
1 
 
 
 

 
Balneologie 

Constantin Munteanu  
 

 

Talasoterapia 

Editura Balneara, București, 2020 

„Marea te cheamă la ea” 



2 
 
 
 

 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
MUNTEANU, CONSTANTIN  
    Talasoterapia : "marea te cheamă la ea" / Constantin Munteanu. - Bucureşti : Editura 
Balneară, 2020 
    Conţine bibliografie 
    Index 
    ISBN 978-606-8705-15-6 
 
615.8 

 
 

Published by  
Editura Balneară  -  http://bioclima.ro/editura.php  
E-mail: office@bioclima.ro     
Aleea Dobrina, 7, Sector 2, Bucharest, Romania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://bioclima.ro/editura.php
mailto:office@bioclima.ro


3 
 
 
 

 
 
 
 
Cuprins  
 

1. INTRODUCERE 
2. DEFINIȚII ALE TALASOTERAPIEI 
3. ORIGINEA ȘI ISTORICUL TALASOTERAPIEI 
4. COMPONENTELE TALASOTERAPIEI 
5. CERCETARI ȘTIINȚIFICE ÎN TALASOTERAPIE 
6. STUDII CLINICE ÎN TALASOTERAPIE 
7. TALASOTERAPIA ȘI TURISMUL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
Pentru început, să ne aducem aminte că primele noastre 9 luni de viață au avut 

loc într-un mediu acvatic, reprezentat de lichidul amniotic, ale cărui proprietăți ne 
aduc cumva aproape de cele ale mediului marin. O abordare evoluționistă are cu 
siguranță un punct de plecare în acest aspect și nu vom putea ignora bucuria și 
entuziasmul pe care le simțim oricând, mai apoi, în acest mediu.  

 

 
 
Talasoterapia are multe aspecte în comun cu balneoterapia, dar și câteva 

caracteristici distinctive ce decurg în primul rând din utilizarea în scop terapeutic a 
factorilor de mediu aflați în conexiune cu litoralul marin sau oceanic. 

Sănătatea nu este doar absența bolii sau infirmitatea, ci o stare de bunăstare 
fizică, mentală și socială. În acest context, dobândirea și menținerea sănătății fizice și 
mentale este considerată „o componentă a calității vieții”. 

Oamenii moderni, copleșiți de rezolvarea problemelor profesionale și personale, 
adesea își neglijează propria sănătate, dar pentru toate acestea există o alternativă 
viabilă, și anume turismul de sănătate sau turismul balnear. 

Segmentul balnear aparține pieței turismului de sănătate, împreună cu turismul 
medical, talasoterapia, hidroterapia,welness / spa și fitness. Turismul balnear este una 
dintre formele cu traficul turistic constant având o clientelă relativ stabilă și care 
contribuie la creșterea coeficienților de utilizare a capacității de cazare, dar și la 
obținerea unor venituri medii mai mari pe zi / turist. 

În talasoterapie, apa de mare este utilizată și caracterizată prin conținutul său 
ridicat de minerale, densitatea ridicată și compoziția sa chimică bogată în cloruri de 
sodiu în principal, în afară de magneziu, calciu, potasiu și iod, împreună cu peloizii 
marini cunoscuți sub numele de vară. Aceste aplicații includ aplicarea lor cu 
expunere sistematică la soare, aplicare totală sau parțială a nisipului de mare cald și 
climatoterapie marină (bazată pe atmosferă), temperatură, umiditate, vânt, presiune 
aer etc. 
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2. DEFINIȚII ALE TALASOTERAPIEI 
Dicționare explicative 
talasoterapie sf [At: SCÎNTEIA, 1962, nr. 5547 / S 

și: (înv) ~azo~ / Pl: ~ii / E: fr thalassotherapie] Tratament care constă în băi de 
mare asociate cu aer marin, practicat în vindecarea unor boli ca reumatismul 
cronic, sinuzita etc. - sursa: MDA2 (2010) 

 
TALASOTERAPÍE s. f. Tratament terapeutic care constă în băi de mare 

asociate cu aer marin, folosit în boli ca reumatismul cronic, sinuzita etc. 
[Var.: talazoterapíe s. f.] – Din fr. thalassotherapie. - sursa: DEX '09 (2009) 

  
 TALASOTERAPÍE s. f. Tratament terapeutic care constă în băi de mare 

asociate cu aer marin, folosit în boli ca reumatismul cronic, sinuzita etc. 
[Var.: talazoterapie s. f.] – Din fr. thalassothérapie. - sursa: DEX '98 (1998) 

  
TALASOTERAPÍE s.f. Tratament prin băi și prin aer de mare. [Gen. -iei. / 

< fr. thalassothérapie, cf. gr. thalassa – mare, therapeia – tratament]. sursa: DN 
(1986) 

  
TALASOTERAPÍE s. f. tratament medical prin acțiunea mării sau a 

climatului marin. (< fr. thalassothérapie) - sursa: MDN '00 (2000) 
  
talasoterapíe s. f. (med.) Tratament medical în climat marin, prin băi de 

mare în special ◊ „Regizorul francez A.J. turnează în momentul de față, pe malul 
Atlanticului, «Tratament de șoc», film în care se preconizează un tratament al 
maladiilor psihice [...] talasoterapia.” Cont. 17 XI 72 p. 5. ◊ „În talasoterapie rolul 
principal revine băilor de mare, dar desigur acestea sunt combinate cu helio- și 
aeroterapia, care la un loc constituie complexul binecunoscut sub denumirea de 
cură helio-marină.” Sc. 7 VIII 77 p. 4; v. și nămoloterapie [scris și talazoterapie] 
(din fr. thalassothérapie;) - sursa: DCR2 (1997), furnizată de Editura Logos 

  
TALASOTERAPÍE f. Metodă terapeutică de folosire a factorilor 

climaterici maritimi în scop profilactic sau curativ. [G.-D. talasoterapiei] 
/<fr. Thalassothérapie - sursa: NODEX (2002) 

  
TALASO - „mare, ocean; marin, pelagic”. ◊ gr. thalassa „marea” 

> fr. thalasso-, germ. id., engl. id., it. talasso- > rom. talaso-. □ ~crație (v. -
crație), s. f., putere întemeiată pe supremație maritimă; ~fil (v. -fil1), adj., 
(despre plante) care crește în apa mărilor; ~fite (v. -fit), s. f. pl., 1. Alge 
marine. 2. Plante maritime; ~fobie (v. -fobie), s. f., teamă patologică de valurile 
mării; ~geneză (v. -geneză), s. f., procesul de formare a mărilor și 
oceanelor; sin. talatogeneză; ~grafie (v. -grafie), s. f., descriere a mărilor și 
oceanelor; ~id (v. -id), adj., (despre specii animale marine) care a pătruns în 
apele dulci prin migrație; ~metru (v. -metru1), s. n., sondă marină; ~terapie (v. -
terapie), s. f., utilizare terapeutică a băilor de mare și a climatului 
marin; ~toci (v. -toc), adj., s. m. pl., (pești) care migrează din fluvii în mare, în 
vederea reproducerii. - sursa: DETS (1987) 

https://dexonline.ro/sursa/mda2
https://dexonline.ro/sursa/dex09
https://dexonline.ro/sursa/dex
https://dexonline.ro/sursa/dn
https://dexonline.ro/sursa/dn
https://dexonline.ro/sursa/mdn00
https://dexonline.ro/sursa/dcr2
https://dexonline.ro/spre/logos
https://dexonline.ro/sursa/nodex
https://dexonline.ro/sursa/dets
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Ce este talasoterapia? 
 
Termenul talasoterapie provine din cuvântul grecesc thálassa (θάλασσα) care 

înseamnă mare sau ocean și cuprinde multe tratamente bazate pe apă de mare în 
terapii relaxante și revigoritoare, cum ar fi băi hidro, spray cu jet și împachetări 
generale sau parțiale. Tratamentele pe baza remediilor legate de mediul marin sunt 
destul de frecvente în Europa și sunt utilizate atât în turismul de wellness, cât și în 
turismul medical. Talasoterapia acoperă un spectru larg, de la tratamentul medical al 
bolilor cronice, precum 
bolile respiratorii sau ale 
pielii, până la profilaxia 
persoanelor sănătoase. Dacă 
doriți să vă relaxați și să vă 
răsfățați, acesta este unul 
dintre cele mai bune moduri 
de a face acest lucru. 
Talasoterapia folosește apa 
de mare naturală, cu toate 
beneficiile și nutrienții săi 
pentru piele, pentru 
revigorare și pentru 
destresare. 

Multe tratamente au primit eticheta de talasoterapie deși nu toate merită această 
calitate. Din cauza succesului său recent, termenul a fost uzurpat pentru a indica așa-
numitele tratamente „spa”. Cel mai bine ar fi să limităm utilizarea la tratamente de pe 
litoral, care apelează la factorii climatici, scăldarea în apa de mare, impactul valurilor, 
produse marine (de ex., produse algale), medicamente cu apă de mare. 

Talasoterapia reprezintă aplicarea în scopuri terapeutice a proprietăţilor 
climatului marin, ale apei de mare, ale nămolurilor marine, ale nisipului de pe 
litoralul marin şi ale algelor marine. Principalele indicaţii ale talasoterapiei sunt 
reumatismele degenerative (artroza), durerile vertebrale cronice, unele tulburări 
ginecologice de origine funcţională (congestia micului bazin, scurgeri menstruale 
dificile şi dureroase sau neregulate, raporturi sexuale dureroase), tulburări gingivale 
(iritaţii sau congestii ale gingiilor, dezosare (dezvelirea porţiunii radiculare a unui 
dinte în urma retractării ţesutului gingival) sau dermatologice (psoriazis), stări de 
oboseală fizică sau psihică, convalescenţe, sechele ale traumatismelor şi cele 
chirurgicale.  

Talasoterapia acoperă un spectru larg, de la tratamentul medical al bolilor 
cronice, cum ar fi bolile respiratorii sau ale pielii, până la profilaxia la persoanele 
sănătoase. Este, de asemenea, o componentă a programelor de wellness.  

Conform specialiștilor în talasoterapie, indicarea în aceste cazuri constă în 
tonifierea și îmbunătățirea stării fizice. 

Toată lumea cunoaște efectele benefice ale mării asupra stării de bine. Dar, mai 
puțini cunosc calitățile curative ale apei de mare și ale climatului marin. Pentru a 
beneficia cât mai eficient de acestea, se impune ca serviciile oferite în centrele de 
talasoterapie să fie unele de înaltă calitate. 
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După criterii ale ESPA (Asociația Europeană a SPA-urilor), cu scopul de a 
oferi o definiție europeană uniformă a termenului de talasoterapie și pentru a garanta 
standarde de calitate ridicate, stabilind termenul ca nume de marcă, talasoterapia se 
definește astfel: 

Termenul de talasoterapie se utilizează numai dacă sunt îndeplinite următoarele 
definiții și condiții preliminare și sunt oferite sau luate următoarele măsuri: 

1. Definiție: Talasoterapia este un plan integrat pentru terapie, prevenție și 
promovare a sănătății. Planul va fi implementat pentru indicații definite în cadrul 
îngrijirii medicale și cu participarea personalului expert calificat. 

2. Locație terapeutică imediat lângă mare. Talasoterapia trebuie efectuată în 
locuri în care climatul maritim 
are un efect imediat. 

3. Apa de mare. Marea va fi 
folosită pentru scăldat în ape 
naturale. Apa de mare adecvată, 
care este atrasă local, trebuie 
utilizată pentru inhalare și / sau 
îmbăiere, de exemplu într-o cadă 
sau o piscină. 

4. Produse marine. Este 
posibil să folosiți nămol sau alge 
etc. pentru diferite aplicații. 

5. Aer de mare cu alergen scăzut și curat. Calitatea aerului trebuie să garanteze 
că șederile prelungite în aer liber vor reprezenta un factor de ușurare. 

6. Helioterapia. Radiația solară naturală va fi utilizată în principal pentru 
helioterapie. În condiții meteorologice adverse, iradierea artificială UV poate 
suplimenta helioterapia. 

7. Expunerea la terapie pentru climă și mișcare. Expunerea la terapie cu climă și 
mișcare trebuie efectuată în regimuri fixe în zona apropiată de țărm. 

8. Măsuri asociate de promovare a sănătății. Măsurile de sănătate asociate, care 
pun accentul pe relaxare, schimbarea nutriției și exerciții fizice trebuie efectuate 
pentru a îmbunătăți starea fizică generală. 

Criteriile menționate mai sus reprezintă standarde minime, adică pot fi 
completate cu măsuri suplimentare, cum ar fi ofertele de specialitate locale. 

Aceste criterii au fost redactate de un grup de lucru al Comitetului pentru 
talasoterapie al Asociației Spa-urilor Germane (V. Harms, MD, H. Schuh, MD, prof. 
C. Stick, MD) și au fost discutate în cadrul unei sesiuni plenare a Primei Conferințe 
Europeane privind Talasoterapia de la Rostock Warnemünde din 12 ianuarie 2002. În 
proiectul de față au fost luate în considerare sugestiile făcute de participanții 
internaționali. In Germania, notiunea de talasoterapie are diferite acceptiuni. De 
aceea, Asociatia Germana de Talasoterapie a stabilit anumite criterii de existenta a 
centrelor de talasoterapie.  

Talasoterapia provine din cuvântul grecesc pentru ,,mare” și se referă la 
utilizarea medicală a proprietăților benefice ale mării (printre care se numără climatul 
de coastă, apa de mare, nămolul marin, algele marine, nisipul și alte substanțe extrase 
din mare) într-un scop preventiv și de remediere. 
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Calitățile curative ale apei de mare și ale climatului marin au fost folosite în 
scopuri terapeutice încă din vremurile romane; în prezent, talasoterapia este văzută ca 
un veritabil ajutor pentru starea de sănătate. 

Pe lângă refacerea forțelor, grija de sine și 
reducerea stresului, talasoterapia ajută la găsirea 
unei stări de armonie între corp și spirit, precum 
și la rezolvarea unor probleme specifice, cum ar 
fi: tonusul muscular, tulburările de somn, 
circulația sanguină, artrita, menopauza sau 
tulburări ale sistemului respirator. 

Talasoterapia oferă o gamă largă de 
pachete: băi de nămol și apă de mare, dușuri 
subacvatice, hidromasaj, aromoterapie, inhalații 
și băuturi specifice, împachetări cu alge marine 
și nămol. Toate acestea există pentru a ajuta readucerea corpului la o stare de calm 
corespunzătoare. 

Pentru ca un tratament să aibă efect, este important să fie urmate sfaturile 
profesioniștilor calificați, iar scopul standardelor elaborate de aceștia este de a asigura 
servicii de bună calitate în centrele de talasoterapie cu tratamente susținute 
întotdeauna de opinia medicală. 

Aceste standarde internaționale stabilesc cerințele pentru furnizarea de servicii 
în centrele de talasoterapie, utilizând efectele benefice ale mediului marin, în scopuri 
curative sau preventive, având ca obiectiv asigurarea: 

• serviciilor de bună calitate, care răspund 
nevoilor implicite și explicite ale clientului; 

• respectării conceptului de talasoterapie; 
• implementării principiilor de igienă și 

securitate; 
• confortului clienților. 
Standardele sunt complexe și acoperă toate 

aspectele specifice serviciilor de talasoterapie și 
cuprinzând cerințe privind: 

• instalațiile și echipamentele necesare în zonele de servicii generale, zonele 
tehnice, zonele de îngrijire și zonele pentru personal; 

• instalațiile și echipamentele de iluminare și ventilație, încălzire și 
condiționarea aerului, alimentare cu apă potabilă și tratarea apei de mare 
reziduală; 

• calificările și pregătirea profesională a personalului medical și paramedical, 
tehnic, administrativ și alte categorii de personal; 

• elementele de îngrijire: apa de mare, algele marine și nămolul marin; 
• sistemele de igienă, care pleacă de la cerințele privind accesul la centrul de 

talasoterapie și controlul calității materiilor prime, până la mentenanță și 
curățenie (plan de curățare și dezinfectare, monitorizare, managementul 
deșeurilor, managementul lenjeriei etc.); 

• serviciul de relații cu clienții, referitoare la informare și reclamații; 
• procesele suport. 
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TALASOTERAPIA ARE EFECTE BENEFICE LA ORICE VÂRSTĂ 
Talasoterapia este un procedeu de terapie alternativă, adjuvantă, de tratament, 

care folosește apa de mare, nămolul marin, nisipul, climatul marin, algele marine și în 
anumite afecțiuni chiar soarele. Talasoterapia este ideala pentru cei ce iubesc marea, 
vor sa se relaxeze si, totodata, sa faca ceva pentru sanatatea lor.  

Totuși o cura marina nu este benefica oricui. Cei ce sufera de alergie la iod si 
de hiperactivitate a glandei tiroide nu trebuie sa faca impachetari cu alge sau să ia 
preparate pe baza de alge. Daca exista boli ale venelor, procedeele cu apa fierbinte 
nu sunt recomandate. Cei care sufra de boli ale inimii, tumori sau boli de 
rinichi trebuie sa renunte complet la acest tip de terapie. 

Talasoterapia acționeaza direct in urmatoarele cazuri: dureri de oase si 
articulatii, reumatism, contracturi musculare, accidentari sportive, boli de piele, boli 
ale cailor respiratorii și actioneaza indirect in 
urmatoarele cazuri: stari de stres si epuizare, 
intarirea sistemului imunitar. La noi în țară, apa de 
mare conține clor, sodiu, magneziu și sulf, într-o 
proporție benefică pentru organismul uman, 
oligoelemente (zinc, titan, cobalt, iod, crom) și alge 
marine, care pătrund până în țesuturile organismului 
și favorizează anumite procese de vindecare și 
diverse tratamente. 

Această terapie se adresează, în mare parte, tuturor persoanelor, de la copii mici 
până la vârsta a treia, cu diverse patologii. Ajută foarte mult la dezvoltarea 
copiilor, stimulând metabolismul calciului și al sistemului neuroendocrin, având 
efecte benefice și în cazul copiilor care suferă de rahitism. 

La vârsta a treia, în special, este indicată în patologii reumatismale: 
– reumatisme degenerative 
– boală artrotică 
– spondilita anchilozantă 
– în stările de convalescență după diverse boli,  
– în stări de stres, de oboseală fizică, de oboseală psihică 
– pentru boli de piele (pitiriazis, psoriazis, eczeme uscate) 
– în anumite forme de astm și alte boli respiratorii cronice (rinosinuzită, 

rinofaringită, bronșită) 
– pentru relaxarea și revigorarea organismului și în profilaxia altor boli. 
Talasoterapia prezintă contraindicații mai ales pentru vârstnici, în general în 

bolile serioase cardiovasculare: 
– hipertensiuni moderate și mari 
– după infarct miocardic normal, pentru că la acest tratament se stă foarte mult 

în aer liber și soarele dăunează. 
Trebuie evitată și în cazul unor boli infecțioase acute: 
– în tuberculoza evolutivă 
– în unele faze de psihoză sau depresii 
– în unele forme de tulburări care țin de patologia psihiatrică. 
La noi în țară, talasoterapie se face la Techirghiol, Eforie Nord, Mangalia, 

precum și în diverse hoteluri de pe litoral. 

http://www.academiapacientului.ro/abc/tulburari-ale-tractului-urogenital/
http://www.academiapacientului.ro/abc/tulburari-ale-tractului-urogenital/
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Indicatii si contraindicatii  
Principalele indicatii ale talasoterapiei sunt reumatismele degenerative 

 (artroza), durerile vertebrale cronice, unele tulburari ginecologice de origine 
functionala  (congestia micului bazin, scurgeri menstruale dificile si dureroase sau 
neregulate, raporturi sexuale dureroase), tulburari gingivale (iritatii sau congestii 
ale gingiilor, desosare - dezvelirea portiunii radiculare a unui dinte in urma retractarii 
tesutului gingival sau dermatologice (psoriazis), stari de oboseala fizica sau psihica, 
convalescente, sechele ale traumatismelor si cele chirurgicale. 

Contraindicatiile privesc bolile infectioase in perioada acuta, tulburarile 
cardiovasculare, hipertiroidia sau alergia la iod, hipertensiunea arteriala, afectiunile 
otorinolaringologice (otita, sinuzita, laringita etc.), cancerele si unele boli ale pielii. 

Durata ideala a unei cure de talasoterapie este de 7 pana la 12 zile, astfel 
incat organismul sa aiba timpul sa asimileze oligoelementele in ziua sosirii sale la mare, 
subiectul trebuie sa fie supus unei vizite medicale care va stabili eventualele 
contraindicatii la cura si va preciza natura, ritmul si intensitatea procedurilor.  

Pentru o repunere in forma, sunt propuse, in general, patru dintre urmatoarele: 
bai, hidromasaje, dusuri, impachetari cu namoluri marine sau cu alge, reeducarea in 
piscina etc.; ele sunt alternate dimineata si dupa-amiaza. 

Tehnici din talasoterapie 
Procedurile aplicate intr-un centru de talasoterapie sunt asemanatoare celor care 

se practica in statiunile termale. 
- Algele marine se folosesc sub forma de pudra sau de extract lichid, in bai sau 

in aplicatii locale (impachetari, de 
exemplu). 

- Namolurile marine sunt fie 
amestecate cu baile de apa de mare, 
fie utilizate in aplicatii locale 
(impachetari) la o temperatura de 35-
35 grade Celsius, mentinuta 
constanta cu ajutorul unei foi 
de aluminiu sau al unei iradieri cu 
radiatii infrarosii. Pielea este in 
prealabil bine umezita si frictionata 
pentru a inmuia stratul cornos si pentru a creste temperatura corpului.  

- Climatul marin (aer curat, bogat in iod) sunt, in functie de tara si de regiune, 
calmante sau stimulante, chiar 
revigorante. 

- Apa de mare nu trebuie sa 
fie nici reconstituita, nici 
transportata, nici nu trebuie sa fi 
suferit un tratament fizic (radiatii) 
sau chimic (adaugare de dor). Ea 
se utilizeaza la o temperatura intre 
20 si 40 grade Celsius, pe cale 
externa (dusuri, bai) sau interna 
(irigatii bucale sau vaginale, 

http://www.sfatulmedicului.ro/Reumatisme-degenerative/reumatismele-degenerative-artroza-si-spondiloza_1653
http://www.sfatulmedicului.ro/Reumatisme-degenerative/artroza-a-importanta-exercitiului-fizic_1668
http://www.sfatulmedicului.ro/Diverse/tratamentul-durerii_5022
http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatatea-mentala/tulburarea-reactiva-de-atasament_59
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/congestie_735
http://www.sfatulmedicului.ro/Afectiuni-ale-sanilor/scurgerile-mamelonare-a-semnifica-rar-o-boala-grava_1177
http://www.sfatulmedicului.ro/Ciclul-menstrual/tratamentul-durerilor-menstruale-dismenoree_1056
http://www.sfatulmedicului.ro/Sex-si-erotism/compatibilitatea-sexuala_700
http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatatea-mentala/tulburarea-reactiva-de-atasament_59
http://www.sfatulmedicului.ro/Afectiunile-gingiilor/bolile-gingiilor-gingivita-si-paradontopatia_398
http://www.sfatulmedicului.ro/Afectiunile-gingiilor/bolile-gingiilor-gingivita-si-paradontopatia_398
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http://www.sfatulmedicului.ro/Infectiile-urechii/otita-la-copil_197
http://www.sfatulmedicului.ro/Sinuzita/sinuzita-infectia-sinusurilor_490
http://www.sfatulmedicului.ro/Afectiunile-laringelui/laringita_481
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http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/oligoelement_6104
http://www.sfatulmedicului.ro/analize/lichid-de-ascita-determinari-biochimice_396
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aerosoli, bauturi, injectii subcutanate). Baia de apa de mare, facuta individual, la o 
temperatura de 34 grade Celsius este elementul de baza al curei. Din cauza densitatii 
apei, corpul este mult mai usor in apa sarata decat in apa dulce. Senzatia de 
imponderabilitate care rezulta de aici usureaza mobilizarea si gimnastica acvatica. Cu 
o durata de aproximativ 20 minute, baia trebuie sa fie urmata de o perioada cel putin 
egala de odihna. Dusul sub jet de apa se face in pozitia in picioare sau asezat. El este 
tonic daca se aplica la o temperatura mai scazuta - intre 20 si 30 grade Celsius - si cu 
presiune mare, sedativ daca este aplicat la o temperatura mai ridicata - de la 36 la 38 
grade Celsius - si cu presiune joasa, cu un jet foarte larg (dus-manta). Dusul cu 
aspersiune, ori "dusul orizontal", se face stand culcat pe burta sau pe spate. El poate fi 
asociat cu un masaj manual. 

- Nisipul de mare este utilizat in mod obisnuit in plin aer sub forma de bai de 
nisip asociate cu bai de soare (helioterapie). 

Rezultatele talasoterapiei 
Curantul poate resimți o oarecare 

oboseala, absolut normala, spre a cincea zi. 
El cunoaste o stare de a se simti bine inca din 
primele zile, dar mai ales dupa 15-20 zile 
incepe sa simta efectele benefice ale curei, 
care persista apoi pentru o perioada care 
poate dura 6 luni. 

Talasoterapia (de la grecescul 
„thalassa" = mare) este o terapie naturala, ce 
consta in folosirea, in scopuri terapeutice, 
tamaduitoare si de refacere, a apei marine combinate cu soarele, cu climatul marin si 
cu produse de origine marina ( alge bogate in proteine si namol bogat in minerale). 

Englezul Charles Russel a fost prima persoana din timpurile apropiate care a 
vorbit despre efectele benefice ale apei si climatului marin, in lucrarea sa din 1753, 
intitulata “Utilizarea apei de mare”, dar termenul de talasoterapie a fost prima oara 
mentionat de francezul Bonnardiere la sfarsitul secolului al XIX - lea. Climatul marin 
caracteristic Mãrii Negre este perfect pentru talasoterapie, ceea ce a facut ca in 1903 
sa fie construit primul sanatoriu maritim din tara noastra la Eforie Sud. Specialistii 
susţin cã bãile de mare asociate cu aerul marin reîntineresc celulele şi pielea şi au un 
efect revigorant asupra organismului, fiind o modalitate eficienta de atenuare a 
stresului, a nervozitatii si oboselii cronice. 

Talasoterapia este de asemenea și o cale de detoxifiere si remineralizare, pielea 
permitand microelementelor din 
mediul marin - în special ionii de 
calciu, magneziu, potasiu si iod - 
sã pãtrundã si sa reechilibreze pe 
cale naturala structura corporala, 
mai ales cand temperatura apei 
este caldã. Transferul este cu atat 
mai eficient cu cat apa marii are o 
temperatura de peste 23 - 25 de 
grade Celsius. 
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Baile terapeutice se fac numai atunci cand temperatura apei marii are cel putin 
18 grade Celsius, iar cea a aerului minim 20, cu conditia ca ziua sa fie însorita. Ca să 
aiba efect, o ședinta de masaj gratuit facută de valuri trebuie sa dureze minimum 20 
minute și trebuie repetata timp de 5 -7 zile. Fizioterapeuții recomanda chiar 
„alergatul” în apa până la brau, exercițiu preluat din programele complexe de 
recuperare medicala. 

Alte efecte ale talasoterapiei: 
- Are un rol benefic în profilaxia a numeroase 

boli ca și în convalescențã dupã diferite boli 
infecțioase. 

- Are rezultate evidente în bolile reumatismale 
inflamatorii cronice si mai ales în poliartrita 
reumatoida si spondilitã anchilozanta, 

- Influenteazã favorabil o serie de boli 
inflamatorii ginecologice cronice prin normalizarea 
functiei hipofizare. 

Atentie: Persoanele cu hipertensiune arteriala 
si cele cu insuficienta cardiaca vor realiza 
talasoterapie doar dupa ce vor consulta medicul 
specialist. 

Reținem așadar că Talasoterapia înseamnă 
Aplicarea in scopuri terapeutice a proprietatilor 
climatului marin, ale apei de mare, ale namolurilor 
marine, ale nisipului de pe litoralul marin si ale algelor marine. Apa marii este 
o apa sarata (aproximativ 35 grame de sare la litru) care gazduieste numeroase 
elemente vii, vegetale (fitoplancton) si animale (zooplancton). 

Există întotdeauna riscul, atunci când crezi că talasoterapia este un panaceu 
universal și, de multe ori, centrele de talasoterapie nu menționează și contraindicații. 
Talasoterapia nu trebuie luată în considerare pentru persoanele alergice la iod sau 
care suferă de boli infecțioase, evolutive și contagioase și nici nu este indicată în 
cazurile de scurgere dermatitică; Același lucru este valabil și pentru persoanele care 
suferă de incontinență, hipertensiune arterială sau au avut recent un infarct. De 
asemenea, pe lista de contraindicațiilor se află pacienți cu reumatism inflamator, 
probleme cardiace, tulburări renale decompensate sau care suferă de anumite 
afecțiuni hipertiroidiene. 

Deja în perioada clasică medicii și producătorii de medicamente priveau marea 
ca pe o sursă de remedii. Surse terapeutice din mări și oceane sunt multe plante și 
animale care oferă ingredienți utilizabili în tratamentele medicale (Gruber, 1968). 
Pește, stridii și midii furnizează fier în dieta umană. Uleiul de ficat de cod și uleiul de 
somon au importante utilizări medicinale. Numeroase alte animale, care se situează 
mai jos pe scara evoluției, sunt surse de produse farmaceutice. Didemnin-B, 
diazonomidă-A, dolastin-10 și discodermolidă sunt toți compușii potențiali care pot 
combate cancerul derivat din organismele marine care trăiesc în ecosistemele 
recifilor de corali. 

Valoarea medicală și farmaceutică a produselor marine a fost dovedită științific 
(Charlier, 2002; Gruber, 1968). Organismele obișnuite produc compuși chimici - și 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/terapeutica_2469
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/apa_2840
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/apa_2840
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/apa_2840
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/sarea-in-exces-afecteaza-sanatatea_1493
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peste 6000 de compuși unici au fost izolați cu sute care furnizează medicamente - cu 
proprietăți antivirale, antibacteriene și antifungice. Bryozoan Bugula neritina 
produce bryostatin-1, un potențial agent anticancer, Pseudopterogorgia elisabethae, 
un coral corporal moale, cunoscut popular ca biciul mării din Caraibe, produce 
pseudopterozine antiinflamatorii (Arehart, 1969). Compușii găsiți în acest coral 
moale au accentuat procesele de vindecare a pielii umane și sunt folosiți în produsele 
de îngrijire a pielii (Bologa și colab., 1999; Charlier, 1990; Charlier și Lonhienne, 
1996; Woodcock și Blanchard, 1957). Firmele farmaceutice franceze și germane 
comercializează flacoane de apă de mare tapetate la 50 km adâncimi de până la 20 
m. Se afirmă că aceste ape, atunci când sunt purificate, asigură remedii pentru 
problemele gastrice. Cu o salinitate redusă, apa rămâne totuși bogată în magneziu și 
alte oligoelemente, fără cloruri și seamănă îndeaproape cu plasma sanguină. Pâine, 
biscuiti și paste făinoase făcute cu apă de mare sunt comercializate în Franța, 
Germania și Olanda. 

Unii cercetători entuziaști s-au aventurat în 1998 că sursele marine ar putea fi 
principala sursă de medicamente noi pentru următorul deceniu. ”recifele de corali 
furnizează componentele structurale necesare pentru repararea osului uman. Pe lângă 
faptul că duce la economii în zilele de spitalizare și în consumul de farmaceutice care 
beneficiază de sistemele de asigurare și individuale și veniturile din turism, 
talasoterapia și balneologia sunt și mari angajatori. 

Veniturile pot fi, de asemenea, generate de produse conexe, pentru sănătate sau 
cosmetice: Universitatea din California a încasat în drepturi pentru pseudopterozine 
brevetate peste 1.200.000 USD, iar firmele de cosmetice au strâns câteva milioane. 
Concluzii destul de similare au fost obținute, în studiile germane despre aceleași 
teme (Anonymous, 1999a, 1999b; Falkenbach, 2000; Pratzel și Schnitzer, 1992; Ro- 
senkranz, 1997; Sulinek și Schoenfeld, 1996; Tink et al., 2000). Studiile strict 
economice sunt verificate în mod corespunzător în raport cu un studiu academic 
imparțial și dezinteresat (Meg-gen, 1999; Stoyke, 1997). Departamentul de medicină 
hidrologică și clinologică al facultății de medicină a Universității Nancy a fost 
realizat de un proiect științific amănunțit și rezultatele făcute publice în iulie 1999. 
Concluziile sunt pozitive și îndoieli cu privire la valoarea tratamentelor termice 
puternic contestate.  

