
                          

 Conferinţa Asociaţiei Române de Balneologie – editia 2015
28 ‐ 31 Mai 2015, Hotel Ozone, Baile Tusnad

 

         Avem bucuria de a vă invita să luaţi parte la lucrările Conferinţei Asociaţiei Române de Balneologie ‐ editia 2015, cu participare internaţională, ce se va 
28 ‐ 31 Mai 2015 la Baile Tusnad.

Conferinţa va reprezenta o ocazie specială pentru dezbaterea problemelor de interes în balneologie, recuperare medicala,  turismul balnear şi cercetarea ştiinţifică, 
perspectivele de dezvoltare ale acestui domeniu. Impreuna, medici, cercetatori, specialisti in marketing, antreprenori, investitori, agenti de turism, autoritati locale si centrale, vom reusi sa

valorificam potentialul balnear declarat al ţãrii noastre.

Tema conferinţei este: Conexiunea dintre balneoterapie si recuperarea medicala.

Programul conferinţei: aici

Closing document

Invitati speciali ai conferintei vor fi:

********************************************************************
Prof. Zeki Karagulle – President INTERNATIONAL SOCIETY OF MEDICAL HYDROLOGY AND CLIMATOLOGY ﴾ISMH﴿ 
Dr. Karagulle is professor in medicine and the director of the Department of Medical Ecology and Hydroclimatology at
Istanbul Medical faculty of Istanbul University. Aside from directing undergraduate and post‐graduate education and
training programs, Prof. Karagulle has published research and review articles and has written and edited books and chapters
on health resort /thermal medicine and on the therapeutic effects and effectiveness of spa therapies, balneotherapy,
hydrotherapy, mud therapy and thalassotherapy. Prof. Zeki Karagulle is currently president of the Turkish Association of
Thermal Medicine and Balneology and he is the president of International Society of Medical Hydrology Climatology ﴾ISMH﴿
period since 2008. He has been organizing World Congresses of International Society of Medical Hydrology and
Climatology, Turkish Thermal Medicine and Balneology Congresses, International Health Tourism Congresses and mutual
balneological conferences with Hungarian and German associations. He has participated in a number of balneological
meetings, congresses and symposiums in different countries as well as panel discussions and workshops on thermal and
health resort medicine, medical hydrology and climatology and medical balneology as well as health/thermal tourism and
spa and wellness topics. He has been counseling various thermal centers, thalasso and spa and wellness facilities in
developing medical services, implementing treatment programs and in training and education of the personal.
Presentation: "Recent global developments in Balneology”
********************************************************************
Prof. GELU ONOSE, MD, PhD, MSc
Senior Physician in Physical and Rehabilitation Medicine ﴾PRM﴿ and Gerontology & Geriatrics ﴾GG﴿
PhD/ Post‐Graduate Tutor ‐ at the ﴾State﴿ University of Medicine and Pharmacy ”Carol Davila”, Bucharest, Romania
Head of the P﴾neural‐muscular﴿RM Discipline/ Clinic Division ‐ the National Reference Centre for NeuroRehabilitation ‐ and
of its RDI Nucleus, and RDI ﴾ex﴿ Director, at the Teaching Emergency Hospital "Bagdasar‐Arseni",
President of the Romanian Society for NeuroRehabilitation ﴾RoSNeRa﴿
President of the Romanian Spinal Cord Society ﴾RoSCoS﴿
Senior Expert within the Active and Healthy Ageing ‐ Working Group and Rapporteur on chronic conditions management of
the Comité Permanent/ Standing Committee of the European Doctors ﴾CPME﴿
Chairman of the CPME Working Group ﴾WG﴿ for Healthy and Active Ageing
********************************************************************
OVIDIUS UNIVERSITY OF CONSTANTA ﴾www.univ‐ovidius.ro ﴿ 
Assoc. Prof. Olga Surdu, MD, PhD, senior physician RPM and Balneology  
Balneal and Rehabilitation Sanatorium of Techirghiol, Constanta County ﴾www.sbtghiol.ro﴿ 
Vice President of FEMTEC ﴾www.femteconline.org ﴿ 
Full  Member in International Scientific Comity  of ISMH ﴾ismh‐direct.net ﴿
********************************************************************
POLISH ASSOCIATION OF BALNEOLOGY
Mr dr. n. med. Jacek Chojnowski
President
********************************************************************
Ministry of Health Medical Rehabilitation Commission
Mr Lecturer Dr. Dan Blendea
President
********************************************************************
STATION THERMALE HAMMAM CHELLALA
Mr Taoutaou Ammar
Directeur Technique
Par la daïra de Hammam Debagh / Guelma
*********************************************
STATION THERMALE HAMMAM CHELLALA

