dintre
ele.
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Lemnul – etapa YANG de crestere si vitalitate ce corespunde culorii verzi si
subconstientului.
Focul – etapa YANG – reprezinta miscarea accelerata de crestere si expansiune ce
corespunde culorii rosu si constientului.
Metalul – etapa YIN – reprezinta miscarea de concentrare si condensare a materiei si
corespunde culorii alb si caracterului (psihismului).
Apa – element YIN – prin tendinta naturala de a cobori si a se acumula in partile joase,
corespunde culorii negru si vointei.
Pamantul – elementul de echilibru YANG-YIN – corespunde culorii galben si imaginii de
sine.
Boala este o ruptura intre diferitele componente si corelatii ale lojilor energetice.
Stress- ul este suma factorilor endogeni si exogeni care au influenta asupra organismului
si care pot aduce dezechilibre energetice in diferite grade.
Un studiu personal cu o durata de 20 de ani a facut sa puna in concordanta manifestarile
stress-ului (si nu numai) intre culoarea specifica fiecarui element si gradul de afinitate sau
respingere a acestora. Studiul cauta sa aprofundeze corelatia intre patologia umana si
afinitatea catre anumite culori ce pot conduce spre un diagnostic rapid si instituirea unei
terapii adecvate.
Fiecare dintre noi suntem nascuti sub o dominanta a unuia dintre cele 5 elemente, acesta
reprezentand radacina energetica a noastra si are 2 calitati paradoxale: una de a fi sursa
adaptarii noastre de la care prin agresiune energetica se fura pentru a se mentine
homeostazia, cea de a doua de a fi cea mai sensibila reprezentare energetica de la care se
fura in cazul dezechilibrelor.
Verdele corespunde F.VB, subconstientului, intuitiei si spiritualitatii.
Rosu corespunde C, IS, TF si VS, constientului, ratiunii si inteligentei.
Galben corespunde S, SP, imaginii de sine, gandirii.
Albul corespunde P si IG, caracterului, logicii si a uitarii.
Negru corespunde R, V, vointei, mobilizarii.
Cunoscand asta putem pune un diagnostic de cauzalitate si efectele stress- ului asupra
sistemului.Ca o concluzie a lucrarii, putem spune ca putem diagnostica, simplu si usor,
efectele stress- ului, de asemenea putand institui un tratament individualizat adecvat.
CRESTEREA EFICIENTEI IN RECUPERAREA AFECTIUNILOR COLOANEI
VERTEBRALE, PRIN UTILIZAREA CONCOMITENTA A TRATAMENTULUI
ACUPUNCTURAL, HOMEOPAT SI A KINETOTERAPIEI COMBINATE CU
VERTEBROTERAPIA
Autori: Dr. Ioan Dumitrescu, Dr. Dumitrescu Maria,
Prof Kinetoterapie Vlaicu Mirela:
Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa
“Prof. Dr. Florin Bratila”-Bucuresti
Cresterea eficientei in recuperarea afectiunilor coloanei vertebrale, prin utilizarea
concomitenta a tratamentului acupunctural, homeopat si a kinetoterapiei combinate cu
vertebroterapia. Cuvinte cheie : lombalgie, sciatica, dorsalgie, spondiloza cervicala,
torticolis, hernie lombara de disc, sindrom miofascial, acupunctura, homeopatie,
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fitoterapie, dietoterapie, kinetoterapie, vertebroterapie. Scopul lucrarii a fost de a creste
gradul de recuparare a bolnavilor cu suferinte ale coloanei vertebrale, prin utilizarea
concomitenta a metodelor lipsite de efecte secundare. Metode de tratament : acupunctura,
homeopatia, combinata cu metodele de masaj energetic Tuina: vertebroterapie,
coxaloterapie si kinetoterapie. Lot de studiu : un numar de 385 de pacienti au fost
monitorizati la nivelul Centrului National de Acupunctura Bucuresti, in perioada : 2000 –
2005, prezentand lombalgii simple, lombalgii cu sciatica, spondiloze cervicale, torticolis,
dorsalgii, sindroame miofasciale, hernie lombara de disc, etc . Rezultatele obtinute in
aceasta perioada indica : 81 % vindecari de durata, 10 % ameliorari partiale si 9 % cazuri
ce nu au raspuns la tratament, fiind dirijati spre serviciile de neurochirurgie .
Dr. Ioan Dumitrescu: specialist in fizioterapie si recuperare, acupunctura, homeopatie, imunologie.

RELATIA DINTRE FIBROMIALGIE, ACUPUNCTURĂ
SI SINDROMUL GENERAL DE ADAPTARE.
Autori: Dr. Dan-Vlad Filimon1 , Prof. Dr. Florin Brătilă2 , Dr. Corneliu Moldovan2 ,
Dr. Sorin Stratulat3
1
Spitalul de Urgen e Piatra Neam , laborator BFT, 2,3 Institutul National de Medicina
Complementara si Alternativa “Prof. Dr. Florin Bratila”- Bucuresti,
3
Spitalul CFR Ia i, Clinica BF
Key words: acupuncture, adaptation general syndrome, Chinese traditional medicine,
meridian syndrome
In the last decades of the 20th century it is described a new physio – pathological
entity under the name of FM. From the researches regarding FM it results that the
symptomatology, the friendly and stirring factors, the comorbidity are identical
stages with the schedule of the second phase and of the third phase, of resistance
and of exhaustion of the SGA described by HS. The stages of resistance and
exhaustion of the organical structures attacked by different pathogenic factors are,
also, very well known and described in ancient extreme oriental 'materia medica'
under the name of different syndromes with possible individualizations, depending
on the affected internal organ, giving its name to the ' meridian syndrome'. For
orientating themselves in the Chinese ancient semeiology, the Western europeans
use a series of electrical measurements at the level of the acupuncture points,
determining in this way the cutaneous electrical impedance, the potential difference
or the capacity of the investigated tissues. The knowledge of these values allows
the valuation of the disease stage or of the biosystems health. By certifying the
clinical and paraclinical data and the measurement of the bioelectrical parameters
from the level of the sensitive points from 38 pacients diagnosed with FM, it is
demonstrated that what it is called FM represents, actually, the local expression, at
the level of the acupuncture zones, of the installation of the second and the third
phase of the SGA, showing therefore the stage of that organical structure which
consumed its power possibilities meant to maintain its internal balance. The
evolution through the third stage of exhaustion is showed by those organical
structures whose power stocks for the adaptation of the biosystem to the
environment have been consumed without the restauration of the normal stage. The
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present essay draws the attention to the tight relationships between FM, SGA and
the acupuncture phenomena.
PECULIARITIES OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL ANATOMY OF
THE ADRENAL GLAND, RELATED TO THE FAR-EASTERN
TRADITIONAL MEDICINE
1

Authors: Conf. Dr. Andy Chirculescu1 , Prof. Dr. Florin Brătilă2:
Department of anatomy & embryology, faculty of medicine, C. Davila University,
2
National Institute Of Complementary & Alternative Medicine, Bucharest
A.R.M. Chirculescu1 , F.C. Brătilă2

As the main subject of the meeting is the integrative medicine approach of the stress, in
which the adrenal gland is directly involved, the authors deal with some peculiarities of
development and functional anatomy, which may be corelated to far-eastern traditional
medical concepts. The adrenal gland has double origin: 1. in neural crests T6 -T9 - the
medulla, same origin with the coeliac autonomic plexus and ganglia and 2. in the
intermediary mezoderm - the cortex, same origin with the gonad (testis or ovary), from
segments T6 -T9 of the mezonephros (which will descend) and with the kidney (lumbar
neighbour segments - metanephros), which will ascend, to meet the adrenal, thus
suggesting it belongs to the Fire (medulla) and Water (cortex). Common origin with
gonad and kidney suggest it is an organ of Zhong Qi, contributing to both yin and yang
aspects. The 2 components, medulla and cortex start to develop separately, later they join,
as they are at the same level of the body. Then, they mix, so that medulla (the yang
component) will be finally completely surrounded by the cortex (the yiner component of
the complex). In the beginning, the adrenal gland is above the gonad, which later will
descend to the final place, in pelvis or scrotum. Meantime, the kidney ascends from the
pelvis to the lumbar region, to contact the adrenal. Initially, the adrenal glanda is equal in
size with the gonad, it is 1/3 of the kidney size at birth, diminishes to 1/8 in the child, to
reach the ratio of 1/12 of the kidney in the adult. These changes in size are due to the
natural postnatal involution of the foetal cortex, which is the typical prenatal component.
If the glomerular part appears in the foetus, the cortical structure evoluate step by step
after birth, so that the reticular part differentiates during the 1st year of life and the
fasciculate part at puberty. Therefore, both its methabolic reactivity and regulatory
mecanisms change from one ontogenetic step to another. Its activity is under pituitary
control (ACTH, annx), by rapid non-genomic (yang) and slow, genomic (yin)
mechanisms, and hypothalamic control (CRH, POMC), from midfoetal life, on.
Corticoids influence neurogenesis, density and activity of neurons in the limbic system,
especially hippocampus and amygdala.
ROLUL ACUPUNCTURII SI FITOTERAPIEI CHINEZE IN TRATAMENTUL
UNOR SINDROAME PROVOCATE DE STRESSUL DE NATURA PSIHICA
Autori: Dr. Reghina Patru, Dr. Constantin Covasala
Centrul Medical Eva, Arad
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Cuvinte cheie : stress, QI, spirit(shen), acupunctura, fitoterapie chineza
Hans Selye defineste stress- ul ca un ansamblu de reactii ale organismului uman fata de
actiunea externa sau interna a unor agenti cauzali(fizici, chimici, biologici si psihici),
constand in modificari morfofunctionale, cel mai adesea endocrine. Ele afecteaza negativ
vitalitatea generala a organismului, sistemul imunitar si alte functii de autoreglare ale
corpului, facand organismul sa fie mult mai susceptibil la atacul cauzelor interne sau
externe ce pot cauza boala. In MTC stress-ul este raportat la modificarile produse de
factori emotionali si mentali asupra ‘spiritului ‘(Shen). Cele 3 comori (Les trois tresors,
Maciocia, La pratique de la medicine chinoise, pag.196), spiritul (shen)-cord, QIplamani, stomac, SP, esenta-rinichi, sunt responsabile de echilibrul organismului uman si
al spiritului. Cand se produc perturbari la nivelul substantelor vitale QI si al sangelui,
datorita stressului indelungat cauzat de factorii psihici, apar modificari la nivelul
spiritului (shen). Aceste modificari pot fi remediate cu o conduita terapeutica
specifica(acupunctura, fitoterapie, homeopatie).
PHYSIOLOGICAL REGULATING MEDICINE INJECTABLE AMPOULES
FOR PAIN THERAPY: WHAT THEY ARE, WHAT THEY TREAT,
WHEN AND HOW TO USE THEM
Author: Prof. Dr. Leonello Milani, MD, PhD
President of the International Academy of Physiological Regulating Medicine
Cytokines (CKs) are proteins secreted by cells of both the innate Immune System (true
mobile Nervous System) and the acquired Immune System in response to antigens that
induce various responses according to the cell types involved in the mechanisms of
stress-immunity- inflammation. Due to their peculiarities as biological motorsmessengers- modifiers- modulators – oriented toward coherent (homeostatichomeodynamic) equilibrium - and consequently to preservation of the individual - CKs
appear in the early stages of the history of life. Like all the other treatments in the
Physiological Regulating Therapy (PRT) range formulated according to the scientific
acquisitions on which Physiological Regulating Medicine (PRM) is based, the individual
ingredients contained in the 10 Pain Therapy Injectable Ampoules are selected according
to 3 criteria: 1. Clinical, anatomical and pathological indications for at least 8 out of 10
Homeopathic Materia Medica (H.M.M.) consulted;
2. A further selection is made to ascertain possible correspondence between classic
homeopathic indications and scientific evidence on the effects of the bio-active
substances contained in the selected unitary remedies;
3. Inclusion in the formulation of cytokines and neurotransmitters, which are
concentrated in the same proportions as in the human body.
All the 10 PRM Pain Therapy injectable ampoules have: 1) anti- inflammatory core; 2)
PNEI antalgic core; 3) antidegenerative core; 4) trophic core.
In particular:
- Anti- inflammatory Core: Anti IL-1α 4 C ; Anti IL-1ß 4 C
From a biological point of view, interleukins 1 (IL-1 α; IL-1 ß ) are the most active
inflammation mediators secreted by Th1 cells. They induce inflammation by means of
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their own capacity to stimulate the genic expression associated with inflammatory
process evolution.
- Although they may have different structures (coded by 2 different genes), they act on
the same specific receptor.
IL-1 have a very short half- life and are secreted by IL-1 themselves when they encounter
CD4 lymphocytes. IL-1 (α ; ß ) activate cyclooxygenase type 2 (COX2), prostaglandin
E2 and nitric oxide, thus activating the entire inflammatory process (pro- inflammatory
Interleukins). As a consequence, Anti-Interleukins 1 (α ; ß ) act like NSAIDs,
cortisone and to some extent like salicylates, without the negative side effects caused by
these allopathic chemical medicines. Homeopathically diluted Anti IL-1 α and Anti IL1 ß are successfully used in osteoarthrosis and myalgic pain management therapy.
- PNEI Antalgic Core: ß-Endorphin 4C
This endogenous opioid peptide neurotransmitter found in the neurons of both the Central
and Peripheral Nervous System is a peptide - 31 amino acids - resulting from the
processing of the precursor POMC - proopiomelanocortin.
The highest concentration of endorphin receptors can be found in the gelatinous matter of
the spinal cord, periaqueductal gray, thalamus, in all the structures of the limbic brain, all
of which are involved in pain recognition, modulation and control. A solid circadian βEndorphin response rhythm has been proved showing a peak at 12 p.m. and lowest point
at 12 a.m. At a physiological level, endorphins are secreted in pictograms
(0.000000000001 g = 10-11 g = 11X), 8X on average (= 4C). The β-Endorphin
concentration in all Pain Therapy Injectable ampoules is physiological, similar to the
normal concentration within the body. Much evidence has shown that β-Endorphin has an
anti- inflammatory effect in addition to relieving pain. β-Endorphin can also boost the
Immune System and affect mood. T he therapeutic indications of the 10 PRM Pain
Therapy Injectable Ampoules are presented, highlighting their specificity, their
innovative characteristic, their therapeutic effectiveness both for acute pathologies
(traumatisms) and chronic pathologies interesting the ostheo-arthro- myofascial apparatus.
POSTUROLOGIA CLINICĂ - UNITATE ÎN DIVERSITATE ŞI
TRANSDISCIPLINARITATE ÎN EVALUAREA STRESULUI ÎN
MEDICINA DENTARĂ
Autori:
Conf. Dr. Marian Vladimir Constantinescu1 , Dr. Florin Eugen Constantinescu2
1
Universitatea de Medicina si Farmacie“Carol Davila”Bucuresti,
2
Asociatia pentru Reabilitare Orala si Posturoterapie din Romania – ROPOSTURO
Posturologia clinică, ca unitate în diversitate şi transdisciplinaritate, studiază disfuncţiile
posturale, abordând holistic fiinţa umană într-o viziune sistemică şi etiologică, preventivă
şi ecologică în armonie cu tradiţia hipocratică a medicinii occidentale.
Corpul uman, se află într-o permanentă şi uşoară oscilaţie în jurul centrului său de
greutate, oscilând ca un pendul inversat şi fixat la sol. Postura ideală este reprezentată de
diferitele segmente ale corpului, capul şi gâtul, pieptul şi abdomenul, echilibrate vertical
unul peste celălalt, astfel ca greutatea să fie generată de cadrul osos, cu un minimum de
efort şi întindere a muşchilor şi ligamentelor aflate într-o stare de activitate constantă.
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Pentru efectuarea funcţiilor, sistemul postural este dependent de o serie de receptori
posturali: exteroceptori, proprioceptori, receptori dento-parodontali şi centri superiori.
Funcţionarea optimă a acestor receptori posturali fiind reprezentată de poziţia ideală a
corpului în spaţiu. În urma diagnosticului postural specific (DPS) la fiinţa umană expusă
continuu stresului se pot constata tulburări de postură cauzate de dereglări ale «intrărilor
posturale». Pentru înlăturarea disfuncţiilor posturale este nevoie şi de intervenţia altor
discipline medicale: ocluzologia, ortoptia, podologia ş i osteopatia, care realizează
conceptul de medicină integrată în tratarea şi conservarea stării de sănătate a fiinţei
umane expusă la stres.
(1)Prof. Marian Vladimir Constantinescu, D.D.S., Ph.D., Former General Manager of Bucharest Dental University Hospital

