
Baile Govora

Peste 100 ani de traditie balneara



Scurt istoric:
• 1874 – Primele lucrari de forare si descoperirea apelor cu propietati sapropelice
• 1886 – Prima analiza chimica a apelor de la Govora – Dr. Berdnard
• 1887 – Primul stabiliment pentru bai – Dr. Zorileanu
• 1887 – Prima captare a izvoarelor de la Govora – Ing. Bochet
• 1910 – Statiunea este concesionala societatii Govora-Calimanesti timp in care incepe

constructia de vile si hoteluri
• 1914 – Se deschide Hotelul Palace – Primul hotel cu baza de tratament din Romania

Staţiunea Băile Govora este situată în judeţul Vâlcea la o distanţă de 20 km. de Rm. 

Vâlcea, pe o derivaţie a şoselei către Horezu şi Tg. Jiu , pe valea pârâului Hinţa , ca într-o 

pâlnie, la o altitudine ce variază între 330 – 380 m., într-o zonă de un farmec deosebit, cu 

dealuri împădurite cu fag, brad, stejar, molid şi salcâm.



Restaurantul

Parcul Baile Govora

Restaurant Palace



Primul hotel cu baza de tratament din Romania



Caracteristic pentru zona este prezenta apelor minerale care 
constituie factori naturali terapeutici utilizati in tratarea diferitelor 
afectiuni. Baile Govora este una din cele mai bogate statiuni în ape 
iodurate si bromurate din Europa, iodul si bromul fiind de origine 
organica. 

Factori naturali de cura

• ape minerale de mare concentraţie, iodurate, bromurate, 
sulfuroase, clorurate, sodice, hipertone.

• ape minerale sulfuroase hipotone.
• ape minerale bicarbonatate, sulfuroase, sodice, calcice, hipotone.
• izvoare minerale pentru crenoterapie.
• climatul continental cu influenţă mediteraneană, umiditate relativ 

constantă, temperature fără extreme şi usoară încărcare cu polenuri 
alergogene.



Afecţiuni respiratorii:
- bronşită cronică;
- traheobronşite;
- B.P.O.C.;
- emfizen pulmonar;
- status post infecţii respiratorii repetate;
- bronşiiectazii fără episoade hemoptoice;
- astmul bronşic alergic, infecţios,   
infecţioalergice;

- sechele postpneumectorii (nu pentru
tumori maligne);

Afecţiuni O.R.L.
- rinosinuzite cronice: catarale, 
alergice, hipertrofice, ozenoase;

- sinuzite operate;
- rinofaringite cronice hipertrofice;
- laringite;
- micoze orofaringiene.

Afectiuni tratate

Afecţiuni ale aparatului locomotor: 
- reumatism degenerativ: spondiloze, gonartroze, 

coxartroze, artroze periferice
- reumatism secundar infecţios
- reumatism abarticular
- disfuncţii postraumatice: afecţiuni neurologice, 

periferice, centrale: bolnavi sub 62 ani, fără
recidivă, după 6 luni de la A.N.C., în stadiul
spastic, fără crize epileptice.

Afectiuni asociate
- gastroduaodenite cronice;
- dispepsii gastro-intestinale;
- afectiuni hepato – biliare care necesita cure de 

colereza;
- afectiuni ale aparatului renal care necesita

cure de diureza;
- afectiuni metabolice (hipotiroidia, guta, diabet

zaharat tip 2, osteoporoza, etc);
- sechele de rahitism;
- nevroze astenice;



Inhaloterapie



Hidroterapie



Electroterapie



Kinetoterapie



Patologia respiratorie a atins cote alarmante in ultimii ani, dupa cum veti observa din 
statistica urmatoare.

Statiunea Baile Govora – prin calitatea aerului si a apelor minerale folosite in inhaloterapie
oferta o alternative terapeutica benefica.

Tratamentul in baza noastra se bazeaza pe:
Proceduri de inhaloterapie

- Ultra Sono Aerosoli
- Inhalatii
- Pulverizatii

Precedate de proceduri de bronhodilatatie (RUS, MTP, SOLUX) si urmate de cura de teren, 
kinetoterapie si hidrokinetoterapie.

Tratamentul este individual, in functie de varsta, afectiune si complianta.

Fara posibilitatea investigatilor paraclinice, bazandu-ne pe anamneza, am constatat evolutia
favorabila in majoritatea cazurilor.

Mentionez ca terapia in statiune nu implica stoparea medicatiei de sustinere



0 – 1 ani 1 – 7 ani 8 – 14 ani Adulti

Astm Bronsic 23 395 244 408

Bronsita astmaliforma 9 372 132 265

ORL 9 154 126 183

Alte afectiuni 2 21 - 179

BPOC - - - 363

RCDVP - - - 269

Statistica 2016
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Medic Primar BFT 
Cristiana Maria Petrescu

Baile Govora SA
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