http://bioclima.ro/ARBen.htm
http://www.o3zone.ro/
http://bioclima.ro/Program%20conferinta.pdf
http://bioclima.ro/Closing%20document.pdf
http://termasworld.com/content/view/113/45/lang,en/


Mr Belaitar  Ahmed
Médecin thermaliste
Par la daïra de Héliopolis / Guelma
**************************************************
INSTITUTE OF PHYSIOLOGY, ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, MINSK, BELARUS
Dr Veryho Natallia
Presentation: THERAPEUTIC EFFECT OF MINERAL WATER WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS OF HUMIC ACIDS IN
EXPERIMENTAL HEPATITIS INDUCED BY ACETAMINOPHEN
**************************************************

Conferinta va sublinia rolul Romaniei in Turismul Balnear Mondial si va constitui un eveniment preambul pentru CONGRESUL ISMH din 2016 ce se va desfasura 
speram sa reprezinte un eveniment promotor al balneologiei din Romania.

In cadrul conferintei  se va desfasura cursul de formare continuă: „Recuperarea medicală post accident vascular cerebral în stațiunile balneare”, organizat in colaborare 
Universitatea de Medicina şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj‐Napoca şi creditat cu puncte EMC.

În cadrul conferinţei, Duminicã 31 Mai, de la ora 10, se va desfãşura şedinta Comisiei de specialitate din Ministerul Sãnãtãţii

Vă aşteptăm şi considerăm că prezenţa dumneavoastră asigură succesul evenimentului şi promovarea turismului balnear.

Termenul de trimitere a rezumatelor si a formularelor de inregistrare: 15 mai 2015, la adresa: office@bioclima.ro

Formular de inscriere (prin email: office@bioclima.ro) / INSCRIERE (pe portalul web)

Preşedintele Conferinţei: Dr. Dogaru  Gabriela

Comitet organizare Comitet ştiinţific Program general

Dr. Dogaru  Gabriela
Prof. Dr. Lazăr Liviu
Dr. Stănescu Ioana
Dr. Pop Ioana
Dr. Ing. Mera Ovidiu
Dr. Bioch. Hoteteu Mihai
Dragan Nicoleta Raluca
Danelciuc Francisc Tadeus
Constantinescu Mihai
Dodu Mircea
Dr. Biol. Munteanu Constantin
Drd. Andreea Botoş
Drd. Anamaria Cãtãlina Radu
Drd. Mihail Cristian Diţoiu

Dr. Dogaru  Gabriela
Prof. Dr. Gelu Onose
Prof. Dr. Lazăr Liviu
Prof. Dr. Ion Pargaru
Prof. Dr. Felicia Stancioiu
Prof. Dr. Nicolae Teodorescu
Prof. Dr. Puiu Nistoreanu
Prof. Dr. Nicolae Lupu
Prof. Dr. Elena Matei
Conf. Dr. Monica Paula Raţiu
Dr. Blendea Dan
Dr. Stănescu Ioana
Dr. Biol. Simionca Iuri
Dr. Surdu Olga
Dr. Bîlha Neli‐Claudia
Dr. Silişteanu Călina