MEDICINA INTEGRATIVĂ -MANAGEMENTUL STRESULUI:
DIAGNOSTIC, TRATAMENT, PREVENŢIE
Autori: Prof. Dr. Maria-Magdalena Ciuvica, Asist. Univ. Dr Roxana Mirica:
Institutul National de Expertiza si Recuperare a Capacitatii de Munca, Bucuresti
Medicina integrativă a fost descrisă ca medicina orientată către vindecare şi către toate
componentele relative ale stilului de viaţă incluzând dieta, exerciţiile fizice şi bunăstarea
emoţională, în care relaţia medic-pacient reprezintă principalul aspect. Stresul este creat
de rezultatul experienţelor trăite zi de zi, iar fiecare îl identifică şi manageriază diferit.
Există 2 tipuri de răspunsuri ale stresului şi anume:cel rapid – „Fight –or- Flight” şi cel pe
termen lung „The General Adaptation Syndrome”.Efectele negative rezultate în urma
expunerii prelungite la stres , ne pot afecta din punct de vedere psihic, fizic , ducând la
modificări comportamentale. Instrumentele utilizate în managementul stresului
sunt:conştientizarea, gândirea raţională şi gândirea pozitivă, iar acţiunea, emoţionalul şi
acceptarea sunt etapele majore de abordare ale acestuia. Stresul reprezintă o varietate de
simptome care îl determină pe pacient să consulte medicul. Nu există teste specifice
pentru diagnosticul stresului, dar simptomatologia similară, uneori, cu afecţiunile psihice,
determină medicul să evalueze pacientul pentru a infirma sau confirma diagnosticul de
anxietate sau depresie. Odată identificat stresul, orice pacient caută strategii de
management pentru controlul factorilor stresori din viaţa sa. Din punct de vedere al
tratamentului, nicio metodă nu este întotdeauna încununată de succes, dar există 2
abordări utilizate frecvent :terapia cognitiv-comportamentală şi tehnicile de relaxare. Nu
putem evita evenimentele stresante din viaţa noastră, dar le putem manageria prin
abordări corespunzatoare.
UTILIZAREA DISPOZITIVELOR AJUTĂTOARE – O POSIBILITATE DE
DIMINUARE A STRESULUI GENERAT DE DEPENDENŢĂ ÎN CAZUL
BOLNAVILOR ARTRITICI
Autori: Dr. Doina Lăcrămioara Tudorache1,2, Dr. Cornelia Popescu2 ,
Prof. Dr. Maria Magdalena Ciuvică1,2, Conf. Dr. Despina Gherman1,2
1
UMF Carol Davila
2
Institutul National de Expertiza si Recuperare a Capacitatii de Munca, Bucuresti
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Bolile reumatismale sunt afecţiuni cu evoluţie îndelungată care conduc, în majoritatea
cazurilor, la diminuarea capacităţii de autoservire. Suferinţa bolnavului artritic nu este
generată doar de durere ci şi de apariţia deficienţelor locomotorii şi de manipulaţie,
uneori severe, punându-l în imposibilitatea realizării activităţilor zilnice uzuale.
Dependenţa faţă de persoanele din jur reprezintă pentru bolnav un stres extrem de
putenic. În cazul bolnavilor singuri, fără suport familial, imposibilitatea autoservirii
reprezintă o problemă vitală. Chiar şi în cazul artriticilor susţinuţi de familie, dependenţa
faţă de aceasta, zi şi noapte, pe perioade îndelungate, creează un stres. Senzaţia inutilităţii
determină scăderea respectului de sine şi impresia că reprezintă o povară pentru membrii
familiei generează bolnavului un stresant sentiment de vinovăţie. Utilizarea dispozitivelor
ajutătoare – a „miloacelor ajutătoare tehnice”, le-ar putea îmbunătăţii capacitatea de
autoservire. În prezent, se importă şi sunt disponibile o serie de dispozitive de autoservire
care, adaptate de la caz la caz, în funcţie de tipul de deficienţă prezentat de bolnav, îl pot
ajuta să realizeze o mare parte din activităţile zilnice uzuale (hrănitul, gătitul, îmbrăcatul,
încălţatul, igiena personală, deplasarea, etc). Conform standardizării internaţionale SR
EN ISO 9999:2003 privind „Mijloacele ajutătoare tehnice pentru persoane cu
dizabilităţi”, prin „mijloc ajutător tehnic” se înţelege „orice produs, instrument,
echipament sau sistem tehnic utilizat de o persoană invalidă, produs special sau de uz
general, care previne, compensează, monitorizează, micşorează sau neutralizează,
deficienţa, incapacitatea sau handicapul". Cunoaşterea şi utilizarea acestor dispozitive
poate ameliora mult capacitatea de autoservire, diminuând stresul generat de pierderea
independenţei şi îmbunătăţind semnificativ calitatea vieţii bolnavilor artritici.
APLICAŢII ALE TEORIEI LASERILOR BIOLOGICI MANU-STĂNCIULESCU
TRANSMITEREA BIOLUMINISCENŢEI ÎNTRE SISTEMELE BIOLOGICE
CELULARE. SINAPSA LASER HOLOGRAFICĂ
Autor: Dr. Mariana Daniela Manu1
Doctor în biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Cercetător ştiinţific I, colaborator Institutul Naţional de Inventică Iaşi (1993-2008)
Medic specialist MG la DGASPC Iaşi

Cuvinte cheie: sisteme biologice, sinapsă, bioluminiscenţă, sisteme laser, holografie,
distribuţie optică
Lucrarea este o aplicaţie a Teoriei Laserilor Biologici TLB (Manu – Stănciulescu), care are
ca scop dovedirea teoretică şi experimentală a modului de distribuţie a bioluminscenţei: A)
în interiorul mediilor neliniare din punct de vedere optic - corpul celular (dendrite, axoni) şi
la nivel de sinapsă neuronală - în plane de oscilaţie curbate, rotatorii, şi nu „butoni
sinaptici”;B) prin membrana externă a corpului celular – ca planuri de oscilaţie a radiaţiei
monocromatice, rotatorii dextrogire sau levogire, care dau aspect solenoidal al luminii în
celule, nervi, globul ocular, creier. Ipoteza A este confirmată experimental de: 1. structura
histo-anatomică a sinapsei prinm clivaj ce permite observarea de planuri în jurul unui
centru de rotaţie- axul optic; 2. testul Pérdriel; 3.dispersia luminii albe într-o picătură de
apă –în planuri monocromatice curbate, susţinute de fotografii; 4. teste pentru medii
neliniare testele de biofotonică DL şi SE, efectuate la Institutul Internaţional de biofizică
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Neuss Germania; 5. teste electronice. Rezultatele şi discuţiile confirmă ipotezele TLB.
Aplicaţii: 1. schimbarea concepţiilor despre mecanismul vederii şi „gândirii în imagini
holografice”- ca mecanism laser holografic, datorat sincronizării celulelor atinse de frontul
optic prin frontul optic şi al efectele secundare BEMF specifice produse de bioluminiscenţă
la nivelul fiecărui tip de sistem biologic; 2. aplicaţii bionice: ochiul cibernetic- ce solicită
nanotehnologia.
NETWORK DEVICES FOR MEDICAL DATA COLLECTION
Authors:Dr. ing. Mihai Chetan 1 , Prof. Dr. ing Alexandru Morega 2,3,
Dr. Eliza Cristescu4 :
1
2

MED CO (Medical Company), Bucharest, Romania, , Tel.: +40 21 666 25 22, mihai.chetan@medco.ro
Department of Electrical Engineering, Politehnica University of Bucharest, Tel.: +40 21 410 91 53,
amm@iem.pub.ro, 3 Department of Bioengineering and Biotechnology, Politehnica University of
Bucharest, 1 MED CO (Medical Company), Bucharest, Romania, 4 MED CO (Medical Company),
Bucharest, Romania, Tel.: +40 21 666 25 22, eliza.cristescu@medco.ro

Keywords: Biomedical signals, physical activity, stress management, ad hoc network,
Statistical data
Nowadays, stress is emerging as a potential risk factor to chronic health
problem such hypertension, glucose intolerance and diabetes, high cholesterol,
cardiovascular disease. Fortunately, physical activity plays a key role in
reducing and preventing the effects of stress (stress management) and also, in
chronic disease management. Therefore, an alternative approach implies that
the patients take an active role in their healthcare by enhancing the daily
activity level. This paper presents the use of an ad-hoc network that provides
fast and accurate telemetric channelling of data from medical monitoring
devices (pedometers, body fat monitors, blood pressure monitors,
electrocardiograph) in an outpatient environment, analyze the concept of
sedentary state and provide a definition and model of sedentary state at the
pharmaceutical employees. Prevention and treatment of sedentary state is a
priority for healthcare providers serving all developmental groups.
ACUPUNCTURA:
MEDICINĂ ALTERNATIV-COMPLEMENTARĂ
Autor: Dr. George Gearavela
Societatea Romana de Acupunctura
Medicina este ştiinţa care se ocupă cu studiu bolilor şi tratamentul lor, studiază
componentele corpului uman (anatomia), cum funcţionează, normal (fiziologia), cum se
dereglează (fiziopatologia) şi cum se reglează (tratament). Medic-persoană abilitată să
practice medicina numai după ce a obţinut diploma de medic. Dacă vom studia cu atenţie,
vom constata că şi în acupunctură se studiază organele (anatomia), cum funcţionează,
cum se dereglează şi cum se reglează activitatea organelor. Care este diferenţa între
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medicina europeană şi M.T.E.O. ? În timp ce medicina europeană consideră omul ca un
corp fizic mai uşor de înţeles, în concepţia M.T.E.O., omul este considerat ca un
ansamblu energetic YIN / YANG. Această concepţie de ansamblu energetic înseamnă că
organismul este compus din mai multe organe şi că fiecare organ are o energie proprie,
energie care circulă liber pe nişte căi energetice denumite meridiane iar între organe
există în mod normal un echilibru energetic. Boala este considerată ca un dezechilibru
liber energetic, adică, unele organe se află în exces energetic în timp ce altele în deficit
energetic. Această concepţie energetică - filozofică este mai greu de înţeles. Răspunsul a
fost dat de către marele om filozof PETRE ŢUŢEA, care spunea: “ Mecanismul
cunoaşterii uneşte 3 elemente: OBSERVAŢIE, RAŢIONAMENT, EXPERIMENT”.
EXPERIMENTUL, este elementul care lipseşte filozofiei. Acest element
„Experimentul”, a lipsit până în urmă cu 50 – 60 ani şi a făcut ca acupunctura să nu fie
înţeleasă. După cum se ştie, meridianele de acupunctură au fost descrise ca nişte căi
imaginare invizibile în urmă cu circa 5.000 de ani. Membrii Asociaţiei de Acupunctură,
români au reuşit pentru prima dată prin Dr. Bâgu Virgiuliu la Galaţi şi Dr. T. Reibuleţ la
Herculane să vizualizeze meridianele de acupunctură. Prin acest experiment (vizualizarea
meridianelor şi a punctelor de acupunctură), cât şi alte dovezi cum ar fi modificări
endocrine prin acupunctură, anestezii prin acupunctură, ameliorarea parametrilor
biologici din multe boli prin acupunctură, a făcut ca şi cei mai sceptici medici sp-şi
schimbe optica. Înţelegând această ipoteză energetică, că boala este un dezechilibru
energetic prin acupunctură se rezolvă mult mai bine şi mai sigur un mare număr de boli,
boli pe care în multe situaţii medicina europeană nu reuşeşte. De ce acupunctura este o
alternativă ? Alternativa este posibilitatea de a alege o alternativă când există 2 variante:
un bolnav asmatic urmează tratament cu cortizon, în multe situaţii, bolnavul poate face
ulcer, diabet, situaţii în care cortizonul este contraindicat. În această situaţie, acupunctura
devine o alternativă. De ce acupunctura este complementară ? Complementară este
pentru că pe lângă acupunctură se pot asocia şi alte terapii: fizioterapia, balneoterapia,
hidroterapia, fitoterapia etc. Prin acupunctură se tratează foarte bine stresul.
ACUHIPNOZĂ ŞI HIPNOPUNCTURĂ
Autor: Dr. Ingrid Macarie
Praxis-Köln, Germania,
Cuvinte cheie: psihoterapie, acupunctura
Se prezintă două variante a unei metode noi, care uneşte elemente din acupunctura
tradiţională cu un procedeu din psihoterapie şi anume autohipnoza, respectiv a hipnozei
indusă de terapeut şi finalizată de pacient. Metoda nouă se bazează pe efectele
acupuncturii, folosind puterea sugestiei. În acuhipnoză alegerea punctelor este în
principiu aceeaşi la diferiţi pacienţi, în hipnopunctură variaza punctele de la pacient la
pacient în funcţie de rezultatul dorit.
Metoda permite o psihoterapie de scurtă durată sau uşurează efectuarea unei terapii de
durată medie sau lungă.
Se enumeră indicaţiile şi se dau exemple de tratament. Tratamentul se bazează pe
adresarea terapeutică concomitentă corpului şi spiritului. Denumirea metodei prezentate
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de noi este patentată în Germania pentru Europa. Metoda prezentată este o punte între
medicina tradiţională extrem orientală şi psihoterapia modernă. Metoda uşurează
psihoterapia de scurtă şi lungă durată.
Dr. Ingrid Macarie: medic medicina generala, psihoterapie, Doctor in Stiinte Medicale, Membru în Asociaţia Germană a Medicilor de
Acupunctură