Evenimentele de termalism care a avut loc în Toulouse, Franța, în mai 1999 (ale 
cărui lucrări au fost publicate în iunie 1999) confirmă dimensiunea medicală a 
acestuia. Astfel, pozițiile deținute din 1996 par a fi adecvate (anonim, 1997; 
Boulange´, 1995a, 1995b; Collin, 1997). Mai mult, statisticile arată o scădere 
substanțială susținută a frecvenței șederilor spitalicești ale pacienților care au făcut o 
cură și, după cum s-a menționat, în consumul de medicamente de către aceiași 
pacienți. Deja în anii șaizeci, Bulletin de l’Hoˆpital de Trouville se adăugase la bolile 
(reumatism, artrită, obezitate, dureri de spate etc.) (Guillemin, Constant și 
Boulange´, 1994) susceptibile de a fi tratate printr-o terapie talasică lumbago, știință, 
nevralgie, insomnie, palpitație, celulită, dispepsie și colită cronică. Efectele 
tratamentelor talasoterapice au fost reconfirmate recent într-un studiu realizat pe 
Guillemin și colab. (Guillemin, Constant și Boulange´, 1994). Bolile de inimă și 
afecțiunile pulmonare au fost, de asemenea, listate ca prezentând îmbunătățiri după 
tratamentul talasoterapiei (Bogutskiy et al., 1977; Schuzeze, 1976). 
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3. ORIGINEA ȘI ISTORICUL TALASOTERAPIEI 
Balneoterapia (latină: Balneum, baie) se referă 

la utilizarea medicală a apei, spre deosebire de 
utilizarea ei recreativă. Este dificil de identificat 
originea exactă a primelor tratamente balneare și spa. 
A fost practicată de grecii antici, babilonieni și 
mesopotamieni. Homer și alți scriitori clasici arată că 
grecii se scăldau într-o varietate de băi sociale încă 
din 500 î.Hr., inclusiv băi cu aer cald cunoscute ca 
„laconica”.  

Conform unei legende din secolul al XIX-lea, 
utilizarea apei de mare în scopuri medicale s-ar 
datora egiptenilor care au observat un ibis constipat 
folosind ciocul său lung, încărcat cu apă de mare. 
Nici un scriitor, altul decât Pliniu cel Bătrân (23–79) 
(Breton, 1968; Pliniu, 1966) se presupune că putea 
raporta o astfel de poveste. 

Romanii au fost responsabili pentru popularitatea și răspândirea balneoterapiei 
în alte părți ale lumii. Soldații romani au căutat băi fierbinți pentru a se recupera după 
luptele prelungite. Băile erau denumite „aquae”. 
Conceptul de spa a înflorit odată cu utilizarea 
continuă a izvoarelor majore chiar și după declinul 
Imperiului Roman. 

Când discutăm despre istoria balneologiei, nu 
ne dăm seama cu adevărat cât datorează cultura 
noastră occidentală civilizațiilor clasice. Este de 
necontestat faptul că acele ape de izvor medicinale, 
bogate în minerale, cu diferite caracteristici 
senzoriale (miros, culoare, gust sau temperatură), 
au fost întotdeauna utilizate empiric și recunoscute 
proprietățile de sănătate ale acestor resurse.  

Cu toate acestea, fenomenul balnear așa cum îl cunoaștem astăzi, s-a legat „nu 
numai de conceptele medicale privind utilizarea terapeutică a apelor minerale 
medicinale și eficiența lor (...), dar și de o filozofie sau cultură a apei, o căutare a 
sănătății, iar sănătatea dintr-o sursă naturală” (Mourelle 2009), este adânc 
înrădăcinată în epoca clasică și, în esență, 
în epoca romană (Jackson 1990).  

Atunci când utilizarea acestor ape era 
legată de anumite boli, aceste proprietăți 
curative fiind de obicei verificate prin 
ritualuri și religie, ele au avut un rol 
terapeutic din ce în ce mai specific. Acest 
fapt nu e demonstrat doar de tratatele 
medicale și alte surse scrise, ci și de 
numeroasele rămășițe arheologice găsite 
în jurul acestor izvoare. 
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În această privință, deși noțiunea de spa a fost frecventă în multe culturi și, cel 
mai semnificativ, în Grecia Antică și Roma, o diferență marcantă poate fi găsită în 
timpul Imperiului Roman între acele facilități în care apa comună era folosită pentru 
igiena și plăcerea de zi cu zi, și acele infrastructuri și clădiri care au început să fie 
construite și dezvoltate în jurul principalelor izvoare minerale, deoarece beneficiile 
termice ale apelor minerale medicinale aveau deja conotații religioase atribuite lor, 
până în secolele ulterioare, când Medicina a fost dezvoltată în continuare și a adoptat 
o abordare mai deschisă .  

Abia în secolele I și II d.Hr., autorii precum Herodot (Orib. X, 4-5) sau Caelius 
Aurelianus (Cron. I, 1–4) au scris cu entuziasm despre proprietățile de sănătate ale 
apelor minerale în detaliu și au descris cum să utilizăm mai bine diferitele tratamente. 

După căderea Imperiului 
Roman de Apus, a existat o 
dispariție progresivă a clădirilor 
termale, un aspect general din 
cauza prăbușirii modelului 
urban existent până atunci. Deși 
mentenanța infrastructurilor 
igienice a scăzut și utilizarea 
acestor locuri a fost redusă - în mare parte datorită noilor imperii, cu alte percepții 
morale - apele minerale medicinale și utilizarea populară a acestora pentru tratamente 
de sănătate vor supraviețui până în zilele noastre. 

Decadența modelului termal creat în epoca romană nu a fost rezultatul 
neîncrederii față de aceste ape, ci 
modificării stilului de viață și al instalării 
unei lungi perioade întunecate de 
ignoranță din istoria omenirii, luminată de 
rare excepții. 

Astfel, utilizarea apei ca tratament 
pentru sănătate și îngrijire corporală a 
supraviețuit pe teritoriile care au fost 
cucerite treptat de civilizația arabă, ca și 
aprecierea pentru izvoarele balneare (spre 
deosebire de critica moralistă catolică), în 
ceea ce privește „aerul” lor igienic (al-
hamma¯m: spa-uri urbane, cu apă comună și o organizație similară cu balnea 
romană), ar căpăta o semnificație și o tradiție puternică, care continuă să fie adevărată 
în țările musulmane în prezent.  

De asemenea, izvoarele de ape minerale medicinale - de obicei reutilizând 
rămășițele vremii romane în jurul izvoarelor strategice - au fost luate în considerare, 
de asemenea, pentru proprietățile lor diferite de sănătate și monumentalitate, după 
cum se dovedește, de exemplu, în stațiunile balneare din Alhama de Granada sau 
Alhama de Murcia, în regiunea Iberică, printre multe altele. 

În teritoriul european, interesul pentru aceste surse de sănătate naturală a 
determinat utilizarea continuă a unor izvoare, atât de către monarhi care au investit în 
recuperarea unor instalații (încă din curtea lui Charlemagne), cât și de către 
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persoanele care utilizau aceste ape pentru tratamentul lor, având în vedere 
specializarea unora dintre aceste izvoare. Aceasta ar duce la primele cercetări, tratate 
și scrieri care, urmând tradiția clasică, urmăreau să fie ghizi care să arate posibilitățile 
terapeutice ale acestor izvoare, oferind reguli pentru utilizarea lor adecvată.  

Abia în secolele al XIV-lea și al XV-lea, un nou interes pentru aceste ape a 
devenit răspândit când principiile culturii clasice au fost studiate în detaliu în timpul 
Renașterii. Cercetătorii au căutat să înțeleagă formarea acestor ape și au analizat 
specificul tratamentului care ar trebui utilizat în fiecare dintre izvoarele termale 
(Mudry 2015). În această privință, stațiunile medievale (denumite balnei „locuri de 
baie”, ca practică esențială a terapiei termale) sunt menționate tot mai des în lucrările 
scrise, deoarece au fost construite noi instalații - în special timpuriu în teritorii cu o 
tradiție mai puternică, cum ar fi Italia sau Anglia, care au salutat un număr 
semnificativ de vizitatori de spa chiar și atunci (Routh și colab. 1996; Garcıa 2010; 
Nicaud 2015). 

Preocuparea pentru reglementarea utilizării și a terapiilor care tratează apele 
minerale și apele de mare se întoarce în Franța, de exemplu, chiar și în Louis XIV. 
Henri Besse de La Chapelle, adresându-se Academiei Franceze de Științe de doar 20 
de ani, în numele ministrului de stat al lui Louis, Michel-Francois Le Tellier, 
marchizul lui Louvois (1683-1691), care a condus Academia, a admonestat acel corp 
să studieze apele minerale și să desalinizeze apa de mare (la 30 ianuarie 1686).  

Figure 1. The name of the town of Spa, one of the earlist villes d’eau, viz. ‘‘water centers’’—visited by numerous crowned heads, became the byword to designate 
centers of thermalism and thalassotherapy throughout the world. (A) Spa in late medieval times (1612), (B) Spa views in post-medieval times showing the village and 
springs that were used in the earliest times (1743), (C) spring used by and named after Peter the Great of Russia (1840), (D) early evening stroll in the mid 19th 
century to and from a major spring (1860). 

Franța a adoptat în 1823 o ordonanță regală privind poliția apelor minerale  
(Ordonnance royale sur la police des eaux minerrales), fiind efectuată o inspecție 
obligatorie de către medici de apă; aceste inspecții au fost abolite în 1889. În 1856 a 
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fost adoptat un decret prin care apele minerale în Franța se declarau de utilitate 
publică și se delimitează un perimetru de protecție (Proces-verbal de reucademie 
Imperiale 1856 -  Range, citat în Lariviere, 1958). Un decret ulterior, la peste 100 de 
ani mai târziu (1960), a prezentat regulile de supraveghere a apei. Scriitorul francez 
Guy de Maupassant (1850-1896) și-a publicat piesele pe Mont Oriol - lângă Riom - 
și în Enval-les-Bains în 1887 și '' Sur l'eau '' în 1888 (Diverse buletine, Bundesar-
beitsgemeinschaft fur Reabilitare, 1999; Bundesministerium fur Gesundheit und 
Umweltschutz, 1985; Deutscher Ba¨ derverband eV și Deutscher 
Fremdenverkehrsverband eV, 1987; Hufner, 1994). 

Se menționează rar că Parisul era un centru termal. Izvoarele sunt comune în 
regiunea Ile-de-France. În Auteuil, faimos pentru cursele de cai, izvoarele au oferit 
tratament curanților, dar instalațiile au fost închise când metroul a fost extins până la 
Passy. Quartier Combat a fost aprobat pentru calitatea apelor sale în 1853. De 
asemenea, o parte din istoria termalismului din împrejurimile Parisului și destinațiile 
de excursii de duminică au fost Belleville, Montmartre, Termes, Batignolles și La 
Villette, care s-au dezvoltat în secolul al XIX-lea și a fost închis în 20. Existența 
thermae din Paris este evidențiată de numele străzilor apropiate de fostele lor locații, 
precum rue de la Source (Spring Street), rue de la Cure (strada Cure), rue des Eaux 
(Waters Street). 

În 1919, Franța a adoptat o 
lege care clasifica stațiunile 
climatice, centre de termalism și 
instituie turismul în general. 
Turismul de sănătate era la mare 
căutare. Trei ani mai târziu, o 
organizație profesională a grupat 
operatori într-o Federație de 
Termalism și Climatism și într-o 
Uniune a Federațiilor Sindicatelor 
de Inițiativă. În continuare, la 3 
aprilie 1942, în pofida celui de-al 
doilea război mondial, un decret al guvernului de la Vichy a adăugat sporturi de 
iarnă și alpinism și stațiuni de litoral (stațiuni balneare). Vichy, un centru balnear de 
renume mondial în centrul Franței, a fost locul în care guvernul Franței a luat refugiu 
după debarcarea militară din 1940. În sfârșit, în 1957, un alt decret a stabilit reguli și 
standarde pentru apele minerale.  

Alte țări, ca de exemplu Germania și Austria, au adoptat o legislație largă și au 
organizații profesionale care se ocupă de talasoterapie și termalism. 

Grija și interesul pentru ape minerale și marine nu au fost niciodată limitate la o 
singură zonă; o privire scurtă asupra toponimiei în diferite limbi produce o listă 
lungă de locuri care menționează izvoare, băi și altele asemenea: Aachen, Agua, 
Aqua, Ac, qui, Aix, Ax, Bad, Bains, Bani, Banya, Bath, Termi și așa mai departe 
(Falkenbach, 2001). Bath, în Cornwales, lăudat de documentarii Russell (Russell, 
1720) și Turner în secolul al XVIII-lea, a fost urmat destul de prompt de Brighton 
(1750), Hastings, Yarmouth, Turnbridge, Wells și Epsom (care a câștigat faimă cu 
sărurile sale). Literatura relevantă este prolifică, ca, de exemplu, eseuri, precum 
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Discursul despre băi și ape calde ..., dar și multe monografii, în special în secolul al 
XIX-lea, deseori scrise de medici, au fost părtinitoare către interesul propriu și au 
inclus pretenții exagerate cu privire la utilizarea benefică a apelor (Francois, 1999). 

Dezvoltarea termalismului modern a intrat apoi în culmea sa odată cu crearea de 
lucrări specifice în stațiunile termale și elaborarea de cataloage semnificative, care ar 
fi fundamentul studiilor ulterioare care să reia epoca de aur a timpurilor străvechi și 
să valorifice bogăția și abundența acestor izvoare 
calde ca surse de sănătate. Astfel, lucrările pe apele 
minerale medicinale au câștigat popularitate în 
esență pe teritoriul italian, datorită unor autori 
precum Savonarola (secolele XIV-XV) sau Andrea 
Bacius (secolul al XVI-lea), urmate de studii de 
cercetare mai specifice ale mai multor autori 
asupra apă în fiecare teritoriu sau oraș, care va 
deveni curent din secolul al XVI-lea și, în special, 
în secolul al XVII-lea, datorită și impulsului 
tiparului (Turner 1568; Cottereau du Closs 1671; 
Limo´n Montero 1697). 

În cadrul unei utilizări durabile a resurselor 
balneare, împreună cu ecoturismul responsabil, 
acest document încearcă o evaluare a dezvoltării 
centrelor de talasoterapie. Într-adevăr, afirmațiile 
privind rezultatele medicale sunt din ce în ce mai multe, iar ultimul deceniu a fost 
martor la includerea medicamentelor balneo-climatice și talasoterapeutice în 
programele unor colegii de medicină din universitățile europene, însoțite de 
recunoașterea lor ca specializare.  

Pe Marea Mediterană, Balaruc-les-bains are nu mai puțin de patru unități de 
talasoterapie / termală: două publice și două private. Romanii erau acolo în secolul al 
III-lea î.Hr. Grija și interesul pentru ape au fost semnificative, astfel încât galo-
romanii și-au numit bazilica Sancta-Maria-de-Acquis, un sanctuar recunoscut de un 
document papal al Papei Urban III (1120–1187) în 1187. Ceea ce a devenit Atena 
Balaruc de astăzi și Thermae Hesperides sunt, totuși, instalații moderne, deoarece 
instalațiile antice au fost abandonate. Micul pavilion existent a fost construit de o 
descendentă a autoarei franceze Marie de Rabutin-Chantal, marchiză a lui Sevvigne 
(1626-1696), care a reînviat practica în 1833. 

Ridicate în Masivul Central al Franței, ca și în Pirine, apele au fost de asemenea 
captate de romani, care au instituit un sistem foarte sofisticat de apeducte și altele 
asemenea. Au fost foarte atenți să nu irosească resursele prețioase, spre deosebire de 
contemporanii noștri! În regiunea Gard (estul Languedoc) termele contemporane 
sunt reînvierea așezărilor romane construite în jurul începutului erei creștine; 
faimosul Pont du Gard, care traversează râul Gard, un afluent al râului Rhône, nu 
este de fapt un pod, ci un apeduct roman care este încă vizibil. În Pirineii, de 
exemplu, la Montmaurin, romanii au construit vile încă din 350 î.Hr., iar un sistem 
termic a făcut parte din așezământul galo-roman de mai târziu.  

Împăratul Roman Caligula (12–41 d.Hr.) l-a trimis pe regele Irod (secolul I 
d.Hr.) și pe soția sa în exil la Comminges; exilii nu trebuie să fi suferit prea aspru din 
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captivitatea lor, întrucât zona a sprijinit cu respect 50.000 de locuitori care aveau 
teatru, forum, piață și terme, deja lăudate pentru calitățile lor de vindecare. La 
Barbazan și Salies-du-Salat și la Luchon, unde romanii au trăit timp de șase secole, 
vechile termene romane se bucură de o înviere remarcabilă. La Salies, cele mai 
mineralizate ape din toată Europa au fost redescoperite în 1850. 

Romanii au exploatat apele termale și au construit termele în toată Europa, de la 
băile din Caracalla ale Romei la cele de la Trier (Treˆves) (Germania), Lindesina (azi 
Bour-bonne-les-Bains) sau Plombieres - ambele în Franța - înainte de anul AD 100 
(Anonim, 1997; Boulange ', 1995a, 1995b; Collin, 1997; Guillemin, Constant și 
Boulange, 1994). Împăratul român Augustus - a cărui statuie împodobește centrul lui 
Plombieres - a venit acolo și la fel a făcut și numeroase figuri istorice, scriitori și 
filozofi, precum Diderot (1713-1784), Chateaubriand (1768-1840) și conducătorii și 
rudele lor Laetitia Bonaparte (mama lui Napoleon I), Napoleon III (1808-1872), 
Ludovic al XV-lea (1715–1704), Wilhelm al II-lea (1859-1941), 

Buchet, care descrie medicina și chirurgia din primul secol din Galia, se 
concentrează pe rolul apelor termale (Buchet, 1985), dar utilizarea apei de mare 
pentru scopuri terapeutice era cunoscută în Egipt, Franța, Italia și Grecia ca cu mult 
înainte de 3000 î.Hr.  

Nici talasoterapia nu a fost străină în arsenalul medical al timpurilor clasice. 
Cunoașterea și practica sa au fost răspândite de celți, gauli și, în special, de romani 
(Buchet, 1985). Bath, în 
Anglia (Aquae Sulis în epoca 
romană), și-a primit numele 
din obiceiul romanilor. 
Grecii au încredere 
considerabilă în puterea de 
vindecare a mării. Poetul 
grec Euripides (480–460 
î.e.n.) a scris „Marea 
restabilește sănătatea omului. 
”Filozoful grec Platon (428–
437) a susținut că„ Marea 
spală toate bolile omului”.  

În lumea occidentală, 
când filozofii au îmbrățișat 
logica aristotelică, care a fost apoi îmbogățită de Galilei (1568-1642) și Deses (1596-
1650), apoi mai recent de Pasteur (1822-1895) și fiziologul Claude Bernard (1813-
1878). Deschiderea poate să se datoreze adoptării de către marile minți ale vremii a 
unor puncte de vedere științifice mai stricte și a raționării raționale de către 
cercetătorii și gânditorii renascentiști (Boksha, 1982; Boulange, 1995a, 1995b, 1997; 
Boulange, Collin și Irlinger, 1989; Herisson, 1989; Lance, 1988; Valnet, 1995). 

Springer o urmărește în timp modern către Spitalul Margate Royal Sea-Bathing, 
situat în renumitul Blackpool, Anglia, care își are locul în istoria terapiei cu apă de 
mare (Charlier, 1975; Springer, 1935). Russell din Anglia, Barellai din Italia, 
Perochaud și, mai aproape de prezent, Lariviere (1958) din Franța și Benecke din 
Germania sunt creditați ca fondatori ai terapiei contemporane cu apa de mare, în 
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timp ce Boulange (Universitatea din Nancy - Franța) și coautorii săi acționează ca 
purtători de cuvânt contemporani pentru terapia termală franceză.  

Talasoterapia nu se mai limitează la utilizarea climatului marin, ci implică 
administrarea apei de mare pe cale orală și prin injecție, utilizarea spray-ului de apă, 
utilizarea efectelor de undă a valurilor, utilizarea unor băi de apă încălzite de mare și 
utilizarea unor noi abordări precum combinarea electro-acupuncturii și terapia cu apă 
de mare. Cele 400 de sanatorii și preventorii de pe litoral, care au existat în 1935 de-
a lungul coastelor Europei, s-au înmulțit în a doua jumătate a secolului XX, dar și-au 
pierdut oarecum pachetul de muncă socială din cauza unei retrageri a tuberculozei și 
îmbunătățirea condițiilor de viață. pentru clasele economice inferioare, în special în 
stările de urgență. 

Deși centrele de vindecare marină sunt numeroase în Franța, Germania, Belgia, 
Rusia, Ucraina, România, Japonia, Noua Zeelandă și în alte părți, terapia a trezit 
puțin sau deloc interes în Statele Unite. În utilizare intensă înainte de anii 20, 
injecțiile cu apă de mare, deși creditate în vindecarea bolilor nervoase și ale sângelui 
la copii, au ieșit din uz (Anonmous, 1991; Buchet, 1985; Grenier, 1960; 
Kretzschmer, 1966; Malissard, 1994; Rameau, 1980; Springer, 1935).  

La sfârșitul anilor treizeci, aproape vindecări miraculoase de nervită, lumbagos, 
celulită și obezitate au concentrat din nou atenția asupra efectelor terapeutice ale 
aerului de mare și ale apei de mare. Astăzi, injecțiile și administrarea orală a apei de 
mare, chiar și în cantități minime (nu prescripțiile de cantități mari ale Rusiei!), pot 
duce la efecte secundare grave. 

Literatura referitoare la talasoterapie 
în ansamblu este destul de limitată. 
Articolul lui Springer nu a primit niciodată 
citări în revista publicată în urmă cu 
aproximativ 70 de ani! În limba germană, 
Schultze și Schmidt (Schmidt, 1989a, 
1989b; Schultze, 1978) au scris o lucrare 
de recenzie și respectiv o carte despre 
subiecte înrudite, dar ambele au deja 
câteva decenii. În Franța, dacă Boulange și 
contemporanii săi au îmbogățit cunoștințele noastre despre termalism, numai Lari-
vie se pare că a publicat o recenzie a subiectului. 

Revenirea interesului pentru talasoterapie este combinată cu concepte noi. 
Tratamentul talasoterapeutic nu este, în prezent, limitat la și nu se bazează exclusiv 
pe utilizarea apei de mare: o parte a tratamentului este schimbarea stilului de viață, 
noile împrejurimi, eliberarea individului de stresurile vieții moderne, întruchiparea 
aerosoloterapiei și helioterapiei.  

Pentru unii practicieni, climatul rămâne o parte importantă a unui tratament la 
malul mării (Woodcock și Blanchard, 1957). Micile particule de sare conținute în 
aerul mării (aerosoli) își croiesc drum în spațiile cele mai adânci ale alveolelor 
pulmonare și se așează pe pereții lor cu un efect fiziologic probabil deloc neglijabil 
(Charlier, 1975; Larivie`re, 1958; Springer, 1935). Proporția mare de raze solare 
ultraviolete de pe litoral influențează în mod favorabil metabolismul calciului. 
Oligoelementele naturale și altele, cum ar fi magneziu, mangan și cobalt, care susțin 
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apărarea naturală a organismului, sunt de asemenea absorbite prin băile calde de apă 
de mare. Proprietățile sale biochimice îl fac un înlocuitor de succes fără efecte 
secundare pentru medicamentele de confort. Apa de mare încălzită determină o 
dilatare a vaselor cutanate, iar sub fluxurile de jet de apă au aceleași efecte benefice 
ca aruncarea valurilor asupra corpului și pulverizarea sa prin spumă de mare. Șocul 
inițial al apei reci din piscine a fost privit ca un potențial factor negativ, în special 
pentru persoanele în vârstă. Cu toate acestea, majoritatea piscinelor din centre sunt 
acum încălzite în mod adecvat, iar mașinile cu valuri oferă bătaia benefică. 

Efectele fiziologice ale climatelor marine se reflectă într-o încetinire a ritmului 
respirației și a bătăilor inimii. Amplitudinea mișcării respiratorii și a venelării 
pulmonare sunt crescute, la fel și hematiile în raportul de sânge și hemoglobină, în 
timp ce contracția cardiacă este consolidată; corpul este astfel mai bine pregătit 
pentru impactul benefic al băilor de apă de mare datorită creșterii schimburilor 
cutanate. Mulți medici recunosc astfel de simptome suplimentare, cum ar fi 
stimularea creșterii neuroendocrinice și a creșterii, precum și o creștere a diurezei și 
a metabolismului de bază. 

Băile încălzite cu apă de mare au fost recomandate, deoarece stimulează o 
dilatare a vaselor cutanate: băile la temperaturi sub 27 ° C stimulează individul, între 
28°C - 32°C, de asemenea, au un astfel de efect, dar niciodată nu trebuie să 
depășească 38 ° C, cu excepția cazului în control medical. Băile calde de apă de 
mare aduc o creștere cu 24% a cantității de sânge evacuat din inimă către vasele 
mari, articularea decongestionantă și mai netedă și au fost prescrise pentru 
tratamentul poliartritei evolutive cronice. 

Dușurile înainte și după băi, în general sau localizate, exercită o dublă acțiune 
termică și mecanică asupra vaselor și nervoselor; alternarea spray-urilor cu apă rece 
și caldă scurtă poate avea același efect tonifiant ca sauna finlandeză.  

Irigațiile ginecologice favorizează acțiunea hipertonică a apei de mare asupra 
țesuturilor mucoase și a capacității penetrative. Irigațiile nazale, aerosolii și gargarele 
ajută la probleme ale sinusului și afecțiuni ale urechii, nasului și gâtului (Schmidt, 
1989a, 1989b). 

Centrele Mării Negre își valorifică litoralul marin; inițial, fiind ocupate în 
special de resortisanții lor, au atras, în timp din ce în ce mai mulți vizitatori străini. 
Mangalia, cea mai sudică stațiune, a atras marinarii încă din perioada clasică; 
formează cu Eforie și Neptun, stațiuni turistice speciale pentru talasoterapie în 
constelația de complexe balneare de vindecare românești. Binecuvântate cu un 
climat calm, centrule oferă o terapie bazată pe apa de mare și nămol sapropelic, 
izvoare mezotermale sulfuroase, băi de nămol și aplicarea împachetărilor de nămol; a 
dobândit o reputație internațională. Nămolul sapropelic negru, păstos, provenit din 
Lacul Techirghiol are o mineralizare de 80 g / l.  

Extractele concentrate de nămol au fost expediate în locații îndepărtate. La 150 
metri de mare, facilitățile de plajă urmează metoda egipteană de tratament în aer 
liber. Un aer bogat în iod, magneziu, brom și clorură de sodiu creează o atmosferă 
deosebit de favorabilă pentru aeroionizare și insolare. Ca și în Germania, peloterapia 
este practicată și cu nămolul de turbă care se găsește în Lacul Mangalia (România). 

Complexul român Mangalia-Neptun-Eforie a tratat până la 1000 de pacienți pe 
zi, în anii șaptezeci și optzeci. Tratamentele au dus la unele vindecări remarcabile de 
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psoriazis, similare cu cele confirmate într-un centru israelian din Marea Moartă 
(Schmidt, 1989a, 1989b; Schulze, 1978). Pe lângă utilizarea în dermatologie, 
împachetările de nămol și-au găsit rost și în terapia osteoartrozei (Zvieven-Paz, 
1996).  

Talasoterapia a fost folosită de aproximativ 50 de ani în centrele din Marea 
Nordului din Germania (Pahl și Pu¨rschel, 1973). Talasoterapia a fost utilizată și în 
centrele israeliene pentru afecțiuni reumatice și artritice, precum și în instalațiile 
bulgare (Bojkinoff, 2000). Ameliorarea cronică a durerilor de spate a fost atribuită 
tratamentului balnear (Constant, Collin și Boulange, 1995). 

Cauzele efectelor benefice ale terapiei 
nu au fost complet elucidate și afirmațiile 
care nu au fost susținute sunt numeroase. 
Ca și în cazul altor terapii alternative, este 
nevoie de multe cercetări, iar în prezent 
observațiile empirice sunt frecvente. Cu 
toate acestea, acțiunea temperaturii, 
acțiunea mecanică (unde, de exemplu), 
flotabilitatea, vâscozitatea, acțiunea 
chimică și efectele dioxidului de carbon 
sunt toate cauzele potențiale. 

 Deși afecțiunile tratate prin 
talasoterapie sunt expuse de autorii 
științifici, multe centre apelează la alte 
componente, pe lângă talasoterapie, 
precum remodelare, frumusețe, bunăstare, 
cure de ameliorare a durerii, antistres, slăbire, dietetică, dureri de spate, picioare 
grele, antitabac, post-partum, dureri de cap cronice sau insomnie. Fascinația actuală 
cu medicamentele autohtone a determinat unele centre să asocieze talasoterapia cu 
tehnicile indiene de ayurveda. Ayurveda susține că dezintoxică organismul, luând în 
considerare tipul fizic sau fiziologic al individului. Aceasta implică masaje cu uleiuri 
încălzite într-un cadru de lumânări, decor și petale. Pentru thalasoterapia autentică, 
acest fapt este departe de adevărata bază a terapiei. Deși în unele cazuri poate fi 
vorba de o întreținere și / sau terapie paliativă - sau terapii - tratamentele, căzute mai 
degrabă în dezamorsare de zeci de ani în timpul celor două războaie mondiale, au 
recăpătat un apel considerabil în rândul pacienților de astăzi. Revenirea terapiei pe 
mare nu dăunează mediului și oferă un 
stimulent economic regiunilor din zona de 
coastă și este scutită de efectele adverse 
nefavorabile comune turismului și 
recreerii tradiționale (Collin, 1995; 
Constant, Collin și Boulange ", 

Un exemplu de centru pentru 
talasoterapie din fosta Iugoslavie este 
Opatija, din 1838, un sat de marinari, 
pescari și țesători, care nu număra mai 
mult de o sută de case împrăștiate între Škrbići, Jelenkina Vas și Domavići. Vegetația 
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sa luxuriantă, golfulețe primitoare și liniștea au făcut ca un investitor pe nume Scarpa 
să cumpere această proprietate de la baronul Hallerstein în 1844, să construiască Villa 
Angiolina și să-și populeze parcul cu plante tinere exotice din întreaga lume. Vila și-a 
deschis ușile pentru scriitori și botaniști (Noë), politicieni (Jelačić) și pentru cea mai 
înaltă aristocrație (fosta împărăteasă Maria Ana).  

Prima talasoterapie din Margate, Anglia, la sfârșitul secolului 18; prima stațiune 
de înot organizată din Dieppe, Franța în 1822 și teoria proprietăților vindecătoare ale 
apei din Guastalla, Italia în 1842, au încurajat încrederea în apa de mare și în terapia 
climatică.  

Prin resursele sale și numărul de invitați, Opatija a fost o alegere logică. 
Schrötter-Kristelli, fondatoarea laringologiei vieneze și internaționale, a susținut 
proprietățile vindecătoare ale spray-ului de apă de mare (aerosol) din Opatija; 
Virchow a fost fermecat de vegetația sa; și Giacich și Šporer, precum și fiul lui 
Scarpa și moștenitorul Paolo, au publicat articole, idei și planuri despre un sanatoriu 
pentru pacienții cu boli de piept în 1869. Punctul de cotitură pentru turismul de 
sănătate al Opatija a fost atunci când Friedrich Julius Schüler, președintele 
Companiei Vieneze South Railways, și-a adus contribuția și talentul său managerial 
și sprijin financiar. Din acel moment, cursul evenimentelor este mai mult sau mai 
puțin cunoscut; Julius Glax, un balneolog pe care Schüler l-a adus în Opatija în anii 
1880, a fost cea mai proeminentă figură din boom-ul care a decurs, stabilind Opatija 
drept stațiunea de sănătate de top europeană. Epoca de aur a turismului de sănătate 
din Opatija s-a încheiat odată cu întreruperea Primului Război Mondial.  