28.05.2015     
‐     16.00 – 19.30  ‐  Sosirea participantilor
           20.00 – 22.00  ‐  Coktail
29.05.2015       
‐     7.00 – 9.00 Mic dejun;
           9.00 – 13.00  ‐  Sesiune stiintifica I
           11.00 – Pauza de cafea
           13.00 – 14.00 Pranz
           14.00 – 18.00 Sesiune stiintifica II
           15.30 Pauza de cafea
           20.00 – 22.00 Cina
30.05.2015
‐     7.00 – 9.00 Mic dejun;
           9.00 – 13.00  ‐  Sesiune stiintifica III
           11.00 – Pauza de cafea
           13.00 – 14.00 Pranz
           14.00 – 18.00 Vizitarea bazei de tratament si a
mofetei
           20.00 – 23.00 Cina festiva
31.05.2015
–         7.00 – 10.00 – Mic dejun
 
Tur optional gratuit: Vizita Lacul Sf. Ana
Plecarea participantilor

Programul final al conferinţei: aici
 

 
Oferta speciala de cazare:  Hotel Ozone, Baile Tusnad.

 
Tarif de persoana pachet      3 nopti cazare cu pensiune completa ﴾80%﴿: 490 lei / persoana / sejur / loc in camera dubla;
Tarif persoana single pachet 3 nopti cazare cu pensiune completa  ﴾80%﴿: 590 lei / persoana / sejur in camera single;
Rezervarea se realizeaza prin email: office@bioclima.ro , urmand ca plata sa fie efectuata la recepţia hotelului in baza confirmarii rezervarii.
 
Taxe de participare:
‐  Participant ﴾medic specialist/primar, cercetator, cadru didactic, specialist marketing/turism﴿:  300 lei
‐  Insotitor ﴾fara mapa si fara acces la lucrari, avand acoperite costurile de masa si vizite﴿: 100 lei
‐  Medic Rezident / student : 100 lei ﴾ in limita a 15 locuri, in ordinea inscrierii ﴿ –  LOCURI LIBERE RAMASE: 0
 
Taxele de participare acopera accesul in sala de lucrari, primirea mapei de conferinta, primirea numerelor 1 şi 2 din volumul 6 al revistei de specialitate: Balneo Research Journal, asigura o parte din
cheltuieli organizatorice şi un procent de 20% din costurile meselor/ pauzelor de cafea, procentul de 80% din costurile  meselor/ pauzelor de cafea fiind inclus in tariful de cazare al hotelului Ozone,
conform tarifului afisat mai sus.
 
Taxele de participare vor fi platite prin virament bancar in contul Asociaţiei Române de Balneologie deschis la BCR – Sucursala Dr. Felix,

mailto:office@bioclima.ro
http://bioclima.ro/inreg15.doc
mailto:office@bioclima.ro
http://bioclima.ro/ocs/index.php/conf2015/CONF2015
http://bioclima.ro/Program%20conferinta.pdf
http://www.o3zone.ro/
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IBAN: RO54RNCB0067118770120006, CIF: 27579487

CONTEXT:

Asociaţia Românã de Balneologie şi‐a fixat ca obiectiv principal promovarea cercetãrii ştiinţifice din domeniul balnear, dar pentru atingerea acestui obiectiv, participarea comunitãţilor locale, a 
publice locale şi centrale, a celor care opereazã în acest sector, a deţinãtorilor de baze de tratament sau a tour‐operatorilor interesaţi este una esenţialã. Asociaţia Românã de 
Strategia ARB pentru dezvoltarea turismului balnear, document elaborat în perspectiva unei colaborari pozitive cu principalii actori implicaţi în atingerea obiectivelor privind acest sector.

Fiecare staţiune balnearã porneşte, în istoricul sãu, de la descoperirea unor factori naturali a cãror valoare terapeuticã a fost doveditã clinic şi experimental de personalitãţi ştiinţifice ale vremii 
Diseminarea informaţiei a dus la renumele localitãţii, iar caracterul de staţiune balnearã a fost obţinut printr‐o bunã promovare a calitãţii terapeutice a factorilor naturali descoperiţi. În turismul balnear,
importanţa cercetării resurselor naturale este esenţială pentru elaborarea planului de promovare al unei staţiuni balneare, având astfel informaţii despre proprietãţile terapeutice ale factorilor 
contribuţia lor la sănătatea noastrã şi mecanismele biologice prin care aceştia acţionează asupra organismului.