ARGENTUM NITRICUM – UN REMEDIU UTIL IN TERAPIA STRESULUI
Autor: Dr. Ileana Rindasu
Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca,
Societatea Romana de Acupunctura
In terapia stresului, unul dintre remediile folosite frecvent, conform ansamblului de
simptome si al principiului similitudinii, este Argentum nitricum. Sunt prezentate si
analizate doua cazuri de tulburari anxioase aparute pe fondul stresului prelungit, in care
Argentum nitricum, administrat ca medicament complementar a contribuit la vindecare.
In the therapy of the stress, one of the most indicated remedies, according to the totality
of symptoms and the principle of similarity, is Argentum nitricum. The paper presents
two cases of anxious disorders caused by prolonged stress, where Argentum nitricum,
administrated as a complementary treatment contributed to recovery.
DETECTAREA SI REDUCEREA NIVELELOR, SEMNELOR SI
SIMPTOMELOR DE STRES DIN CORPUL UMAN PRIN SCIO, BIOFEEDBACK
SI FEEDBACK ELECTROFIZIOLOGIC
Autor: Dr. Etelka Anebtawi
Calivita International
SCIO/EPFX este un sistem ce foloseste o metoda de masurare a raspunsului electric al
organismului petru identificarea diferitilor stresori ce pot crea un impact al procesului
electric ce presupune curgerea fluxului energetic. Acest sistem utilizeaza tehnologie de
potential evocat. Potenţialul evocat este o înregistrare a activiţăţii electrice de la creier,
nervi spinali sau receptori senzoriali ca răspuns la stimulare externă specifică. Electrozii
sunt aplicaţi pe scalp şi alte zone ale corpului. Apoi, se introduc o serie de stimuli şi
calculatorul înregistrează răspunsurile neurologice la stimuli. Sunt recepţionate sute de
răspunsuri, acestea fiind amplificate şi mediate de către calculator. Răspunsul final este
analizat pentru formele de undă şi tiparele particulare. Cele mai frecvente trei tipuri de
potenţiale evocate sunt Răspunsul evocat auditoriu al trunchiului cerebral (BAER),
Răspunsul evocat vizual (VER) şi Răspunsul evocat somatosenzorial (SSER).
Potenţialele evocate sunt folositoare în evaluarea numărului diferitelor probleme
neurologice, deoarece fiecare tip de potenţial evocat caută un alt tip de cale neurologică.
Potenţialele evocate evaluează funcţionarea căilor neuroanatomice din creier, trunchi
cerebral şi măduva spinării, fără a folosi dispozitive invazive sau ace.
SCIO/EPFX detectează şi măsoară nivelele de stres din organismul unui individ, prin
răspunsuri electro-musculare, electro-cardiograme şi electroencefalogramă, folosind
electrozi ataşaţi la închieieturile, gleznele şi fruntea persoanei. Când se furnizează
persoanei feedback despre aceste informaţii, aceasta poate folosi aceste informaţii pentru
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învăţarea relaxării şi controlării propriei psihologii, astfel reducându-se stresul şi
îmbunătăţindu-se sănătatea şi funcţionarea. Stimulul de semnal pentru „feedback” este un
semnal electronic determinat de polarografie/voltametrie din substanţe reale,
homeopatice, remedii etc. Măsurătoarea aprobată cu ajutorul unui dispozitiv QQC.
Polarografia şi voltametria sunt ştiinţe recunoscute. Astfel, clientul este expus la un nivel
foarte scăzut al unei semnături parţiale a unui element. În timpul testării, dispozitivul
transmite trivectorul de ţesuturi, organe, nutrienţi, toxine şi alergeni, fiecare la o sutime
de secundă şi înregistrează răspunsul de stres (re-activitate) al corpului – gradul la care
corpul reacţionează. Acest tip de testare rapidă este cunoscut sub numele de proces
Xrroid. Dispozitivul SCIO este înregistrat pentru măsurarea voltajului, amperajului,
rezistenţei, oscilaţiilor şi canalelor virtuale prin capacitatea de biofeedback pentru
detectarea şi reducerea stresului. Biofeedback-ul măsoară un răspuns fiziologic şi îl
retrimite la pacient. Pentru măsurarea vectorului rezistenţei, trebuie aplicat un semnal
voltametric pacientului, iar apoi putem măsura reactanţa pacientului la semnal prin
măsurarea schimbărilor de voltaj, amperaj, rezistenţă şi oscilaţii. QQC (Quamntum
Quality Control) măsoară semnătura voltametrică a elementelor, cum ar fi homeopaticele,
vitaminele, nosodele, alersodele şi sarcodele. Acurateţea reactanţei a fost măsurată şi s-a
dovedit o acurateţe a nivelelor de aproximativ 75-80%. Totuşi, această acurateţe nu este
suficientă pentru a putea face revendicări complete pentru persoanele care reacţionează la
aceşti compuşi. În afara interferenţelor electrice, adaptarea pacientului la semnale şi alte
aberaţii prezente ne împiedică atingerea unei acurateţi extreme. Din această cauză nu
putem susţine faptul că tiparele de reacţie sunt o diagnosticare; cel mult putem spune că
sunt o prediagnosticare. Există un disclaimer care explică toate aceste aspecte. Trebuie
citit acest disclaimer pentru a înţelege că reactanţa la un singur element nu poate fi
considerată diagnosticare. Pentru a revizui literatura de specialitate şi cercetările din acest
domeniu, cât şi informaţiile despre QQC şi Trivector, accesaţi Jurnalul medical IMUNE
legat de Ştiinţa medicală a homeopatiei. EPFX măsoară voltajul, potenţialul curent şi
rezistenţa pielii. Pentru măsurarea rezistenţei transcutanete a pielii, se aplică un microcurent variant corpului. Schimbările în voltaj, amperaj şi rezistenţă produc profile de
reactivitate care determină „Xrroid”, termen inventat si dezvoltat de catre producator,
insemnand un test rapid al reactiilor la viteze fiziologice. Rezultatele sunt facilitarea
educării de relaxare şi reducerea stresului.
MANAGEMENTUL STRESULUI PRIN TERAPIA
FLORALĂ BACH
Autor: Dr. Felicia Faur:
Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa
“Prof. Dr. Florin Bratila”- Bucuresti
Stresul, fenomen psiho-social complex, apare în urma confruntării persoanei cu diferite
situaţii ce fac parte din viaţa cotidiană, dar care sunt percepute de persoana în cauză ca
fiind dificile, dureroase sau cu miză prea mare. În declanşarea mecanismelor de stres se
îmbină trei caracteristici cheie: factorii de stres, resursele individuale de adaptare şi tipul
de reacţii la stres. Perturbările emoţionale contribuie la apariţia unei simptomatologii
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organice. Terapia florală Bach are drept scop vindecarea unui suflet bolnav şi reprezintă o
piatră de temelie pentru vindecarea pe termen lung la nivelul corpului fizic.
Dr.Felicia Faur: medic primar oftalmologie, acupunctura, homeopatie, terapie florala Bach

INFLUENŢA FITOTERAPIEI EUROPEENE ŞI CHINEZEŞTI ASUPRA
STRESULUI – SINTEZĂ DE IDEI
Autori: Dr. Ramona Moldovan-Jurcău1 , Dr. Ioana Jurcău2 , Nicolae Colceriu3 ,
Dr. Cristian Bodescu4
1
Catedra de Fiziopatologie, UMF Cluj-Napoca,
2
Spitalul Clinic de Copii, Cluj-Napoca
3
Catedra de Viticultură, USAMV, Cluj-Napoca
4
Ddr. Catedra de Balneologie, UMF Cluj-Napoca
Firma Lignum Vitae - Energy
Cuvinte cheie: stres, fitoterapie europeană, fitoterapie chineză
Studiile de psiho-neuro-imuno-endocrinologie au dovedit influenţa stresului asupra
sistemelor nervos, imun şi encocrin. Plantele reprezintă un mod util şi blând de a trata
stresul, îndeosebi pe cel zilnic şi moderat, dar şi pe cel sever, mai ales de scurtă durată.
Ele pot avea una sau mai multe dintre următoarele proprietăţi: adaptogenă, la situaţiile
stresante; alterativă, îmbunătăţind, sau restabilind gradual starea de sănătate;
antispastică, de relaxare musculară; sedativă, de calmare
blândă, reducând
hiperexcitabilitatea; anxiolitică, asupra SN; hipnotică, inducând somnul. Studiile clinice
şi cele pe animale au arătat că deşi doar o parte a plantelor medicinale sunt imunologic
active, majoritatea tonicelor sunt excelente ca agenţi imnostimulatori, s a u
imunomodulatori. Dintre cele europeene n e -am oprit la: Chamomila, antispastică,
anxiolitică, induce somnul; Valeriana, antispastică şi sedativă, puternic antidepresivă
asupra SNC, induce starea de relaxare sau somnul; Pedicularius, calmantă, afrodisiacă;
Floarea pasiunii, uşor narcotică, reduce tensiunea arterială, oboseala, insomnia şi
spasmele musculare. Dintre plante, foarte utile sunt şi remediile florale Bach,
recomandate în tulburări emoţionale. Medicina tradiţională chineză utilizează de mii de
ani plante considerate tonice pentru restabilirea stării generale de sănătate. Polizaharidele
sau saponinele izolate din Astragalus mongholicus, Acanthopanax senticosus şi Panax
notosinseng activează sistemul complement, stimulează macrofagele, determină formarea
de anticorpi şi induc proliferarea limfocitelor T; o parte a lor au şi acţiune antiiradiantă şi
antitoxică. Triptericum wilfordii, Aconitum şi speciile de Artemis sunt antiinflamatoare şi
antipiretice; o parte a lor deprimă imunitatea umorală, dar nu şi pe cea mediată celular şi
stimulează funcţiile cortexului adrenal.
THE TREATMENT OF STRESS SYNDROMES BY ACUPUNCTURE.
CLINICAL EXPERIENCE
Autor: Dr. Marius Dan Pop
Baia Mare
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Since 1992,the author has treated many patients suffering from stress, a modern
syndrome caused by pressures in the work place or family, or as a result of chronic
psihical illness . Whilst there are emotional or psychological aspects of the conditions,all
the patients exhibited typical symptoms of muscular tension around areas of the
head,neck and shoulder supplied by the Gall Bladder channel and the foot shaoyang.
This paper discusses the treatment of stress by focusing on points on the Gall Bladder
channel.particularly
GB
34
Yanglingquan.Clinical
manifestations,mental
stress,fatigue,attention deficit disorders ,anxiety and fear,chronic facial pain,migraine
headeache,pain of the neck and shoulder,muscle tension or sometimes even strip- like
muscular nodules,can be felt. Also,patients sometimes complain of a suffocating
sensation during the night because of the persistent muscle tension in the neck.
The purpose of the treatment is to remove qi stagnation from the Liver and Gall
Bladder,which will relax tendons,relieve muscle tension and alleviate mental stress and
depression
Some of the points Qubin,GB 7,FengchiGB20,Wangu GB 12,IianjingGB21 are the main
points needled to remove the local complains.
It is advisable to use one to two points from the Yin channels,to balance the Yin and
Yang ,for instance
Shenmen He7,Sanyinjiao,Sp6.Taichong,Liv 3,Taixi Kid 3,Zhaohai,Kid 6 as appropriate
taking into account the invidual pulse and tongue picture of the patient.
Other discussions during the long version of the paper.
TERAPIA HOMEOPATA SI TULBURARILE DE
COMPORTAMENT ALE COPIILOR
Autor: Dr.Cadar Sorin Dan
Centrul Medical Biomedica, Bucureşti
In ziua de astazi numerosi copii sufera de tulburari de comportament. Factorii, favorizanti
sau determinanti, incriminati cel mai frecvent sunt factorii de mediu, educationali,
alimentari, factorii de stress (cu actiune directa si indirecta). Tratamentele chimice si-au
dovedit utilitatea in ceea ce priveste “inhibarea” acestor tulburari, dar efectele adverse,
contraindicatile si efectele secundare duc la necesitatea evitarii utilizarii lor in multe
cazuri. Terapia homeopata are numeroase resurse care pot fi utilizate in tratarea cu succes
a acestui tip de afectiuni.Voi prezenta o lista de medicamente utile in diverse situatii, iar
la final voi prezenta si 2 cazuri tratate homeopatic cu succes.
Dr. Cadar Sorin Dan: medic primar ORL, medic homeopat