Datorită lui Čedomil Plavšić și talasoterapiei sale din 1957, Opatija a cunoscut o 
renaștere a turismului de sănătate sub Iugoslavia. A introdus programe avansate de 
reabilitare pentru bolnavii cardiaci, care au adus multe figuri internaționale de 
sănătate, congrese, fonduri din SUA și OMS și contracte cu companii de asigurări 
austriece și suedeze. Retragerea lui Plavšić, războiul pentru independența al Croației 
și prăbușirea economică au dus iar la decădere. Din fericire, s-a recuperat curând și a 
devenit Centrul de referință pentru turismul de sănătate și vacanțele programate 
medical ale Ministerului Sănătății din Republica Croația în 1998. Noi întâlniri 
științifice („Opatija: promotorul turismului de sănătate” în 1996, „Turismul de 
sănătate pentru secolul XXI ”din 2000 și altele) au dat noi direcții de dezvoltare și au 
deschis perspective noi. Toate aceste eforturi au fost încununate de noul centru pentru 
prevenirea și obținerea terapiei din Vila Dubrava reînnoită ca centru de talasoterapie. 

Talasoterapia este o parte în curs de dezvoltare a turismului de sănătate din 
întreaga lume care se află în apropierea țărilor oceanice și marine.  

Turcia se află în mijlocul Mării Mediterane, al Mării Negre și al Mării Egee și 
are un uriaș potențial pentru talasoterapie. Turcia are sute de hoteluri lângă mare, deși 
puține dintre ele au investiții în talasoterapie. Aceste hoteluri lucrează în mod 
obișnuit sezonier. În sectorul turistic, astăzi, există o cerere din ce în ce mai mare 
pentru turismul de sănătate. Această cerere rezonează însă cu investiții speciale și 
servicii de înaltă calitate pentru componenta de talasoterapie. Curele termale și de 
talasoterapie necesită aproximativ 2 sau 3 săptămâni.  
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Turcia lucrează foarte 
mult pentru turismul de 
sănătate din ultimii ani. În 
special, numărul spitalelor și 
hotelurilor care au servicii de 
înaltă calitate sunt crescute în 
toată Turcia. Aceste servicii de 
înaltă calitate sunt, de 
asemenea, mai ieftine decât 
Europa și SUA. Noile investiții 
și servicii de înaltă calitate 
oferă Turciei o poziție 
puternică pe piața turismului de 
sănătate. În 2014, 400 de mii 
de oameni din alte țări au venit 
în Turcia pentru turismul de 
sănătate. Venitul Turciei din turismul de sănătate în 2013 a fost de 2,5 miliarde de 
dolari. 

Talasoterapia este încă o piață de nișă pentru multe țări aflate în apropierea mării 
sau oceanului. Va exista concurență între țările apropiate și țările care își finalizează 
investițiile vor obține o mare parte din venituri din talasoterapie. Antalya are în acest 
moment suficiente hoteluri și investiții. Multe dintre zonele hoteliere sunt investiții 
puternice în talasoterapie. Istanbulul este de asemenea disponibil pentru talasoterapie, 
dar există o mare problemă de trafic și zgomot. Pacienții sau turistii care doresc să se 
odihnească nu ar putea fi încântați de aceste probleme. Scopul principal al 
talasoterapiei este vindecarea și relaxarea.  

Deși mult mai puțin familiar cu potențialul vest-european, nămolul medicinal 
este, de asemenea, exploatat în Ucraina (țărmurile Mării Negre) și Albania (Marea 
Adriatică). Câteva limane din aceste țări sunt lacuri hipersaline la fel de paralele cu 
coasta, cum ar fi în Peninsula Kerch, intrare (strâmtoarea Kerch) către Marea Azov, 
unde limanele Kachik, Opukskiy, Tobe-Chik și Uzunlar sunt medii hiperhalitice. Pe 
coasta Albaneză, mai multe lagune hipersaline, de exemplu, Patku, Velipoje și 
Karavastase, de asemenea, oferă nămol care este folosit în scopuri medicale. Un 
liman este asemănător cu un șuvoi, un șanț comun Mării Baltice, dar diferă prin 
faptul că este un lac de coastă de origine erozivă, primitor al apelor, în timp ce 
lacurile și riasele au o origine tectonică (Zenkovich, 1950 ). 

Succesul centrelor de termoterapie și de talasoterapie a determinat deschiderea 
acestor stațiuni în Europa: de exemplu, la Albano Terme (Italia), Baden-Baden 
(Germania), Bad Nauheim (Germania), Karlsbad (Karlovy Vary) (Cehia 
Republica), Lomburg (Germania), Luchon (Franța), Mondorf (Luxemburg), 
Montecatini (Italia), Oradea (Roma), Salsomaggiore (Italia), Spa (Belgia) și Vichy 
(Franța), cu unele dintre acestea urmărindu-și originea în timpuri anterioare, chiar 
îndepărtate, și pe țărmurile mării din Scandinavia pe Marea Baltică (între 1810 și 
1860) și Travemu¨de lângă Lu¨ beck (Germania) (1802). Au fost 20 de stațiunii în 
Pomerania (fosta parte a Suediei, apoi Germania, acum Po- land) unde s-a deschis 
prima dată în 1820. Ulterior moda s-a extins pe țărmurile Mării de Nord și pe 
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canalul englez: Bremerhaven (Germania), Scheveningen (Olanda) , Ost-end, 
Knokke (Belgia), Zuydcote, Malo-les-Bains, Wimereux, Dieppe, Trouville, Etretat 
(un subiect preferat al pictorilor impresioniști), Berck (lăudat pentru tratamentul 
osteo-tuberculozei), Fe ´camp (toate în Franța), etc. În sud, faima a venit la Biarritz 
(Franța), San Sebastian (Donastio) (Spania), Estoril și Cascais (ambele în 
Portugalia). 

În ultimii ani, terapia balneală a devenit o terapie importantă și de aici nevoia 
unei cercetări științifice asupra beneficiilor acesteia. Este cunoscut faptul că durerile 
degenerative de spate sunt foarte frecvente la populația activă și la vârstnici și 
beneficiază cu succes de un răspuns bun la tratamentele balneare. 

Sanatoriul Balneal și Reabilitare Techirghiol beneficiază de o multitudine de 
factori naturali, cum ar fi apa sărată a lacului, nămolul sapropelic, climatul marin al 
regiunii; lacul Techirghiol, lângă Marea Neagră, este o fostă lagună, iar separarea 
completă între lac și mare a avut loc relativ recent.  

Cea mai frecventă patologie tratată în Sanatoriu este patologia locomotorie 
urmată de patologia neurologică. În ceea ce privește localizarea durerii, durerea 
lombară este de departe cea mai frecventă, urmată de dureri de genunchi și col 
uterin.Apa sărată și nămolul sapropelic al lacului Techirghiol au făcut obiectul a 
numeroase studii de cercetare.  

Factorii climatici dintre efectele curelor balneale influențează durerea și calitatea 
vieții pacienților cu dureri de spate scăzute. Climatul specific Techirghiol împreună 
cu tratamentul balnear specific al lacului Techirghiol, precum apa sărată și nămolul 
sapropelic oferă o îmbunătățire semnificativă a calității vieții pacienților cu dureri 
lombare degenerative.  

Băile terapeutice din stațiunile balneare oferă o atmosferă bună de sănătate și 
mișcare fizică și asigură, de asemenea, relaxare și ameliorare a stresului.  

Terapia cu nămol este intens studiată în ultimii ani, datorită multiplelor 
proprietăți și pentru că pacienții pot face terapia pe parcursul întregului an în 
stațiunile balneare.  

În timpul verii, la Sanatoriul Balneal și Reabilitare din Techirghiol, terapia cu 
nămol este aplicată ca terapie la rece, de asemenea, pe malul lacului Techirghiol. 

Această a doua epocă de aur a balneologiei ar fi scurtată și ar duce la neglijarea 
treptată a multor stațiuni balneoclimaterice care s-au ridicat la faimă în anii 
precedenți datorită (i) evenimentelor politice care au avut loc la începutul și la 
mijlocul secolului XX, în esență datorită războaielor care au afectat practic toate 
țările europene într-un fel sau altul; (ii) creșterea terapiei farmacologice, care a redus 
tratamentele și a oferit o vindecare mai imediată a unor boli sau afecțiuni; (iii) crearea 
de noi modele de agrement și turism, orientate în esență către destinații solare și de 
nisip. 

Până la sfârșitul secolului al XX-lea nu au fost amintite practicile naturiste și 
medicina alternativă (axate pe prevenție și nu pe vindecare).  

Medicamentele au fost înlocuite treptat de noi tratamente mai naturale și mai 
puțin agresive, favorizând reluarea termalismului modern (și în mare măsură și a 
termalismului antic), bazat pe politici sociale și dezvoltarea cunoștințelor științifice 
asupra proprietăților acestor ape conform tehnicile și aplicațiile medicale pentru 
fiecare caz în parte. 
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4. COMPONENTELE TALASOTERAPIEI 
 

Talasoterapia reprezintã aplicarea în scopuri terapeutice a proprietãtilor apei 
mãrii, soarelui, nãmolului si a algelor marine tãmãduitoare, asociate 
actiunii climatului marin. 

Privind talasoterapiea, însusi medicul grec Hipocrate (460-377 i.Hr.) cunostea 
faptul ca o cura de bai la mare amelioreaza reumatismul si sciatica. La mijlocul 
secolului al XVIII-lea, medicul englez Richard Russel a pus bazele terapiei marine 
si, ca urmare, s-au infiintat numeroase statiuni balneare maritime. In secolul al XIX-
lea, medicul francez La Bonnadiere a descris in lucrarea sa de doctorat, puterea 
tamaduitoare a marii. Notiunea de talasoterapie i se datoreaza in mare masura (din 
grecescul “thalassa”=mare). Apa marii, namolul si algele contin numeroase 
substante minerale si microelemente precum: potasiu, magneziu si calciu, iod, crom, 
fier, zinc si cupru. In algele marine se gasesc aminoacizi esentiali si vitamine, de 
aceea, se folosesc nu numail la impachetari, comprese si bai, ci si sub forma de ceai 
si suplimente nutritive. 

 
Tabelul 1: Talaso-grila (sursa: Adapat după Illing 2018) 

Fa
ct

or
i N

at
ur

al
i 

Lumina / Soare Aer / Vânt Nisipul Namolul Apa de mare Sare 

Toate condițiile de clima relevante Mai multe substanțe solide ca parte a 
plajei 

Apa de mare și ingredientele 
sale 

T
ra

ta
m

en
te

 Helioterapie Aerosoloterapie Psamoterapie Peloterapie Băi în mare Inhalații de 
aer sărat 

Helioterapie Inhalații de aer 
sărat 

Împachetare 
Peeling Peeling Dușuri (jet 

shower) Împachetări 

Sport alte activităși în aer liber (gym)  Termoterapie Împacheetări 
(pack) Masaj subacvatic 

 
Pielea, nefiind impermeabilã, microelemetele din mediul 

marin care o asalteazã în cadrul talasoterapiei, în special ionii de 
calciu, magneziu, potasiu, iod, au toate sansele sã pãtrundã în medii 
interioare ale organismului, mai ales cand temperatura apei este 
caldã. 

Datoritã acestor caracteristici a apãrut nevoia ca talasoterapia 
sã se poatã practica si în altã parte decat la mare (ocean) si în alt 
anotimp decat vara. Astfel au apãrut si s-a rãspandit voga acestor 
centre de talasoterapie, mai bine zis de neotalasoterapie, centre în 
care apa de mare este introdusã în piscine special amenajate, în tot 
timpul anului, unde este în prealabil încãlzitã. 

Pe calea bãilor de apã marinã, a gimnasticii efectuate în submersie marinã, a 
unor tehnici de hidromasaj, a unor bãi de alge, a unor cataplasme de alge ca si a unor 
alte variate proceduri terapeutice, se urmãreste readaptarea functionalã, în special a 
diverselor deficiente ale aparatului locomotor. Centre de acest gen au apãrut la 
Eforie si Mangalia. 

http://www.terapii-naturiste.com/terapii_naturiste/talasoterapia/apa_marii.htm
http://www.terapii-naturiste.com/terapii_naturiste/talasoterapia/apa_marii.htm
http://www.terapii-naturiste.com/terapii_naturiste/talasoterapia/helioterapia/helioterapie.htm
http://www.terapii-naturiste.com/terapii_naturiste/talasoterapia/namoloterapia/terapie_namol.htm
http://www.terapii-naturiste.com/terapii_naturiste/talasoterapia/climatul_marin.htm
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Factorii naturali de cură ai litoralului marin 
 
Pe litoralul românesc al Mării Negre, cu o lungime de 245 km, din care peste 

50% revine plajelor cu nisip, principala formă de tratament o constitue talasoterapia, 
care utilizează alături de apa mării, toți ceilalți factori naturali ai litoralului. 

Climatul litoralului nostru este un climat de tranziție între climatul de stepă și 
cel marin. Influența bazinului marin atenuează contrastele termice ale aerului, 
caracteristicile stepei, și favorizează curenții de aer cu caracter de briză. 

Deși durata de strălucire a soarelui este mai crescută (2300-2400 ore anual și în 
jur de 350 ore în lunile calde) temperatura aerului este mai redusă față de câmpie, 
vara în orele de maximă încălzire datorită influenței brizei marine și mai ridicată în 
timpul iernii din aceeași cauză (temperatura medie anuală 110C, temperatura medie 
iarna 00C, temperatura medie în iulie 20-210C. 

Umezeala este ridicată în jur de 80 %. Cantitățile de precipitații sunt cele mai 
mici din țară – 400 mm. Presiunea atmosferică are valorile cele mai mari în jur de 
1015 mb. 

Transportul aerului mai răcoros dinspre mare în cursul zilei asigură litoralului 
un regim termic deosebit de plăcut, împiedicând supraîncărcarea calorică a 
organismului. Pe plajele de tip deschis (Mamaia, Mangalia) circulația aerului atinge 
4-5 m/s, ea fiind mai redusă pe cele de tip închis (Eforie Nord și Eforie Sud). 

Baia de aer nu poate fi omisă din complexul talasoterapic. Ea poate fi aplicată 
ca procedură independentă sau ca procedură de introducere sau alternând cu baia de 
soare. Aerul este de o puritate accentuată, bogat în aerosoli sărați, prezenți mai ales 
în zona de vecinătate a digurilor, unde valurile ce se sparg pulverizează apa mării. 

Plantele și întreaga vegetație, precum și vecinătatea pădurii la Neptun 
contribuie la creearea unor condiții deosebite de microclimat, ce poate fi folosit 
individualizat în scop terapeutic.  

Radiația solară este un alt factor natural folosit din plin pe litoral. Baia de soare 
acționează asupra organismului atât prin radiația calorică, cât și prin cea ultravioletă.  

Luminozitatea intensă a plajelor scăldate în soare se adaugă și ea efectelor 
excitante ale celorlalți factori ai litoralului. 

Indicațiile de cură pe litoral trebuie să țină seama în primul rând de caracterul 
excitant, preferându-se bolnavii cu mecanisme reactive mai lente și cu rezerve 
funcționale suficiente pentru a nu epuiza bolnavul. 

Nisipul plajelor litorale face parte din complexul terapeutic (psamoterapie). 
Nisipul litoralului este format din fragmente ale sedimentelor marine actuale, resturi 
de cochilii și fragmente de roci. Componentele chimice de bază ale nisipului sunt 
carbonații de calciu și bioxidul de siliciu, care dau nisipului caracterul calcaros sau 
silicios, provenit din fragmentele rocilor de uscat. La Eforie Nord și Mangalia 
predomină nisipul calcaros, provenit din cochiliile animalelor marine. Originea și 
compoziția chimică a nisipului se reflectă asupra aspectului, granulației și capacității 
de reținere sau de absorbție a apei. 

Nisipul mai fin de tip silicios excită mai discret mecanoreceptorii pielii cu care 
acesta vine în contact și are o mare capacitate de a absorbi transpirația. Nisipul 
silicios este mai permeabil la iradiația ultravioletă decât cel calcaros. 
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Umiditatea stratului de nisip pe verticală crește cu adâncimea stratului. Dacă la 
suprafață umiditatea este de numai 2-3 g apa ‰, la 30 cm adîncime aceasta ajunge la 
20-30 g apa ‰. 

Nisipul cu granulație mare și care reține mai puțină apă se încălzește la soare 
mai puternic, temperatura nisipului la nivelul plajei la orele de prânz putând ajunge 
la +440C. 

Psamoterapia se practică pe plajă, culcat pe nisip sau acoperind cu nisip corpul 
sau părți ale corpului. Pe litoralul românesc nivelul plajei se continuă sub apă lent, 
fără o pantă prea mare, asigurând astfel condiții favorabile pentru băile de mare, ca și 
pentru mersul prin apă, procedură de mare valoare pentru tratamentul afecțiunilor 
circulatorii sanguien și limfatice ale membrelor inferioare. 

Cu valoare terapeutică mai acționează în plus mișcarea, masajul ritmic exercitat 
de izbirea valurilor, contrastele termice dintre aer și apa ce scaldă pielea, precum și 
„mantaua” de sare ce se depune pe piele după evaporarea apei mării. 

Apa mării face parte din factorii terapeutici ai litoralului. Considerată ca un rest 
al mărilor Sarmatică și Pontică, Marea Neagră are caracterul unei mări închise, fără 
maree. Pe litoralul românesc, fiind puțin adâncă la nivelul plajelor, se încălzește 
repede în timpul verii. Din același motiv valurile cresc repede în înălțime spre plajă, 
reprezentând un factor mecanic cu mare valoare în cadrul băilor de mare. 

Din punct de vedere chimic, apa mării are caracterul unei soluții clorurate, 
sulfatate, sodice, magneziene, hipertonice. Ca orice mare închisă, mineralizarea apei 
este influențată de aportul de ape dulci și nu este aceeași pe întreg litoralul, având 
variații între 13 și 18 g/l. 

Între componentele chimice predomină clorurile de sodiu și magneziu. Iodul și 
bromul sunt fixate de algele marine pentru nevoile lor metabolice, iar după moartea 
acestora sunt redate sedimentelor ce se găsesc pe fundul mării. 

Prin echilibrul său cu aerul atmosferic, apa mării conține oxigen, dizolvat, dar 
numai în zona de suprafață. Sub 150 m adâncime, oxigenul este înlocuit cu 
hidrogenul sulfurat, format prin activitatea sulfobacteriilor anaerobe. Absența 
curenților verticali în apă explică delimitarea aproximativă a acestor două zone. 

Apa mării mai conține bioxid de carbon sub formă dizolvată, dar mari rezerve 
de bioxid de carbon se găsesc ca anion bicarbonic. Ca expresie a interacțiunii ionice, 
pH-ul apei mării este de 7,2 - 7,6. Indicele redox 
al apei mării atinge 27,15 – 32,1. 

Băile de mare sunt recomandate după o 
anumită metodologie individualizată pentru 
fiecare bolnav în parte. Băile în apa lacului 
Techirghiol și împachetările cu nămol sunt 
proceduri ce întregesc complexul 
talasoterapeutic.  

Terapia cu nămol (peloterapia) este o 
componentă cu valoare deosebită pe litoralul românesc, datorită calităților 
excepționale ale nămolului sapropelic din lacul Techirghiol. Nămolul se folosește 
sub formă de oncțiuni reci, băi calde de nămol și împachetări calde. 

În zona Mangalia, prezența apelor minerale termale, sulfuroase completează 
arsenalul terapeutic al litoralului nostru. 
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Efectele curei heliomarine 
In contextul omului sãnãtos, cura heliomarinã exercitã efecte dintre cele mai 

binefãcãtoare, dupã cum urmeazã: 
• Contribuie la ridicarea tonusului psihic prin integrarea celui ce 

prezintã o atractie specialã pentru acest cadru natural de 
existentã si de sãnãtate reprezentat de mare si de climatul ce o 
caracterizeazã. 

• Ajutã la cãlirea organismului ca si la revigorarea sa pe calea 
helioterapiei, a bãilor de mare, a talasoterapiei, a ameliorãrii 
respiratiei prin intermediul inspirãrii unui aer de o deosebitã 
puritate, a combaterii sedentarismului prin intermediul plimbãrilor, jocurilor ca si 
a alergãrilor pe malul mãrii etc. 

• Influențeazã reechilibrarea organismului prin intermediul racordãrii acestuia la 
modurile primare de existentã, ca si prin dezinsertia temporarã a acestuia de 
mediul stresant si artificial de viatã reprezentat de mediul citadin. 

• Are rol benefic, mai ales în cazul copiilor, în profilaxia a numeroase boli, care de 
regulã asalteazã aceastã categorie de varstã. 

• Contribuie la impulsionarea si stimularea cresterii somatice, mai precis la 
stimularea cresterii în înãltime a copiilor. 

Aceeasi curã heliomarinã exercitã efecte dintre cele mai active pe linia 
amelionãrii sau chiar a vindecãrii diverselor boli, cum ar fi: 
• bolile respiratorii cronice (rinofaringite, rinosinuzite, bronsite cronice, astmul 

bronsic), pe care le influenteazã în bine mai ales pe calea inspirãrii aerosolilor 
marini, apoi pe calea fluidificãrii secretiilor bronsice ca si a atenuãrii sau 
suprimãrii spasmelor bronsice. 

• In unele boli ale sangelui, în special în unele anemii, pe calea normalizãrii 
eritrocitelor, ca si pe calea stimulãrii cresterii hemoglobinei, pigmentul sanguin 
transportator al oxigenului. Cazurile moderate de hipertensiune arterialã 
beneficiazã de serviciile curei heliomarine, pe calea atenuãrii debitului sistolic, 
adicã a volumului de sange pe care îl pompeazã inima la fiecare contractie. 

• Beneficiazã de serviciile complexe ale curei heliomarine si ateroscleroza putin 
avansatã, pe calea normalizãrii lipidelor sanguine, lipide care în 
exces contribuie la formarea acestei rugini biologice, 
reprezentatã de aterom, substantã care depunandu-se pe peretii 
arterelor, reduce implicit aportul sanguin si pe acela de oxigen, 
cu tot ce decurge pentru organism din aceastã realitate. 

• Cura heliomarinã are indicatii majore în bolile reumatice 
inflamatorii cronice si mai ales în poliartrita cronicã evolutivã, ce afecteazã mai 
ales articulatiile mici ale mainilor si picioarelor, ca si asa numita spondilitã 
anchilopoeticã, boalã ce se caracterizeazã prin anchilozarea coloanei vertebrale ca 
si prin incubarea ei progresivã. 

• Beneficiazã de aceeasi curã tuberculoza extrapulmonarã si în special cea 
osteoarticularã, ganglionarã si peritonealã, favorizand cicatrizarea plãgilor si 
fistulelor, atat de frecvente în aceste varietãti de infestare tuberculoasã, 
favorizand de asemenea metabolismul calciului si stimuland sistemul 
neuroendocrin. 
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• O serie de boli ortopedice (întarzierile în consolidarea fracturilor, atrofiile 
musculare, redorile articulare, respectiv întepenirea lor), beneficiazã de cura 
heliomarinã si asta pe calea reglãrii metabolismului calciului si fosforului, ca si 
pe calea reglãrii sistemului neuroendocrin, de unde redobandirea puterii de 
contractie a muschilor si redobandirea mobilitãtii articulare. 

• Cura heliomarinã influenteazã favorabil o serie de boli inflamatorii ginecologice 
cronice pe calea micsorãrii fenomenelor dureroase, pe calea decongestionãrii 
focarelor de inflamatie, ca si pe calea normalizãrii functiei hipofizare, de unde 
normalizarea secretiei interne a ovarelor. 

• De aceeasi curã mai beneficiazã si o serie de boli de piele, ca pitiriazisul, 
psoriazisul si eczemele uscate, cura ducand la disparitia pruritului, la uscarea 
veziculelor si eliminarea placardelor, elemente ce caracterizeazã aceste boli. 

• Beneficii majore ale curei se înregistreazã în cazul multor boli ale copiilor, în 
special la aceia suferind de rahitism, ca si în convalescentã dupã diferite boli 
infectioase. 

Contraindicatii. Curei heliomarine îi sunt proprii si o serie de contraindicatii, 
mai importante fiind: 
• Tuberculoza în fazele ei evolutive. 
• Insuficienta cardiacã. 
• Hipertensiunea arterialã severã. 
• Insuficienta renalã ca si nefritele cronice. 
• Bolile sistemului nervos central ca si bolile psihice sau nevrozele. 
• Anumite boli endocrine, precum hipertiroidismul. 

 
In vacanta, nimic nu se compara cu momentele de rasfat pe care ni le acordam 

ingrijindu-ne corpul din cap pana-n picioare. 
Talasoterapia este o modalitate excelenta pentru a ne 
ingriji pielea. Iar daca nu ai nici timpul, nici 
mijloacele financiare necesare unui sejur pe litoral, 
poti descoperi si acasa beneficiile produselor 
cosmetice din alge si apa de mare. Beauty-shop-urile 
propun o gama larga de uleiuri esentiale din alge, 
spume de baie, geluri de dus, saruri marine. 

BAI CU ALGE MARINE Adevarate cocteiluri 
de alge, saruri minerale si oligoelemente, produsele 
pentru baie sunt deosebit de relaxante cu conditia ca 
baia sa dureze cel putin 20 de minute, iar apa sa aiba 
in jur de 33 de grade Celsius. Cele care contin 
uleiuri esentiale concentrate coloreaza apa de baie 
intr-un verde linistitor, difuzand arome marine. 
Dupa baie, aplicarea unei lotiuni cu ulei de alge este 
ideala pentru hidratarea si catifelarea pielii. 

Algele marine sunt cel mai bun exemplu de adaptare a unui organism viu intr-un 
mediu agresiv. Aceste plante clorofile sunt adevarati bureti biologici, capabili sa 
sintetizeze oligoelemente, saruri minerale, vitamine, iod si alte substante de care 
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corpul nostru are nevoie. Datorita compozitiei, proprietatile algelor sunt fantastice: 
stimuleaza circulatia sangelui, tonifica tesuturile cutanate si elimina toxinele.  

TRATAMENT ANTICELULITIC Produsele cosmetice pe baza de alge rosii, 
numite Delesseria Sabguinea, au efecte miraculoase contra celulitei. Cura de tonifiere 
a pielii dureaza trei saptamani si cuprinde urmatoarele proceduri: se aplica un gomaj 
cu saruri marine menit sa pregateasca pielea pentru patrunderea substantelor active, 
dupa care se face dus cu un gel special din alge rosii, iar la final se intinde pe tot 
corpul o crema hidratanta cu apa de mare. Algele rosii, bogate in calciu si 
oligoelemente, ajuta la refacerea tesuturilor, stimuland regenerarea celulelor si 
imbunatatind circulatia locala. Tocmai de aceea tratamentele corporale pe baza de 
alge rosii sunt indicate si in cazul persoanelor care vor ca semnele aparute in urma 
unor leziuni sau operatii sa se cicatrizeze frumos.   

ANTISTRES. Talasoterapia la domiciliu te infrumuseteaza nu numai pe 
dinafara, ci si pe dinauntru. Pentru ca baile si dusurile cu esente marine te ajuta sa 
scapi de stres, sa te relaxezi, sa te simti bine in pielea ta. Astfel te vei bucura de 
concediu si vei reusi mai bine sa-ti incarci bateriile pentru tot restul anului.  

CONTRAINDICATII. Baile si dusurile cu produse cosmetice pe baza de alge si 
apa marina sunt indicate omului sanatos pentru fortificarea si revigorarea 
organismului. Din pacate, daca suferi de afectiuni pulmonare, hipertensiune arteriala, 
varice, boli de piele sau cancer, talasoterapia nu iti face bine. 

Talasoterapia reprezintã aplicarea in scopuri terapeutice a proprietatilor apei 
marii, soarelui, namolului si a algelor marine, asociate actiunii climatului marin. 
Talasoterapia este indicată deci în scop profilactic (de prevenire a unor boli), curativ 
(de vindecare a unor boli) şi în recuperarea funcţională în cadrul unor afecţiuni 
reumatice şi ortopedice. Aceasta poate fi efectuată în condiţii naturale, vara, pe 
litoralul Marii Negre, din luna mai pana la sfarsitul lunii septembrie, cand 
temperatura apei este in medie de 15-25°C, iar cea a aerului de 15-20°C. 

1. Ultravioletele 
Persoanele care sufera de hipotiroidie, insuficienta ovariana, reumatism, 

tuberculoza osoasa, bolide piele este bine să-și petreaca vacanta la mare. Atent 
folosite ca durata si moment al zilei, 
ultravioletele previn osteoporoza, depresia, 
insomnia, meteosensibilitatea, atenueaza 
simptomele bolilor autoimune. 

Expunerea la soare este bine să se facă 
treptat, pentru acomodare, în intervalul orar 
7:00-10:00 şi după-amiaza, după ora 16:00 
fiind cel mai recomandat.  

Este contraindicată expunerea la orele de 
vârf, deoarece pot apărea arsuri, insolaţii şi 
creşte riscul de cancer de piele. 

Sub acţiunea razelor ultraviolete are loc 
sinteza de vitamina D la nivelul pielii, aceasta 
fiind indispensabilă în fixarea calciului în 
oase, prevenind rahitismul la copii şi grăbind vindecarea fracturilor. 
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4. Aerosoli 
Aerul, incarcat cu ioni negativi si vapori 

de apa, contine sare, iod, brom. De 
aceea,aerosolii marini fac minuni in cazul 
bolilor respiratorii, iar plimbarile matinale, 
chiar inainte de rasaritul soarelui, trateaza 
rinitele, limpezesc plamanii, mintea si alunga 
angoasele. 

Pe deplin recunoscut este efectul 
profilactic în cazul bolilor aparatului 
respirator şi ale sferei ORL a aerosolilor şi a radiaţiilor ultraviolete. Dimineaţa, 
înainte de răsăritul soarelui, se recomandă plimbarea copiilor pe malul marii, chiar în 
apropierea apei, acolo unde se sparg valurile. Aerosolii marini conţin atât iod, cât şi 
clorură de sodiu, aceştia având un efect de decongestionare a mucoaselor nazale, 
sinusale şi bronşice şi de eliminare a secreţiilor de la acest nivel. Acelaşi efect poate 
fi obţinut şi seara, după cină, printr-o plimbare pe faleză, adăugându-se şi efectul 
sedativ al brizei de seară, datorită antrenării unor 
mase de aer dinspre uscat spre mare. 

5. Nisipul plajelor litorale (psamoterapie) 
Baia de nisip cald, recunoscuta ca terapie in 

Franta si Italia, combate retentia de apa din organism, 
atenueaza durerile reumatice, elimina toxinele si 
creste rezistenta la infectii. 

Pentru aceasta, este nevoie de o groapa adanca 
de 20 – 30 cm, lunga de 2 m si lata de 1 m. Lăsați 
soarele să usuce bine nisipul de pe fundul gropii și de 
pe margini, apoi intrati in groapa si acoperiti-va cu un 
strat de nisip de 5 cm. In prima zi trebuie sa rezistati 
asa maxim 5 minute, dar zilnic se pot adauga alte 
cateva minute, pana la o durata maxima de 20 min. Nu uitati sa folositi o crema-
ecran, cu factor de protectie minimum 
15 SPF, pe toata suprafata expusa, 
inclusiv pe buze si chiar daca afara este 
relativ innorat. 

6. Apa 
Apa de mare cu un continut bogat 

de saruri, forta valurilor in zilele cand 
marea este agitata, inotul, joaca in apa, 
simpla balaceala fortifica si calesc 
organismul, si au efecte benefice 
asupra tonusului muscular si a celui 
nervos. De asemenea, apa de mare are 
efecte antiinflamatorii si intensifica 
metabolismul glucidelor, proteinelor, 
lipidelor, calciului, fosforului. 
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Deşi salinitatea Mării Negre este mult mai mică faţă de cea a altor mări şi 
oceane (13-18 g‰, faţă de 35 g‰), efectele benefice asupra bolilor reumatice 
inflamatorii cronice sunt deplin recunoscute. Băile în mare şi împachetările cu nămol 
ajută aceste persoane în recăpătarea puterii de contracţie a musculaturii şi a 
mobilităţii articulare.Valurile, prin acţiunea mecanică pe care o exercită, influenţează 
direct circulaţia periferică venoasă, cu rol preventiv în apariţia bolilor varicoase. 