Existenţa factorilor naturali de curã: apele minerale şi termominerale, lacurile sãrate, nãmolurile şi gazele terapeutice, salinele, climatul, plantele medicinale, etc. reprezintã condiţia fundamentalã punctul
de pornire al conceperii şi concretizãrii ofertelor. De aceea, pentru a rãspunde cât mai bine cerinţelor asigurãrii competitivitãţii aceştia trebuie sã întruneascã o serie de atribute legate de volumul, calitatea,
diversitatea şi eficacitatea terapeuticã.

România poate dezvolta un turism balnear de calitate, cu cele aproximativ 8.500 de izvoare minerale şi termale pe care le deţine. Patronatele din Turismul Balnear susţin că România este cea mai bogată
ţară din Europa din punct de vedere al resursei balneare, deţinând circa o treime din izvoarele minerale şi termale ale Europei, însă numai 10% din izvoare sunt exploatate, datoritã 
a cercetãrii ştiinţifice. Gradul de conştientizare a potenţialului de dezvoltare a turismului balnear în conjuncturã cu utilizarea avantajelor strategice oferite de cercetare ştiinţifică a factorilor naturali este, din
pãcate, foarte redus.

Contribuţia specialiştilor din România la fundamentarea ştiinţificã a terapiei cu factori naturali de curã este remarcabilã. Încã din 1949, când a fost înfiinţat Institutul de Balneologie şi Fizioterapie din
Bucureşti, balneoclimatologia a fãcut eforturi deosebite pentru studiul complex al factorilor terapeutici naturali, atât fizico‐chimic, microbiologic şi farmacologic experimental, cât şi clinico‐terapeutic.

Cadre medicale şi tehnice au efectuat cercetãri sistematice în clinici, laboratoare şi staţiuni balneare. Au fost organizate studii şi cercetãri complexe, au fost descoperite, studiate şi exploatate noi surse
valoroase de factori naturali de curã. Rezultatele acestor studii au fost publicate într‐o colecţie de 11 volume de „Studii şi cercetãri de balneologie şi fizioterapie”, într‐o monografie în 3 volume „Apele
minerale şi nãmolurile din România” în perioada 1960‐1972, precum şi în numeroase „Îndreptare metodologice” şi „Indicaţii pentru tratamente în staţiunile balneo‐climatice”, din 1960, 1965, 

Aportul cercetãtorilor români la gradul de cunoaştere în domeniul balnear este remarcabil şi a permis punerea în valoare a extraordinarului potenţial al factorilor terapeutici naturali din România, în
perioada anterioarã revoluţiei. Din acest punct de vedere, am avut o poziţie de invidiat în comparaţie cu alte state din Europa.

Din pãcate, dupã anul 1990, cercetarea ştiinţificã a înregistrat un declin semnificativ, care, coroborat cu lipsa investiţiilor şi politicile defectuoase au generat situaţia de azi a turismului 
prelungitã de tranziţie, cãderea economiei, scãderea puterii de cumpãrare, managementul defectuos, lipsa investiţiilor, a cadrului legislativ, au generat degradarea bazei materiale din 
punct de vedere al echipamentelor învechite şi depãşite moral din bazele de tratament, cat şi al protecţiei şi cercetãrii factorilor naturali de curã, care s‐au degradat considerabil.

Relansarea turismului balnear din ţara noastrã şi alinierea staţiunilor noastre balneare la standardul existent în celelalte ţãri din Uniunea Europeanã, depind acum de un complex de factori, dar cel mai
important factor este colaborarea celor interesati de destinul activitatii balneare.

Contextul strategic naţional relevã insuficienţa cercetãrilor ştiinţifice moderne pentru o abordare holisticã a balneologiei, existând un interes major în recapacitarea eforturilor de a utiliza 
ştiinţifica drept principal promotor al instrumentelor de marketing al staţiunilor balneare.

 

Sponsori ai evenimentului:

 

 
Contact: Str. Jean Louis Calderon, nr. 45, S. 2, Bucharest, Romania , Phone 0314344053  Fax:
0324344052, Mobil: 0723138339 , E‐mail : office@bioclima.ro
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