STRESUL ŞI TRATAMENTUL HOMEOPAT AL DERMATITELOR ALERGICE
DE CONTACT: CONSIDERAŢII CLINICE ŞI TERAPEUTICE
Autori: Sonia Badulici1 , Sorin Cadar2
1
Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti 2 Centrul Medical Biomedica, Bucureşti
Scopul studiului: demonstrarea efectului favorabil al anumitor medicamente homeopatice
în tratamentul de fond şi prevenirea recidivelor dermatitelor alergice de contact. Criterii
de includere: pacienţi cu manifestări clinice de alergie de contact şi anamneză sugestivă
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pentru implicarea stresului în apariţia acestora, prezentând reacţii pozitive la alergenii
Bateriei Standard Europene. Criterii de excludere : persoane cu antecedente de urticarie
acută şi/sau edem angioneurotic, sau care au prezentat astfel de fenomene în timpul
testelor alergologice. Materiale, metode: în scopul determinării alergenilor responsabili
au fost utilizate Bateria Standard Europeană de teste epicutanate şi camerele pentru teste
IQ Ultra TM; i nvestigaţiile de laborator au fost cele de bilanţ, dozarea IgE totale,
citometria de flux pentru subpopulaţiile limfocitare CD4+ şi CD8+. Tratament homeopat:
în funcţie de stadiul evolutiv, semiologie, modalităţi, comportament general, principalele
medicamente şi diluţii utilizate au fost Natrum muriaticum CH9 şi CH15, Calcarea
carbonica CH7 şi CH9, Arsenicum album CH9 şi CH15, Lycopodium CH15, Sulfur
iodatum CH9 şi CH15, Nux vomica CH15, Silicea CH9, Niccollum metallicum şi
Cuprum metallicum în diluţii succesive. Concluzii: aprecierea importanţei factorului stres
în alegerea medicamentelor reprezintă o condiţie esenţială a eficienţei tratamentului
homeopat al dermatitelor alergice de contact.
ROLUL HOMEOPATIEI IN TRATAMENTUL FIBROMIALGIEI
Dr. Reghina Patru, Dr. Constantin Covasala
Centrul Medical Eva, Arad
Cuvinte cheie: fibromialgie, stress, ax hipofizo-hipotalamo-suprarenalian, homeopatie.
Fibromialgia este o afectiune cronica ce se caracterizeaza prin durere difuza si
sensibilitate in muschi si tesutul moale (tendoane, ligamente) bilateral. Este insotita de
tulburari de somn si o varietate de alte simptome.
- depresie
- atacuri de panica
- dificultati de concentrare
- senzatie de greutate si furinicaturi in maini si picioare
- colon iritabil – diaree, constipatie, dureri abominale
- vezica hiperactiva
- sindrom cefalagic si migrene
- sindrom algo disfunctional de articulatie temporo- madibulara
- sindrom de picioare nelinistite
- fobii
Cauzele nu sunt complet elucidate, dar stressul joca un rol declansator si agravant.
Dupa cercetatorii israelieni si americani (Cohen, Buskila, PK Stein, RH Cracely, DJ
Clauw) in declansarea fibromialgiei rolul de baza il joaca axul hipofizo-hipotalamosuprarenalian.
• Se contureaza o noua conceptie:
• Fibromialgia = sindrom de epuizare si de vulnerabilitate la stress
Homeopatia poate influenta favorabil evolutia acestui sindrom deoarece poate
personaliza in functie de simptomalologie tipul sensibil al fiecarui bolnav si terenul pe
care se dezvolta aceasta afectiune.
THE ROLE OF HOMEOPATHY IN THE FIBROMYALGIA TREATMENT
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Dr. Reghina Patru, Dr. Constantin Covasala
Centrul Medical Eva, Arad
Keywords: fibromyalgia, stress, hypothalamic-hypophysial-adrenal axis, homeopathy
Fibromyalgia is a chronic affection characterized by diffuse pain and muscle and bilateral
mellow tissue (sinews, ligaments) sensitivity. It is accompanied by sleep disturbances and
a variety of other symptoms: depression, panic attacks, concentration difficulties, heavyfeeling and formication in arms and legs, irritable colon – diarrhea, constipation,
abdominal pain, hyperactive bladder, headache syndrome and migraines, AlgoDysfunctional Syndrome (ADS) of the temporo- mandibular joint, Restless Legs
Syndrome (RLS), Phobias. Causes are not completely elucidated, but stress is an
aggravating factor and acts like a trigger. According to the American and Jewish
scientists (Cohen, Buskila, PK Stein, RH Cracely, DJ Clauw), the hypothalamichypophysial-adrenal axis plays the main role in fibromyalgia development.
A new conception takes form: Fibromyalgia = exhaution and stress vulnerability
syndrome Homeopathy can positively influence the evolution of this syndrome because it
can customise/provide, in terms of the symptomathology, the sensitive type of each
pacient and the ground where this affection develops.
EVIDENTIEREA FACTORILOR DE STRESS ASOCIATI UNOR AFECTIUNI SI
POSIBILITATEA DE TRATAMENT INTEGRATIV AI ACESTORA CU
AJUTORUL DISPOZITIVULUI CORE
Autor: Dr. Vlad Iulia
Sc Medical Resonans Sistem.srl, Bucuresti
In aceasta lucrare am inclus prezentarea a 3 cazuri cu afectiuni diferite (depresie, diabet
zaharat si gusa nodulara cu hipertiroidie), in care factorii de stress au avut un rol
important in aparitia si manifestarea diverselor patologii, iar tratamentul integrativ
(fitoterapie, remedii ayurvedice, dietoterapie, terapii energo- informationale cu
dispozitivul Core, consiliere psihologica) a avut o influienta benefica semnificativa.
Lucrarea este sustinuta si de prezentarea dezechilibrelor evidentiate de dispozitivul Core,
unele dintre acestea urmarite in dinamica. Pacienta V.G., in varsta de 53 ani se prezinta
pentru atacuri de panica, stari depresive, aparute dupa decesul celei mai bune prietene
datorita cancerului, dar si a starilor conflictuale din familie; pacienta urma tratament
alopat cu Cipralex si Xanax, apoi cu Cipralex, Convulex si Tiapridal, pe care nu- l tolera
prea bine (avea ameteli, scaderea atentiei). Analiza Core evidentiaza stress psihoemotional, dificultate de a indeparta tensiunile, alimentatie nepotrivita, anumite
intoxicatii, etc. In urma tratamentului integrativ starea psihica se imbunatateste in 2-3
saptamani, reduce progresiv doza de medicamente alopate (ramane doar cu doza mica de
Cipralex). Continua tratamentul fitoterapic si energo- informational, iar pana in prezent
(de 9 luni) a avut doar o usoara recadere cand a intrerupt complet tratamentul si a avut o
dieta necorespunzatoare. Pacienta T.S., in varsta de 60 ani, in tratament cu antidiabetice
orale pentru diabet zaharat si cu antihipertensive pentru hipertensiune arteriala, se
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prezinta pentru valori ale glicemiei intre 200-300 mg% de aprox 1 an, valori ale TA de
160/100 mmHg, stare depresiva provocata de un deces in familie. Dupa 3 saptamani de
tratament integrativ valorile glicemiei ajung intre 80-100 mg% si se mentin ulterior in
limite normale (timp de 1 an pana in prezent), cu exceptia a catorva excese alimentare;
pacienta renunta la antidiabetice orale. Starea psiho-emotionala se imbunatateste tot in 23 saptamani, iar tensiunea arteriala se mentine in general la valorile, de granita, cu usoare
cresteri in conditii de stress excesiv. In acest interval reuseste sa-si faca niste lucrari
dentare pe care le amanase de 2 ani datorita hiperglicemiei. Pacienta M.D., in varsta de
36 ani, se prezinta pentru gusa polinodulara cu hipertiroidie, stari de panica, oboseala
cronica, insomnii, diskinezie biliara, pierdere de sarcina. A urmat tratament cu Tirozol
sub care T3 si T4 s-au normalizat, TSH- ul ramanand mic (0,02 UI/ml), fiind propusa
pentru operatie. In urma tratamentului integrativ (fara a mai lua Tirozol), TSH s-a
normalizat, nodulii tiroidieni au scazut in volum (dupa aprox. 2 luni de tratament), starea
psiho-emotionala si somnul s-au reglat, dar persista oboseala datorita suprasolicitarii
continue; au mai aparut usoare manifestari ale diskineziei biliare in situatii de stress.
MODULAREA STRESULUI DE SESIUNE CU UN PRODUS FITOTERAPIC
Autori: Dr. Ramona Moldovan-Jurcău1 , Dr. Ioana Jurcău2 , Nicolae Colceriu3 ,
Dr. Cristian Bodescu4
1
Catedra de Fiziopatologie, UMF Cluj-Napoca,
2
Spitalul Clinic de Copii, Cluj-Napoca
3
Catedra de Viticultură, USAMV, Cluj-Napoca
4
Ddr. Catedra de Balneologie, UMF Cluj-Napoca
Firma Lignum Vitae - Energy
Cuvinte cheie: stres, sesiune de examene studenţi, anxietate, capacitate de concentrare,
cortizolemie, fitoterapie.
Sesiunea de examene reprezintă un important factor de stres psihic şi intelectual pentru
studenţi. Studiul urmăreşte evaluarea stării de anxietate, a capacităţii de concentrare şi a
cortizolemiei la studenţi supuşi stresului de sesiune. Au fost alese trei loturi: a. la care s-a
administrat un preparat fitoterapic tipizat - F; b. la care s-a administrat un preparat
placebo - P; c. la care nu s-a administrat nimic - M. Rezultate: a.starea de anxietate a fost
diminuată specific sub acţinea preparatului fitoterapic administrat, la F faţă de P (p<0,05)
şi M (p<0,01). b. capacitatea de concentrare a fost crescută semnificativ la F faţă de P
(p<0,03) şi M (p<0,005); c. la lotul F cortizolemia a fost semnificativ diminuată faţă de P
(p<0,05) şi M (p<0,01). Concluzii: preparatul fitoterapic administrat este util şi eficient în
diminuarea efectelor stresului de sesiune, prin reducerea stării de anxietate, creşterea
capacităţii de concentrare şi diminuarea cortizolemiei.
MODIFICARI NEURO-IMUNO-ENDOCRINE
INDUSE DE STRES ÎN DEPRESIE
Autori: Conf. Dr. Liana Marginean1 , Dr. Giorgiana Crisan, Dr. Daniela Bodnar2
1
Catedra Fiziopatologie UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
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2