Cateva beneficii ale apei de mare:  
1. Exfoliaza eficient pielea – o piele mai catifelata si mai stralucitoare;  
2. Intinereste pielea – pielea isi recapa supletea. 
3. Trateaza unele afectiuni ale pielii – sarea deschide porii, elibereaza toxinele 

din organism si, deci, diminueaza si iritatia;  
4. Lupta impotriva infectiilor si a inflamatiilor; 
5. Trateaza acneea – stimuleaza pielea sa produca celule noi. 
Curele marine sunt indicate copiilor pentru vindecarea numeroaselor boli care-i 

afecteaza la categoria lor de varsta dar, mai ales, pentru prevenirea 
rahitismului. 

Beneficii ale talasoterapiei: 
– Întărirea sistemului imunitar. 
– Lipsa poftei de mâncare. 
– Baia de nisip cald, recunoscută ca 

terapie în Franţa şi Italia, combate retenţia de 
apă din organism, atenuează durerile 
reumatice, elimină toxinele şi creşte rezistenţa 
la infecţii. 

– Stări depressive. 
– Atent folosite ca durată şi moment al 

zilei, ultravioletele previn osteoporoza, 
depresia, insomnia, meteosensibilitatea, 
atenuează simptomele bolilor autoimune. 

– Anumite boli endocrine, precum 
hipertiroidismul. 

– Îmbunătăţirea calităţii somnului. 
– Îmbunătăţirea funcţiilor cardiace 
– Îmbunătaţirea metabolismului şi, 

implicit, slăbire. 
– Componentele apei de mare (magneziul, potasiul, calciul, diferiţi sulfaţi şi 

sodiul) sunt absorbite de pori şi revigorează corpul obosit. 
– Cura heliomarină are indicaţii majore în bolile reumatice inflamatorii cronice 

şi mai ales în poliartrita cronică evolutivă, ce afectează mai ales articulaţiile mici ale 
mâinilor şi picioarelor, precum şi aşa-numita spondilită anchilopoetică, boală ce se 
caracterizează prin anchilozarea coloanei vertebrale şi prin incubarea ei progresivă. 

Contraindicatiile talasoterapiei 
Cura heliomarina nu se recomanda persoanelor care sufera de hipertensiune, 

tuberculoza, hipertiroidism si diferite boli endocrine, boli psihice si nervoase, 
insuficienta renala 
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Talasoterapia oferă beneficii importante pentru trup şi suflet 
 

 
Vacanţa la mare nu înseamnă doar bronz şi bălăceală în valuri, acele câteva zile 

petrecute la malul mării fiind o reală terapie pentru trup şi suflet. Beneficiile pe care 
le reprezintă marea cu toate elementele ei, valuri, briză, nisip, soare, ultraviolete, 
poartă numele de talasoterapie. Talasoterapia reprezintă aplicarea în scopuri 
terapeutice a proprietăţilor apei mării, soarelui, nămolului şi a alegelor marine, 
asociate climatului marin. Benefice pentru organism sunt şi ultravioletele care previn 
osteoporoza, despresia, insomnia şi atenuează simptomele bolilor autoimune. 

Aerosolii marini reprezintă un alt element terapeutic, datorită proprietăţilor 
curative împotriva bolilor respiratorii, precum bronşite, sinuzite sau rinite alergice, iar 
plimbările matinale chiar înainte de răsăritul soarelui tratează rinitele, limpezesc 
plămânii, mintea şi alungă angoasele. Sărurile minerale şi substanţe precum 
magneziu, sarea, calciul şi potasiul pe care aerul marin le conţine sunt un adevărat 
medicament pentru aparatul respirator. Calitatea superioară a aerului marin este dată 
de prezenţa microparticulelor provenite din spuma valurilor care se sparg în larg sau 
la mal. Acestea sunt antrenate de briza mării şi devin astfel mici particule terapeutice 
pentru persoanele care le inhalează dimineaţa, până la ora 9.00, sau seara, după ce 
apune soarele, cel devreme ora 17.00. Aceste particule conţin niveluri echilibrate de 
magneziu, iod, bromuri, cloruri de sodiu şi de substanţe alcaline, benefice în special 
pentru menţinerea sănătăţii aparatului respirator. Aerosolii marini au sarcina electrică 
negativă, ceea ce îi face să devină activi direct la nivelul bronhiilor şi al plămânilor. 

În această privință, în căutarea unor soluții potențiale pentru boli comune, care 
nu au găsit niciun remediu în alte tratamente, a fost dezvoltată o cultură balneară (din 
ce în ce mai reglementată de experți medicali din diferite regate), 10 care și-a avut 
apogeul în secolul al XIX-lea. și la începutul secolului XX, redescoperind cultul 
sănătății și al corpului. Astfel, cele mai renumite spa-uri vor deveni destinația de 
vacanță principală pentru membrii burgheziei și nobilimii, datorită dezvoltării 
comunicărilor, tehnicilor și progresului medical și analitic, precum și îmbunătățirii 
materiale a instalațiilor balneare și a spațiilor de cazare și de agrement. premise. 
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Talasoterapia este poate mai puțin un medicament alternativ și poate mai mult 
tratament pentru afecțiuni specifice, deși uneori desconsiderată ca importanță. O 
abordare veche de câteva secole, dacă nu chiar de milenii, a câștigat numeroși adepți 
în profesia medicală și a lăsat mulți pacienți încântați de rezultatele sale. 
Talasoterapia are multe aspecte în comun cu balneoterapia care, în mod similar, și-a 
câștigat titlurile de noblețe de-a lungul secolelor.  

Organizația Mondială a Sănătății din Geneva, Elveția, s-a ocupat, în cadrul unei 
adunări anuale, de problema medicamentelor tradiționale. Este adevărat că societățile 
occidentale, ocazional dezamăgite de medicina modernă, sau căutând cu atenție 
substanțele chimice din produsele farmaceutice, au arătat un interes din ce în ce mai 
mare pentru ceea ce se numesc în mod obișnuit terapii tradiționale: acupunctura, 
homeopatia, medicina hindusă, medicina chineză.  

Multe societăți autohtone nu au abandonat niciodată practicile ancestrale; în 
țările în curs de dezvoltare 80% din populație apelează la ele. Mai mult, a declarat 
Jonathan Quick, director OMS al departamentului de medicamente esențiale, „există, 
sunt folosite și, adesea, se află la îndemâna mult mai multor oameni, terapiile 
tradiționale: hipnoză, tehnici de relaxare, cum ar fi yoga și tai-chi, și medicamente 
extrase din minerale, plante și animale”. Este important ca practicienii și 
consumatorii să utilizeze aceste abordări în mod corespunzător și costurile lor să 
rămână accesibile. 

OMS estimează că astfel de metode și produse și-au dovedit eficiența atunci 
când sunt utilizate în mod corespunzător. OMS vizează reglementarea acestora și 
încurajarea schemelor naționale de evaluare. 

Soarele întăreşte sistemul imunitar 
Nu te-ai întrebat niciodată de ce vara eşti mai bine dispus şi mai plin de viaţă? 

Umorul, vitalitatea, energia şi sănătatea, toate depind şi de cantitatea de lumină pe 
care o primeşti! Climatul marin este recunoscut pentru proprietăţile sale de 
regenerare, stimulare a metabolismului şi întărire a imunităţii. În plus, 15 minute de 
expunere la razele calde ale soarelui sunt suficiente pentru a lua echivalentul a 1.000 
UI de vitamina D, numită şi "vitamina soarelui" ce ajută la fixarea calciului în oase, 
prevenirea depresiei, osteoporozei, rahitismului şi stimularea secreţiei de serotonină, 
scrie ropharma-healthcare.ro. Serotonina, denumită şi “hormonul fericirii” ajută la 
menţinerea unei stări de bine şi combaterea stresului. 

Beneficiile fototerapiei 
Terapia cu ajutorul soarelui poartă numele de fototerapie şi este o metodă 

preţioasă de tratament pentru numeroase afecţiuni, deoarece ajută la înmulţirea 
limfocitelor, specializate în lupta cu infecţiile şi contribuind astfel la întărirea 
sistemului imunitar. Cele mai importante şase beneficii ale expunerii la soare ar fi: 

• Tratează scleroza multiplă - lipsa expunerii la soare, corelată cu deficienţa în 
vitamina D, se număra printre primii factori declanşatori ai acestei afecţiuni; 

• Expunerea la soare are un efect benefic asupra pielii afectate de acnee, eczme, 
dar este importantă şi pentru pacienţii cu psoriazis, grăbind vindecarea bolii datorită 
acţiunii cicatrizante, antiinflamatoare şi antiseptice; 

• Lumina soarelui ajută la vindecarea psoriazisului - În urma unui studiu în care 
subiecţii au urmat o terapie cu baie de soare timp de patru săptămâni, în 84% din 
cazuri simptomele psoriazisului au dispărut într-o proporţie mulţumitoare. 
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• Soarele îmbunătăţeşte calitatea somnului - În momentul în care lumina naturală 
intră în contact cu ochii, nervul optic trimite un mesaj glandei cerebrale care produce 
melatonină, hormonul necesar inducerii somnolenţei, şi îi comandă oprirea secreţiei 
acestei substanţe până la apusul soarelui. Astfel, expunerea la razele UV în timpul 
zilei creşte producţia de melatonină noaptea, asigurând un somn liniştit şi neîntrerupt; 

• Expunerea la lumina solară este extrem de benefică şi pentru pacienţii care 
suferă de Alzheimer - Cercetările ştiinţifice au arătat că razele solare cresc eficienţa 
somnului şi scad agitaţia din timpul nopţii a pacienţilor. 

Marea, un aliat de nădejde al organismului 
Băile în apa marină fortifică şi protejează oganismul, asigurând în acelaşi timp 

efecte benefice şi asupra tonusului muscular şi a sănătăţii sistemului nervos. Apa de 
mare este considerată un adevărat “platou de sănătate” datorită sărurilor minerale din 
compoziţie ce acţionează asupra organismului intensificând metabolismul glucidelor, 
proteinelor, lipidelor, calciului şi fosforului. Mai mult decât atât, chiar şi o activitate 
aparent banală precum mersul cu picioarele goale prin nisipul grunjos de pe plajă 
previne şi tratează apariţia platfusului. 

În medicina balneară, atât în balneoterapie, cât și în talasoterapia, apele sărate și 
peloidele sau produsele cu nămol sunt utilizate în principal pentru tratarea 
afecțiunilor reumatice și ale pielii. Acești agenți terapeutici acționează împreună prin 
numeroase mecanisme mecanice, termice și chimice. 

Când este administrată topic, această apă bogată în sodiu și clor pătrunde în 
piele, unde este capabilă să modifice presiunea osmotică celulară și să stimuleze 
receptorii nervoși ai pielii prin canalele ionice ale membranei celulare. 

Acțiunile apelor minerale sărate sunt mediate de un mecanism condiționat de 
concentrația și calitatea sărurilor conținute, care implică activarea / inhibarea celulară 
mediată de osmoză a proceselor celulare apoptotice sau necrotice. La rândul său, 
acest mecanism osmotic modulează canalele piezoelectrice mecanosensibile descrise 
recent. 

Printre elementele de bază utilizate în Health Resort Medicine, găsim apele 
minerale a căror compoziție fizico-chimică joacă un rol cheie în proprietățile lor 
terapeutice. Utilizarea apelor sărate este frecventă în balneologie, iar aceste ape sunt 
definite ca cele cu un conținut mineral de cel puțin 1 g / L de reziduuri uscate 
constând din peste 20% mEq / L atât de clorură cât și de ioni de sodiu . 

Există informații puține despre moleculele hidrofile capabile să traverseze 
stratul cornos sau despre ratele lor de absorbție și / sau desorbție. Cu toate acestea, 
putem presupune în mod rezonabil absorbția soluțiilor hidrofile, îmbunătățită în 
condiții specifice, cum ar fi ocluzia sau folosirea tehnicilor care promovează 
penetrarea substanțelor polare, cum ar fi molecule care induc penetrarea cutanată, 
câmpurile electrice sau ultrasunetele. În plus, nu trebuie să ignorăm influența 
temperaturii și a presiunii hidrostatice a balneoterapiei. 

Există date de permeabilitate a pielii umane pentru peste 50 de soluti hidrofili și 
studii de predicție a absorbției acestor solute au încercat să coreleze structura 
moleculară cu permeabilitatea. Acestea au fost în principal modele statistice adaptate 
la date experimentale. 

Talasoterapia și, de asemenea, termalismul, nu sunt deci noi pentru panoplia 
abordărilor medicale. Ceea ce este nou este actualizarea instalațiilor și introducerea 
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de noi progrese tehnologice. Balneoterapia și expunerea la climatul de coastă au fost 
în esență tratamente de readaptare și de convalescență, dar segmentul în creștere 
constantă a persoanelor tinere și de vârstă mijlocie încearcă să abordeze o abordare 
eficientă a remodelării, remise en forme, care cuprinde nu numai redimensionarea 
fizică, ci și un proces de restaurare a sănătății. 

Atât termalismul, cât și talasoterapia folosesc ape, nămol și gaze terapeutice; 
talasoterapia este singură în utilizarea algelor, apei de mare și numai aerarii acestora. 
Tehnicile par însă a fi destul de similare. Stațiunile de talasoterapie au o istorie lungă; 
cel mai mare număr se află în Germania și Franța. Majoritatea celor 22 de stațiuni 
germane au crescut în importanță în ultima jumătate de secol, întrucât au atras rapid o 
clientelă numeroasă. Homeopatia și terapia alternativă au urmări mari în Germania. 

Introducerea de noi tehnologii, cum ar fi combinarea electroacupuncturii cu 
talasoterapia, a obținut o nouă clientelă. Talasoterapia / electroterapia / acupunctura, 
readusă din China, a dobândit rapid dreptul de cite ’și a entuziaștilor garnisiți în 
centrele franceze. 

La debutul așa-numitelor programe de medicină socială, medicii i-au prescris în 
mod obișnuit o cură de două sau trei săptămâni. Abuzul a fost deosebit de notoriu în 
Germania. Gagul a fost că, atunci când un beneficiar al unei astfel de vindecări va 
pleca, i s-ar spune că și-a luat vacanța gratuită sponsorizată de guvern. În cele din 
urmă, suferința a fost ridicată, iar aceste leacuri au fost acuzate că ar fi fost de tip 
cutanat. Acuzația pare nedreaptă, deși abuzul beneficiilor sociale a fost, în multe 
cazuri, slab. 

Dezvoltarea trebuie să fie luată în considerare pe termen lung Deja în perioada 
clasică, medicii și producătorii de medicamente priveau marea ca sursă de remedii. 
Pieptul de droguri din ocean conține multe plante și animale care oferă ingrediente 
care pot fi utilizate în tratamentele medicale. Pește, stridii și midii furnizează fier în 
dieta umană. Uleiul de ficat de cod și uleiul de somon au importante utilizări 
medicinale. Numeroase alte animale, care se situează mai jos pe scara evolutivă, sunt 
surse de produse farmaceutice. 

Desigur, sa demonstrat valoarea medicală și farmaceutică a produselor marine 
(9). Organismele marine produc compuși chimici - și peste 6000 de compuși unici au 
fost izolați, cu sute furnizând medicamente - cu proprietăți antivirale, antibacteriene 
și antifungice. 

Unul dintre obiectivele balneoterapiei este de a calma durerea, de a îmbunătăți 
mișcarea articulară și, ca urmare, de a alina suferințele pacienților și de a-i face să se 
simtă bine. O contrarioare a afecțiunilor tratate prin talasoterapie de către autorii 
științifici, multe centre apelează la problemele zilei și fac publicitate, pe lângă 
talasoterapie, remodelare, frumusețe, bunăstare, cure de durere de golf, antistres, 
slăbire, dietetică, dureri de spate , picioare grele, antismoc, postchildbirth, dureri de 
cap cronice sau insomnie. Fascinația actuală cu medicația autohtonă a determinat 
unele centre să asocie talasoterapia cu tehnicile indiene de ayur-veda. Ayurveda 
susține că dezintoxică corpul, luând în considerare tipul fizic sau fiziologic al 
individului. Aceasta implică masaje cu uleiuri încălzite într-un cadru de lumânări, 
decor și petale. Pentru thalasoterapia serioasă, acest lucru este îndepărtat de baza 
reală a terapiei. 
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Cura hidropinică / Crenoterapia 
Administrarea orală a apei minerale medicinale sau a apei minerale medicinale 

amestecate într-o băutură prezintă caracteristici unice, deoarece trebuie să apară la 
izvor, unde apa își păstrează temperatura, pH-ul, radioactivitatea, etc. În caz contrar, 
și-ar pierde echilibrul normal. În plus, trebuie administrat într-un ritm specific și într-
o cantitate exactă, întotdeauna sub prescripție medicală. 

În trecut, aceasta a fost paradigma tratamentelor spa, deoarece a fost una dintre 
cele mai uzuale tehnici. Aportul de apă minerală furnizează organismului nostru 
factori de mineralizare mai buni, cu efectele care rezultă din conținutul anionic și 
cationic al apei. Apa de mare poate fi de asemenea folosită. 

Efectele și acțiunile depind de tipul de ape minerale medicinale, deoarece 
mineralele și oligoelementele conținute de ea determină efectele acesteia. Acești 
factori de mineralizare permit mediul interior prin membrana mucoasă a sistemului 
digestiv, produc efecte locale sau generale, care variază de-a lungul timpului pe 
organe, aparate și sisteme. Fântânile care furnizează apă minerală medicinală sunt 
utilizate pentru cura hidropinică. Acestea sunt de obicei cunoscute pentru numele lor 
în franceză (buvette) și se găsesc de obicei în mijlocul unui parc (în mod clasic, se 
spune că ar trebui să „plimbați apa”), deși acoperit, și uneori în spații închise. 

Cel mai specific autor clasic, având în vedere descrierea detaliată a tradițiilor 
populare, este Pliniu cel Bătrân. În cărțile sale, abordează abuzul de consum de apă și 
explică modul în care oamenii greșesc când beau prea multă apă, considerând că 
tratamentul este mai eficient în acest fel (Nat. 31, 32). În plus, dintr-o perspectivă 
medicală, Herodot a susținut necesitatea de a suferi diferite tratamente folosind aceste 
ape și importanța de a ști exact ce izvor este cel mai bun în fiecare caz și cum să 
folosească resursa (Orib. 10, 5). 

În cele din urmă, trebuie să menționăm iconografia care arată aceste practici 
antice: de exemplu, Patera de Otanes, un platou care prezintă izvorul nimfei Salus 
Umeritana și un bărbat (eventual un sclav) care aduce apă și îl oferă unui bărbat în 
vârstă însetat și bolnav 

Ulterior, această practică s-ar extinde la majoritatea stațiunilor termale sau vile 
termale, în cazul în care mai multe infrastructuri ar fi ridicate pentru a bea în mod 
adecvat aceste ape, culminând cu primele buvete sau fântâni monumentale, pentru un 
control mai bun al tratamentului, angajați de asistente medicale sau distribuitoare care 
vindeau apa la un pret accesibil. Acest model este prezent astăzi în practic toate 
spațiile termale europene precum Mondariz-Balnario în Spania, Caldas do Geˆres în 
Portugalia sau Royat și Vichy în Franța, printre altele. 

În prezent, tehnica de vindecare hidropinică capătă din nou importanță datorită 
interesului din ce în ce mai mare pentru terapiile naturale și neagresive și bogăției de 
studii efectuate asupra formulării apelor minerale medicinale, nu numai pentru 
mineralele lor în general, ci și pentru urmărește elementele, deoarece au un potențial 
terapeutic și nutrițional mare. 

Există de fapt un singur spa, un centru de apă termală în regiunea Ardennes din 
Belgia. Orașul, care are origini îndepărtate și utilizare a apei minerale, care se 
întoarce de mai multe secole, a fost descris la începutul secolului al XVIII-lea (Eyre, 
1733), iar gravurile chiar sunt anterioare secolului al XVIII-lea. Poate că primăvara 
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cea mai feriginoasă din toată Europa se află lângă oraș. Se spune că a fost vizitat de 
țarul Petru cel Mare (1642-1725), și este numit astfel după el. 

Capetele încoronate, oameni celebri și burghezia bine făcută au patronat apele. 
O istorie a dezvoltării stației termice a fost publicată în secolul al XIX-lea (Le Drou, 
1737; Wolf, 1829), în timp ce mai aproape de noi proprietățile sale medicale au 
primit atenția medicinii academice (Crismer, 1983; Florin, 1954; Juchmes, Lagneaux 
și Lecomte, 1980; Lecomte, Colinet-Lagneaux și Lecomte, 1976). Dacă cuvântul Spa 
a fost mult malignizat, talasoterapia a fost abuzată în egală măsură. O stație termică 
din Austria, fără lac, din mijlocul Alpilor, a anunțat astfel de cure, fără să știe măcar 
originea nămolului pe care îl folosește și cu siguranță lipsit de apele marine la fel de 
mult ca Valkenburg, în provincia olandeză Limburgo, unde un cura de talasoterapie a 
fost premiul unui truc de publicitate organizat de respectabila companie Kraft. 
Evident, spa și talasoterapie au un apel incontestabil și exercită o atracție comercială. 
În ultima vreme, spa-ul de desemnare a obținut, din păcate, o repre- zentare 
„sulfuroasă” în mai multe țări, deoarece a devenit un eufemism pentru un tip de 
saloane de masaj, în afară de tratamente terapeutice. 

Centre de Talasoterapie 
Stațiunile de talasoterapie au o istorie lungă; cel mai mare număr se află în 

Germania și Franța. Majoritatea celor 22 de stațiunii germane au crescut în 
importanță în ultima jumătate a secolului, deoarece au atras rapid o clientelă 
numeroasă. Homeopatia și terapia alternativă au urmări mari în Germania. 

Introducerea de noi tehnologii, cum ar fi combinarea electroacupuncturii cu 
talasoterapia, a obținut o nouă clientelă. Talasoterapia / electroterapia / acupuntura, 
readusă din China, a dobândit rapid dreptul de cite ’și a amatorilor garnisiți în 
centrele franceze. Dezvoltarea unei terapii de pointe, fără pretenții extravagante, în 
facilități actualizate poate asigura o creștere durabilă și rațională a stațiunilor. 

Este posibil să existe un risc de interogare cu talasoterapia și sora sa vindecă 
termalismul? La debutul așa-numitelor programe de medicină socială, medicii i-au 
prescris în mod obișnuit o cură de două sau trei săptămâni. Abuzul a fost deosebit de 
notoriu în Germania. Gagul a fost că atunci când un beneficiar al unei astfel de cure 
va pleca, i s-ar spune că și-a luat vacanța gratuită sponsorizată de către guvern. 
Drapelul de primejdie a fost în cele din urmă ridicat, iar aceste remedii au fost 
acuzate că ar fi fost făcute în uz. Acuzația pare nedreaptă, deși abuzul beneficiilor 
sociale a fost în multe cazuri flagrant. Au fost efectiv curele care i-au ajutat pe acei 
dintre curioși care aveau o adevărată boală? 

Dezvoltarea trebuie să fie luată în considerare la scară largă. S-au făcut 
comparații între centrele europene și o analiză critică a bibliografiei recente relevante 
publicate (Collin, 1995; Constant, Collin și Boulange ”, 1995; Graber-Duvernay, 
1999). Ar putea fi bine să ne uităm la concluziile la care a ajuns un partid neutru sau, 
mai bine zis, la o parte care trebuie să suporte costurile curelor termice și curele de 
talasoterapie. Un studiu realizat de sistemul național de asigurări sociale de sănătate 
(Caisse Nationale d'Assurance Maladie) a observat o familie de 3000 de persoane 
care au făcut o cură termică pe o perioadă de trei ani și au găsit o îmbunătățire a 
sănătății, cu diferite boli, de exemplu, reumatism. , dureri de spate, probleme 
arteriale, probleme respiratorii, la două treimi din grup (Figura 6) și o scădere 
concomitentă a lungimii și frecvenței șederilor spitalicești. Mai mult, utilizarea 
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medicamentelor s-a oprit sau a fost redusă pentru 72,4% dintre pacienți, în timp ce 
cheltuielile Sistemului Național de Sănătate pentru îngrijiri termice au doar 0,22% 
până la 0,43% și tratamentul, staționarea la centre termice, reprezintă 0,89% la 1% 
din consumul total medical. Aceste observații pot fi extrapolate la talasoterapie 
(Collin, 1995; Constant, Collin și Boulange ”, 1995; Graber-Duvernay, 1999). 

Concluzii destul de similare au fost obținute, aparent, în studiile germane despre 
aceleași teme (Anonymous, 1999a, 1999b; Falkenbach, 2000; Pratzel și Schnitzer, 
1992; Ro- senkranz, 1997; Sulinek și Schoenfeld, 1996; Tink et al., 2000). 

Studiile strict economice sunt verificate în mod corespunzător în raport cu un 
studiu academic imparțial și dezinteresat (Meg-gen, 1999; Stoyke, 1997). 
Departamentul de medicină hidrologică și clinologică al facultății de medicină a 
Universității Nancy a fost realizat de un proiect științific amănunțit și rezultatele 
făcute publice în iulie 1999. Concluziile sunt pozitive și îndoieli cu privire la valoarea 
tratamentelor termice puternic contestate. Asocierile (congresul) de termalism care a 
avut loc în Tou- louse, Franța, în mai 1999 (ale cărui lucrări au fost publicate în iunie 
1999) confirmă dimensiunea medicală a termalismului. Astfel, pozițiile deținute din 
1996 par a fi adecvate (anonim, 1997; Boulange´, 1995a, 1995b; Collin, 1997). Mai 
mult, statisticile arată o scădere substanțială susținută a frecvenței șederilor 
spitalicești ale pacienților care au făcut o cură și, după cum s-a menționat, în 
consumul de medicamente de către aceiași pacienți. 

Deja în anii șaizeci, Bulletin de l’Hoˆpital de Trouville se adăugase la bolile 
(reumatism, artrită, obezitate, dureri de spate etc.) (Guillemin, Constant și Boulange´, 
1994) susceptibile de a fi tratate printr-o terapie talasică lumbago, știință, nevralgie, 
insomnie, palpitație, celulită, dispepsie și colită cronică. Efectele tratamentelor 
talasoterapice au fost reconfirmate recent într-un studiu realizat pe Guillemin și 
colab. (Guillemin, Constant și Boulange´, 1994). Bolile de inimă și afecțiunile 
pulmonare au fost, de asemenea, listate ca prezentând îmbunătățiri după tratamentul 
talasoterapiei (Bogutskiy et al., 1977; Schuzeze, 1976). 

Lucrările din 1989 și 1995 ale lui Boulange au examinat scenariul, atât în 
perspectiva unificării europene, cât și a secolului XXI, pentru termalismul francez - 
puncte de vedere care pot fi extrapolate la talasoterapie - și au prezis o lumină 
puternică. Dacă imitațiile sunt dovezi ale succesului, atunci trebuie să fie atinse: într-
adevăr, mai multe spa-uri situate la sute de kilometri de orice mare, așa cum am 
menționat anterior, de exemplu, în Olanda (Valkenburg) și în Austria, se referă la 
programul lor ca lassoterapie, care este, desigur, nu. 

O revizuire critică a literaturii, până în 1995, a fost publicată de Constant, Collin 
și Boulange´ (1995). Ar fi remis în acest studiu dacă nu s-ar menționa contribuțiile la 
medicina climatologică; într-adevăr, ca terapia balneo, este o utilizare strictă a 
mediului costier (Falkenbach, 2001; Hock, 1995; Iordania, 1996; Leistner, Schultze și 
Wyk auf Fo¨hr, 1974; Leupold, 1973; Schmidt 1989a , 1989b). Departamentul de 
medicină termică, la Nancy, include în denumirea sa medicina climatică. 

Utilizarea și consumul de alge este mult mai frecventă în Asia decât în lumea 
occidentală (Morand, Charlier și Maze ', 1990; Pricajan și Opran, 1970; Anonim, 
1999, 1-3). Acest lucru a fost așa și încă este (Charlier, 1999). Ca exemplu: imigranții 
chinezi au pus pe piață california pe piața din California (Ma- crocystis pirifera) în 
1880, deși indienii adunaseră alimente care conțineau ceva înainte. Au început 
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cultivarea algelor în 1890. Femeile și copiii chinezi au colectat alge înainte de 1857, 
în special în Peninsula Monterey. Au folosit Moss Beach în sudul Californiei ca bază 
de operații și și-au expediat produsele la San Francisco, unde a fost fie exportată în 
China în sine, folosită ca îngrășământ, fie extrasă agar (Chen, 1980). 

Algele au fost adunate de milenii și ocupă un loc în simbolism. Practica a urmat, 
în Japonia, rituri șintoiste, nu atât datorită rolului lor în nutriție, ci pentru că se crede 
că au virtuți protectoare: se spune că asigură siguranța marinarilor și că facilitează 
nașterea copilului (Herbert, 1964). Primul document referitor la terapie, în mod 
evident o ramură a fitoterapiei, o abordare terapeutică venerabilă, a fost scris pe 
tablete de argilă. Acest număr de terapii cu caractere cuneiforme a fost produs de 
sumerieni în jurul anului 3000 î.Hr. Poate că această lucrare ar trebui să fie retratată 
5000 de ani de mare de vindecare. 

Medicamentele pe bază de plante sunt utilizate în special pentru prevenirea mai 
multor afecțiuni și, de asemenea, în tratamentul unor boli cronice precum artroza 
(Blunden și Gordon, 1986). Prescriptorii contemporani laudă efectele lor aprofundate, 
precum și absența proprietăților agresive și a efectelor secundare. Fitoterapia și 
algoterapia sa componentă au fost recunoscute oficial, în 1986, de Ministerul 
Sănătății francez, ca o „abordare medicală deplină”. Acest lucru le face să fie 
rambursate de schema națională de sănătate a țării respective. acestea au o 
incontestabilă reabilitate farmacomedicală și le face atractive pentru pacienți. 

Lithothamnium calcareum este o algă marină calcaroasă a cărei talie este 
utilizată în tratamentul decalcifierii, osteoporozei, articulațiilor dureroase, oboseală 
cronică, stadiilor dureroase de reumatism, gingivitei, durerilor de stomac și în cure 
antiacide. Lithothamnium și Fucus intră frecvent în compoziția sacii folosiți în 
talasoterapie. Printre alte macroalge marine, frunza (Fucus vesiculosus) s-a dovedit 
eficient și împotriva excesului de greutate pentru persoanele cu apetit normal. 
Rockweeds are în plus un efect antiseboric pe părul gras. Spirulina maxima, o algă de 
apă dulce care se adaptează cu ușurință la mediile salubre și chiar sărate, intră în 
tratamentul anemiei și oboselii musculare. Spiruli- na platensis asigură un nivel 
ridicat de acid linoleic. Spirulina și Ascophyllum sunt reputați pentru acțiuni de 
slăbire (Blunden și Gordon, 1986). Spirulina a fost adăugată recent la tagliatelle 
italiene și le colorează într-un verde profund (Bologa și colab., 1999; Charlier, 1990; 
Charlier și Lonhienne, 1996; Mor- și, Charlier și Maze ', 1990). 

Mai multe specii de alge roșii sunt utilizate în medicamente și bacteriologie și 
unele ca hrană, adică mușchi irlandez (Chondrus crispus), dulce (Palmaria palmata), 
laver (Porphyra ssp.) și slab, sau pentru a extrage galactani (agar-agar) sau substanțe 
chimice (de exemplu, Gigarina și irlandeză mușchi). Salata de miere (Ulva lactuca, o 
alge verde), dulce și lavă sunt utilizate ca săruri de condimente. Mușchiul irlandez 
are, de asemenea, proprietăți antigingivite și antiscarring (De Roeck-Holtzhauer, 
1986). Hawaienii au folosit din vremuri imperative Porphyra atropurpurea pentru a 
trata rănile și în special arsurile. Palmaria palmata are un potențial antiperspirant. 