Absolvent UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca

Cuvinte cheie: mecanisme neuro-imuno-endocrine – depresie - analiza NLS –
metaterapie - neuroprogramare
Cicero afirma că”cine renuntă la prieteni alungă soarele din lume”. Bazele fiziopatologice ale depresiei includ mecanismele: psihogen, nervos, endocrine şi imun,în
interrelaţie cu factorii de risc respectiv mediu, poluare, substanţe toxiceşi factorii
psihosociali. Acest fapt a condus la conturarea unor noi domenii interdisciplinare, ca
neuroimunoendocrinologia,neuroimuno- modularea şi psihoneuroimunologia. Sistemele
enumerate au în comun capacitatea de rãspuns la un numãr de stimuli comuni (hormoni
steroizi, citochine, neuropeptide), care furnizeazã baza molecularã a integrãrii
bidirecţionale. Starea psihicã influenţeazã reactivitatea imunitarã şi intensitatea
rãspunsului inflamator a organismului. Există dovezi certe cã anomaliile neuroendocrine
au rol important în inducerea disfuncţiilor imunitare, materializate, în primul rând, în
manifestãrile autoimune. Pe de altã parte, vârsta, genul şi alţi factori genetici regleazã
interacţiunile imuno-neuroendocrine. Răspunsul la factorii de stres este mediat de
factorul (hormonul) de eliberare a corticotropinei (CRH), de axa hipotalamo- hipofizocorticosu-prarenală şi de sistemul nervos simpatic. CRH este produs în primul rând în
hipotalamus, dar şi în alte arii ale creierului şi în sistemul nervos periferic şi are
următoarele funcţii:controlează starea de veghe, starea psihică şi integrează sistemele de
răspuns la stress,activează axa hipofizo-corticosuprarenală, stimulând secreţia ACTH şi a
corticosteroizilor,activează sistemul nervos simpatic, cu stimularea epinefrin e i ş i
norepinefrinei. Corticosteroizii sunt componentele majore ale sistemului de rãspuns la
stres şi inhibă cele două componente majore ale răspunsului (secreţia CRH şi sistemul
nervos vegetativ), dar şi reactivitatea imunitară şi răspunsul inflamator.Din perspectiva
medicinii intgative relizarea echilibrului trup, suflet si minte este poate determina
ameliorarea depresiei prin metode cum ar fi: EMDR- “metoda de desensibilizare şi
retratare prin mişcări oculare”, stabilizarea frecvenţei cardiace- “coerenţa ritmului
cardiac”.”sincronizarea ritmurilor cronobiologice prin stimularea luminii diurne”,
stimularea magnetică transcraniană, rugaciunea, meditatia, acupunctura, homeopatia,
nutriţia, comunicarea afectivă şi integrarea socială şi spiritul civic, sportul etc. Nu în
utlimul rând şi poate de aici ar trebui să se privească terapia depresiei este “fericirea
naţiunilor”. Puterea economică este unul dintre factorii de care depinde bunăstarea
individului,cu o populaţie bine ingirjită şi instruită,cu dezvoltarea simţului civic-prin
ţeluri comune,reguli democratice, viaţă activă,consiliere activă socială(precum în Olanda,
Elvetia, Marea Britania) . S-a demonstrat că fericirea este în proporţie 50% influenţată de
gene-studii
pe
monozigoti.Psihoimunologia,interacţiunea c o r p -suflet,creşte
imunitatea,scade cortizolul şi stresul şi deci grăbeşte vindecarea. Metoda de Analiza nonlineara computerizata (Analiza NLS) se adauga arsenalului noilor metode de screening,
monitorizare si tratament utilizate cu succes si in depresie. Se prezinta experienta
cumulata a catedrei de Fiziopatologiei si Centrului medical <Elmavital> Cluj-Napoca in
cuantificarea modificarilor neuro-endocrine induse de stres pe 31 de pacienti remarcanduse depresia imunitara, hipercortizolemia hiper- si hipotiroidismul ata in depresiile primare
cat si in cele secundare. Metaterapia este o adevarata neuroprogramare cu restructurarea
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holografica a matricei apoase cristaline realizand <aici si acum> o adevarata restartare a
creierului emotional.
TRATAMENTUL HOMEOPATIC IN PATOLOGIA STRESULUI LA ADULTI
Autor: Dr Iulius Andreescu
Policlinica Titan, Bucuresti
La nivel mondial o persoana din patru sufera de stress. Tratamentul alopat cu
medicamente de tip anxiolitice, sedative, somnifere, nu rezolva problema de fond a
stresului si mai ales nu pot fi administrate in preventie. In schimb au foarte multe efecte
secundare si mai ales multe dintre ele dau dependenta care uneori poate fi de lunga
durata. Tratamentul cu medicamente homeopatice nu are efecte secundare si mai ales nu
produce dependenta, iar daca sunt bine prescrise pot rezolva problema. Se pot administra
ca prima intentie dar mai ales ca preventie, in aceste cazuri opresc cronicizarea bolii si
astfel se pot evita tratamentele de lunga durata. Medicamentele homeopate se pot asocia
cu tratamentul alopat permitand ca acestea din urma sa aiba o doza mai mica si durata
tratamentului mai scurta evitand astfel multe din efectele secundare.
GERANIUM ROBERTIANUM- planta care te trimite in vacanta!
Autor: Dr. Angelica Noica Dumitrescu
CMI “Dr. Angelica Noica Dumitrescu”, Bucuresti
Se mai numeste si Napraznic, Priboi capresc sau Inchegatoare, iar in traditia engleza
“bird eyes” si face parte din fam. GERANIACEAE din care face parte si Geranium
maculatum, Geranium graveolens si Geranium pratense. Este o planta erbacee, anuala, cu
tulpina rosietica, paroasa, inalta de 30-40 cm. frunzele sunt palmat-septate, cu 3-5 foliole
petiolate. Florile sunt roz- violacee, asezate cite 2 la virful pedunculelor. Fructul este in
forma de cioc, lung de 2 cm, de aceea se mai numeste si ciocul cocorului (din grecescul
geranium), ruda cu ciocul berzei si rostopasca. Creste in locuri umede, prin paduri, pe
langa stanci, in apropierea apelor curgatoare din Europa, Asia si America de N si S si nu
suporta sa fie mutata din loc, moare imediat. De obicei se foloseste planta intreaga, care
se aduna in timpul infloririi (iunie-august). Virtutile ei terapeutice au fost descoperite
prima data de Sf. Robert sau Rupert. Are ca principii active: un principiu amar
(geranilina), alcooli (geraniol), fenoli, un ulei esential cu miros neplacut,fata de alte rude
lae sale si vitamina C. Din punct de vedere fitoterapeutic se stie ca actioneaza ca
antiinflamator, vulnerar, hemostatic, antispastic, antidiareic, diuretic, antidiabetic si
anticanceros. De aceea este folosita in afectiuni inflamatorii articulare, oculare,
amigdalite, gingivite, apendicite, diaree( de unde si denumirea de inchegatoare), diabet,
nefrite cronice cu oligurie, litiaza renala, adenom de prostata, fibrom uterin, chisturi
ovariene, tulburari de dinamica sexuala, hemoragii interne, anticanceros. Din punct de
vedere homeopatic, in urma unui studiu efectuat de mine in urma cu cativa ani, am
constatat ca are un puternic efect relaxant, energizant, anti-stress, chiar si la dilutii joase,
majoritatea proverilor descriind simptome asupra starii energetice a organismului lor. Pe
cei care inainte de proving erau foarte stresati si surescitati, planta ii relaxa si invita la
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somnolenta, insa pe cei doar obositi din cauza muncii lor, ii invigora, dandu- le si mai
multa energie. De asemenea am mai observat ca are un puternic efect asupra stresului
adaptativ, aparut in urma mutarii de la locul de nastere. Mecanismul de actiune al acestei
plante care explica pleiada de efecte ale ei asupra organismului uman, consta in faptul ca
regleaza activitatea corticosuprarenalei, actioneaza asupra axului hipotalamo- hipofizocorticosuprarenal, stimuleaza secretiile pancreatice si detoxifica puternic organismul( il
spala de toxine, apropo si de mirosul ei “napraznic” ca de spalatorie de rufe murdare).
Pentru amanunte despre aceasta planta si despre efectele si intrebuitarile ei le puteti afla
de pe site- ul meu : www.angelica.noica.20m.com si din posterul afisat.
KIT FOR PREVENTING AND TREATMENT OF CANCER DISEASES BY
NATURAL AND TRADITIONAL REMEDIES.
Autor: Dr. Corneliu Moldovan
National Institute for Complementary and Alternative Medicines
“Prof. Dr. Florin Bratila”- Bucharest
Keywords: Cancer, Natural remedies, Kit of Nutritional Supplements, Preventive Cancer
Kit, Complementary Cancer Treatment Kit, Controlled natural products
Starting with the process of cancer origin and going further to the environment,
hereditary and individual factors, taking also into consideration the pollution risks, the
stress and the economic and socio professional factors, we have design a kit of nutritional
supplements, phytotherapy products and other traditional remedies, intended for the
prevention and complementary treatment of the neoplasic diseases. Currently, there are
known multiple classes of natural products: vegetal, mineral or animal substances that are
used as adjuvant treatment for cancer. The use of these products in oncology is a topic of
controversy, especial during the allopathic treatment (chemotherapy and radiotherapy) of
the disease. Thus, it is propose the development, research and clinical trials of two kinds
of NATURAL TRATMENT KITS: - One, PREVENTIVE CANCER CARE KIT, that
would include a set of nutritional supplements, phytotherapics, homeopathic or a
combination of these, with a preventive effect
over
cancer; - Other,
COMPLEMENTARY CANCER TREATMENT KIT, that would include specialized sets
of natural components (described by Pharmacognosy) design for alternative or
complementary treatment of cancer disease; The essential condition of these kits is
represented by the type of controlled natural products (plants and plants extracts, marine
fauna and plankton, medicinal animals, nutritional supplements etc), composition of
sinergycally products, the sequence of administration and its periodicity.
INVESTIGAŢIA BIOINFORMAŢIONALĂ ÎN ABORDAREA HOLISTICĂ A
BOLII PARODONTALE CA RĂSPUNS LA TULBURĂRILE DE
HOMEOSTAZIE A ORGANISMULUI
Autori: Dr Biolog Carmen Defta1 , Prof Dr Marian Vladimir Constantinescu2 ,
Şef Lucr. Dr. Cinel Maliţa3
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UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară, Disciplina Microbiologie,
Parazitologie, Virusologie 2 Universitatea Titu Maioresu, Facultatea de Medicină ,
Catedra de Reabilitare Orală şi Asociaţia pentru Reabilitare Orală şi Posturoterapie din
România – ROPOSTURO; 3 UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară, Catedra
de Parodontologie
Boala parodontală caracterizată prin infiltraţia mononucleară a ţesutului gingival urmată
de distrucţia ţesutului conjunctiv şi alveolar are ca factor determinant - placa bacteriană,
în care se identifică cel puţin 30 de specii bacteriene în principal specii Gram- negative.
În etiologia parodontopatiilor alături de factorul determinant microbian, mai contribuie şi
factori favorizanţi, locali şi generali, factori care contribuie la dezechilibrul homeostaziei
organismului. Realitatea subtilă a fiinţelor vii implică organismul ca întreg, pe plan fizic,
mental-energetic şi spiritual.
Mecanismele de patogenitate bacteriană în boala parodontală sunt fie directe prin
acţiune nocivă a unor factori de structură bacterieni, fie indirecte care includ răspunsul
imunologic al gazdei care se apără faţă de agresiunea microbiană, mecanisme care pot
deveni ele însele factori de agravare şi progresie a leziunilor parodontale.
Studiul realizat până în prezent pe un lot de 15 subiecţi cu vârstă între 17-82 de ani, 65 %
femei şi 35% bărbaţi, la care s-au consemnat toate datele necesare unei evaluări holistice
constiuie o premieră în România. Subiecţii au fost trataţi şi investigaţi atât pe calea
medicinei clasice cât şi pe calea medicinei cuantice cu aparatul de medicină
informaţională CoRe Inergetix. Aparatul CoRe prezintă o corelaţie între diferitele tipuri
de dinţi şi sistemele constitutive ale organismului uman dar şi emoţiile aferente acestora.
Aparatul CoRe preia semnalele produse de organism prelucrându-le, după care, prin
normalizare, acestea sunt returnate organului vizat, producându-se efectul de reglare a
homeostaziei.
ELECTRO-MAGNETIC PULSED THERAPY IN STRESS
Author: Dr. Corneliu Moldovan:
National Institute for Complementary and Alternative Medicine
“Prof.Dr. Florin Bratila”- Bucharest
Magnetic Wave Therapy is a n o n- invasive medical procedure It is one of the latest
methods, originate from the current research into treatments, taking model from the
complementary and alternative techniques that are able to control the human’s natural
healing process. The primary purpose of this research was to test the effects of a pulsing
electromagnetic field as a treatment method in stress. B i o -electromagnetism is
investigating the inner electromagnetic forces produced by living organism and the effect
of outer electromagnetic forces and fields upon living organisms. Pulsed electromagnetic
field (PEMT) therapy has demonstrated to be effective in a various therapeutic
applications with no side-effects. A low or extra low pulsating magnetic field produces
one main effect: stimulating cell metabolism. This effect causes a sequence of processes
in the human body, and leads to the improvement of health without adverse effects.
The original method of treatment was based on the following sequence: 1. the detection
of 3 Electro- dermal areas, localized 3 cm above the apex of the left ear; 2. the placement
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of three electrodes in the electrically detected areas; 3. the application of another 4
electrodes in the C7 vertebra region, upper epigastrium, above the jugular incisure and on
the edge of left radius. The pulsed Electro- magnetic protocol was: ~ 12.44 Gauss/
momentary 3.17 mS pulsed DC magnetic field, 30 minutes/ application/ x5 treatment
sessions at two days interval. This protocol was applied on 15 voluntary subjects (10
males, 5 females), 38 years average (32-57) with insomnia, palpitation, fear etc, due to
work stress. After the protocol application and data processing (on three stress scales), a
percent of 78% improvement of the symptoms arose.
Electromagnetic Wave stimulation influences the cell behavior by inducing electrical
charges within the cell. It also improves the blood microcirculation. As a result, it
increases the pressure of oxygen in the cells and also promotes the calcium transport and
absorption. It is possible that a non-specific electrostatic interaction activates the water
dipoles as well as the cell membranes. This suggests that the Pulsed Electromagnetic
Waves Stimulation, probably works much more quickly and effectively than electric
stimulation, heat, infrared light, laser or microwave on electrodermal areas and
acupuncture points.
Corneliu Moldovan, M.D., D.Sc, Medical Director of the Institute of Complementary and Alternative Medicines of the Romanian
Ministry of Public Health, Oncologist, Trained in Acupuncture, Doctor of Science (M.A.) of International University for
Complementary Medicine (Colombo, Sri Lanka), Senior Lecturer in Acupuncture, Senior Lecturer in Laser therapy, Vice President of
Romanian Acupuncture Society. Address: Sos. Panduri, Nr. 22, Bucharest 5, Building 2A, Romania,
E-mail: cornelmldvn@yahoo.com

ROLUL AURICULOPUNCTURII SI FITOTERAPIEI ENERGETICE
ÎNTR-O FORMĂ DE STRES FIZIC
Autori: Dr. Ramona Moldovan-Jurcău1 , Dr. Ioana Jurcău2 , Nicolae Colceriu3 ,
Dr. Cristian Bodescu4
1
Catedra de Fiziopatologie, UMF Cluj-Napoca,
2
Spitalul Clinic de Copii, Cluj-Napoca
3
Catedra de Viticultură, USAMV, Cluj-Napoca
4
Ddr. Catedra de Balneologie, UMF Cluj-Napoca
Firma Lignum Vitae - Energy
Cuvinte cheie: stres fizic, acupunctura urechii - auriculopunctură, acupunctură lichidă,
anxietate, frecvenţă cardiacă, malondialdehidă.
În cadrul acestui studiu, s-a folosit auriculopunctura şi o metodă de regenerare energetică
a organismului bazată pe principiul celor 5 elemente, realizată prin extracte de plante,
denumită de producători acupunctură lichidă. Modelul de stres folosit este reprezentat de
un efort fizic intens. Au fost realizate patru loturi: a. la care s-a folosit auriculopunctura
(punctele rinichi, inimii şi shenmen) - A; b. la care s-a folosit acupunctura lichidă - L; c.la
care s-au folosit ambele o metode - AL; d. la care nu s-a folosit nici o metodă - M .
Explorări: starea de anxietate, frecvenţa cardiacă şi malondialdehida. Concluzii: 1. starea
de anxietate a fost semnificativ redusă la AL comparativ cu A (p<0,05), L (p<0,01) şi M
(p<0,005);. 2. frecvenţa cardiacă a fost semnificativ crescută la M faţă de A (p<0,05), L
(p<0,01) şi AL (p<0,005). 3. malondialdehida a scăzut semnificativ la AL faţă de A
(p<0,05), L (p<0,05) şi M (p<0,001). Concluzii: auriculopunctura şi acupunctura lichidă
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joacă un rol important în diminuarea stresului din efortul fizic, iar combinarea lor are un
efect mult mai bun, atât asupra stării de anxietate, cât şi asupra frecvenţei cardiace şi a
malondialdehidei.
HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ - REACŢIE LA STRESS.
REZULTATE OBŢINUTE PRIN HOMEOPATIE ŞI SAHAJA YOGA.
Autori: Dr. Adrian Alecu, Dr. Mariana Alecu, Dr. Codruţa Popescu,
As. Ioana Cridon
Livezeni, Jud Mures
Hipertensiunea arterială este o boală cu o importantă componentă psihosomatică. O parte
considerabilă din cazurile de hipertensiune arterială la pacienţii tineri apare ca reacţie la
stress. Prin lucrarea de faţă am dorit să evaluăm eficacitatea terapiilor complementare în
echilibrarea reacţiei la stress şi aducerea valorilor tensionale la normal fără medicaţie
antihipertensivă. Am urmărit cazuri de tineri hipertensivi care au primit tratament
homeopatic constituţional sau au fost instruiţi asupra tehnicii de meditaţie Sahaja Yoga
pe care au practicat-o zilnic la domiciliu. Rezultatele pozitive obţinute constituie un prim
pas în evaluarea eficacităţii acestor metode şi în punerea la punct a unor atitudini
terapeutice noi, ţintite pe echilibrarea reacţiei la stress.
Dr.Adrian Alecu - medic primar medicină internă, competenţe homeopatie, ultrasonografie
Dr.Mariana Alecu - medic specialist medicină de familie, competenţă homeopatie

AURICULOELECTROACUPUNCTURA, METODĂ ADJUVANTĂ ÎN
PRACTICILE DE ANALGEZIE ÎN MEDICINA DENTARĂ
Autor: Şef de lucr. Dr. Maliţa Cinel
UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară, Catedra de Parodontologie
Cuvinte cheie: auriculoelectroacupunctură, microsisteme, endorfine, teoria porţii de
control, câmp electric modulat
Valoarea practică a capacităţii de inducere a analgezie prin acupunctură este clar dovedită
prin perioada lungă de timp de când se practică. Obţinerea unei stări de analgezie prin
tehnici de electroacupunctură, suficiente spre a aplica o manoperă chirurgicală în
domeniul medicinii dentare se dovedeşte benefic în orice situaţie când pacienţilor nu li se
poate administra un anestezic convenţional (pe cale locală, sau generală). De aceea este
recunoscut faptul că o serie de stări alergice la anestezicile uzuale folosite în practicile
curente de anestezie loco-regionale, sau generale, blochează medicul dentist curant de a
mai întreprinde vreo manoperă terapeutică. De cele mai multe ori aceste cazuri sunt
imposibil de abordat în cabinetele de medicină dentară şi chiar sub monitorizare
intraspitalicească ridică probleme serioase de abordare pentru un medic anestezist.
Experienţa proprie în domeniul analgeziei prin electroacupunctură, practicată de-a lungul
mai multor ani mi-a dovedit valabilitatea celor afirmate mai sus, determinându- mă să
continui a practica această tehnică aparte. Pe de altă parte observaţiile de detaliu tehnic şi
practic mi-au demonstrat capacitatea de potenţare evidentă a efectului analgezic prin
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auriculoelectroacupuntură. Caracterisiticile şi elementele tehnice de abordare pledează
cauza prezentei lucrări.
Dr. Cinel Malita : medic primar, laureat in RPChina in acupunctura

MEDICINĂ HOLISTICĂ - MEDICINĂ TRADITIONALĂ
Autori: Dr. Ramona Moldovan-Jurcău1 , Dr. Ioana Jurcău2 , Nicolae Colceriu3 ,
Dr. Cristian Bodescu4
1
Catedra de Fiziopatologie, UMF Cluj-Napoca,
2
Spitalul Clinic de Copii, Cluj-Napoca
3
Catedra de Viticultură, USAMV, Cluj-Napoca
4
Ddr. Catedra de Balneologie, UMF Cluj-Napoca
Firma Lignum Vitae - Energy
Cuvinte cheie: medicina alopată, medicina holistică, medicina tradiţională.
Istoric: cuvîntul "holistic" vine de la grecescul "holos", care înseamnă întreg. Conceptul:
omul este privit ca un tot, ca un întreg indivizibil, ca un sistem integrat, ca un ansamblu
de elemente care interacţionează permanent unele cu altele şi cu mediul înconjurator.
Punctul de plecare: medicina şi medicul. Comunicarea dintre medic şi pacient: ar trebui
să fie un dialog deschis, sincer cu pacientul, pentru ca acesta să aibă încredere în terapie.
Mecanismele sănătăţii: au la bază sentimentele şi spiritul. Medicina holistică presupune
că există o forţă vitală în fiecare pacient şi care este capabilă să determine cauza bolii şi
modalitatea de restabilire a echilibrului. Metodele de prevenire sunt multiple: armonia
spirituală, cultivarea optimismului, respiraţia corectă, alimentaţia echilibrată, somnul
odihnitor, evitarea sedentarismului, prevenirea poluării, viaţa ordonată. Cele 7 elemente
care prelungesc viaţa – d u p ă Ovidiu Bojor s u n t alimentaţia, odihna, evitarea
sedentarismul, cultivarea optimismului, prevenirea poluării, armonia spirituală. Există
tehnici terapeutice care par să sfideze legile: chimiei, anatomiei, fizicii. Metodele
tradiţionale de tratare existente: se realizează prin acţiuni mai energice decât cele ale
medicinei alopate, se adreseză forţei vitale, sunt lipsite de toxicitatea şi de efectele
secundare pe care le au medicamentele chimice folosite de medicina clasică şi sunt
multiple.
POSIBILITĂŢI DE DIAGNOSTIC PRECOCE ŞI MONITORIZARE A
STĂRILOR DE DEZADAPTARE LA STRES
LA SPORTIVII DE PERFORMANŢĂ
Autor: Dr. Ochisor Victor
Clubul Sportiv Otopeni
Doctorand Insitutul Naţional de Medicină Sportivă
Spotivul de performanţă din sec XXI se afla constant sub influenţa diversor factori de
stres fizici, climaterici, psihoemotionali. Depistarea timpurie dezadaptărilor la stres ar
permite optimizarea pregătirii sportivului in scopul prevenirii apariţiei stărilor de
oboseală patologică şi supraantrenament. În acest scop unui lot de 82 sportivi (baschet,
fotbal, canotaj) l i s -au efectuat următoarele investigaţii: EKG in 12 derivatii,
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variabilitatea ritmului cardiac si TA în repaus - 5min. in clinostatism şi 5 min. în
ortostatism.; in timpul testului de efort (Astrand 6 min.) şi 5 min. în revenire,
variabilitatea frecvenşei respiraţiei. In urma cercetărilor s-a constatat, că primele
consecinţe ale suprasolicitării fizice (stresului de efort) sunt nu activarea sistemului
simpato-adrenal ci scăderea posibilităţilor sistemului nervos parasimpatic de «frînare» a
excesului de influenţe simpatice (dereglarea proceselor de revenire la normal). După
aceasta inevitabil urmează creşreterea excesivă a influentelor simpatice asupra ritmului
cardiac. Asa dar, primul marker a unei stări de oboseală patologica sau supraantrenament
este scăderea reactivitatii sistemului nervos parasimpatic in ortostatism (scăderea valorii
coeficientului 30/15). Anume a reactivităţii, deoarece in repaus sistemul nervos
parasimpatic va mai functiona normal o perioadă de timp. Apoi urmează scăderea
contribuţiei influenţelor parasimpatice in coordonarea ritmului cardiac in repaus (scade
valoarea undelor HF in spectrul variabilitatii rtitmului cardiac). Urmeaza scaderea
ponderii influentelor parasimpatice in coordonarea ritmului cardiac in repaus.
Rezultatele obţinute au permis: - a precierea stării funciţonale curente, potenţialului de
adaptare si rezistenţei la efort, stress ale sportivului; - depistarea timpurie a stărilor de
dezadaptare la efort, oboseală patologică si supraantrenament, dereglărilor
cardiovasculare; - monitorizarera sportivilor (antrenamentului (efortului fizic), refacerii)
in scopul optimizării pregătirii lor pentru concursurile sportive.
COMPUTERIZED MUSIC STIMULATION TECHNIQUE IN ACUPUNCTURE
Prof.Dr. Florin Bratila1 , M.D., D.Sc., Dr. Corneliu Moldovan2 , M.D., D.Sc.
National Institute for Complementary & Alternative Medicines, Bucharest
Yehudi Menuhin, "Music is therapy, and has always been so"
“Music can travel through the logical and analytical filters of the mind, getting across to
our feelings and passions directly, bringing back memories and inspiring our
imagination, provoking a physical response. With MusicAcupuncture, stress blockage in
the meridians to the target organs is removed”.
The Music-Acupuncture is a therapy, comparable to needles acupuncture. Stimulating
acupoints with sound oscillations is called "phonophorese". Music and acupuncture are
both energetic methods, used separately or in combination. Usage of these methods
involves exploring the physics of sound, the nature of energy, human energetics, music
therapy and Traditional Chinese Medicine.
In a previous work we have demonstrate the role played by harmonic sounds in the
stimulation of the Yinn Meridians (Lung Meridian and Kidney Meridian). It was used a
method that included: measurement and electronic sound stimulation of the Meridian
Entry Point, measurement of Meridian Exit Point, computer data processing, bio feedback adjustment of the music stimulation parameters. Sound (music) Acupuncture seems
to stimulate and balance the Acupuncture Channels, Body rhythms and Energy patterns.
The purpose of the present work was to demonstrate the role played by harmonic
computer stimulation of the Triple Burner Meridian (TBM) and of the Gall Bladder
Meridian (GBM). It was used an original electro-dermal screening method
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(ElectroThermoDermal [ETD] method © C. Moldovan/ 1982, 1984, 1990, 1996) for
measurements of the Entry point of the TBM 1 (San Jiao/ Guanchong) and of the Entry
point GBM 1(Tong Zi Ziao) and the measurements of the Exit Points TBM 22 (Heliao)
and of the Exit Point GB 44 (Zuqiaoyin). After the ETD measurement it was calculated
an Thermo-Electric-Gradient (TEG: the average of the variation of cutaneous electric
resistance, electric potential and skin contact temperature, recorded on
ElectroThermoDermal Scanner surface). The primary TEG values were compared and
adjusted through the acupoint symmetry measurements and Reference Measurements (a.
environment temperature; b. subject basic temperature; c. subject basic electric
resistance; d. subject basic electric potential. Signal /noise ratio was >65dB sinus).
After the TEG determination it was applied the Sono-stimulation of Entry Points and the
ETD measurements and the TEG determination of the Exit Points.
The Sono-stimulation was done through a Special Adapted Multimedia-Computer
System with Audio Fire 4 as audio interface. The Computer was connected via parallel
and serial ports to an Audio Oscillator, to a pair of Modified Speakers, to the ElectroThermo-Dermal Scanner and to a Full Duplex Surround Sound Speaker System. The
Acupuncture Entry Points have been sono-stimulated by a two minutes melody (main
harmonics of the section). There have been applied 15 melodies from a Play list, random
generated by a computer program. followed by three minutes break between musical
sequences all done in a closed-loop by an original algorithm. The next step of the method
consists in the determination of the variation: Entry/Exit acupoints thermo-electric
activity (TEG) and the comparison Before/After Acupuncture Sono-stimulation. Triple
Burner Meridian Frequency activation (TBMFA) was optimal between 149 Hz to 156
Hz, with an average of 154 Hz (79% of the subjects). The stimulation was more intense
(>14%) for female subjects than the males ones. TEG (average) for TBM1/ TBM 22 was
9,4. From the melodies random selected it seemed that the piece of L.v. Beethoven –
Piano Concerto Nr. 5, in Eb Major, Op. 73 (Emperor) Allegro was optimal to generate
harmonics between Meridian Frequency Activation range (TBMFA).
The Gall Blader Meridian Frequency activation (GBMFA) was optimal from 115 Hz to
126 Hz, with an average of 120 Hz (81% of the subjects). The stimulation was more
intense (>11%) for male subjects than the female ones. TEG (average) for GBM1/
GBM44 was 7,4. In this case, J.S. BACH –Orchestral Suite No.2 in B Minor, BWVI067,
Badinierie, was able to generate GBMFA. Harmony results from the accordance of two
or more strains or sounds, which differ in playing field and quality. When the body is
imbalanced, dissonance will occur. For resonance to occur, the correct, specific
frequency must be used. Electromagnetic fields that encircle the human body are
overflowing with vibration of various frequencies. This vibration interferes with
harmonic octaves released by the cells and tissues activities or acupuncture channels
electric motion. In our works we have tried to demonstrate that the acupuncture meridians
are resonant systems and each of the channel has its own frequency of activation.
Authors:
Prof. Dr. Bratila Florin, M.D., D.Sc, Director of the National Institute of Complementary and Alternative Medicines of the
Romanian Ministry of Public Health. Trained in Acupuncture in P.R. China and Romania, Doctor in Medicine of Bucharest University
of Medicine, Doctor of Science (M.A.) of International University for Complementary Medicine (Colombo, Sri Lanka), Senior
Lecturer in Acupuncture, Vice President of Romanian Acupuncture Society.
Address: Sos. Panduri, Nr. 22, Bucharest 5, Romania; E-mail: roac@pcnet.ro;
Dr. Corneliu Moldovan, M.D., D.Sc, Medical Director of the Institute of Complementary and Alternative Medicines of the Romanian
Ministry of Public Health, Oncologist, Trained in Acupuncture, Doctor of Science (M.A.) of International University for
Complementary Medicine (Colombo, Sri Lanka), Senior Lecturer in Acupuncture, Senior Lecturer in Laser therapy, Vice President of
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TRATAMENTUL FACTORILOR DE STRES LA
BOLNAVI CU PAREZA FACIALA
Autor: Dr. Anca Andreescu:
Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa
“Prof. Dr. Florin Bratila”- Bucuresti
Factorii de stres intr-o pareza faciala periferica sunt multipli: externi (curenti de aer, aer
conditionat etc), interni (inflamatorii, vasculari etc), dar printre cei mai importanti se
numara factorii psihici, psihologici sau spirituali. Acesti factori multipli determina ca de
cele mai multe ori tratamentul parezei faciale periferice sa fie diferit de la caz la caz
(acupunctura, homeopatie, psihanaliza etc). In functie de intensitatea stresorilor care
actioneaza asupra bolnavului (determinanu- i rupturi energetice) dar mai ales de intervalul
de timp de la producerea parezei si pana la aplicarea masurilor terapeutice (alopate sau
complementare), rezultatele terapiei pot fi: remisie (100%) – sub o luna de la debutul
bolii – pana la rezultate nule (0%), in cazul parezelor faciale periferice secundare (ex
tumora de unghi ponto-cerebelos). In aceasta grupa se situeaza si bolnavii care apeleaza
la tratament dupa mai multe luni, uneori ani de la debutul paraliziei.
SUPRALOJA FOC
Autor: Dr Pantelimon Bărbulescu
CMI “Dr. Pantelimon Barbulescu”, Bucuresti
Scopul lucrării: Sublinierea rolului integrator al Lojei Foc. Comentarii: Dintre cele cinci
loji (ateliere, mişcări), care formează pentagrama energetică în concepţia MTEO, doar
Loja Foc are patru elemente, cunoscute cu numele de Foc Imperial şi Foc Ministerial.
Dintre particularităţile care definesc teoria şi practica medicinii energetice, Extrem
Orientale, voi enumera pe cele care o deosebesc mai mult de medicina alopată: se ştie că
MTEO acordă importanţă stărilor sufleteşti ca factori generatori de boli organice. Se ştie
că stările sufleteşti au un puternic impact neurovegetativ.„În filozofia tradiţională
chineză inima găzduieşte mintea: „sufletul se naşte în natură, mentalul se naşte în suflet
(inimă), în mental apar sentimentele, sentimentele nasc absurdităţile.” („Cartea
completă despre viaţă”, 1615, Dinastia MING); Se cunoaşte importanţa pe care practica
acupuncturii o acordă percepţiei şi migrării senzaţiei de acupunctură. Manevrarea acelor
şi efectul terapeutic se bazează tocmai pe prezenţa senzaţiei (esteziei) de acupunctură. Un
principiu terapeutic de bază în MTEO stipulează: „energia este comandantul sângelui, iar
sângele este mama energiei”. Aceasta explică simplu modul de acţiune al acupuncturii:
vasomotricitatea. Putem considera că acupunctura se adresează direct SNV, iar răspunsul
vaso- motor reprezintă garanţia efectului terapeutic („energia cheamă sângele, sângele
întreţine energia”). Vasodilataţia, prin aportul de energie (O2 ) şi substanţe nutritive reface
echilibrul metabolic determinat de stagnarea energetică şi circulaţia energiei prin
meridiane se reia. „La debutul bolii vom acţiona asupra capilarelor, dacă este stază vom
sângera (Neijing). Privind pentagrama energetică observăm că etajul superior (IS-C) –
Focul Imperial – primeşte informaţia şi declanşează răspunsul iar etajul inferior (TF-VS)
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– Focul Ministerial – are două compartimente: A. compartimentul informaţional (TF); B.
compartimentul efector (VS)
Dr Pantelimon Barbulescu: Societatea Română de Acupunctură, membru European Academy of Teacher’s in General Practice,
(EURACT), Leuven, Belgia, membru International Acupuncture and Related Technique (ICMART), membru Who’s Who.