Algele brune sunt de asemenea utilizate în medicină și ca surse de iod, potasă și 
algină. Kelpele, care includ Alaria, Agaum, Laminaria, Nereocystis și Macrocystis, 
sunt bogate în ioină și sunt utilizate pe scară largă în industria chimică. Iodul este 
combinat cu gâscă endemică; alba (haidai) ca sursă de iod dietetică își găsește cea 
mai răspândită utilizare în Republica Populară Chineză. Alga verde Chlorella este 
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bogată în agenți antibiotici și antifungici. Hipnea și Durvillea ar putea fi utilizate ca 
anticoagulanti. 

Algele au fost alternative, și concomitent, lăudate și damnate de-a lungul 
coastelor (Bologa și colab., 1999; Charlier, 1990; Charlier și Lonhienne, 1996). 
Uniunea Europeană, în cadrul programului COST-48, a încurajat cercetarea atât 
asupra utilizării, cât și a eradicării lor (Morand, Charlier și Maze´, 1990). Acestea 
joacă, printre altele, în alimente și furaje, în cosmetologie, în producția de metan și 
îngrășăminte și în terapie (Charlier, 1999; De Roeck-Holtzhauer, 1986). După cum 
am discutat mai târziu, algele se numără printre numeroasele produse din organice 
marine care joacă un rol semnificativ în farmacologie. 

Trecerea componentelor de alge precum fierul și cobaltul prin piele este 
controversată pentru mai mulți fiziologi. Pe de altă parte, aplicațiile biomedicale ale 
Lyngbya majuscula sunt recunoscute de oncologi; această algă care se află în recif 
produce algă-A, care funcționează ca un antiprolifer care inhibă diviziunea celulară 
și, astfel, blochează creșterea și răspândirea cancerului. Pulberea de alge a fost 
adăugată în băile de apă de mare, iar cremele de alge sunt disponibile în farmacii și 
magazine de cosmetologie. 

Sunt prezenți în unele nămoluri marine, iar în unele centre de tratament 
proporția lor este crescută. Medicii germani colectaseră deja în 1929 nămolul într-un 
colț îndepărtat al portului Wilhelmshafen. Vindecările marine franceze folosesc un 
jeleu de alge amestecat cu nisip umed încălzit într-un cazan dublu. Amestecul aplicat 
pe corp își eliberează încet căldura. Deplasarea ionică a electroliților marini și a 
componentelor algelor prin piele nu este totuși convenită în mod universal. Provocată 
în urmă cu 15 ani, practica este continuată atât în centre cât și pe țărmuri. Centrele 
germane asigură peloterapia folosind ambalaje de silt bogate în substanțe vegetale și 
minerale, asemănătoare cu alama. 

Un izvor mineral descoperit în reședința regală din Ost-end (Belgia) a condus la 
dezvoltarea unui centru de talasoterapie (1856), care a găzduit cândva până la 80.000 
de curieri, cu un Grand Hoˆtel des Thermes alăturat și o instalație de apă îmbuteliată. 
Nămolul vegetal marin, folosit și aici, este format în principal din turbă compactată 
transportată cu valuri puternice în zona plajei. Uscat, este transformat într-o pulbere 
și amestecat cu o pulbere de lut marin. Pentru utilizare în aplicații locale, peloidul 
este amestecat cu apa de mare și încălzit într-un cazan dublu. Thermae odată luxoase 
au devenit o dificultate financiară pentru hotel și au fost transferate către o 
organizație de sănătate reciprocă, presupusă controlată de municipalitatea Ostend. Au 
fost neglijați, deși folosiți, au căzut în stare de disperare și, în cele din urmă, s-au 
arătat total. De asemenea, a fost întreruptă îmbutelierea apei termale din Ostend. Alte 
facilități au încercat să completeze golul, dar recent a fost capabil să-și păstreze 
stabilitatea financiară. Un centru super deluxe, în stațiunea bogată din litoralul 
Knokke-Heist, la aproximativ 30 de km nord, și o instalație ceva mai accesibilă din 
punct de vedere financiar în Blankenberge, de asemenea o stațiune de țărm, la 15 km 
spre est de Ostend, pentru a trata pacienți bine călcați. . 

În funcție de sezon, apa unor lacuri hipersaline românești de pe coasta Mării 
Negre are temperaturi care pot atinge 27 ° C cu un pH alcalin. Nivelurile lacurilor pot 
scădea până la 14 cm de Marea Neagră alăturată. Aproximativ 30 de specii de alge au 
fost identificate în microfauna lor abundentă. Nămolul, bogat în aminoacizi și cationi, 
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are o rată mare de radioactivitate naturală. Unele nămoluri sunt sapropelice, cu 
fitoremaine, în special, de alge care au fost prefăcute într-un mediu an-aerobic 
(Pricajan și Opran, 1970). Teoria Radon a fost creditată cu efecte favorabile în 
Bulgaria și Germania (Falkenbach, 2000; Pratzel și Schnitzer, 1992). Nămolul poate 
fi colectat și la limanuri. 

Algele în talasoterapie clinică 
O gamă destul de largă de alge marine intră în ambalajele utilizate în 

talasoterapie, iar făinele de algă sau sărurile de algă sunt vândute pentru a fi utilizate 
în terapia de baie de casă. Futațiile de Fucus, Lamaria, Ulva și Ascophyllum (cu sau 
fără Lithothamnium pudră) sunt încălzite la 40 ° C sau chiar 50 ° C și aplicate, la 
clinici de talasoterapie, la membre pentru a calma durerile cauzate de reumatism și 
artrită, dar și la umeri, omoplați și regiuni lombare pentru a trata durerile de spate 
cronice. Dintre cele peste 20.000 de specii de alge identificate, aproximativ 60 sunt 
utilizate în farmacie, alimente și în cosmetologie. Cel mai des utilizate în aceste zone 
sunt Porphyra, Eucheuma (alge roșii), Laminaria și Undaria (alge brune). 

Algele sunt bogate în vitamine. Raportate în literatura ad hoc sunt, de exemplu, 
vitamina C (Chlorella, Sargassum muticum), vi- tamină D (Fucus vesiculosus), 
vitamina E (Laminariae), vitamina K (Sargassum muticum, Delesseria sanguinea, 
Chlorella). 

Phicocoloizi din alge marine sunt utilizați la nivel mondial în farmacologie și în 
alimente. În farmacie rolul lor principal este ca agenți de îngroșare sau de legare, rar 
ca agent terapeutic activ. Mai exact, agar este un agent de suspendare în sulfat de 
bariu, utilizat frecvent în radiologie; este un emulgator utilizat în lubrifierea gelurilor 
și în unele unguente. Cu parametri lichizi, de vârstă, a fost prescris pentru a trata 
constipația. 

Alginatele sunt utilizate ca lianți, dizolvați, antirefluxanți și agenți de suspensie, 
în hemodializă, hemostază și ca vindecător al rănilor, dar și ca excipienți absorbabili 
de epidermă și, astfel, în creme, geluri și pomade. Acestea facilitează absorbția 
transepidermică a hormonilor. Alginatele au aplicații multiple în fabricarea 
produselor cosmetice și de toaletă. În stomatologie, acestea pot servi ca material de 
conectare. Ele dau pastelor de dinți moliciune și maleabilitate. Alginații țesute 
(alginat de calciu) au fost utilizate în ultima vreme la fabricarea pansamentelor 
medicale; aceste pansamente sunt deosebit de apreciate de arsuri, răni și ulcerații ale 
picioarelor (Dixon, 1986). 

În cazurile de otrăvire prin ingestia de metale grele, cum ar fi stronțiul și / sau 
radionucleidele, alginații blochează efectele; efectele terapeutice sunt o funcție de 
prezență în tractul gaz-trointestinal, ipso facto de timp scurs de la ingestie. S-a 
considerat însă că polizaharidele de algă trebuie luate simultan cu contaminantul 
pentru a fi eficiente (Tanaka și colab., 1972). 

Caragenanii, extrași din mai multe alge, de exemplu, Chondrus crispus, 
Mastocarpus stellatus, Eucheuma, Gigartinaceae și Phyllosphoraceae, introduc 
medicamente pentru tuse, pastă de dinți, loțiuni, filtrere cu raze solare, creme de 
bărbierit, șampoane, conținut de păr și deodorante. Peste 20% din producția de 
caragenan este utilizată în farmacie și cosmetologie. Se spune că sunt de neprețuit 
pentru fabricarea de creme și unguente demontabile. Excipienții de origine algă sunt 
folosiți în creme dispărute: evaporarea rapidă a fazei apoase a emulsiei pe piele lasă o 
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microfilmă uleioasă medicamentoasă de protecție subțire. Lithothamnium și 
Phymatolithon uscate și pulverizate sunt utilizate pentru a face măști absorbante 
pentru față și / sau frumusețe. 

Agar, agaroză, caragenan și alginați pot fi folosiți ca materiale de imobilizare 
(celulare). Unele polizaharide algice sunt astfel utilizate în biotehnologie. Celulele 
imobilizate cu alginat au fost obținute de la o algă verde-albastră, Synechoccus sp., 
Pentru a produce glutamat. Industria biotehnologiei a arătat un interes considerabil 
pentru posibile aplicații biomedicale ale sistemelor imobilizate, în special antibiotice 
și producția de anticorpi și proteine monoclonale, de exemplu, interferoni. Celulele 
captate au intrat la fabricarea antibioticelor, alcooizilor și steroizilor. 

Polizaharidele, inclusiv cele de origine algă, au generat sau, fără îndoială, vor 
intra în producția de vaccinuri; livrare de droguri; medicamente anticancerigene, 
antitrombogene și antiaderente; și diagnostic (Colwell, 1985). 

Bacteriile care trăiesc cosimbiotic cu spongi ar putea sta la baza noilor produse 
farmaceutice. Astfel de bacterii constituie peste o jumătate din greutatea corporală a 
bureților. „„ Bureții marini sunt cea mai prolifică și importantă sursă de noi compuși 
descoperiți în ultimele două-trei decenii. Compușii (nu sunt făcuți de bureți, ci) de 
bacteriile din interiorul corpului lor. "" (Dr. Detmer Sipkema, Univ. Din California, 
Berkeley). Deoarece mediul predominant într-un burete diferă substanțial de 
condițiile din apa de mare din jurul bureților, recrearea acestuia în laborator este 
foarte dificilă, doar aproximativ 1% până la 0,1% din bacterii pot fi cultivate în 
prezent în laborator. 

Stimularea microambientului în bureții în care trăiesc bacteriile este o cărare 
care este cercetată pentru a ajunge la 99% din celelalte bacterii. Atunci, desigur, vor 
veni pașii importanți pentru identificarea bacteriilor care conțin cei mai valoroși 
compuși medicali și crearea unei producții la scară largă. Întrucât bureții marini au 
fost primele animale multicelulare de pe Pământ care sunt încă vii, un beneficiu 
corolar al studiului este o perspectivă asupra evoluției și a relațiilor reciproce 
(simbioză). 

Squidul de mare Diazona angulata, descoperit atașat de rocile din apele Filipine 
în 1990, pare să respingă agresorii expulzând o toxină - diazonamida A - care ucide 
celulele canceroase. Spre deosebire de medicamentele anticanceroase utilizate 
frecvent, care atacă tubulina, un element constitutiv major al fusului mitotic (fusul 
mitotic este o structură implicată în diviziunea celulară normală; ea scoate 
cromozomii înainte de divizarea celulelor), această toxină derivată de la mare și anală 
nu are reacții adverse la chimioterapie, cum ar fi epuizarea măduvei osoase, 
distrugerea celulelor albe și / sau afectarea nervilor. Informații suplimentare pot fi 
obținute de la Centrul Medical Southwestern, University of Texas. Toxina a fost 
produsă sintetic in vitro. 

Descoperirea de droguri oceanice este urmărită în mod activ la Universitatea din 
Texas, dar în egală măsură la Instituția oceanografică Harbour Branch (Fort Pierce, 
Texas). Astfel, s-a descoperit că manzamina A găsită în unele bureți reduce 
capacitatea celulelor canceroase de răspândire. Familia compușilor comisiilor, care se 
găsește într-un burete marin, ucide celulele canceroase pancreatice. Alte organisme și 
alte tipuri de cancer (chiar boala Alzheimer) au păstrat atenția cercetătorilor la filiala 
Harbour: gorgoni, corali, bacterii, ciuperci. Unii au ajuns la comercializare: 
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discodermolida a fost extrasă dintr-un burete și s-a dovedit valoroasă în tratamentul 
cancerului de sân. Mai multe detalii disponibile la Novartis (Basel, Elveția). Oamenii 
de știință au căutat intens timp de un sfert de secol - potrivit comunicatelor de presă - 
pentru a descoperi organismele marine care dețin potențialul de a lupta împotriva 
bolilor umane. A fost nevoie de o durată egală pentru ca Administrația americană a 
produselor alimentare și drogurilor (FDA din SUA) să-și acorde sigiliul de aprobare a 
noilor tratamente, primejdiilor mai mari ale fizicienilor care au recunoscut, în urmă 
cu zeci de ani, valoarea oceanelor ca trove de produse medicale. 

De fapt, au fost publicate lucrări și recomandări făcut, pe tema oceanelor ca o 
pieptă de droguri în urmă cu jumătate de secol (Charlier, 2002; Gruber, 1968) și asta 
în cazul în care înțelepciunea medicinii tradiționale este ignorată. Luând descoperirile 
pe piață împotriva efectului de frânare al FDA s-a dovedit o luptă ascendentă, așa 
cum a fost admisă de FDA însuși și publicizată de Instituția Oceanografică Harbour 
Branch.Prin urmare, nu este ușor să se stabilească dacă biotehnologia de talasoterapie 
este o știință nou-născută sau apariția unei ramuri ignorate a efortului științific. 
Laboratorul media HBOI a cronicizat timp de un an aspectele medico-farmaceutice 
ale noii științe și a încercat concomitent să aplice, printre altele, tehnologia genomică 
pentru a dezvolta dispozitive și metode de monitorizare și îmbunătățire a sănătății 
mediului oceanului. 

Biotehnologia de talasoterapie este astfel un actor relativ nou pe scena mediului. 
Începând cu 2003, programul National Grant Grant a oferit o subvenție de 

300.000 USD pentru a sprijini eforturile și a ajunge la o audiență numeroasă. În loc să 
creeze încă un alt jurnal învățat (costisitor și limitat), un site web oferă acum 
informații despre experimente, oameni de știință, aspecte ale unei astfel de cercetări 
marine, echipamente și chiar tutoriale online. Cel mai util pentru publicul larg și 
pentru profesia medicală, site-ul web enumeră compuși generați marini în utilizare și 
medicamente potențiale, unii încă în faza de dezvoltare (Harbor Branch Media Lab, 
2008). 

Talasoterapie și Delfinoterapie 
O dezvoltare recentă în talasoterapie este utilizarea, sau se poate spune mai 

corect colaborarea delfinilor (Delphinus sp.). Nu numai că au reputația de a fi 
deosebit de prietenoși și extrem de inteligenți, se consideră că delfinii caută compania 
oamenilor și că, la rândul lor, oamenii experimentează contactul cu aceste mamifere 
de mare ca o experiență foarte specială. Rezultatele interacțiunii terapeutice cu 
acestea variază și la fel și grupul căruia îi vizează acest tip de terapie. Se pare că 
persoanele cu handicap mintal și copiii cu probleme fizice progresează pozitiv atunci 
când sunt expuși companiei de delfini. Printre problemele care prezintă un răspuns 
pozitiv în legătură cu contactul cu delfinii sunt tulburări legate de vorbire, morticitate 
și deficiențe emoționale sociale.  

Ca și alte procese alternative curative, această abordare este contestată. 
Zooterapia marină a făcut parte dintr-o serie de patru conferințe de dezbatere la 
Universitatea Liberă din Bruxelles (Vrije Universiteit Brussel-Bruxelles, Belgia) 
înființată în mai 2009. Tema specifică a fost prezentată, iar abordarea terapeutică a 
fost apărată de practicienii E. Van Neste și H. Straetman, de la Asociația Flamandă 
pentru Simpatizatorii Hand-capped of Dolfintherapy (Vlaamse Vereniging voor 
Gehandicapten-Sympathizanten van dolfijntherapie). 
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5. CERCETARI ȘTIINȚIFICE ÎN TALASOTERAPIE 
 

În medicina balneară, atât balneoterapia, cât și talasoterapia, utilizează ape sărate 
și peloide sau produsele cu nămol în principal pentru tratarea afecțiunilor reumatice și 
pe cele ale pielii. Acești agenți terapeutici acționează împreună prin mecanisme 
mecanice, termice și chimice.  

Printre numeroasele studii și recenzii de balneologie care explică utilizarea 
apelor sărate sau a peloidelor maturizate în aceste Spilioti și colab. 2017), România 
(Munteanu, 2011, 2012), Ungaria (Bálint și colab. 2007; Bender și colab. 2014; 
Hanzel și colab. 2018; Kulisch și colab. 2009; Tefner et al. 2012), Iran (Mahboob et 
al. 2009); Israel (Halevy și Sukenik 1998; Katz și colab., 2012; Matz și colab., 2003), 
Italia (Bazzichi și colab. 2013; Bellometti și colab., 1997a, 1997b, 2000, 2002, 2007; 
Bellometti și Galzigna 1999; Capurso et al. 1999; Ciprian și colab. 2013; Cozzi și 
colab. 2007, 2015; Fioravanti și colab. 2007, 2011; Guidelli și colab., 2012; Miraglia 
Del Giudice și colab., 2011; Staffieri și colab., 1998; Tsoureli-Nikita și colab. 2002), 
Japonia (Agishi et al. 2010; Nasermoaddeli și Kagamimori 2005), Tunisia (Fazaa și 
colab. 2014), Turcia (Dönmez et al. 2005; Karagülle și Karagülle 2004, 2015; 
Karagülle et al. 2007, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b; Kardeș și colab., 2018; Kesiktas 
și colab., 2012; Ozkurt și colab., 2012; Özkuk și colab., 2017), Spania (Carretero și 
colab., 2010) și Elveția (Moufarrij et al. 2014). 

Printre elementele de bază utilizate în balneologie, găsim apele minerale a căror 
compoziție fizico-chimică joacă un rol cheie în proprietățile lor terapeutice 
(Gutenbrunner et al. 2010; Morer et al. 2017b).  

Utilizarea apelor sărate este frecventă în balneologie, iar aceste ape sunt definite 
ca cele cu un conținut mineral de cel puțin 1 g / L de reziduuri uscate constând din 
peste 20% mEq / L de ioni de clorură și sodiu (Maraver și Armijo 2010) . De 
asemenea, sunt utilizate produse derivate, cum ar fi peloidele, și acestea au fost 
definite ca o suspensie / dispersie cu proprietăți terapeutice și / sau cosmetice 
compuse dintr-un amestec complex de materiale geologice și / sau biologice cu 
granulație fină maturizate în aceste ape (Gomes et al. 2013; Maraver și colab. 2015). 

În talasoterapie, apa de mare este utilizată și caracterizată prin conținutul ridicat 
de minerale, densitatea ridicată și compoziția sa chimică bogată în cloruri de sodiu în 
principal, în afară de magneum, calciu, potasiu și iod, împreună cu peloizii marini 
cunoscuți sub numele de limes. Aceste aplicații includ aplicarea lor cu expunerea 
sistematică metodică la soare, aplicarea totală sau parțială a nisipului de mare cald și 
climatoterapia marină (bazată pe atmosferă, temperatură, umiditate, vânt, presiune de 
aer etc.) (Lucchetta et al. 2007; Maraver et al. 2011; Morer 2016b).  

Printre studiile care au examinat efectele talasoterapiei, ar trebui să le 
evidențiem pe cele efectuate în Brazilia (de Andrade et al. 2008), Bulgaria (Grozeva 
și Stoicheva 2015; Kazandjieva et al. 2008), Franța (Bobet 1999; Duparc-Ricoux et 
al. 2004), Germania (Felix 1999; Schuh 2009), Israel (Abu-Shakra și colab. 2014; 
Codish și colab. 2005; Czarnowicki și colab. 2011; Elkayam și colab., 1991; Flusser 
și colab., 2002; Halevy et al. 2001; Katz și colab., 2012; Kopel și colab., 2013; 
Nissen și colab., 1998; Sukenik și colab., 1990, 1992, 1994, 1995, 1999; Wigler și 
colab. 1995), Italia (Bonsignori 2011; Lucchetta et al. 2007), Japonia (Agishi et al. 
2010), Malaezia (Mohd Nani et al. 2016), România (Munteanu, 2019), Rusia 
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(Rogozian et al. 2011), Tunisia (Zijlstra et al. 2005 ) și Spania (Morer 2016a; Morer 
și colab. 2017a). 

Acești agenți terapeutici cu apă sărată au fost descriși să acționeze prin 
mecanisme mecanice, termice și chimice (Bender și colab. 2005; Fioravanti et al. 
2011, 2017; Guidelli și colab., 2012; Tenti și colab. 2015). 

Într-un articol de cercetare, Manuel Carbajo, Jose; Maraver, Francisco  - Salt water and 
skin interactions: new lines of evidence , INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BIOMETEOROLOGY  Volume: 62   Issue: 8 Pages: 1345-1360, publicat în august 
2018, un mecanism de acțiune specific apelor saline, atunci când sunt administrate 
topic, aceste ape bogate în sodiu și clorură pătrund în piele, fiind capabile să modifice 
presiunea osmotică celulară și să stimuleze receptorii nervoși din piele prin 
intermediul canalelor ionice ale membranei celulare cunoscute sub numele de 
proteine Piezo.  

Sunt descrise mai multe modele de adsorbție / desorbție cutanată și penetrare a 
ionilor dizolvați în apele minerale prin piele (osmoză și mecanisme de volum celular 
în keratinocite) și examinte rolul acestor resurse în stimularea receptorilor nervilor 
cutanați. Acțiunile apelor minerale sărate sunt mediate de un mecanism condiționat 
de concentrația și calitatea sărurilor acestora care implică activarea / inhibarea 
celulară prin inhibiția celulară a proceselor celulare apoptotice sau necrotice. La 
rândul său, acest mecanism osmotic modulează canalele piezoelectrice 
mecanosensibile descrise recent. 

Obiectivul acestei articol a fost evaluarea unui nou mecanism de acțiune propus 
pentru apele sărate folosite în medicina balneară. Când sunt aplicate topic, aceste ape 
bogate în Cl- și Na + acționează prin piele, fie direct, fie prin produsele lor de nămol, 
modificând presiunea osmotică a celulelor, care la rândul său stimulează receptorii 
nervilor din piele prin canalele membranelor celulare numite Piezo. În acest scop au 
fost examinate modele de adsorbție cutanată și desorbție, mecanismele ionilor 
dizolvați de penetrare a pielii (osmoză și mecanisme de impulsuri ale volumului 
celular în keratinocite) și comportamentul apelor sărate ca stimulatori ai canalelor 
ionice mecanosensibile.  

Stratul cornos uman (HSC) este o barieră eficientă împotriva majorității 
substanțelor, în special a soluțiilor polare, cum ar fi apa, zaharurile și sărurile 
(Bouwstra și Ponec 2006; Rawlings și Harding 2004). Pentru funcția de barieră a 
pielii, cimentul intercorneocitic este esențial și este secretat de keratinocite în spațiile 
intercelulare în timpul diferențierii lor terminale, dând naștere unei structuri de tip 
„cărămizi și mortar” (Bouwstra et al. 2000). 

Corneocitele sunt încorporate în acest ciment intercorneal care are o structură 
laminară, descrisă inițial de Elias și colab. (1979) și modificat de Friberg și Osborne 
(1985), compus din straturi alternative hidrofile și hidrofobe, care sunt special 
capacitate pentru a menține umiditatea organismului. Diferitele tipuri de colesterol, 
ceramide și acizi grași liberi nesaturați sunt responsabili pentru acest gel cristalin sau 
structura de tip lichid cristalin (Pappas 2009; Wertz și colab. 1987). Când este intact, 
este practic impenetrabil de către ioni și poate fi parțial sau complet modificat în 
funcție de circumstanțe exogene sau endogene. 

Permearea transdermică a soluțiilor hidrofile este de obicei lentă și afișează 
diferite mecanisme (Kushner et al. 2007). Principala cale stabilită este prin structura 

https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E6hJtqAIbXTZ53wodwB&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=2122436
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E6hJtqAIbXTZ53wodwB&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=1824181
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=E6hJtqAIbXTZ53wodwB&page=1&doc=23
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=E6hJtqAIbXTZ53wodwB&page=1&doc=23
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de „cărămidă și mortar” a cimentului intercorneocitar (calea intercelulară), pe lângă 
absorbția prin pori și foliculii cutanati (calea trans-apendiculară) și absorbția în 
interiorul corneocitelor (Chen et al. 2013; Mitragotri et al. 1996), sau așa-numita cale 
transcelulară (Mitragotri și colab., 1996). 

Există informații puține despre moleculele hidrofile care pot traversa stratul 
cornos sau despre rata lor de absorbție și / sau desorbție. Cu toate acestea, putem 
presupune în mod rezonabil absorbția soluțiilor hidrofile, îmbunătățită în condiții 
specifice, cum ar fi ocluzia (Chen și colab. 2006; Tezel și colab. 2003) sau prin 
utilizarea tehnicilor care promovează pătrunderea substanțelor polare, cum ar fi 
moleculele care induc penetrarea cutanată (Hathout et al. 2010), câmpuri electrice 
(Kalia și colab. 2004) sau ecografie (Alvarez-Román et al. 2003). În plus, nu trebuie 
să ignorăm influența temperaturii și a presiunii hidrostatice a balneoterapiei. 

Cantități mici de solvenți polari pot penetra stratul cornos uman in vivo 
(Chizmadzhev și colab., 1998) și in vitro (Tang și colab., 2002). 

Permeabilitatea pielii pentru diferite substanțe a fost investigată pe larg 
(Mitragotri și colab., 2011). În prezent, s-a stabilit permeabilitatea a peste 100 de 
molecule, iar modelele matematice predictive de permeabilitate cutanată trebuie pot fi 
riguros explicate (Chen și colab. 2013). 

Studii experimentale privind absorbția în piele de soluții hidrofile au fost 
efectuate cu molecule mici (Mitragotri și colab., 1996) și mari (Michaels și colab. 
1975) și cu substanțe moderat hidrofile (Southwell și colab., 1984) și cu molecule 
foarte hidrofile (Anderson et al. 1988). Studii suplimentare se întind de la studii 
macroscopice care consideră pielea ca o componentă omogenă (Clowes et al. 1994) 
până la studii la microscopie care determină structurile celulare individuale ale pielii 
(Hansen et al. 2008; Kushner et al. 2007). 

Mai mulți autori au propus modele matematice pentru a prezice permeabilitatea 
pielii. Printre acestea, trebuie menționate modelele relațiilor cantitative de 
permeabilitate a structurii  ale lui Potts și Guy (1992) și Abraham și Martins (2004), 
patru căi ale Mitragotri (2003) și cărămizile corneene și mortarul lui Wang et al. 
(2007) și Chen și colab. (2010). 

Există date de permeabilitate a pielii umane pentru peste 50 de soluții hidrofile 
și studii de predicție a absorbției acestor soluții au încercat să coreleze structura 
moleculară cu permeabilitatea. Acestea au fost, în principal, modele statistice 
adaptate la date experimentale (Abraham și Martins, 2004). 

Relațiile cantitative de permeabilitate a structurii pielii include modele 
matematice simple și modele mecanice care iau în considerare structura fizică a 
stratului cornos. Majoritatea modelelor s-au dovedit a fi puțin exacte (Lian și colab. 
2008; Mitragotri și colab. 2011), deși unele modele simple au arătat o bună capacitate 
de predicție pentru substanțele hidrofobe, în timp ce această capacitate este mult mai 
slabă pentru substanțele hidrofile. 

Mitragotri și colab. (2011) au considerat corneocitele drept impermeabile și au 
examinat permeabilitatea pielii solutilor hidrofile prin porii care apar în cimentul 
intercorneocitelor. El a propus un model prin patru căi de traversare a structurii pielii, 
dintre care două au fost aplicate compușilor lipofili (difuzie liberă și difuzie laterală a 
lipidelor în cimentul intercorneocitelor) și celelalte două căi pentru compuși hidrofili 
(pori intercorneocite și șunturi prin anexele pielii) . 
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Acest model include în mod diferențial difuzia „manevrată” prin foliculii de păr 
și glandele sudoripare și estimează că această contribuție este practic constantă 
datorită unei proporții mici din suprafața pielii acoperite cu apendice, deși este calea 
preferențială pentru soluțiile hidrofile cu greutate moleculară mare. În ceea ce 
privește predicțiile pentru soluțiile hidrofile, studiile lui Mitragotri au furnizat 
rezultate utile cu implicații pentru unele tehnici hidrotermale (Carretero și colab. 
2010; Spilioti și colab. 2017). 

Chen și colab. (2006) a considerat, de asemenea, corneocitele ca fiind 
permeabile și, în consecință, că soluțiile hidrofile sunt absorbite și de corneocitele din 
stratul cornos uman, pe calea transcelulară. Alți autori au considerat alte rețele de 
lipide poroase (Mitragotri et al. 2011; Potts și Francoeur 1991) legate de transportul 
nespecific trans-apendicular (Mitragotri et al. 2011) sau nu au luat în considerare 
această cale (Tezel și colab., 2003). 

Stratul cornos uman are între 10 și 20 de straturi de keratinocite devitalizate 
(corneocite), alungite și complet keratinizate, încorporate într-o matrice lipidică 
intercambială continuă, al cărei rol este unul de protecție împotriva pătrunderii 
substanțelor necunoscute și a pierderii substanțelor corporale. (Norlén 2007). 

Grosimea acestei bariere este de aproximativ 10-20 μm (Talreja și colab., 2001) 
și este compusă din proteine, săruri solubile, apă și restul din lipide. Bariera este 
reînnoită în funcție de circumstanțe la fiecare 8–28 zile printr-o simplă detașare sau 
frecare. Stratul cornos uman reține apa endogenă în piele datorită higroscopicității 
sărurilor pe care le conține atât în interiorul cât și în afara celulelor (Polefka et al. 
2012). Cantitatea de apă prezentă în stratul cornos uman este de aproximativ 6,5 ori 
mai mică decât în stratul celular bazal. Astfel, izotonicitatea pielii se realizează cu o 
soluție apoasă de 6% clorură de sodiu. În consecință, soluții de sare mai concentrate 
ar duce la pierderea apei din corneocite și concentrații mai mici de sare, la fel ca 
majoritatea apelor minerale, vor cauza umidificarea corneocitelor. 

Interiorul corneocitului este alcătuit în principal din keratine, apă și factori 
naturali de hidratare (Rawlings și Harding 2004). Datorită naturii lor higroscopice, 
factorii naturali de hidratare au rolul de a menține corneocitele umede (Nakagawa et 
al. 2004) și, prin urmare, sunt o cale importantă de penetrare a soluțiilor hidrofile 
(Naegel și colab., 2008; Nitsche et al. 2006). 

Absorbția trancelulară a fost confirmată de mai multe studii experimentale. 
Astfel, apa intră foarte eficient în corneocite (Kasting și colab., 2003). Multe 
molecule hidrofile se găsesc în interiorul corneocitului, așa cum se arată prin 
microscopie electronică de transmisie (Bodde și colab., 1991) și microscopie de 
excitație cu doi fotoni (Jacobi și colab. 2006). 

Permeabilitatea pielii umane a solutilor poate fi determinată prin coeficientul de 
partiție octanol-apă (Kow), numit și coeficient de partiție (POW). Acest coeficient 
este raportul dintre concentrațiile substanței dintr-un amestec bifazic de două lichide 
imiscibile: n-octanol și apă. Acest lucru înseamnă că soluțiile hidrofile au un logKow 
< 0,0, soluții cu hidrofobicitate scăzută 0 ≤ logKow <0,5, iar soluțiile hidrofobe au 
logKow ≥ 0,5. 

Moleculele hidratante ale pielii, cum ar fi butilenglicol (logKow = - 0,29), 
glicerol (logKow = - 1,76) și uree (logKow = - 2,11), toate foarte hidrofile, pot 
promova absorbția transcelulară (Ventura și Kasting 2017). 
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Wang et al. (2007) a folosit modelul „cărămidă și mortar” pentru a prezice 
permeabilitatea pielii pentru soluții hidrofile și hidrofobe prin coeficientul de difuzie 
al solutelor în apă liberă. Acest model a servit pentru a prezice permeabilitatea pielii 
la soluții hidrofobe, dar nu a fost capabil sa prezică eficient permeabilitatea soluțiilor 
hidrofile (Chen et al. 2010; Wang et al. 2007). 

Chen și colab. (2010) a aplicat, de asemenea, modelul „cărămidă și mortar” în 
conformitate cu ruta de absorbție intracelulară, calea transcelulară și pentru datele 
publicate ale capacității de legare a diferitelor solute la lipide, straturi coro-cheratine 
și a obținut predicții exacte despre solutele hidrofile, pentru interfața lipid-corneocit. 

Atât modelul celor patru căi al lui Mitragotri (2003), cât și modelul de 
„cărămidă și mortar” al lui Chen și colab. (2010) oferă cele mai bune predicții și o 
precizie similară pentru absorbția soluțiilor solide în apă, în ciuda luării în 
considerare a traseului hidrofil într-un mod destul de diferit. 

Soluțiile hidrofile prezintă o permeabilitate scăzută a pielii, aproximativ o dată 
mai mică decât orice solut hidrofob. În general, permeabilitatea pielii pentru 
substanțe hidrofile scade pe măsură ce comportamentul hidrofil și greutatea 
moleculară cresc (Chen et al. 2010). 

În consecință, calea transcelulară este importantă pentru penetrarea transdermică 
a soluțiilor hidrofile și poate contribui la mai mult de 95% din permeabilitatea totală a 
pielii pentru aceste molecule (Chen și colab. 2013). 

Recent, Miller și colab. (2017) au raportat că mici cantități polare, încărcate sau 
nu, pot fi dispersate în stratul cornos uman umed ca și cum o cantitate de apă similară 
cu conținutul de apă al țesutului și, odată absorbită, poate fi desorbită în două faze: o 
faza rapidă de câteva minute și o fază mai lentă ce durează câteva ore. 

La validarea acestui model, autorii au determinat captarea / desorbția pe stratul 
cornos uman a substanțelor marcate cu trei săruri anorganice, 22NaCl, Na36Cl și 
14C-tetraetilamoniu bromură (14C-TEAB) și un polialcool, 14C-manitol. 

Măsurătorile de desorbție sunt o metodă complementară adecvată pentru 
măsurările de permeabilitate și oferă o idee despre permeabilitatea pielii a solutelor. 
Din constatările lui Miller și colab. (2017), putem deduce că ratele de desorbție 
pentru apă, 1-propanol, testosteron și zaharoză din HSC sunt mult mai rapide decât 
pentru celelalte molecule. Aceasta ar putea indica o posibilitate mai mare a primului 
de a traversa stratul cornos uman. Compușii liofilici în mod înalt și moderat, cum ar fi 
testosteronul și respectiv propanolul, precum și moleculele hidrofile, apa și zaharoza 
au profiluri clare de desorbție, și nu sunt necesare două constante de timp pentru a 
descrie procesul de destabilizare care are loc ca o singură fază. 

Pentru moleculele hidrofile rămase (Na +, Cl-, TEA +, manitol și glicerină), a 
doua fază lentă de desorbție a fost foarte parcimoniosă și lungă cu cicluri mai mari de 
3,74 ore. 

Aceste determinări oferă dovezi că stratul cornos uman permite accesul de mici 
solute hidrofile în interiorul corneocitelor și arată că cea mai mare parte a apei și a 
sărurilor dizolvate în straturile cornoase umane hidratate se găsesc în corneocite. 

Caracteristicile specifice ale acestei desorbții pot fi preponderent capacitatea de 
absorbție a diferitelor molecule. Procesul rapid de desorbție nu are importanță pentru 
compușii lipidici, totuși faza lentă de desorbție este selectivă pentru dimensiuni, astfel 
moleculele mari prezintă o desorbție mult mai lentă decât moleculele mai mici. 
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Membrana plasmatică celulară este permeabilă la apă și semi-permeabilă la 
solvenți anorganici și organici. Pentru a-și menține viabilitatea, keratinocitele au 
membrane semipermeabile sensibile la presiunea osmotică externă. Hidratarea și 
volumul celular sunt reglate, adaptându-se la presiunea osmotică externă prin 
acumularea / eliminarea ionilor anorganici cu greutate moleculară mică (Carbajo 
2014) și a unor molecule organice numite osmolite (Hoffmann et al. 2009). 

Fluxul apei prin membranele celulelor animale are loc printr-o simplă difuzie, 
deși există unele programe de membrană specializate. Este vorba de pori selectivi 
transmembranari numiți aquaporine, care cresc considerabil permeabilitatea apoasă în 
membranele celulare (Agre și Kozono 2003; Verkman și Mitra 2000). 

În plus, modificările de volum și hidratarea celulelor reprezintă un proces 
esențial pentru viață (Lang și Waldegger, 1997). Pe lângă faptul că joacă un rol în 
forma celulelor și transportul ionic, volumul celulelor reglează mai multe funcții 
celulare, cum ar fi creșterea și diferențierea, metabolismul, transportul epitelial, 
eliberarea hormonilor, excitabilitatea, migrarea și chiar moartea celulelor (Wehner și 
colab., 2003). 

Celulele răspund la modificările volumului lor, în principal prin două 
mecanisme. Procesul prin care celulele umflate din mediul hipotonic își recuperează 
volumul normal se numește scăderea volumului reglabil (RVD), în timp ce procesul 
opus prin care își mărește volumul pentru a se recupera dintr-un mediu hiperonic este 
creșterea volumului reglabil (RVI) (Hoffmann et al. 2009). 

Modificat din Miller și colab. (2017) Volumul celulelor poate fi reglat doar prin 
câștigarea sau pierderea de soluturi osmotice active.  

Aceste substanțe solide active sunt în principal ioni precum Na +, K +, Cl- sau 
osmolite organice care acționează printr-un mecanism de transport al membranei 
(Lang și colab., 1998; O'Neill 1999). 

Fig. 1 Desorbția prin piele a diferitelor substanțe. Măsurările de absorbție / 
desorbție efectuate cu compuși 
hidrofili pe stratul cornos 
uman izolat indică faptul că 
mari cantități ale acestor 
compuși sunt absorbite în 
interiorul keratinocitelor și 
sunt desorbite foarte lent, în 
special sărurile minerale. Alte 
molecule care pot fi absorbite 
prin piele prezintă timpi de 
desorbție în general lent. 

Celulele animale, care au 
membrane citoplasmatice 
subțiri, răspund la un mediu 
hipotonic printr-o creștere 
acută a volumului celular, iar acestea prin scăderea volumului reglabil (Okada și 
colab., 2001), pierzând KCl prin activarea canalelor K + și Cl- sau prin activarea K + 
/ Cl- cotransporter (Fig. 2). 
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În schimb, după contracția acută într-un mediu hipertonic, volumul se 
recuperează prin creșterea volumului reglabil (Hoffmann și Dunham 1995). Acest 
procedeu este mediat în principal de acumularea intracelulară a sărurilor 
(preponderent NaCl și KCl) și de apa târâtă de acești electroliți prin schimbul celular 
de hidrogen cu sodiu (Na + / H +) și cloruri și bicarbonate (Cl-/ HCO3-) care reglează 
pH-ul sau prin canalul de transport Na + / K + / 2Cl și canalele Na + (Fig. 2). 

Aceste mecanisme de transport prin canale sunt rapide și transportatorii de 
electroliți sunt activați de la câteva secunde până la câteva minute după ce are loc 
modificarea volumului celulei. Această activare este rapidă deoarece canalele ionice 
și cotransportatorii apar pe membrana plasmatică sau sunt depozitate în vezicule pe 
submembrane citoplasmatice și participă nu numai la transportul sărurilor și apei, dar 
joacă și un rol în controlul pH-ului intracelular (Strange 2004). 

Fig. 2 Mecanismul 
pierderii și câștigului de 
solutii care apare în 
keratinocitele atunci 
când se adaptează la 
mediile hipo- și 
hipertonice (Carbajo 
2014) 

Sodiul este 
principalul ion 
extracelular și elementul 
principal care menține 
volumul total de apă din 
corp și contribuie la 
raportul dintre fluidul 
extracelular și cel 
intracelular (Häussinger 1996). Se știe acum că mecanotransducția (De Palma și 
colab. 2017) și transcrierea / traducerea genelor pot fi controlate și prin căi de 
semnalizare declanșate de raportul intra-celular sodiu / potasiu.  

Mai exact, o creștere a ionilor de sodiu pe endoteliu determină influențe asupra 
proteinei de consolidare a tonicității (TonEBP, NFAT5), care contribuie la 
modificările transcriptomice cauzate de o creștere a nivelului sării, efect îmbunătățit 
de creșterea producției de Na / K-ATPază endogenă (Orlov și Hamet 2015). 

Apărarea celulelor împotriva stresului osmotic are loc în două etape: o primă 
etapă rapidă care implică săruri anorganice sau electroliți și o a doua etapă mai lentă 
în care participă osmolitele organice care necesită sinteza enzimelor și traducerea și 
transcrierea programelor genetice pentru transportatori ( Ciudat 2004). Acești 
osmoliți sunt capabili să asigure volumul celular constant de care au nevoie 
keratinocitele la fiecare nivel al epidermei și astfel previn modificările 
metabolismului celular, chiar și în concentrații mari de sare. Aceste molecule s-au 
dovedit eficiente împotriva salinității, căldurii, deshidratării și înghețului (Welch și 
Brown 1996) și chiar împotriva stresului oxidativ (Yancey et al. 1982), daunelor 
radiațiilor ultraviolete (UVR) (Rosette și Karin 1996) , sau în procesele de reparare a 
rănilor (Değim și colab., 2002). 
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Osmoliții nu afectează metabolismul celular chiar și la concentrații mari. 
Proprietățile lor biofizice și biochimice sunt unice, astfel încât celulele le pot acumula 
în cantități mari și pe perioade îndelungate fără a modifica structura și funcțiile lor. 
Construirea osmolitelor organice este mediată atât de un mecanism de transport care 
necesită energie externă, cât și de reglarea proceselor de sinteză / distrugere a 
acestora (Burg et al. 1997; Chamberlin și Strange 1989). 

Menținerea unui volum celular constant în condiții izotonice sau a unui volum 
de stare constantă se realizează prin echilibrul între rutele de curgere pasive și pompa 
Na + / K + / ATPase, cunoscută de altfel sub numele de pompă și mecanismul de 
scurgere (Hallows și Knauf 1994). De acest mecanism depinde cotransportul și 
acumularea proteinelor, zaharurilor și aminoacizilor necesari pentru funcțiile 
metabolice ale celulelor. Funcționarea corectă a acestuia menține gradientul 
electrochimic prin membrană, care este compensat prin expulzarea Na + și o presiune 
osmotică mai mare în interiorul celulei conferită de concentrația acestor osmoliți 
organici. 

Kleinewietfeld și colab. (2013) a arătat că creșterea concentrațiilor de clorură de 
sodiu stimulează drastic inducerea celulelor Th17 murine și umane. În aceste condiții 
hiperosmotice, calea p38 / MAPK care implică sensibilizare prin interleukină 17 (IL-
17) este activată, ceea ce crește producția de celule CD4 + T (Th17), care joacă un rol 
fundamental în bolile autoimune. S-a demonstrat că celulele Th17 dependente de IL-
23 patogene sunt esențiale pentru dezvoltarea encefalomielitei autoimune 
experimentale, un model animal pentru scleroza multiplă și factorii genetici de risc 
asociați cu SM care sunt corelați cu calea IL23 / Th17. 

Pielea este, de asemenea, un rezervor de exces de Na + și Cl- în hipertensiune 
arterială sensibilă la sare. Celulele sistemului mononuclear fagocitic (MPS) sunt 
recrutate în piele, detectează hiper-tonicitatea NaCl ca stimul chemotactic (Müller et 
al. 2013), migrează în direcția excesului de concentrație de sare și activează proteina 
de consolidare a tonicității ( TonEBP) pentru a iniția exprimarea și secreția factorului 
de creștere endotelial vascular C (VEGFC).  

Aceste mecanisme, care favorizează eliminarea electroliților prin vasele 
limfatice cutanee, cresc expresia oxidei sintazei endoteliale (eNOS) în vasele de 
sânge (Wiig și colab. 2013), sugerând că homeostazia electrolitică din organism nu 
poate fi realizată numai prin excreția renală. 

Nu este clar dacă acest răspuns local al MPS la stresul osmotic este important 
pentru controlul sistemic al tensiunii arteriale, dar se pare că interstiția / matricea 
extracelulară a pielii are un comportament hipertonic în care celulele MPS își exercită 
rolul homeostatic și cel regulator, respectiv controlul presiunii arteriale prin TonEBP 
și modificarea ulterioară a funcției capilare limfatice cutanate prin VEGFC / 
VEGFR3 (Wiig și colab. 2018). 

Celulele pot detecta mici variații de volum, chiar mai mici de 3%, printr-o gamă 
largă de senzori de volum care răspund la magnitudinea și natura perturbării 
(MacLeod 1994). 

În condiții extreme, un proces de distrugere a celulelor are loc printr-un 
mecanism diferit, astfel încât viabilitatea lor să se piardă. 

Mecanismul prin care se produce scăderea volumului reglabil pare simplu: un 
mediu hipotonic conduce la expulzarea KCl și ieșirea osmolitelor, în principal 
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sorbitol, inositol și taurină, până la recuperarea volumului normal. Cu toate acestea, 
diferitele celule prezintă o serie de mecanisme moleculare complexe caracteristice 
(Jakab și colab., 2002). Activarea mecanismului de scădere a volumului reglabil are 
loc prin expulzarea NaCl (Wright și Rees 1998). Această activare ar putea duce la 
pierderea integrității membranei plasmatice, urmată de eliberarea enzimelor și 
degradarea nespecifică a ADN-ului (Taimor și colab., 1999). 

Alte studii au arătat că activarea unui canal cationic neselectiv sensibil la Ca2+ 
de către radicalul hidroxil este implicată în moartea necrotică a celulelor cu 
membrană subțire (creșterea volumului necrotic, creșterea volumului reglabil).  

Deși acest canal este de asemenea permeabil la Na +, K +, Rb + și Cs + și este 
permeabil la Ca2+, activitatea sa depinde de concentrațiile intracelulare de Ca2+ 
(Simon și colab., 2004). 

Reducerea severă a celulelor cauzată de un mediu hipertonic își poate recupera 
forma prin creștere volumului reglabil și poate declanșa, în condiții izotonice, procese 
celulare apoptotice cunoscute sub denumirea de scădere a volumului apoptotic 
(AVD) (Okada și colab., 2001). 

Principalul mecanism de apărare împotriva scăderii volumului apoptotic apare 
prin Na +/ Schimbătoare de H + (NHE), care sunt comune în celulele animale. 
Activitatea lor este în principal reglarea homeostaziei și a volumului celular și 
controlul pH-ului superficial al celulelor și transportul ionic (Alexander și Grinstein 
2006). S-a demonstrat că atunci când este indusă scăderea volumului apoptotic, 
eliberarea citocromului C precedă activarea caspazei-3 și fragmentarea ADN-ului. 

Astfel, scimbătoarele de protoni sunt esențiale pentru funcțiile celulare, cum ar 
fi migrația, traficul de vezicule, creșterea, proliferarea și moartea celulelor. 
Supraviețuirea celulară depinde în special de scimbătoare de protoni, iar abența sau 
anormalitatea lor duce la multiple boli. 

NHE1 sunt activate de creșterea volumului reglabil și inhibate de umflarea 
celulelor (Elsing și colab. 2007). Aceasta constituie un mecanism de reglare a 
volumului homeostaziei. 

Senzația imediată la stimuli mecanici este mediată în principal de canalele 
ionice mecanosensibile. Activitatea sa se bazează pe modificări conformaționale 
induse de forțele mecanice care determină o pătrundere selectivă a membranei și 
semnalizarea electrică ulterioară. 

Canalele ionice mecanosensibile sunt identificate la un ritm prodigios, inclusiv 
unele tradiționale cărora li se atribuie noi funcții. 

Cele mai reprezentative trei canale mecanosensibile sunt canalele potențiale ale 
receptorilor tranzitorii (TPR), unde TRPV4 este cunoscut și ca canal osmotic legat de 
receptorul vanilloid, canalul de potasiu dependent de tensiune Kv1.1 (Kv) și canalele 
Piezo . 

TRPV4 este un canal cationic non-selectiv, descris pentru prima dată ca un 
senzor osmo care detectează stimuli hipotonici și împarte aproximativ 40% identitate 
de aminoacizi cu TRPV1. Deschiderea canalului TRPV4 la stresul hipotonic, dar nu 
la stază izo-tonică sau la stres hipertonic are loc în câteva secunde până la 2 min. 

Au fost implicați în diferite boli ale sistemului osos și nervos la om. Canalul 
Kv1.1 poate detecta stimuli mecanici și este exprimat pe scară largă în sistemul 
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nervos și în alte țesuturi. În total, alterarea / mutația în canalele Kv1 provoacă 
multiple tulburări neurologice umane (Gu și Gu 2014). 

În 2010, au fost descriși o varietate de receptori nervoși ai pielii (Coste și colab. 
2010), care considerăm că ar putea arunca o nouă lumină asupra mecanismelor 
terapeutice din Health Resort Medicine. Acești nociopropioreceptori sunt identificați 
printr-o serie de caracteristici funcționale și anatomice ale neuronilor senzoriali și 
joacă, de asemenea, un rol cheie în celulele non-neuronale, cum ar fi celulele Merkel 
și keratinocitele (Woo și colab. 2015b). 

Mecanotransducția celulară (MT), cunoscută de zeci de ani, constă în 
transformarea în semnale biologice ale forțelor mecanice celulare, prin care canalele 
ionice mecanosensibile (MS) joacă un rol esențial în detectarea acestor forțe 
mecanice. Cu toate acestea, adevărata lor identitate nu a fost dezvăluită decât până la 
descoperire canale de membrană celulară desemnate Piezos ^ (Chalfie 2009; Kung et 
al. 2010). 

Această descoperire a canalelor Piezo ca o nouă familie de canale ionice 
mecanosensibile a ajutat la dezvăluirea de noi funcții moleculare care mediază 
mecanotransducția în receptorii tactili ai mamiferelor (Bagriantsev et al. 2014; Geng 
et al. 2017; Xu 2016; Zhang et al. 2017) prin intermediul noilor identificate proteine, 
Piezo1 și Piezo2 și a canalelor lor cationice mecanosensibile (Coste și colab. 2010; 
Coste și colab. 2012). 

Proteinele piezo formează porii canalului ionic care se deschid ca răspuns la 
stimuli mecanici, permițând ioni pozitivi, inclusiv calciul, să fie preluați de celulă 
(Walsh și colab. 2015). Cu toate acestea, nu s-a confirmat încă faptul că aceste canale 
Piezo sunt acționate numai mecanic și nu sunt induse și ,spontan sau chimic (Wu și 
colab. 2017) (Fig. 3). 

Piezo1 și Piezo2 sunt exprimate în mai multe organe și țesuturi umane: creierul, 
capătul nervului optic, ligamentul parodontal, ganglionul tri-geminal, ganglionul 
radicular dorsal, pielea, plămânii, sistemul cardiovascular, globulele roșii, sistemul 
gastrointestinal, rinichiul, colonul, vezicii urinare și cartilajului articular (Bagriantsev 
și colab. 2014). 

Importanța fiziologică (Murthy și colab. 2017) și fiziopatologică (Murthy et al. 
2017; Ranade și colab. 2015; Suchyna 2017) a proteinelor Piezo în procesele 
mecanotransductorii au fost subliniate într-o mare varietate de procese de 
mecanotransducție, așa cum se arată în legătura dintre mutații la genele Piezo1 sau 
Piezo2 umane și o serie de boli genetice (Ranade și colab. 2015). 

Mecanotransducția are roluri importante în somatosenzitivitate (percepția tactilă, 
durere, autocepție, auz și respirație pulmonară), reglarea volumului celulelor roșii din 
sânge, fiziologia tonului vascular și în întinderea mușchilor și tendoanelor (Nilius 
2010) și are explicații pentru mai multe tulburări genetice umane, inclusiv de 
dezvoltare embrionară anormală. Astfel încât, în teorie, băile cu apă sărată pot avea 
efecte indirecte asupra organelor sau proceselor interne. 

În această linie de cercetare, s-a demonstrat că Piezo1 afectează mai multe 
sisteme fiziologice (Gottlieb și Sachs 2012). Efecte clare ale acestei proteine au fost 
observate asupra sistemului sanguin ca senzor de flux sanguin (Davies 1995), în 
dezvoltarea endoteliului vaselor de sânge și în reglarea tensiunii arteriale (Li et al. 
2014; Retailleau et al. 2015) . Alte roluri atribuite Piezo1 includ modularea indexului 
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celulelor roșii din sânge (Cahalan et al. 2015; Faucherre și colab. 2014), migrația 
celulelor (McHugh et al. 2012) și dezvoltarea celulelor epiteliale (Eisenhoffer et al. 
2012 ; Gudipaty et al. 2017). În plus, Piezo1 participă la mecanotransducția în cartilaj 
și condrocite (Lee și colab. 2014; Servin-Vences și colab. 2017), în osmolaritatea 
urinei (Martins et al. 2016), în celulele stem neurale (Pathak et al. 2014) și acționează 
asupra neuronilor înșiși (Koser și colab. 2016). 

Fig. 3 Stimulul de activare al proteinei Piezo1 este tensiunea în structura 
acesteia. Proteina este într-adevăr un complex proteic trimeric care ia forma unor 
lame curbate în jurul unui por central încununat de un capac sau domeniu extracelular 
C-terminal (CED). Arhitectura sa este astfel încât Piezo1 este sensibil la stimulările 
mecanice, fluxul de fluide și tensiunea membranei celulare printre alți factori. Sunt 
prezentate o vedere laterală și o vedere de deasupra a structurii sale. Mai mult, grafica 
sublinează mecanismul pentru deschiderea porții porilor (arcul de închidere), 
detectarea fluxurilor (detectarea fluxului de forfecare) și un posibil comportament în 
medii hipotonice și hipertonice. Modificat din Wu și colab. (2017) și Murthy și colab. 
(2017) 

Piezo2 este un important canal mecanotransductor pentru senzitivitatea tactilă 
lină (Ikeda și colab. 2014; Maksimovic și colab. 2014; Ranade și colab. 2014; Woo et 
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al. 2014), propiocepție (Woo și colab. 2015a), volum de respirație, și inflația 
pulmonară (Nonomura și colab. 2017) și efecte asupra inflamației (Dubin et al. 2012). 

Orice forță care modifică tensiunea membranei celulare ar putea, în teorie, să 
activeze canalele Piezo (Kung și colab. 2010), inclusiv contracția membranei celulare 
sau întinderea indusă de osmoză. Orice stimul care afectează activitatea Piezo1 și 
Piezo2 ce provoacă umflarea osmotică, probabil prin creșterea tensiunii membranelor 
în repaus, ar putea activa canale ionice (Gottlieb et al. 2012; Jia și colab. 2016). 

De fapt, bacteriile și plantele unicelulare și organismele multicelulare pot 
detecta și răspunde atât la forțele mecanice externe, cât și la cele interne, cum ar fi 
presiunea osmotică cu consecința deformării membranei (Gu și Gu 2014). Așa cum 
am menționat anterior, forțele mecanice au un impact larg asupra proliferarii celulare, 
migrației și aderenței, morfogenezei, homeostazei fluidelor și transportului 
veziculelor (Ahern et al. 2016; Eyckmans et al. 2011; Tyler 2012). 

De mulți ani a fost acceptat pe scară largă că diverși stimuli mecanici pot induce 
curenți ionici care traversează membrana plasmatică în diferite celule. Multe curenți 
activați mecanic sunt canale cationice neselective care permit trecerea pentru Na +, K 
+ și Ca2 + printre alți cationi (Hao și Delmas 2010; Maroto și colab., 2005). Acești 
curenți sunt stabiliți prin diferite canale ionice din membranele celulare, transformând 
stimuli mecanici în semnale electrice pentru a permite celulelor să-și conducă 
propriul metabolism și să comunice cu mediul exterior (Lewis și colab. 2017). 

Activitatea piezo poate fi, de asemenea, reglată de alte semnale endogene și 
exogene, cum ar fi un pH extracelular acid. Astfel, un pH în jurul valorii de 6,3 poate 
declanșa inactivitatea canalelor Piezo1 (Bae și colab. 2015). 

Băile cu apă minerală sărată pot avea impacturi apreciabile asupra activităților 
de conducere în sistemul nervos adăugate la răspunsurile biochimice și imune care au 
stârnit un interes terapeutic pentru aceste ape termale (Karagülle et al. 2017a, 2018a, 
2018b). În orice caz, sunt necesare studii sau dovezi care să definească clar rolul 
balneoterapiei asupra bolii și implicarea mecanoreceptorilor revizuite. 

Apele termale utilizate în balneologie au de obicei concentrații ionice peste 1 g 
la litru și, prin urmare, se comportă ca un mediu hipertonic pentru celule. Forțele 
osmotice ale apei cu clorură de sodiu joacă un rol important în pierderea de apă 
transepidermică (TEWL), promovând capacitatea de reînnoire a pielii și recuperarea 
funcției sale de barieră (van Kemenade et al. 2004). Această idee a fost confirmată de 
observația că keratinocitele exprima canale de sodiu similare celulelor epiteliale 
renale și colonului (Brouard și colab., 1999). 

În lucrări anterioare s-a observat, folosind tehnici de examinare non-invazivă că 
utilizarea unui peloid preparat cu bentonită de magneziu și ape sărate din resursa 
balneară din Cofrentes (Valencia, Spania), după 3 luni de maturizare, a fost teoretic 
ideal pentru a trata condițiile de descuamare a pielii, cum ar fi psoriazisul, deoarece 
fluxul de sânge este diminuat și elasticitatea pielii și fermitatea se îmbunătățesc odată 
cu densitatea dermică, iar oboseala după aspirarea repetată a pielii este redusă fără a 
afecta funcția de barieră a pielii (Carbajo et al. 2014). 

Întrebarea care apare este ce anume este responsabil pentru acest efect: mediul 
hipertonic salin, bentonita de magneziu, materia organică matură din nămol, 
microorganismele existente sau efectul combinat al tuturor acestor factori? 
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Într-un raport al lui Yoshizawa et al. (2001), s-a constatat că 2 săptămâni de 
scăldat în apă de mare (500 mM NaCl, 10 mM KCl) timp de 20 min pe zi, a putut 
îmbunătăți simptomele uscăciunii și mâncărimii, atât la persoanele cu o afecțiune 
atopică a pielii, cât și la cei cu dermatita iritantă de contact cauzată de lauril sulfat de 
sodiu (SLS), care este standardul utilizat pentru a provoca iritații experimentale ale 
pielii. În ciuda simptomelor îmbunătățite, participanții cu dermatită atopică, totuși, au 
raportat o ușoară senzație de ințepătură în timpul tratamentului. 

Autorii (Yoshizawa et al. 2003) au atribuit această inconveniență concentrației 
de sare și au realizat un experiment similar constând în 2 min de imersiune în trei ape 
sărate artificiale și un control al cu apă distilate. Compozițiile de apă experimentale 
au fost (a) NaCl 500 mM și 10 mM de KCl, (b) 250 mM NaCl și 10 mM KCl și (c) 
250 mM NaCl și 50 mM de KCl. Determinările includeau hidratarea pielii prin 
corneometrie și TEWL. Rezultatele au indicat că toate cele trei compoziții au crescut 
hidratarea pielii în timpul tratamentului de control, dar numai apa de tip (c) a fost 
capabilă să reducă semnificativ TEWL în comparație cu apa distilată. Autorii au 
concluzionat că imersia în apă sărată este eficientă pentru a trata dermatita atopică, 
deși conținutul de apă sărată este un factor determinant. 

Wiedow și colab. (1989) a demonstrat că șocul hiperosmotic al apelor sărate 
induce eliberarea unei leucocit-elastaze capabile să inhibe procesele de iritare. 
Această proprietate enzimatică a fost atribuită concentrațiilor NaCl și KCl din apă, 
indiferent de concentrațiile de calciu și clorură de magneziu (Levin și Maibach 2001; 
Yoshizawa și colab., 2001). 

Sasaki și colab. (2017) au arătat că Mg2+ plus Si4+ pulbere (o smectită sintetică 
de magneziu) au promovat reînnoirea țesutului pielii la șobolan. Mai departe, într-un 
studiu realizat de Proksch și colab. (2005), eficacitatea scăldării într-o soluție sărată 
bogată în clorhidrat de magneziu a fost determinată la participanții cu dermatită 
atopică, măsurată în ceea ce privește funcția îmbunătățită a barierei pielii, hidratarea 
stratului cornos și rugozitatea pielii și inflamația. 

În cele din urmă, Kim et al. (2010) a remarcat faptul că un nămol marin coreean 
bogat în magneziu și substanțe humice a fost capabil să inhibe reacțiile inflamatorii în 
keratinocitele umane iradiate (HaCaT) cu 30% și a atribuit acest efect antiinflamator 
atât pentru mineralele cât și pentru moleculele organice prezente în nămol. În mod 
similar, Flusser și colab. (2002) au concluzionat că sărurile trebuie să fie prezente 
pentru acest efect, deși Nicoletti și colab. (2015) au atribuit aceste proprietăți 
relevante asupra pielii populațiilor bacteriene nepatogene prezente în apele minerale. 

Léauté-Labrèze et al. (2001) a examinat capacitatea apei minerale naturale saline 
singură și în combinație cu radiațiile ultraviolete B (UVB) de a trata psoriazisul. 
Acești autori au remarcat că apele saline influențează considerabil albirea psoriazică 
și au arătat, de asemenea, că cea mai mare albire a fost produsă de radiațiile UVB, 
indiferent de asocierea acesteia sau nu cu apele saline. Gambichler și colab. (2011) a 
comparat eficiența apei sărate în transmiterea razelor UV în echivalenții de epidermă 
psoriazică pretratată cu apă de la robinet sau soluții cu diferite concentrații de clorură 
de sodiu (3-15-30%).  

Radiațiile UV mai mari, atât UVA cât și UVB, au fost detectate pentru apele 
sărate, transmiterea crescând odată cu creșterea concentrației de sare ca factor legat 
de iritarea pielii, sporită atunci când pielea a fost iradiată. În paralel, aceiași autori au 
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abordat influența apelor sărate pe pielea spatelui uman. Sa determinat expresia 
peptidelor și proteinelor antimicrobiane (AMP) găsite în psoriazis și în alte afecțiuni 
ale inflamației pielii. Nu s-au detectat diferențe în cathelicidine (LL-37) și psoriaine, 
dar expresia imunoreactivității Beta-Defensin-2 (hBD-2) și a antileukoproteinazei 
cutanate (SKALP / elafin) a fost semnificativ redusă odată cu creșterea concentrației 
de sare. În schimb, într-un studiu realizat de Zöller și colab. (2015) în care patru ape 
minerale hipotonice, două termice și două minerale, au fost comparate cu un control, 
factorii evaluați au fost proliferarea ADN și citotoxicitatea membranei, împreună cu 
variabile inflamatorii cu și fără radiații UVB în keratinocitele HaCaT. Rezultatele au 
indicat că ambele ape termale au dus la reducerea nivelului de specii reactive de 
oxigen și de interleukina-6.  

Acest efect a fost atribuit conținutului ridicat de seleniu al uneia dintre aceste 
ape, care este un cofactor de glutation peroxidază. A doua apă termală, care conținea 
un nivel scăzut de seleniu, a arătat proprietăți antiinflamatorii considerate a fi asociate 
cu concentrația sa relativ ridicată de zinc. În mod paradoxal, ambele ape minerale au 
condus, de asemenea, la rezultate bune în ceea ce privește toți factorii evaluați 
datorită prezenței borului, un oligoelement care acționează asupra keratinocitelor. 