CONSECINTELE FIZIOPATOLOGICE ALE STRESULUI ASUPRA
RASPUNSULUI IMUN LA COPII
Autori: Conf. Dr. Liana Marginean1 , Dr. Coca Nicoleta Alina2
1
Catedra Fiziopatologie UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
2
Absolvent UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
Cuvinte cheie : eustres - distres – disfuncţii imune - analiza NLS – meta terapie
Stresul induce disfunctii imune la copii mici, în special cei din colectivitate complica
evolutia bolilor infectioase favorizand cronicizarea. Diagnosticarea disfunctiilor
imunitare induse de stres presupune coroborarea datelor clinice si paraclinice (anamneza,
varsta, mediu de provenienta, relatiile familiale ce pot influenta reactiile emotionale) si
paraclinice (clasice si neconventionale). În algoritmul diagnostic si terapeutic analiza
nonlineara computerizata (NLS) reprezinta o solutie moderna noninvaziva care
completeaza datele obtinute în special printr-o cuantificare a stresului prin prisma
modificarilor neuroendocrine (hormonii de stres). S-au luat în studiu 25 de copii din care
5 prezentau eustres si 20 prezentau distres, distresul e caracterizat prin valorile scazute
ale leucocitelor, limfocitelor si proteinei reactive, cat si prin valorile crescute ale
tiroxinei, somatotropului, triiodotironinei si a corticotropinei. M e t o d a d e analiza
nonlineara (NLS) poate fi folosita în cuantifcarea reacţiei la stres, diagnosticare precoce a
disfuncţiilor imune, monitorizare si inclusiv terapie respectiv o imuno- modulare prin
neuroprogramare ( Meta Terapia).
EVALUAREA DEREGLĂRILOR SISTEMLUI NERVOS VEGETATIV LA
PACIENŢII CU HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ
Autor: Dr. Ochisor Victor
CMI Dr. Ochisor Victor – acupunctură şi reflexoterapie, Otopeni
Scopul acestui studiu a fost: Evaluarea sistemului nervos vegetative – al reactivităţii
simpatice şi parasimpatice, homeostazei vegetative, asigurării vegetative a funcţiilor,
stării de adaptare a organismului (inclusiv la boală şi tratament) prin analiza variabilităţii
ritmului cardiac (VRC). Alegerea preparatului de primă linie pentru tratamentul HTA în
funcţie de rezultatele analizei VRC; Stabilirea dozei terapeutice a Beta-blocantului în
cazurile pacienţilor cu hipersimpaticotonii; Monitorizarea eficacităţii tratamentului: acest
studiu a fost efectuat pe un număr de 156 bolnavi, cu vârste cuprinse între 19 şi 70 ani; 86
femei şi 70bărbaţi. Aparate de diagnostic: analiza variabilităţii ritmului cardiac a fost
efectuată cu electrocardiograful “Poli-Spectrum”, asistat de calculator şi softul “PoliSpectrum-Ritm”, proiectat pentru analiza matematică a ritmului cardiac; produse de
Firma “Neurosoft” (Russia). Analiza variabilitatii ritmului cardiac (VRC) prin
inregistrarile continui timp de 5 min in clinostatism si 5 min in ortostatism este deosebit
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de utilă
pentru: - Stabilirea disfunctiilor vegetative, dezechilibrului simpaticparasimpatic; - Selectarea pacienţilor cu HTA în diferite grupe în funcţie de starea
sistemului pentru fiecare grup a preparatului de prima linie; -Ofera o urmarire
cuantificabila a eficientei tratamentului
şi date importantepentrustabilirea dozei
medicamentelor; -Analiza VRC este un indicator pretios nu numai pentru un bolnav, ci si
pentru nervos simpatic-parasimpatic şi reactivitatea acestuia în ortostatism şi alegerea
persoane aparent sanatoase oferind informatii importante privind indexul de sanatate,
starea functionala a organismului, asigurarea vegetativa a functiilor, posibilitatile de
adaptare la stress, boala.
APORTUL NLS COMPUTERIZAT ÎN DIAGNOSTICUL PRECOCE AL
LITIAZEI BILIARE. CUANTIFICAREA STRESULUI ŞI A
FACTORILOR DE RISC LITOGENI.
Autori: Conf. Dr. Liana Mărginean1 , Dr. Mihai Goia2
1
Catedra Fiziopatologie UMF “ Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca
2
Absolvent UMF “ Iul,iu Haţieganu” Cluj Napoca
În România se estimează că sunt peste doua milioane de purtători de calculi, iar numărul
colecistectomiilor depăşeşte 20.000 în fiecare an. Datorită prevalenţei mari a acestei boli,
cât şi datorită costurilor ridicate ale colecistectomiei, litiaza biliară reprezintă o
importantă problemă de sănătate. Numeroase studii au pus în evidenţă o paletă largă de
factori de risc cu rol în apariţia si evoluţia litiazei biliare. Am găsit oportun să realizăm
un studiu propriu privind impactul acestor factori asupra unui lot de subiecţi selectaţi din
cazuistica centrului medical « ElmaVital » Cluj Napoca.. Dat fiind procentul mare în care
afecţiuniile tiroidiene (în special hipotiroidismul) şi sindromul X metabolic se întâlnesc
printre purtătorii de calculi biliari se pune problema unei relaţii de cauzalitate într aceste
afecţiuni. Lotul de studiu a fost alcătuit din 25 de pacienţi care prezentau litiază biliară
dovedită ecografic, şi la care prin analiza NLS li s-a constat această afecţiune biliară.
Avantajul analizei NLS consta in faptul ca se poate identifica o paletă largă de patologii,
neinvaziv şi în timp real. Prin analiza NLS a reusit să se evidenţieze si o relaţie de
cauzalitate intre litiza biliară şi o disfuncţie tiroidiană la 10 dintre cei 25 de subiecţi.
Cuvinte cheie : litiaza biliară – analiza NLS – disfunctie tiroidiana(hipotiroidism) –
sindrom X metabolic.
IMUNE
INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY OF MEDICAL EDUCATION
Autor: Dr. Etelka Anebtawi
Calivita International
IMUNE a luat nastere conform conceptului si sub directa indrumare a profesorului
NELSON si este o sursa de educatie in medicina naturista. IMUNE ofera acces la o baza
de date ce cuprinde cunostinte vaste din domeniul medicinii naturiste tuturor celor
interesati. Pe plan international se doreste ca toti utilizatorii SCIO/QXCI sa fie calificati
IMUNE si toti trainerii care ofera cursuri educative sa fie calificati IMUNE.
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IMUNE s-a infiintat in 1997sub tutela IMEAS ( International Medical Accreditation
Service), iar din 2005 a fost legalizat de autoritatile guvernamentale sa poarte denumirea
de Facultate Medicala Internationala si opereaza in conformitate cu legile internationale.
IMUNE asigura ca procesul de invatamant si calificare sa corespunda cu cerintele emise
de EC Health Authorities date de Swiss Health Ministry si BVI.
Conducerea Imune
Darwin Davidson - chancellor
Dr Louie Yu - dean
Dr John Kelsey - vice-chansellor
Sue Rado - executive secretar
EVIDENTIEREA FACTORILOR DE STRESS ASOCIATI UNOR AFECTIUNI SI
POSIBILITATEA DE TRATAMENT INTEGRATIV AI ACESTORA CU
AJUTORUL DISPOZITIVULUI CORE
1

Autori: Conf. Dr. Liana Mărginean1 , Dr. Mihai Goia2 :
Catedra Fiziopatologie UMF “ Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca
2
Absolvent UMF “ Iul,iu Haţieganu” Cluj Napoca