S-a stabilit că și alți stimuli mecanici, atât generali, cât și localizați, pot activa 
canalele Piezo (Ranade și colab. 2015). Având în vedere toate aceste direcții de 
cercetare, pare evident că utilizarea topică a apelor sărate și a nămolurilor în 
balneologie (indiferent în balneoterapie sau în talasoterapie), a dat rezultate bune în 
principal în tratamentul afecțiunilor reumatice și ale pielii.  

Printre condițiile anterioare tratate, ar trebui să evidențiem osteoartrita (Bálint și 
colab. 2007; Bellometti și colab., 2007; Elkayam și colab., 1991; Fazaa și colab. 
2014; Hanzel și colab., 2018; Karagülle și colab., 2007; ; Kardeș și colab., 2018; 
Özkuk și colab., 2017; Wigler și colab., 1995), artrita reumatoidă (Bellometti și 
colab. 2000; Codish și colab., 2005; Elkayam și colab., 1991; Karagülle et al. 2018b), 
dureri de spate sau spondilartrite (Abu-Shakra și colab. 2014; Constant și colab. 
1995; Cozzi și colab. 2007; Karagülle și Karagülle 2015; Kesiktas și colab., 2012; 
Kulisch et al. 2009; Tefner et al. al. 2012) și fibromia-algia (Bazzichi și colab. 2013; 
Bellometti și Galzigna 1999; Fioravanti și colab. 2007; Guidelli et al. 2012; Ozkurt și 
colab., 2012). Printre acestea din urmă tratate cu rezultate bune, se subliniază 
psoriazisul (Brockow și colab. 2007a, 2007b; Halevy și Sukenik 1998; Schiener și 
colab. 2007; Tsoureli-Nikita și colab., 2002). Rezultatele acestor cercetări prezentate 
mai sus indică faptul că apele minerale sărate acționează printr-un mecanism de 
osmoză celulară condiționat de concentrarea și calitatea sărurilor lor, care este capabil 
să activeze / să inhibe apoptoza și necroza celulară. La rândul său, acest mecanism 
osmotic participă la mecanotransductarea prin intermediul canalelor ionice piezo-
electrice încorporate în membranele celulare.  

Procesele piezo joacă roluri importante în dezvoltarea celulelor, cum ar fi în 
expresia genelor și reglarea volumului celular, migrație, proliferare, diviziune și 
adeziune. Aceste proteine sunt capabile să transpună forțele mecanice în semnalele 
biologice care sunt cheia pentru o gamă largă de procese fiziologice, incluzând 
somatosenzitivitatea, reglarea volumului eritrocitelor și fiziologia vaselor de sânge. 
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6. STUDII CLINICE ÎN TALASOTERAPIE 
 
1. În cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol s-a derulat, 

spre exemplu un studiu clinic (Iliescu, M. G.; Profir, D.; Surdu, O.; et al. - 
STATISTICAL VIEW THROUGH BALNEAL ACTIVITY IN TECHIRGHIOL 
MEDICAL AREA , JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 
ECOLOGY   Volume: 19   Issue: 1   Pages: 382-391   Published: 2018) ce a avut 
scopul de a evalua cum influențează factorii climatici specifici Stațiunii Techirghiol 
calitatea vieții pacienților cu dureri lombare degenerative sub tratament specific 
balnear.  

Calitatea vieții a fost analizată cu Roland Morris, Oswestry și Quebec 
chestionare pentru dizabilități lombare. 

Grupul de studiu a avut un număr de 25 de pacienți care au semnat 
consimțământul, unde li s-au oferit toate informațiile despre cercetarea participantă și 
au primit confidențialitate, în conformitate cu criteriile de incluziune și excludere.  

Pacienții au fost internați în august 2016 pentru o perioadă de 2 săptămâni. 
Criterii de incluziune au fost: pacienții cu dureri degenerative de spate scăzute, 

cu indicație corectă a tratamentului termal, atât la femei, cât și la bărbați, spitalizați în 
în cadrul sanatoriului.  

Criteriile de excludere au fost oricare dintre situațiile menționate ca și 
contraindicații ale tratamentului termal, cum ar fi: prezența evenimentelor 
inflamatorii, decompensarea cardiacă, hipertensiunea arterială, leziuni ale pielii și 
boli respiratorii, endocrine, neurologice sau oncologice.  

Cea mai frecventă patologie tratată în Sanatoriu este patologia locomotorie 
urmată de patologia neurologică. În ceea ce privește localizarea durerii, durerea 
lombară este de departe cea mai frecventă, urmată de dureri de genunchi și col uterin. 

Durerea joasă cronică de spate este o problemă majoră în zilele noastre. Până la 
84% din experiențele populației generale au avut un episod cu dureri joase de spate 
pe parcursul vieții. Este al cincilea motiv cel mai frecvent pentru vizitarea unui medic 
și al treilea motiv cel mai comun pentru o deficiență fizică la persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 45 și 64 de ani.  

Tulburările mecanice sunt cauza în aproximativ 90% din cazuri. Majoritatea 
episoadelor de dureri joase de spate se rezolvă rapid și nu sunt incapacitante, cu toate 
acestea, cazurile cronice de durere joasă de spate determină cea mai mare parte a 
provocărilor de tratament și costurile mari de asistență medicală. 

Tratamentul pacienților spitalizați în cadrul sanatoriului a constat în peloterapie - 
băi cu nămol rece și proceduri adjuvante precum: electroterapie, kinetoterapie, masaj. 
Băile reci de nămol s-au efectuat la malul lacului Techirghiol.  

Evaluarea subiecților a inclus: examen clinic general, completarea unui 
chestionar demografic (vârstă, sex, reședință, nivel de educație, istoric personal al 
bolii degenerative, indice de masă corporală - IMC), completarea chestionarelor 
Roland Morris, Quebec și Oswestry la internare și externare.  

Pacienții din grup au efectuat zilnic aplicare cu nămol rece, care este o terapie 
contrastantă.  

Aplicarea terapiei constă în helioterapie generală progresivă, aplicarea 
nămolului urmată de imersia în lac.  
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Pacienții au avut 3 proceduri electroterapeutice pe zi, o sesiune regională de 
terapie de masaj zilnic și kinetoterapie o ședință pe zi. 

Pacienții au fost evaluați la internare și la sfârșitul tratamentului, utilizând 
evaluarea clinică privind și simptomele dureroase; în acest caz, fiind folosit scala 
vizuală analogă (VAS) pentru durere (în care 0 nu a prezentat nicio durere și 10 
dureri severe) și au trebuit să completeze trei chestionare cu privire la dizabilitatea 
lombară înainte și după tratament.  

Factorii climatici, cum ar fi temperatura aerului, temperatura apei și umiditatea, 
au fost înregistrați zilnic în timpul tratamentului.  

 

 
 

Toate valorile au fost raportate ca medie ± deviație standard, dacă apare, ca mediană. 
S-au utilizat teste nonparametrice (Wilcoxon Test) pentru probele dependente. 

S-au evaluat scorurile VAS la internare și externare pentru fiecare pacient din 
grupul testat, iar scorul a variat la internare (VAS1) între 2 și 9 cu o medie de 7, iar la 
externare (VAS 2) scorurile au fost între 0 și 7, cu un chestionar cu privire la Quebec 
(QB), fiind descoperite diferențe semnificative statistic între cele 2 valori, cum ar fi: 
înainte de tratament (QB1) scorurile au fost între 20 și 58, cu un scor mediu de 36 și 
după tratamentul (QB2) scorurile au fost cuprinse între 19 și 45, cu un scor mediu de 
27, ceea ce confirmă încă o dată semnificația și diferențele între scorurile mediane. 

Pe parcursul a 2 săptămâni în care pacienții au urmat tratamentul, temperatura 
aerului a fost cuprinsă între 20 și 30 °C, temperatura lacului a fost cuprinsă între 24 și 
26 °C și umiditatea a fost între 29 și 90%. 

Graficul valorilor temperaturii, chiar dacă în ceea ce privește temperatura aerului 
aratp diferențe de până la 10 oC în timpul în care pacienții au efectuat tratamentul 
balnear, temperatura lacului de apă rămâne între 24 și 26 oC. Aceasta este o 
caracteristică importantă a lacului Techirghiol. 
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Studiul a urmărit identificarea profilului pacientului ce răspunde cel mai bine la 
băile cu nămol rece, corelând vârsta, sexul, reședința, nivelul de educație, indicele 
masei corporale cu indicele VAS și cu scorurile chestionarelor de dizabilitate lombară 
degenerativ scăzută a pacienților, dar nu au existat diferențe semnificative statistic. 

Cercetările au sugerat că durerile reduse de spate, evaluate cu indicele VAS, au 
scăzut în intensitate folosind terapia cu nămol rece, apreciate subiectiv de pacienți,  
ceea ce aduce dovezi pentru eficacitatea clinică a tratamentului balnear. 

În ceea ce privește evaluarea clinică și funcțională a eficacității terapiei balneare 
la rece, s-a evaluat calitatea vieții pacienților în funcție de scorurile chestionarului de 
dizabilitate lombară.  

S-au obținut următoarele rezultate: pentru chestionarul Roland Morris o scădere 
semnificativă statistic (p <0,001), pentru chestionarul Quebec o scădere semnificativă 
statistic (p <0,001), precum și pentru chestionarul Oswestry o scădere semnificativă 
statistic (p <0,001).  

Acestea aduc o îmbunătățire semnificativă a calității vieții pacienților cu dureri 
lombare degenerative după terminarea celor două săptămâni de tratament. 

 
 

 
 

• TT
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2. Un alt studiu, privind efectele talasoterapiei asupra pacienților cu diabet 
a fost realizat de o echipă de cercetare din Bulgaria (Grozeva și Stoicheva 2015). 
Studiul a fost realizat în anotimpurile de vară 2011 și 2012 la pacienți din Germania, 
Rusia și Bulgaria cu afecțiuni musculo-scheletice și polineuropatie diabetică. Un total 
de 43 de pacienți au fost recrutați (18 bărbați și 25 de femei), cu polineuropatie 
diabetică și durata diabetului de 16 ± 3,4 ani și vârsta medie de 62 ± 2,15 ani. Șapte 
pacienți aveau diabet insulino-dependent de (tip 1) și 35 de pacienți aveau diabet non-
insulino-dependent (tip 2).  

Toți pacienții au fost supuși unui tratament combinat timp de 14 zile, cu nămol 
terapeutic, lejer și băi de mare. Tratamentul terapeutic cu nămol a cuprins 10 sesiuni 
de imersie în baie la 37 ° C timp de 15-20 de minute. Lejorul a fost aplicat prin 
electroforeză la membrele inferioare, 10-15A, timp de 15-20 minute, 10 proceduri. 
Pacienții aveau băi de mare zilnic. Scala analogică vizuală (VAS) a fost utilizată la 
începutul și sfârșitul tratamentului pentru a înregistra durerea și parestezia la 
membrele inferioare. Nivelurile de glucoză din sânge au fost înregistrate la începutul 
și la sfârșitul perioadei de tratament. 

Diabetul zaharat și complicațiile sale sunt o sursă de morbiditate și mortalitate 
considerabile, cu importante implicații medicale și sociale. Scopul studiului a fost de 
a stabili eficacitatea aplicării combinate a apei de mare, a nămolului terapeutic 
Pomorie și a psalmoterapiei în reabilitarea polineuropatiei diabetice. 

În urma unui tratament de 2 săptămâni, a existat o îmbunătățire semnificativă a 
simptomelor clinice ale polineuropatiei diabetice. 90% dintre pacienți au raportat o 
îmbunătățire a durerii, VAS scăzând de la 4,85 ± 0,31 la 2,75 ± 0,24, p <0,05. De 
asemenea, a existat o scădere a parasteziei membrelor inferioare la 95% dintre 
pacienți, VAS a scăzut de la 5,61 ± 0,65 la 3,26 ± 0,31, p <0,05. 

Simptomele clinice și calitatea vieții pacienților cu polineuropatie diabetică s-au 
îmbogățit în mod semnificativ în urma tratamentului combinat cu resursele naturale 
Pomorie, ca urmare a proprietăților trofice și de reducere a durerii de nămol 
terapeutic, nisip și apă de mare. Autorii recomandă aplicarea combinată a acestor 
tratamente în recuperarea pacienților cu polineuropatie diabetică. 

Bulgaria are tradiții vechi de secole în tratamentul balnear bazat pe resursele sale 
naturale excepționale, incluzând un climat continental plăcut, un mediu natural 
frumos și numeroase izvoare de apă minerală și zăcăminte terapeutice. Coasta 
bulgară a Mării Negre are 378 km și oferă multe oportunități pentru aplicarea 
combinată a tuturor elementelor de talasoterapie. O importanță deosebită este 
climatul temperat plăcut, marea calmă și sigură, cu salinitate redusă și plaje 
generoase. Un factor important pentru dezvoltarea recuperării și balneologiei pe 
litoralul Mării Negre este reprezentat de prezența izvoarelor de apă minerală și a 
nămolului terapeutic cu proprietăți fizice și chimice excelente. 

Una dintre cele mai frecvente complicații ale diabetului, care duce la o calitate 
slabă a vieții și invaliditate este neuropatia diabetică. Nevoia urgentă de a aborda 
această problemă este evidentă din predicțiile că numărul pacienților cu diabet 
zaharat la nivel mondial va crește până la 300 de milioane până în anul 2025. 

Diabetul zaharat și complicațiile sale prezintă o provocare excepțională nu 
numai pentru serviciile medicale și sociale, ci și pentru economiile mondiale. 
Eficiența terapeutică și economică a peloterapiei este dovedită într-o serie de 
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afecțiuni. Aplicarea combinată a celor trei terapii de bază prezente în Pomorie (apa de 
mare, apa de lac și nisip) prezintă o oportunitate sporită de eficiență, pe baza 
compoziției lor ionice bogate. 

Peloterapia are efect dovedit în afecțiunile nervilor periferici. O serie de autori 
au efectuat studii experimentale și clinice cu nămol terapeutic, stabilind dovezi pentru 
beneficiile acestor terapii. Gaicheva și colegii au studiat eficiența nămolului 
terapeutic la sugarii cu leziuni ale plexului brachial obstetric și au demonstrat o 
contribuție pozitivă la recuperare. Autorii prezintă un efect benefic asupra circulației 
membrului paralizat imediat după aplicarea nămolului terapeutic. 

Un studiu realizat de Koujumdjieva a demonstrat, de asemenea, o îmbunătățire a 
procesului de regenerare nervoasă la șobolani cu traumatisme induse experimental ale 
nervului sciatic cu aplicarea nămolului terapeutic din Varna. Studiul a urmărit, de 
asemenea, 82 de pacienți cu leziuni tramatice la nervii periferici care au primit terapie 
cu nămol și au găsit o accelerare a procesului de recuperare. 

Efectul nămolului terapeutic Pomorie la pacienții cu diabet zaharat și complicații 
diabetice a fost studiat de Grozeva și Krusteva la 28 de pacienți care au primit băi de 
nămol. Acest studiu a demonstrat scăderea măsurătorilor glicemiei și îmbunătățirea 
simptomelor cauzate de bolile vaselor de sânge și polineuropatie. Într-un studiu 
realizat de Koleva, un efect benefic a fost observat din includerea aplicațiilor 
terapeutice de nămol de Varna și comprese de liză în tratamentul combinat al 
pacienților cu polineuropatie diabetică. 

După 14 zile de terapie, simptomele clinice ale polineuropatiei diabetice au fost 
semnificativ reduse. Durerea a scăzut la 90% dintre pacienți, fapt demonstrat prin 
scorul VAS care a scăzut de la 4,85 ± 0,31 la 2,75 ± 0,24, p <0,05. De asemenea, a 
existat o reducere a paraesteziei la membrele inferioare la 95% dintre pacienți, 
scorurile VAS scăzând de la 5,61 ± 0,65 la 3,26 ± 0,31, p <0,05. Nivelurile glicemiei 
s-au redus de la 8,34 mmol / L la 6,27 mmol / L, p <0,05. Rezultatele studiului sunt în 
concordanță cu alte studii publicate privind efectele peloterapiei, liniază și factori 
preformați la pacienții cu afecțiuni nervoase periferice și polineuropatie diabetică. 

Reducerea observată a durerii la pacienții cu polineuropatie diabetică care s-au 
supus reabilitării combinând diferite modalități de tratament poate fi explicată prin 
mai multe mecanisme de acțiune ale terapiei peloide, electroforeză liniară și fundul 
mării. Terapia peloidă a dovedit efect vasodilatant și trofic. Aceasta accelerează 
metabolismul substraturilor biochimice care mediază durerea (prostaglandine, 
histamine și altele). Aplicarea băilor termale determină o creștere a β-endorfinelor 
care au efect analgezic. Componenta organică din extractul de apă din nămolul 
Pomorie are, de asemenea, un efect dovedit în activarea receptorilor α2-adreno și D2-
dopamină asupra celulelor nervoase.  

Activarea α2 - adrenoreceptori suprimă eliberarea de noradrenalină, rezultând 
vasodilatație, îmbunătățirea metabolismului țesutului și suprimarea impulsurilor 
durerii, ceea ce explică îmbunătățirea clinică. De asemenea, s-a observat o 
îmbunătățire a controlului glicemic, o constatare demonstrată și de alte studii. 

Aplicarea combinată de nămol Pomorie, nisip și apă de mare a dus la 
îmbunătățirea semnificativă a simptomelor și la îmbunătățirea calității vieții la 
pacienții cu polineuropatie diabetică. Cercetătorii recomandă aplicarea combinată a 
acestor terapii în reabilitare la pacienții cu diabet și polineuropatie diabetică. 
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7. TALASOTERAPIA ȘI TURISMUL 
 
Turismul reprezintă unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei 

actuale, cu un efect multiplicator, având posibilitatea de a transforma microdestinații 
în adevărați magneți pentru cererea turistică. Turismul a jucat întotdeauna un rol 
important, oamenii călătorind din varii motive din cele mai vechi timpuri. Inclusiv în 
secolele marcate de pericole iminente, activitatea turistică nu a fost întreruptă, în 
ciuda condițiilor riscante de pe drumurile publice sau a perioadelor de instabilitate 
politică. În Antichitate, călătoriile implicau un pericol crescut, însă, cu toate acestea, 
arheologii au descoperit mărturii care atestă efectuarea călătoriilor în jurul marilor 
situri preistorice, fapt ce demonstrează comportamentul fidel al turiștilor pentru 
călătorii, indiferent de motivație sau de barierele administrative întâlnite. 

Mai târziu, când transportul a devenit din ce în ce mai accesibil, a avut loc o 
creștere a numărului de turiști care întreprindeau călătorii, indiferent de distanța 
parcursă. Analizând perioada mai recentă, expansiunea acestui sector a început după 
cel de-al II-lea Război Mondial, fiind intensificată mai ales după anul 1968, când 
costul călătoriilor cu avionul a început să devină accesibil. Țările europene au început 
să relaxeze politica vizelor și au abordat acest domeniu ca pe un motor de creștere 
economică, având ca motto: ”Turismul – Pașaportul către Pace”. Nu numai pacea este 
vizată prin aceste activități, ci și păstrarea resurselor și a obiceiurilor, aspecte care 
reprezintă adesea principala motivație pentru deplasarea turiștilor. 

Una dintre cele mai vechi forme de turism, alături de turismul cultural și de cel 
religios, turismul de sănătate reprezintă forma de turism care cunoaște un avânt 
deosebit și indiferent de componenta sa principală, părțile implicate au de câștigat 
deopotrivă. Un aspect tot mai des adus în discuție de literatura de specialitate este 
turismul medical care ia în calcul preponderent destinațiile sărace, constituite în 
principalele piețe turistice. Efectele benefice asupra populației locale sunt evidente 
chiar și pe termen scurt, reușindu-se o oarecare aliniere a serviciilor medicale pentru 
populația autohtonă prin creșterea calității serviciilor pentru turiștii străini. De 
asemenea, locuitorii din țările bogate au de câștigat prin efectuarea unor intervenții și 
tratamente mai accesibile, atât din punct de vedere al costului financiar, cât și al 
disponibilității, care în locul de reședință ar fi însemnat o îndatorare inevitabilă. 

Privind din prisma segmentelor balnear și de wellness, această industrie poate 
contribui simțitor la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Având în vedere că 
schemele de tratament clasice sunt bazate pe tratarea efectelor pe cale 
medicamentoasă sau pe înlăturarea cauzei prin intervenții chirurgicale, ambele cu 
riscuri asociate, procedurile balneare vin ca o alternativă pentru ameliorarea anumitor 
afecțiuni. În funcție de bolile asociate pe care le are o persoană și de proprietățile 
resurselor naturale existente într-o stațiune, medicul curant îi poate prescrie acesteia o 
ședere într-o unitate de profil. Efectele asupra sănătății sunt demonstrate atât prin 
studii de specialitate, cât și prin atitudinea autorităților din anumite țări europene, 
care subvenționează aceste cure la nivel național. De asemenea, turismul de wellness 
care folosește resurse naturale poate constitui o bază importantă în educarea 
populației tinere pentru profilaxie, expunând în acest mod beneficiile unor proceduri 
de prevenție pentru persoanele sănătoase. 
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Analizând contextul demografic actual din Europa și din România prin proporția 
în creștere a persoanelor de peste 65 de ani și gradul de dependență din ce în ce mai 
ridicat, se întărește necesitatea găsirii unor alternative pentru asigurarea unei durate 
de viață sănătoase cât mai îndelungate. Chiar dacă speranța de viață este în creștere 
pe continentul european, calitatea ultimilor ani reprezintă un indicator important 
pentru o radiografie adecvată a economiei. Anii de viață cu un nivel crescut al 
morbidității reprezintă cheltuieli semnificative pentru sistemele de sănătate publică, 
iar previziunile structurii populației trag un semnal de alarmă în acest sens. Economia 
per total ar avea de suferit semnificativ dacă principala motivație pentru cheltuirea 
veniturilor va fi reprezentată de medicație, iar celelalte sectoare vor fi plasate pe un 
loc secund. 

Pentru Uniunea Europeană, numărul ridicat al persoanelor vârstnice are mai 
multe cauze: natalitatea scăzută, creșterea speranței de viață, valul de imigranți și de 
persoane care au solicitat azil politic în țările integrate în anii 60’ (Parlamentul 
European, 2008). Astfel, ca urmare a îmbătrânirii, există o serie de probleme 
specifice segmentului de vârstă a treia: scăderea numărului populației active, 
creșterea valorică a contribuțiilor pentru sistemul de asigurări sociale sau necesitatea 
găsirii unor metode pentru atenuarea suferințelor generate de maladiile asociate. 

Uniunea Europeană înregistrează cea mai rapidă creștere a persoanelor vârstnice 
din lume (Tragaki, 2014). Conform Eurostat, populația pensionată este în creștere atât 
în țările membre UE, cât și în țările care doresc să adere (Eurostat, 2015), de 
menționat fiind mai ales categoria de vârstă de peste 80 de ani care este în creștere 
(Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, 2014). Preponderența persoanelor 
vârstnice din cadrul Uniunii duce la elaborarea mai multor scenarii: ”scenariul 
secolului gri” sau ”scenariul granițelor deschise” care propun direcții diverse 
(Davoudi et al., 2010) pentru diminuarea efectelor negative. Țări precum: Bulgaria, 
Cehia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovenia și Slovacia se confruntă și cu 
migrația populației apte de muncă către țări mai dezvoltate, aspect ce se traduce 
printr-un raport de 1,5 persoane active la un pensionar, cu reale implicații negative 
(Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, 2009). 

Turismul balnear ca posibilă soluție pentru ameliorarea stării de sănătate a 
persoanelor vârstnice în principal și pentru prevenție în cazul segmentului tânăr de 
populație, cu aplicabilitate asupra României. Având în vedere atuurile incontestabile 
ale țării, precum: tarifele scăzute, subvenționarea serviciilor pentru anumite categorii, 
bogăția și diversitatea resurselor naturale, experiența în domeniu, componenta 
culturală reprezentată de zestrea romană și nu în ultimul rând, posibilitatea tratării 
mai multor afecțiuni în aceeași stațiune, am considerat ca fiind oportună această 
direcție de cercetare, aducând aspecte de noutate pentru cercetarea domeniului pe 
plan național. 

Turismul este considerat astăzi, prin conţinutul, amploarea fenomenului, formele 
de manifestare şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă 
importanţă a vieţii economice şi sociale. Receptiv la prefacerile civilizaţiei 
contemporane, fenomenul turistic evoluează sub impactul acestora, dinamica sa 
integrându-se procesului general de dezvoltare. Mulţi specialişti consideră turismul 
un fenomen specific epocii contemporane, dar primele încercări de definire şi 
caracterizare a acestuia datează încă din secolul al XIX-lea. 
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Marea diversitate de interpretări date conceptului de turism poate fi pusă pe 
seama faptului că acest termen încearcă să definească o multitudine de aspecte 
economice şi psihosociale, dar şi datorită faptului că turismul reprezintă domeniul de 
studiu al mai multor discipline ştiinţifice (geografia, economia, sociologia, 
psihologia, antropologia etc.). 

William F. Theobald afirma că, din punct de vedere etimologic, cuvântul tour 
derivă din limba latină (tornare) şi din limba greacă (τορνος), având semnificaţia de 
cerc – mişcarea în jurul unui punct central sau o axă. Preluat în limba engleză, 
cuvântul tour a căpătat semnificaţia acţiunii de a se mişca în cerc. În consecinţă, un 
tour reprezintă o călătorie dus-întors şi cel care întreprinde o astfel de călătorie poartă 
numele de tourist. 

Preluat în limba franceză, termenul tourisme a fost utilizat pentru prima dată în 
lucrarea Voyage d’un français en Angleterre a lui G. Simond, fiind introdus cu 
rapiditate în aproape toate limbile lumii, extinzându-se, ulterior, asupra unei game 
variate de activităţi economice desfăşurate cu scopul destinderii şi al evadării din 
cotidian, în condiţiile creşterii continue a standardului de viaţă şi ale accentuării 
stresului la care organismul uman este supus în contextul civilizaţiei industriale. 

O definiţie a turismului a fost elaborată de către Walter Hunziker: „Turismul 
este ansamblul de relaţii şi fenomene care rezultă din deplasarea şi sejurul 
persoanelor în afara domiciliului lor, atâta timp cât sejurul şi deplasarea nu sunt 
motivate printr-o stabilire permanentă şi o activitate lucrativă oarecare”. 

Dictionnaire Touristique International (1969) defineşte turismul ca fiind 
„ansamblul de măsuri puse în aplicare pentru organizarea şi desfăşurarea unor 
călătorii de agrement sau în alte scopuri, realizate fie prin intermediul unor 
organizaţii, societăţi sau agenţii specializate, fie pe cont propriu, pe o durată limitată 
de timp, precum şi industria care concură la satisfacerea nevoilor turiştilor”.  

În Dicţionarul Turistic Internaţional (1980) se precizează că „turismul se 
distinge de călătorie prin aceea că implică pentru persoana în cauză, pe de o parte, 
alegerea deliberată a ţintei, pe de alta, preocuparea exclusivă pentru satisfacerea 
plăcerii sale”. 

Iniţial, conceptul de turism era utilizat pentru a desemna o călătorie de plăcere, 
de recreere, de comuni- care interculturală sau în scopul îngrijirii sănătăţii. O definiţie 
a conceptului de turist a fost formulată şi de către Organizaţia Mondială a Turismului, 
în 1978: „… orice persoană care se află în afara reşedinţei sale curente pentru o 
durată de cel puţin 24 de ore (sau o noapte) şi pentru maximum patru luni din 
motivele următoare: agrement (vacanţe şi week-end-uri), sănătate (termalism, 
talasoterapie etc.), misiuni sau reuniuni de orice fel (congrese, seminarii, pelerinaje, 
manifestări sportive etc.), călătorii de afaceri, deplasări profe- sionale, călătorii 
şcolare etc.”. În anul 1993, UNWTO a adoptat o nouă definiţie pentru termenul turist, 
care „încearcă să ţină cont de practicile turistice efective şi de necesitatea observaţiei, 
cunoaşterii fenomenului turistic”. Conform acestei definiţii, turiştii sunt persoanele 
care „călătoresc sau locuiesc în locuri din afara zonei lor de reşedinţă permanentă 
pentru o durată de minimum douăzeci şi patru (24) de ore, dar nu mai lungă de un an 
consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau altele nelegate de exercitarea unei 
activităţi remunerate în localitatea vizitată”. 
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Pascal Cuvelier definea turismul ca fiind „un ansamblu de practici asociate 
abandonării temporare a reşedinţei, având drept obiectiv destinderea sau motivaţii cu 
caracter sociocultural”. Spre deosebire de definiţia formulată de UNWTO, această 
definiţie exclude călătoriile de afaceri. 

În definirea conceptului de turism intervin trei componente majore, care 
argumentează caracterul interdisciplinar al turismului: locul turistic, timpul consumat 
şi activităţile specifice. Din perspectivă geografică, termenul „turism” presupune 
interrelaţionarea a patru elemente esenţiale: turiştii, populaţia locală, fluxurile şi 
teritoriile astfel marcate. 

Turismul reprezintă deplasarea temporară, pe termen scurt, a persoanelor în 
afara locului de reşedinţă sau lucru, ceea ce poate implica necesitatea unei înnoptări 
într-o structură de primire turistică şi, eventual, rezervarea biletului de călătorie. 
„Turismul este o activitate umană, fondată pe deplasarea în spaţiu a indivizilor. 

Actualmente, într-un context economic şi social complex şi diversificat, 
conceptul de turism desemnează, de asemenea, ansamblul activităţilor economice la 
care apelează turiştii în timpul sejurului la locul de destinaţie (transport, hoteluri, 
restaurante, baruri, locuri de agrement etc.). 

„Turismul este o componentă activă a vieţii social-economice contemporane, 
care marchează profund regiunile favorizate de un potenţial natural şi antropic de 
excepţie, prin atracţia exercitată asupra maselor largi, în contextul creşterii nivelului 
de trai şi necesităţii atenuării influenţelor nocive ale mediului urban- industrial 
modern”. 

Principalele componente ale turismului sub raport economic sunt: resursele 
turistice, resursele de muncă implicate, infrastructura turistică, mijloacele şi 
echipamentele de producţie, serviciile turistice, bunurile des- tinate consumului 
turistic şi structurile organizaţionale turistice. 

„Materia primă a turismului este spaţiul şi, fără a subestima alţi factori, 
condiţiile geografice deţin un rol de prim-plan, esenţial adesea în atracţia unui anumit 
loc turistic. Cadrul natural, patrimoniul cultural şi istoric, potenţialul tehnic şi 
economic sunt tot atâtea criterii geografice care intervin în localizarea turistică, 
revizuirea lor fiind obligatorie în orice demers geografic.  

Noţiunea materie primă 
turistică se confundă, cel 
mai adesea, cu potenţialul 
turistic, resursele turistice 
sau cu oferta turistică”. De 
fapt, există diferenţe între 
resursele turistice 
potenţiale, amenajabile, 
amenajate şi resursele 
utilizate (valorificate), în 
funcţie de condiţiile 
naturale, social-economice, 
precum şi de posibilităţile 
tehnice ale societăţii. 
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Potenţialul turistic al unui teritoriu reprezintă totalitatea elementelor naturale 
sau antropice care pot con- stitui obiectul atracţiei turistice. „Potenţialul turistic este 
o sumă a unor condiţii obiective, naturale sau sociale, dar şi subiective, ce ţin de 
motivaţii şi necesităţi, aflate într-o continuă dinamică”. Potenţialul turistic are un 
caracter dinamic: poate căpăta noi valenţe, se poate extinde, îmbogăţi cu noi surse de 
atracţie (generate fie de evoluţia tehnicii şi civilizaţiei, fie de schimbări ce pot 
interveni în mediul natural) sau, dimpotrivă, poate fi diminuat, modificat sau chiar 
distrus, adesea ca urmare a intervenţiei factorilor antropici. „Oricât de bogat ar fi 
potenţialul turistic, valorificarea sa depinde, în ultimă instanţă, de distribuţia spaţială 
a resurselor financiare şi a centrelor de putere care dictează ce zone, regiuni sau 
centre merită să fie sprijinite în valorificarea acestuia”. 