In aceasta lucrare am inclus prezentarea a 3 cazuri cu afectiuni diferite (depresie, diabet
zaharat si gusa nodulara cu hipertiroidie), in care factorii de stress au avut un rol
important in aparitia si manifestarea diverselor patologii, iar tratamentul integrativ
(fitoterapie, remedii ayurvedice, dietoterapie, terapii energo- informationale cu
dispozitivul Core, consiliere psihologica) a avut o influienta benefica semnificativa.
Lucrarea este sustinuta si de prezentarea dezechilibrelor evidentiate de dispozitivul Core,
unele dintre acestea urmarite in dinamica. Pacienta V.G., in varsta de 53 ani se prezinta
pentru atacuri de panica, stari depresive, aparute dupa decesul celei mai bune prietene
datorita cancerului, dar si a starilor conflictuale din familie; pacienta urma tratament
alopat cu Cipralex si Xanax, apoi cu Cipralex, Convulex si Tiapridal, pe care nu- l tolera
prea bine (avea ameteli, scaderea atentiei). Analiza Core evidentiaza stress psihoemotional, dificultate de a indeparta tensiunile, alimentatie nepotrivita, anumite
intoxicatii, etc. In urma tratamentului integrativ starea psihica se imbunatateste in 2-3
saptamani, reduce progresiv doza de medicamente alopate (ramane doar cu doza mica de
Cipralex). Continua tratamentul fitoterapic si energo- informational, iar pana in prezent
(de 9 luni) a avut doar o usoara recadere cand a intrerupt complet tratamentul si a avut o
dieta necorespunzatoare. Pacienta T.S., in varsta de 60 ani, in tratament cu antidiabetice
orale pentru diabet zaharat si cu antihipertensive pentru hipertensiune arteriala, se
prezinta pentru valori ale glicemiei intre 200-300 mg% de aprox 1 an, valori ale TA de
160/100 mmHg, stare depresiva provocata de un deces in familie. Dupa 3 saptamani de
tratament integrativ valorile glicemiei ajung intre 80-100 mg% si se mentin ulterior in
limite normale (timp de 1 an pana in prezent), cu exceptia a catorva excese alimentare;
pacienta renunta la antidiabetice orale. Starea psiho-emotionala se imbunatateste tot in 23 saptamani, iar tensiunea arteriala se mentine in general la valorile, de granita, cu usoare
cresteri in conditii de stress excesiv. In acest interval reuseste sa-si faca niste lucrari
dentare pe care le amanase de 2 ani datorita hiperglicemiei. Pacienta M.D., in varsta de
36 ani, se prezinta pentru gusa polinodulara cu hipertiroidie, stari de panica, oboseala
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cronica, insomnii, diskinezie biliara, pierdere de sarcina. A urmat tratament cu Tirozol
sub care T3 si T4 s-au normalizat, TSH- ul ramanand mic (0,02 UI/ml), fiind propusa
pentru operatie. In urma tratamentului integrativ (fara a mai lua Tirozol), TSH s-a
normalizat, nodulii tiroidieni au scazut in volum (dupa aprox. 2 luni de tratament), starea
psiho-emotionala si somnul s-au reglat, dar persista oboseala datorita suprasolicitarii
continue; au mai aparut usoare manifestari ale diskineziei biliare in situatii de stress.
TULBURĂRILE QI-ULUI FICATULUI ÎN AFECŢIUNILE
CAUZATE DE STRES
Autori: Dr. Alice Popescu, Dr. Florin Brătilă
Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa
“Prof. Dr. Florin Bratila”- Bucuresti
Lucrarea prezintă, din punctul de vedere al teoriei medicinii tradiţionale chineze, modul
în care disfuncţiile energetice ale Ficatului, induse de suprasolicitare şi de factori
emoţionali, intervin în apariţia anumitor tipuri de insomnie, cefalee, gastrită, ulcer
duodenal, hipertensiune arterială.
DYSFUNCTIONS OF THE LIVER QI IN
STRESS-RELATED AFFLICTIONS
Autori: Dr. Alice Popescu, Dr. Florin Brătilă
Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa
“Prof. Dr. Florin Bratila”- Bucuresti
The paper discusses, from the standpoint of the traditional Chinese medical theory, the
mchanisms through which disturbances of the Liver Qi, brought about by fatigue and
emotional strain, can be involved in the development of some types of insomnia,
headaches, gastritis, duodenal ulcers and high blood pressure.
APORTUL MEDICINII BIOINFORMAŢIONALE ( ECHIPAMENTUL CORE)
ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TERAPIA COPIILOR CU AUTISM
Autori: Conf. Dr. Liana Marginean1 , psiholog Anca Teodora Pop2
1
Catedra Fiziopatologie UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
2
Centrul Medical “Elma Vital” Cluj-Napoca
Cuvinte Cheie : autism – Core - plan spiritual – medicina bioinformationala
Termenul de “ autism” este derivat din cuvântul grecesc “autos” care înseamnă
“însuşi”.Autismul este o tulburare de dezvoltare de origine neurobiologică şi este
considerată drept una dintre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice ale copilăriei.
Autismul este tulburarea centrală din cadrul unui întreg spectru de tulburări de
dezvoltare, cunoscut sub numele de spectrul tulburărilor autismului / autiste (autism /
autistic spectrum disorders), sau de tulburări pervazive de dezvoltare (pervasive
evelopmental disorders). Aceste tulburări prezintă o largă varietate de manifestari clinice,
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presupuse a fi rezultatul unor disfuncţionalitaţi de dezvoltare multifactoriale ale
sistemului nervos central sau genetice. Cauzele specifice sunt încă necunoscute în
medicina clasică.Tulburarea se manifestă în prima copilărie, între 1,6 şi 3 ani. Nu poate fi
diagnosticată la naştere deoarece semnele (tiparele comportamentale pe baza cărora se
face diagnosticarea) nu apar sau nu pot fi uşor identificate înainte de 18 luni. Din punctul
de vedere al medicnii bioinformaţionale cauzele profunde pot fi regăsite în planul
spiritual, informaţional unde engramele transmise pe canale emoţionale sau fizice
generează disconectări în logica întregului. Echipamentul Core identifică această
cauzalitate multiplă şi propune pe lângă terapii clasic acceptate, terapia fractalică, terapii
vibraţionale într-un algoritm complet. Se exemplifică cu un caz de copil diagnosticat cu
autism la 2 ani 3 luni, care a beneficiat de o ameliorare spectaculoasă în urma
tratamentului.
POSIBILITĂŢI DE DIAGNOSTIC PRECOCE ŞI MONITORIZARE A
STĂRILOR DE DEZADAPTARE LA STRES (FIZIC si/sau PSIHIC) LA
SPORTIVII DE PERFORMANŢĂ
Autor: Dr. Ochişor Victor, Clubul Sportiv Otopeni
Doctorand Insitutul Naţional de Medicină Sportivă
Spotivul de performanţă din sec XXI se afla constant sub influenţa diversor factori de
stres fizici, climaterici, psihoemotionali. Depistarea timpurie dezadaptărilor la stres ar
permite optimizarea pregătirii sportivului in scopul prevenirii apariţiei stărilor de
oboseală patologică şi supraantrenament. În acest scop unui lot de 82 sportivi (baschet,
fotbal, canotaj) li s-au efectuat următoarele investigaţii:
- EKG in 12 derivatii, variabilitatea ritmului cardiac si TA în repaus - 5min. in
clinostatism şi 5 min. în ortostatism.; in timpul testului de efort (Astrand 6 min.) şi 5 min.
în revenire, variabilitatea frecvenşei respiraţiei. Pentru studiu am ales urmatorii indici:
* Indici ai variabilitatii ritmului cardiac: puterea totala spectrala; p uterea spectrala a
undelor HF, LF, VLF ; dinamica si structura lor; Coeficientul 30/15; scatergrama (forma
si suprafata norului); dinamica curbei frecventei cardiace in timpului testului de efort
Astrand; * Indici ECG: dinamica traseului ECG in timpul testului de efort ( durata P-Q,
Q-T, voltajul sumar R, amplitudinea si forma T, dinamica S-T, dinamica frecventei
cardiace); * Valoarea consumului maxim de oxigen. Dinamica modificarilor in perioada
de pregatire a sportivilor este următoarea - odata cu creşterea stării funcţionale, stării de
antrenament si posibilităţilor de adaptare ale organismului – creşte valoarea puterii totale
spectrale (TP) a variabilităţii ritmului cardiac, mai ales a undelor de frecvenţă înalta (HF)
care reflectă influenţele parasimpatice asupra ritmului cardiac. Unul din primele semne a
dereglărilor neuropshice, cauzate de stress fizic si psihic,
ce pot duce l a
supraantrenament este respiratia instabila – valorile ridicate a devierii frecventei
respiratiei. In caz de dezadaptare la efort c u 1 -3 saptamani inainte de scăderea
rezultatului sportiv si altor manifestări clinice scade puterea spectrală a undelor de
frecventă înaltă ( H F – influenţe parasimpatice) si creşte relativ puterea spectrală a
undelor de frecvenţă joasa LF (influenţe simpatice asupra ritmului cardiac) si frecvenţa
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foarte joasă – VLF (influente cerebrale si hormonale asupra ritmului cardiac) pe fonul
unei bradicardii. Testul ortostatic indica o scădere a reactivităţatii sistemului nervos
parasimpatic (scăderea esenţiala a valorii coeficientului 30/15). Aşa dar, primele
consecinţe ale suprasolicitării fizice (stresului de efort) sunt nu activarea sistemului
simpato-adrenal ci scăderea posibilităţilor sistemului nervos parasimpatic de «frînare» a
excesului de influenţe simpatice (dereglarea proceselor de revenire la normal). După
aceasta inevitabil urmează creşreterea excesivă a influentelor simpatice asupra ritmului
cardiac. Asa dar, primul marker a unei stări de oboseală patologica sau supraantrenament
este scăderea reactivitatii sistemului nervos parasimpatic in ortostatism (scăderea valorii
coeficientului 30/15). Anume a reactivităţii, deoarece in repaus sistemul nervos
parasimpatic va mai functiona normal o perioadă de timp. Apoi urmează s c ăderea
contribuţiei influenţelor parasimpatice in coordonarea ritmului cardiac in repaus (scade
valoarea undelor HF in spectrul variabilitatii rtitmului cardiac). Urmeaza scaderea
ponderii influentelor parasimpatice in coordonarea ritmului cardiac in repaus si tot ciclu
de reactii descrise mai sus. Daca procesele de dezadaptare la efort continua se pot
dezvolta doua tipuri de reactii ale ritmuluui cardiac: 1 . Ritm cardiac rigid (cu o
variabilitate foarte scazută) are loc «emanciparea» nodului sinusal de la influenţele
vegetative si humorale (suprafaţa scatergramei scade considerabil, forma norului se
apropie de un punct) . 2 . Aritmie sinusală pronunţată concomitent cu o creştere a
frecvenţei cardiace, posibil creşte sensibilitatea nodului sinusal la ifluenţele extracardiale
(forma norului scatergramei se “alungeşte” considerabil). Trebuie mentionat, ca indicii
variabilitatii ritmului cardiac au doar un rol de semnal şi nu hotărîtor in diagnostic, ei
reflectă existenţa si gradul de pronunţare a dereglărilor patologice. Rezultatele obţinute
au permis: Aprecierea stării funciţonale curente, potenţialului de adaptare si rezistenţei la
efort, stress ale sportivului; Depistarea timpurie a stărilor de dezadaptare la efort,oboseală
patologică si supraantrenament, dereglărilor cardiovasculare ; Monitorizarera sportivilor
(antrenamentului (efortului fizic), refacerii) in scopul optimizării pregătirii lor pentru
concursurile sportive.
POSIBILITĂŢI DE DIAGNOSTIC PRECOCE ŞI MONITORIZARE A
STĂRILOR DE DEZADAPTARE LA STRES (FIZIC ŞI/SAU PSIHIC) LA
SPORTIVII DE PERFORMANŢĂ
Autor: Dr. Ochişor Victor, Clubul Sportiv Otopeni
Doctorand Insitutul Naţional de Medicină Sportivă
Spotivul de performanţă din sec XXI se afla constant sub influenţa diversor factori de
stres fizici, climaterici, psihoemotionali. Depistarea timpurie dezadaptărilor la stres ar
permite optimizarea pregătirii sportivului in scopul prevenirii apariţiei stărilor de
oboseală patologică şi supraantrenament. În acest scop unui lot de 82 sportivi (baschet,
fotbal, canotaj) l i s -au efectuat următoarele investigaţii: EKG in 12 derivatii,
variabilitatea ritmului cardiac si TA în repaus - 5min. in clinostatism şi 5 min. în
ortostatism.; in timpul testului de efort (Astrand 6 min.) şi 5 min. în revenire,
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variabilitatea frecvenşei respiraţiei. In urma cercetărilor s+a constata, că primele
consecinţe ale suprasolicitării fizice (stresului de efort) sunt nu activarea sistemului
simpato-adrenal ci scăderea posibilităţilor sistemului nervos parasimpatic de «frînare» a
excesului de influenţe simpatice (dereglarea proceselor de revenire la normal). După
aceasta inevitabil urmează creşreterea excesivă a influentelor simpatice asupra ritmului
cardiac. Asa dar, primul marker a unei stări de oboseală patologica sau supraantrenament
este scăderea reactivitatii sistemului nervos parasimpatic in ortostatism (scăderea valorii
coeficientului 30/15). Anume a reactivităţii, deoarece in repaus sistemul nervos
parasimpatic va mai functiona normal o perioadă de timp. Apoi urmează s c ăderea
contribuţiei influenţelor parasimpatice in coordonarea ritmului cardiac in repaus (scade
valoarea undelor HF in spectrul variabilitatii rtitmului cardiac). Urmeaza scaderea
ponderii influentelor parasimpatice in coordonarea ritmului cardiac in repaus.
Rezultatele obţinute au permis: a precierea stării funciţonale curente, potenţialului de
adaptare si rezistenţei la efort, stress ale sportivului; depistarea timpurie a stărilor de
dezadaptare la efort,oboseală p a t o l o gică si supraantrenament, dereglărilor
cardiovasculare; monitorizarera sportivilor (antrenamentului (efortului fizic), refacerii) in
scopul optimizării pregătirii lor pentru concursurile sportive.
STRESUL ŞI ALERGIILE ALIMENTARE. NOI POSIBILITĂŢI DE
DEPISTARE, MONITORIZARE ŞI TERAPIE.
Autori : Conf. Dr. Liana Mărginean1 , Dr. Eliza Coste2 , Student Marţiş Alexandru3
1
Catedra Fiziopatologie UMF “ Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca
2
Absolvent UMF “ Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca
3
Student UMF “ Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca
Cuvinte cheie : alergii alimentare – făina albă – analiza NLS – manifestări sistemice
alergice
O alimentaţie raţională asigură posibilitatea unei reacţii adecvate a organismului la
diverse situaţii stresante, cauzate de mediul ambiant. În corelaţie cu alimentaţia
nesănătoasă se află alergiile alimentare. Alergiile alimentare sunt afecţiuni care apar în
urma consumului nutrienţilor alimentari. diagnosticul de boală este, « diagnostic frecvent
utilizat, rar evaluat şi foarte rar certificat ». Dezideratul unei diete corecte şi complete
este de a cuprinde toate principiile nutritive, în proporţii optie, zilnic. Majoritatea
alimentelor naturale integrale (excepţie carnea, care nu conţine hidraţi de carbon ) au un
conţinut echilibrat al celor trei principii nutritive majore, precum şi un conţinut adecvat
de vitamine şi minerale. Alergiile alimentare sunt afecţiuni abordate în cadrul ai multor
specialităţi, deşi diagnosticul complet şi tratamentul nu este condus de vreun specialist
aume. Întâlnite mai frecvent la copii, alergiile alimentare sunt investigate
necorespunzător, metodele paraclinice fiind destul de limitate, în ceea ce priveşte paleta
alergenilor. Un loc aparte în alergiile alimentare îl ocupă făina albă în paleta largă a
alergenilor alimentari. Declanşarea lor se face în corelaţie cu apariţia factorilor stresori
mai ales de natura neuro- imuno- endocrină. Au fost luaţi în studiu 32 de pacienţi.
Pacienţii prezentau simptome de boală digestivă, imunologică, sau fara antecedete de alte
boli sau acuze, aceştia fiind supuşi analizei NLS. Cu ajutorul analizei NLS, metoda non
invazivă care lucrează în timp real, am putut identifica o serie de alergeni alimentari. 30
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dintre pacienţi au suferit modificări sistemice cu afectare hepatica, hematologică,
imunitară, hormonală manifestându-se prin diverse forme : tulburari echilibru hormoni
tiroidieni, hepatită toxica, anemie, tiroidita autoimuna.. Cel mai frecvent organ afectat a
fost ficatul, care pentru 69% dintre pacienti prezenta modificări inflamatorii cronice, de
tipul hepatitei., fără a fi identificată o altă cauză pentru aceste fenomene. Prin intermediul
analizei NLS se pot astfel infleunţa benefic multiplele verigi ale stresului şi se poate
realiza o diminuare a intensităţii reacţilor alergice prin intermediul Meta terapiei.
INDICII VARIABILITĂŢII RITMULUI CARDIAC –
MARKERI DE STRES?
Autor: Dr. Ochisor Victor
CMI Dr. Ochisor Victor – acupunctură şi reflexoterapie, Otopeni
Ritmul cardiac se afla sub actiunea coordonatoare si modulatoare continua a sistemului
neurohumoral, fapt ce aduce la variabilitatea lui. Sistemele cardiovascular şi nervos
vegetativ ca indicatori sensibili al reacţiilor de adaptare a intregului organism işi schimbă
parametrii in urma acţiunii diferitor factori stresanţi asupra lui: suprasolicitari fizice,
nervoase si psihice, boli, factori nefavorabili industriali sau sociali, schimbarile
climaterice sau furtuni magnetice ş.a. Analiza VRC apreciaza starea functionala a
organismului (actuala) si rezervele lui de adaptare la stres si in aceasta baza aprecierea
indexului de sanatate; aprecierea starii SNV si balantei intre simpatic si parasimpatic;
impartirea pacientilor dupa gradul de risc de imbolnavire; aparitia si dezvoltarea
complicatiilor ;
alegerea medicamentelor de baza (in conformitate cu starea
neurohumorala) cu urmatorul control periodic si evaluarea eficacitatii tratamentului.
Modificarile VRC tipice starilor de stress sunt: - scaderea puterii totale a spectrului VRC
(TP); c resterea activitatii sistemului simpato-adrenal (LF/HF); s caderea activitatii si
reactivitatii sistemului nervos parasimpatic (scaderea undelor HF si C30:15) – «ruperea
mecanismelor de reintoarcere la normalitate»; Posibilităţile clinice ale analizei VRC:
1.Aprecierea fonului de coordonare vegetativa, reactivitatii SNV si asigurarii vegetatve a
functiilor si in baza acestor studii aprecierea: a) stabilirea sanatatii (“indexul de sanatate”)
a examinatului, aprecierea graduli de sanatate “profesionala” si selectia cosmonautilor,
pilotilor , sportivilor, militarilor s.a.;-b) ca metoda de apreciere a gradului de sanatate,
starii functionale, posibilităţilor de adaptare la stress şi riscului de imbolnavire in cadrul
examinarii in masa a populatiei; c) controlul potentialului de adaptare si homeostazei
persoanelor ce au o activitate fizica intensa (sportivi, militari s.a.); d) stabilirea pretului
biologic a diferitor activitati profesionale sau situatii de stres (militari , sportivi, medici,
studenti in sesiune, pacienti inainte, in timpul si dupa operatie s.a; e) aprecierea
reactivităţii sistemului nervos vegetativ şi asigurării vegetative a funcţiilor în timpul
testării medicamentelor.
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