Resursele turistice reprezintă totalitatea componentelor, proceselor şi 
fenomenelor naturale şi antropice ale unui teritoriu, care pot fi valorificate în turism 
şi care constituie premisele dezvoltării acestuia. Aceste resurse presupun existenţa 
unor arii cu atracţii turistice şi depind cu precădere de posibilităţile tehnice ale 
societăţii. 

Oferta turistică face referire la potenţialul turistic amenajat, transformat în 
produs turistic. Acest concept face distincţia dintre aspectele turistice legate de cei 
care deser- vesc domeniul şi cele care se referă la consumatorii acestora. Din 
perspectivă economică, oferta turistică reprezintă totalitatea produselor şi serviciilor 
puse la dispoziţia turiştilor. Din perspectiva agenţiilor de turism, oferta turistică 
reprezintă un pachet de servicii care este propus unui anumit client, de regulă, la un 
preţ competitiv.  

Oferta turistică reprezintă așadar ansamblul elementelor care motivează 
deplasarea în scop turistic: resursele turistice naturale şi antropice, echipamentele 
turistice, bunurile şi serviciile destinate consumului turistic, infrastructura turistică, 
forţa de muncă implicată, condiţiile de comercializare (preţuri, facilităţi etc.). 

Pentru a efectua o deplasare în scop turistic, persoanele apelează adesea la 
serviciile unor agenţii (transportatori, tur-operatori, lanţuri hoteliere, agenţii de voiaj, 
societăţi de alimentaţie publică şi de animaţie ş.a.). Astfel încât, pentru a răspunde 
exigenţelor turiştilor, este necesară o infrastructură complexă, diversificată, alcătuită 
din instituţii publice şi societăţi private, care să organizeze în mod eficient piaţa 
turistică. „Piaţa turistică poate fi definită ca fiind ansamblul tranzacţiilor (actelor de 
vânzare-cumpărare) al căror obiect îl constituie produsele turistice, privite în 
conexiune cu relaţiile pe care le generează şi cu spaţiul geografic în care se 
desfăşoară.  

Piaţa turistică reprezintă sfera economică de interferenţă a ofertei turistice, 
materializată prin producţia turistică, cu cererea turistică, materializată prin consumul 
turistic”. 

Produsele turistice oferite pentru consumul turiştilor pe parcursul unui sejur pot 
fi definite ca „un ansamblu de amenajări, imagini şi simboluri supuse unei valorificări 
specifice printr-un marketing care urmăreşte atât scopuri materiale (rentabilitatea 
înaltă a investiţiilor), cât şi spirituale (asigurarea unei ambianţe capabile să asigure 
turistului maximum de confort)”. 

Materia primă turistică reprezintă totalitatea resurselor turistice naturale şi 
antropice ce constituie baza ofertei turistice potenţiale a unui teritoriu considerat 
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destinaţie turistică. Aceasta este constituită din resursele turistice (elementele de bază 
ale potenţialului turistic), obiectivele turistice (componente ale patrimoniului natural 
sau antropic) şi atracţia turistică (latura afectivă a diferitelor elemente ale 
potenţialului turistic, ceea ce se impune atenţiei, latura estetică şi cognitivă). Aceste 
aspecte stau la baza dezvoltării turismului, determinând mărimea, intensitatea şi 
diversitatea fluxurilor turistice. 

Amenajarea turistică este un proces dinamic şi complex de organizare a 
spaţiului turistic (proiectare a unor noi dotări turistice, recondiţionare a dotărilor 
existente, redimensionare a acestora în funcţie de cererea turistică) şi de rentabilizare 
economică a activităţii turistice, luând în considerare relaţiile dintre mediul ambiant 
şi comunităţile umane, precum şi factorii care influenţează aceste relaţii. 

„Relieful constituie suportul esenţial în amenajările turistice, fiind şi un element 
de bază în crearea decorului specific fiecărui sit turistic. (…) Relieful prezintă 
avantajul că atracţiile pe care le generează nu necesită amenajări costisitoare şi, de 
regulă, nu sunt periclitate de frecvenţa turistică excesivă, acestea fiind doar admirate, 
contemplate şi nu efectiv consumate”. 

Ameliorarea şi diversificarea mijloacelor de transport influenţează amenajarea 
spaţiilor turistice auxiliare: campinguri, parcări, gări, aeroporturi, porturi ş.a. (acestea 
trebuie să-şi adapteze structurile şi serviciile în funcţie de exigenţele turistice). 

Staţiunea turistică este o localitate şi/sau areal care prezintă un ansamblu de 
elemente de atracţie turistică şi care este dotată cu mijloace de cazare, alimentaţie şi 
agrement, precum şi cu alte facilităţi turistice puse în serviciul turiştilor pentru o 
anumită perioadă de timp. În literatura de specialitate, staţiunea turistică este definită 
ca fiind un spaţiu caracterizat de predominanţa activităţilor turistice şi de agrement 
(monofuncţionalitate) – creatoare ex nihilo a acestui loc, de caracterul sezonier al 
respectivelor activităţi, de o capacitate de cazare a populaţiei non-permanente 
rezultante, precum şi de prezenţa unei populaţii permanente. De asemenea, o staţiune 
turistică trebuie să dispună de o resursă turistică (litoral, munte, oraş, sat etc.) şi să fie 
accesibilă (să fie deservită de o reţea de transport rutier, feroviar, aerian, maritim). 
Staţiunea turistică ar trebui să includă structuri de cazare (hoteluri, locuri de campare 
etc.), magazine, restaurante şi facilităţi turistice (de exemplu, pârtii de schi în 
staţiunile de sporturi de iarnă). 

Principalele aspecte care individualizează o staţiune turistică sunt: existenţa unei 
infrastructuri generale, precum şi a uneia specific turistice; dotări, utilităţi, instalaţii, 
echipamente, facilităţi; servicii şi 
produse specific turistice; ospitalitate; 
accesibilitate; calitatea serviciilor; 
posibilitatea practicării unor activităţi 
turistice; amenajări turistice. 

Structurile turistice de primire 
sunt reprezentate de orice construcţie sau 
amenajare care furnizează permanent 
sau sezonier serviciul de cazare şi alte 
servicii specifice pentru turişti (servirea 
mesei, agrementul, tratamentul balnear, 
transportul destinat turiştilor etc.). 
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Infrastructura turistică este reprezentată de: instalaţiile, dotările şi 
echipamentele specifice activităţii  de agrement (pârtii de schi, patinoare, piscine, 
plaje amenajate, porturi turistice etc.); transporturile turistice (linii de transport 
montan pe cablu, trenuleţe, vase de croazieră etc.); unităţile de cazare şi alimentaţie 
destinate turiştilor; reţeaua unităţilor de agrement (parcuri de distracţie, terenuri de 
sport etc.) şi de tratament (centre balneare şi balneoclimaterice). 

Evaluarea potenţialului turistic al unui teritoriu are ca obiective: cunoaşterea 
distribuţiei spaţiale a resurselor turistice într-un anumit areal; construirea unui 
instrument de lucru pentru analişti sau pentru orice grup de acţiune locală; 
determinarea teritoriului/localităţii în care ar putea fi derulat, în perspectivă, un 
eventual proiect de dezvoltare turistică (public sau privat); identificarea unor strategii 
prin care să se realizeze cooperare şi dialog între populaţie, actorii locali şi experţi; 
formarea unor mentalităţi deschise către turism şi conştientizarea rolului turismului în 
calitate de motor de dezvoltare locală pe termen mediu şi lung. 

Etapa de evaluare şi diagnosticare a situaţiei turistice existente presupune: 
examinarea ofertei teritoriului, a cererii turistice, a concurenţei teritoriale şi a 
tendinţelor pieţei, precum şi identificarea unor indicatori economici (cifra de afaceri 
din turism, taxele obţinute de administraţie din activităţile turistice, numărul de locuri 
de muncă din turism etc.). Realizarea acestor aspecte presupune colectarea de 
informaţii şi date în teren, prelucrarea lor, dar şi utilizarea unor informaţii interne şi 
externe acelui teritoriu. 

Confruntarea rezultatelor oferite de analiza situaţiei turistice permite 
identificarea punctelor tari şi a celor slabe ale unui teritoriu, precum şi determinarea 
avantajelor şi riscurilor/ameninţărilor. Definirea elementelor de unicitate sau de 
diferenţiere ale teritoriului respectiv oferă posibilitatea construirii unei „strategii 
turistice de succes”. 

Factorii care influenţează oferta turistică sunt: naturali; antropici; socio-
economici; culturali; social-politici; infrastructura generală (de transport şi 
telecomunicaţii, tehnico-edilitară, sanitară etc.); serviciile disponibile în acel teritoriu; 
infrastructura specific turistică (structurile de primire cu funcţii de cazare, 
posibilităţile de servire a mesei, posibilităţile de a desfăşura activităţi sportive şi de 
petrecere a timpului liber, posibilităţile de a organiza seminarii şi conferinţe, precum 
şi bazele de cură şi tratament). 

Principalele elemente ale ofertei turistice sunt: populaţia locală, organizaţiile 
turistice locale, comerţul turistic, gradul de calificare în turism şi cooperarea între 
diferiţii actori implicaţi în gestionarea activităţilor turistice. 

În analiza ofertei turistice, aspectele legate de populaţia locală se referă la gradul 
de informare a acesteia, exigenţele, modul în care aceasta poate contribui la 
dezvoltarea sectorului turistic, contribuţia ei la amenajarea peisajelor, perpetuarea 
unor valori etno-culturale, prezenţa unor lideri de opinie, dinamica demografică etc. 

Organizaţiile turistice locale sunt reprezentate de: birouri de informare turistică, 
salvamont, angajaţi din cadrul administraţiei cu probleme de turism, organizaţii non-
profit, asociaţii, agenţii de turism detailiste sau tur-operatoare. Examinarea acestor 
elemente vizează: analiza activităţilor turistice desfăşurate, a competenţelor 
persoanelor implicate, a bugetului alocat, a disponibilităţii de cooperare, precum şi 
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existenţa unor activităţi de promovare turistică (în curs de desfăşurare sau în 
perspectivă). 

Noţiunea de comerţ turistic face referire la: politica de ofertă-preţ, canalele de 
distribuţie a produselor turistice, gradul de promovare a turismului, instrumentele de 
promovare turistică, strategiile de comercializare etc. 

În analiza ofertei turistice, aspectele legate de formarea în turism vizează: 
calificări, traininguri, gradul de calificare a angajaţilor din turism, programe de 
formare turistică etc. Cooperarea în turism presupune: sprijin din partea autorităţilor 
publice şi private, proiecte comune în curs de iniţiere sau în desfăşurare, parteneriat 
potenţial pentru realizarea de proiecte, cooperarea între operatori turistici locali, 
elaborarea unor strategii comune, reprezentarea lor în faţa factorilor de decizie 
publici etc. 

Cererea turistică este un concept economic ce se referă la cantitatea de produse 
turistice (transport, cazare, alimentaţie, tratament, divertisment, vizitarea unor 
obiective turistice, suveniruri, produse ale agenţiilor de turism, utilizarea instalaţiilor 
de agrement etc.) pe care turiştii, existenţi sau potenţiali, sunt dispuşi să le con- sume 
la un anumit preţ, la un moment dat şi în anumite împrejurări*. 

Noţiunea de cerere turistică se mai referă şi la numărul de turişti, cu 
caracteristicile acestora (număr, vârstă, sex, ocupaţie, venituri, buget, preferinţe, 
experienţă turistică, mijloc de deplasare ales etc.). În acest sens, se poate diferenţia 
noţiunea de cerere efectivă (numărul de persoane care participă efectiv la activităţile 
turistice) de noţiunea de cerere potenţială (numărul de persoane care au dorinţa de a 
călători, însă nu au posibilitatea, din anumite cauze). Atunci când factorul restrictiv 
dispare, cererea potenţială poate deveni cerere efectivă. 

Modelele turistice propun o bază teoretică şi conceptuală pentru studiul 
dinamicii spaţiale a turismului. Majoritatea modelelor de analiză a fenomenului 
turistic se fundamentează pe structura origine-traseu-destinaţie: modelele de fluxuri 
turistice (au în centru călătoria sau itinerariul), modelele de tipul origine-destinaţie 
(pun accentul pe relaţia dintre spaţiul de emisie şi spaţiul de recepţie), modelele 
structurale şi modelele evolutive. 

Analiza cantitativă a fenomenului turistic (studiu de statistică) furnizează 
informaţii referitoare la: câţi turişti frecventează teritoriul în cauză; câte/ce produse 
turistice au consumat; la câte/ce servicii au apelat; cât timp/unde au înnoptat; cât au 
cheltuit (în medie, maximum, minimum) etc. Indicatorii cantitativi utilizaţi în 
realizarea analizelor turistice sunt: numărul de sosiri şi de nopţi petrecute (înnoptări) 
de către turişti în localitatea respectivă; distribuţia înnoptărilor turistice în cadrul 
diferitelor structuri de cazare (motel, pensiune, camping, gazdă, hotel, tabără etc.); 
durata medie de şedere (raportul dintre numărul de înnoptări şi numărul de sosiri); 
rata de ocupare a structurilor turistice; bugetul alocat de către turişti; analiza evoluţiei 
indicatorilor pe mai multe luni/ani; distribuţia indicatorilor de-a lungul unui an, 
pentru a identifica intensitatea sezonieră a activităţilor turistice. 

Analiza calitativă a fenomenului turistic (studiu de teren) furnizează date 
referitoare la: tipul de clienţi ce frecventează acel teritoriu/ localitate/structură 
turistică; provenienţa acestora; motivaţiile şi aşteptările lor; ce le-a plăcut/displăcut 
mai mult etc. Indicatorii calitativi utilizaţi în realizarea analizelor turistice sunt: 
durata, scopul şi tipul călătoriei; mijlocul de transport utilizat; tipul de cazare ales; 
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activităţile realizate de către turişti; motivaţiile, aşteptările, gradul de satisfacţie a 
turiştilor; reputaţia şi atractivitatea zonei; motivaţia alegerii acelui teritoriu; 
frecventarea acelui loc (în trecut sau existenţa unor proiecte în perspectivă); date 
statistice calitative generale asupra turiştilor (vârstă, sex, ocupaţie, educaţie, 
provenienţă geografică, venituri) etc. În ceea ce priveşte cererea turistică, metodele 
de colectare a informaţiilor şi a datelor statistice sunt: ches- tionarea directă a 
turiştilor (oral sau în scris); chestionarea telefonică; prelucrarea formularelor de 
înregistrare a turiştilor la hoteluri; identificarea originii turiştilor după numărul de 
înmatriculare al maşinilor; organizarea de întâlniri, conferinţe, mese rotunde; 
realizarea de interviuri cu actori politici, publici sau privaţi; achiziţio- narea de date 
de la organele de statistică ş.a. 

Turismul, ca activitate umană în continuă evoluţie, s-a format şi dezvoltat în 
interacţiune cu mediul natural, care a exercitat permanent o influenţă directă în 
dezvoltarea societăţii, în ansamblul său. Ca rezultat al acţiunii modelatoare asupra 
mediului ambiant a factorilor naturali, pe de o parte, şi a celor antropici, pe de altă 
parte, potenţialul turistic al unui teritoriu reprezintă o manifestare spaţial-funcţională 
a capacităţii habitatului respectiv de a susţine activităţi specifice turismului. Fenomen 
social-economic extrem de complex, ce implică multe variabile, turismul se dezvoltă 
sub o multitudine de forme şi tipuri. Delimitarea clară a conceptului de turism, a 
conţinutului fiecărei forme de turism prezintă importanţă pentru identificarea, pe de o 
parte, a comportamentului turiştilor în materie de consum şi cheltuieli şi, pe de altă 
parte, a responsabilităţilor şi obligaţiilor agenţiilor turistice (tur-operatori şi agenţii de 
voiaj) şi/sau prestatorilor de servicii (societăţi de transport, hoteluri, restaurante etc.). 

Analiza turismului în raport cu productivitatea științifică 
Datorită importanței pe care turismul talasoterapeutic a câștigat-o în ultimii ani, 

cercetătorii academici din diferite domenii de cunoaștere și-au concentrat interesul 
asupra studierii, aprofundării și analizei acestui sector urmând abordări diferite 
(economice, marketing, distribuție, turism etc.).  

Urmărind publicațiile științifice care se ocupă de cercetarea în domeniul 
termalismului / balneologiei, talasoterapiei și spa-urilor, putem deduce starea actuală 
privind cercetare în acest sector și putem defini abordări și domeniile de cunoaștere 
din care fac parte aceste studii. Analiza bibliometrică poate fi utilizată ca metodologie 
de cercetare pentru a atinge acest obiectiv. Bazele de date internaționale Web of 
Science și Scopus sunt utilizate pentru a identifica publicațiile științifice studiate, 
alegând termenii de căutare și pentru a dezvolta baza de date pentru analiză. 
Rezultatele evidențiază importanța bazei de date Scopus pentru căutarea materialului 
bibliografic aferent subiectului studiat de cercetători. Pe de altă parte, foarte puțini 
cercetători au continuat cu această linie de cercetare, cei mai mulți dintre ei au 
publicat doar un articol și un procent foarte semnificativ din articole sunt publicate în 
reviste care fac parte din categoria „reviste turistice”. Analiza evidențiază necesitatea 
de a continua dezvoltarea cunoștințelor într-un sector cu potențial mare de creștere. 
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Turismul de sănătate este astăzi un sector cu un potențial mare de creștere 
promovat de un nou mod de viață și de o 
schimbare de mentalitate a societății 
către o cultură a timpului liber și a 
sănătății (Martínez Moure, 2008), 
precum și, prin îmbătrânirea populației 
(Pforr & Locher, 2012). Cercetările 
recente arată că în unele regiuni și țări a 
existat o creștere semnificativă a 
preocupării pentru sănătatea cetățenilor, 
astfel încât activitățile preventive pentru 
bunăstarea fizică și sănătatea în general 
au devenit noua tendință turistică (Smith 
& Puczkó, 2010) care se confruntă cu o ascensiune majoră în economiile multor țări 
(García-Altes, 2005: 265). 

Conform lui Didascalou et al. (2009: 114) nu poate fi dată o singură definiție a 
turismului de sănătate, dar se poate determina că acesta se învârte în principal în trei 
elemente cheie: a) stilul de viață, b) importanța pe care o persoană o acordă sănătății 
sale și c) căutarea elementelor care îi permit să contribuie la îmbunătățirea calității 
vieții sale (centre de sănătate, spa-uri, centre termale etc.). Acești autori afirmă că nu 
există o definiție unanimă a turismului de sănătate care să acopere toate sectoarele pe 
care le implică în prezent acest tip de turism (Didascalou et al., 2009: 113). 

Autori precum Goodrich și Goodrich (1987: 217) definesc turismul de sănătate 
drept turism al cărui scop este consolidarea sănătății turistului prin utilizarea unor 
facilități sau servicii care permit verificări medicale, participarea la diete speciale, 
experimentarea cu remedii din plante. sau practici de sănătate în stațiuni sau spa.  

Cu toate acestea, odată cu timpul și cu cerințele în schimbare, Ross (2001) 
afirmă că turismul de sănătate se dezvoltă nu numai în relație cu unități medicale 
(turism asociat cu proceduri medicale), ci grupează și acei turiști care se bucură să 
călătorească la un centru termal, spa sau talas cu scopul de a primi terapii medicale 
neconvenționale. Cea mai specifică definiție care poate fi găsită este cea dezvoltată 
de Tabacchi (2010: 116), pentru care turism de sănătate este orice tip de călătorie pe 
care turistul o face pentru a rămâne cât mai sănătos posibil și pentru a-și îmbunătăți 
stilul de viață. 

În acest context, stațiunile de sănătate, litoralul și spa-urile au capacitatea de a 
satisface nevoile de agrement, turism și îngrijire medicală într-un singur loc. Turiștii 
care vin in aceste centre cauta destinatii care sa le permita sa combine doua dintre 
nevoile lor, bucurandu-se de timpul liber (latura recreativa) și, pe de alta parte, avand 
grija atat de sanatatea corpului, cat și a minții (latura terapeutica). Aceste două 
aspecte sunt incluse în oferta acestor centre, care unifică cele trei concepte; timp 
liber, turism și asistență medicală. Aceste unități folosesc apa ca principală resursă în 
tratamentele pe care le oferă, diferența dintre ele fiind tipul de apă utilizat. Astfel, 
termalismul utilizează tratamente cu apă mineral-medicală (în scopuri de relaxare și 
aplicarea de tratamente medicale), talasoterapeuții folosesc apă de mare și nămol. 

Pe de altă parte, este de remarcat capacitatea acestor centre de a realiza 
dezvoltarea teritoriului și a economiei locale în care își desfășoară activitatea (în 
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general situate în zonele rurale), creând locuri de muncă și generând venituri 
(Martínez Moure, 2008; Quintela & Costa, 2015).  

În Japonia, țara cu cel mai mare număr de unități termale, se observă o 
îmbunătățire a sistemului său de sănătate, cu integrarea centrelor de medicină 
tradițională care utilizează spa-uri sau stațiuni de sănătate. Aceste centre nu numai că 
ajută la satisfacerea nevoilor actuale și la menținerea tradiției și culturii populației, 
dar au contribuit și la dezvoltarea regiunilor prin comercializarea spațiilor rurale care 
au condițiile climatice și geografice ce permit crearea de noi resurse și diversificarea 
economică a acestor zone (Tabayashi, 2010: 121). 

Datorită importanței crescânde a acestui tip de turism pentru economia țărilor, 
sunt propuse cercetări cu scopul de a analiza și examina producția științifică 
dezvoltată în legătură cu termalismul, talasoterapia și spa, pentru a observa evoluția 
în generarea cunoștințe și impactul pe care acest proces îl are în comunitatea 
științifică (Rueda-Clausen Gómez et al., 2010). 

Metodologia de lucru se bazează pe utilizarea tehnicilor bibiliometrice care 
permit analizarea materialului bibliografic prin statistici descriptive / cantitative 
(Broadus, 1987) colectate din bazele de date consultate pentru studiul Web of Science 
(WoS) de Thomas Reuters și Scopus (Elsevier Science ). 

Procesul de analiză urmat integrează utilizarea tehnicilor statistice descriptiv-
cantitative, care constituie o serie de indicatori bibiliometrici (de producție, dispersie, 
colaborare etc.) care permit să se aducă în structura și dinamica de cercetare urmată 
până acum de comunitatea științifică (Palazó et al., 2015). Acești indicatori 
bibliometrici sunt date numerice care permit analiza diverselor caracteristici ale 
activității științifice, legate atât de producția cât și de consumul de informații și se 
bazează pe așa-numitele „legi bibliometrice”, cum ar fi legea creșterii exponențiale, 
productivitatea autorilor (Lotka, 1926), dispersia literaturii științifice (Bradford, 
1934) și impactul sau vizibilitatea (Raisig 1960, Westbrook 1960, Garfield și Merton, 
1979). Acestea se bazează pe comportamente obișnuite statistic care, de-a lungul 
timpului, au arătat diferitele elemente care alcătuiesc producția și consumul de 
informații științifice despre o zonă de studiu.  

Pentru a dezvolta baza de date care va conține articolele, pe care se bazează 
analiza descriptivă transversală realizată, a fost elaborată căutarea publicațiilor din 
ambele baze de date, folosind termenii folosiți în studiile lui Sayili și colab. (2007) și 
Bonfada și colab. (2008), care au fost completate cu termeni suplimentari pentru a 
obține o referință mai bună a subiectului analizat. Termenii de căutare au fost grupați 
în: „termalism”, „talasoterapie” și „spa”. Căutarea acestor termeni a fost făcută în 
câmpurile titlu și cuvinte cheie. Au fost compilate și procesate folosind software-ul 
Microsoft-Office Excel pentru analiza sa. Este format din 380 de articole publicate în 
Scopus și 66 articole în Web of Science.  

Personal, pentru scrierea acestei cărți am găsit 54 de articole în Web of Science 
prin căutarea articolelor după cuvîntul „thalassotherapy”, toate articolele fiind incluse 
în bibliografia de la finalul cărții. 

Atunci când se utilizează două baze de date diferite în analiza bibliometrică, este 
important să se efectueze un studiu al suprapunerii și identificării articolelor indexate 
în ambele baze de date. Această situație este considerată ca suprapunerea sau 
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reticularea informațiilor colectate (Pulgarín și colab., 2008: 338). Indicatorii folosiți 
sunt indexul Meyer și suprapunerea tradițională (TO) și suprapunerea relativă. 

Indicele lui Meyer (Meyer și colab., 1983), cunoscut și sub numele de index 
relativ de particularitate, permite compararea acoperirii mai multor baze de date pe un 
subiect dat. Acest index analizează suprapunerea existentă determinând numărul de 
repetări pe care publicația le are printre bazele de date selectate (Abad și colab., 
1995: 365). 

Calculul acestui indice se stabilește atunci când se acordă o pondere fiecărui tip 
de sursă, sursele primare vor fi cele cu o greutate mai mare, deoarece acestea sunt 
unice (greutate = 1), această greutate va fi redusă pe măsură ce repetările cresc în 
raport cu cantitatea a bazelor de date care trebuie comparate, deci dacă articolul este 
dublat, greutatea sa este = 0,5; greutate triplată = 0,3 și așa mai departe.  

Rezultatul acestui calcul stabilește singularitatea sau particularitatea bazei, cu 
cât este mai mare rezultatul, cu atât este mai mare particularitatea bazei (Meyer și 
colab., 1983: 36). 

În ceea ce privește suprapunerile, se folosesc suprapuneri tradiționale (TO) și 
suprapuneri relative. Spre deosebire de indicele precedent, acest calcul, în crearea 
algoritmului său, urmărește să țină seama de toate uniunile posibile pe care două baze 
de date le pot avea între ele (Gluck, 1990: 50), astfel încât rezultatul pe care îl 
furnizează să stabilească procentul (%) de asemănare pe care o are baza A în baza B. 
Cel mai mare procent va corespunde cu cea mai mare asemănare între rezultate.  

Pe de altă parte, Relativ Overlapping stabilește acoperirea pe care baza A o are 
pe baza B (Bearman & Kunberger, 1977: 533); calculează suprapunerea unei baze de 
date în alta, luând în considerare greutatea documentelor care se suprapun față de cele 
cu o singură prezență. 

Unitatea de analiză folosită este articolul. Se observă că, în ceea ce privește 
obiectul de studiu, în baza de date Scopus există o producție științifică din 1929 până 
în 2016, fiind foarte rară și discontinuă până în 1987 (45 de articole în 58 de ani). În 
baza de date WoS, primul articol a fost publicat în 1938 și au fost publicate doar 4 
articole până în 2004.  

În ambele baze de date au fost identificate 446 de publicații, dintre care 85% 
(380 articole) sunt publicate în Scopus și doar 15% (66 articole) în Web of Science. 

Distribuția pe ani a permis observarea tendinței de cercetare. A fost o creștere 
treptată foarte ușoară a publicațiilor în Scopus din 2002 și în WoS din 2008, cu o 
scădere semnificativă în 2014 și 2016 în ambele baze de date. Cu toate acestea, linia 
de tendințe (polinomial) din baza de date Scopus arată o tendință de creștere 
moderată în următorii 5 ani. 

Pe de altă parte, majoritatea articolelor se referă la subsectorul balnearu (359 din 
380 de articole din Scopus și 58 din 66 în WoS), ceea ce arată că practic nu au fost 
efectuate studii în subsectoarele Spa și Talasoterapie. De altfel, printre articolele 
găsite personal, pentru pregătirea cărții de față, doar 5 articole prezentau studii clinice 
privind speleoterapia și numai un singur articol, cel al lui Manuel Carbajo, Jose din 
2018 avea o temă de cercetare fundamentala, articol exploatat și în prezenta carte. 

Un total de 724 autori sunt identificați, dintre care aproximativ 94% au 
participat cu un singur articol. Printre autorii cu cele mai multe publicații se numără 
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Kucukusta, D. cu 5 publicații atât în Scopus cât și în WoS. Indicele de productivitate 
al autorilor este 1,11 în WoS și 1,09 în Scopus  

Distribuția autorilor în funcție de productivitatea lor, afirmă că numai câțiva 
autori publică cea mai mare parte a literaturii relevante pe un subiect de cercetare și 
constituie cel mai prolific grup. Astfel, indicele Lotka (logaritmul zecimal al 
numărului de publicații) permite autorilor să fie grupați în trei niveluri: (1) 
producători mici, cei cu o singură publicație sau un indice de productivitate egal cu 0, 
(2) producători mijlocii, acei autori care au între 2 și 9 lucrări și indicele de 
productivitate între 0 și 1 și (3) producători mari cu mai mult de lucrări10 și un indice 
de productivitate egal sau mai mare de 1. Analiza arată un numar de producători 
mijlocii - 43 de autori; 680 de autori cu un singur articol sunt mici producători, fără a 
exista mari producători. 

În plus, rețeaua a fost analizată prin intermediul indexului de colaborare sau al 
numărului de semnături / lucrări în raport cu numărul mediu de autori per document 
și s-a stabilit că 2,27 autori lucrează pe articol în WoS, în timp ce Scopus stabilește 
1,93 pe articol. În Scopus, 50,2% din autori lucrează singuri și 26,6% în WoS. 

Un alt element important pentru analiză este apartenența instituțională, din care 
fac parte autorii. 426 de instituții au fost identificate cu diferite domenii de acțiune, 
universitățile fiind tipul instituției cu cel mai mare număr de afiliații, reprezentând 
73,81% (62) în WoS și 68,96% (289) în Scopus. Cel mai mare număr este 
Universitatea din Cadiz (Scopus) și Universitatea Chung Hua (WoS). 

 În analiza de afiliere a țării, Statele Unite sunt identificate ca lider cu 97 de 
autori, 104 autorii și 57 centre de cercetare din baza Scopus și Taiwan în WoS cu 28 
de autori, 33 de autorii și 16 centre de cercetare. În același timp, se observă că Spania 
ocupă (poziția a 4-a la Scopus și a 2-a poziție în WoS), fiind cea mai bine poziționată 
țară de limbă spaniolă. 

Continuând analiza, sunt examinate domeniile și categoriile în care bazele de 
date organizează aceste resurse. Se observă că au un puternic caracter 
multidisciplinar. Deși clasificarea folosită de Scopus și WoS nu este aceeași, există 
multe similitudini în zonele de clasificare care permit compararea între ele și, în acest 
fel, este posibilă identificarea domeniilor în care sunt grupate majoritatea 
publicațiilor. 

În primul rând, există Științe Sociale cu 57% din articolele din Scopus și 56% 
din WoS, urmate de Business, Management și Contabilitate / Afaceri și Economie cu 
34% în Scopus și 29% în WoS, care arată concordanța între baze cu referire la zonele 
în care se integrează cea mai mare parte a producției. Alte domenii care au fost găsite 
au fost Medicina, Ecologia și Biochimia, printre altele. 

Dimpotrivă, dacă luăm în considerare organizația pe categorii, se observă 
diferențe între baze. Pe de o parte, pe Scopus domină Geografia, Planificarea și 
Dezvoltarea cu 24% din articole și Managementul turismului, al timpului liber și al 
ospitalității cu 16%; în timp ce în WoS Hospitality, Leisure, Sport & Tourism 
predomină cu 53%, urmată de Management cu 15%.  

Printre revistele preferate pentru publicarea acestui subiect se numără Bulletin 
de l'Academie Nationale de Medecine și Quality - Access to Success în Scopus, 
jurnale considerate non-turism, în timp ce în WoS cele care predomină sunt Asia 



78 
 
 
 

Pacific Journal of Tourism Research, Revista internațională de management al 
ospitalității și managementul turismului, jurnale în domeniul turismului. 

În plus, din cele 244 de reviste conținute în cele două baze, cele mai multe dintre 
articole au fost publicate în 73 dintre ele, reprezentând mai puțin de o treime din 
reviste. Dacă acest fenomen este analizat în fiecare bază de date, concentrarea 
articolelor urmează aceeași distribuție. În cazul Scopus, au fost publicate 228 de 
articole în 71 de jurnale (3,21 articole / jurnale) și în cazul WoS, 46 de articole au fost 
publicate în 14 reviste (3,29% articole / jurnale). Acest comportament este cunoscut 
sub numele de Legea Bradford, care afirmă că un număr mic de reviste conține 
majoritatea articolelor legate de un subiect specific (Bradford, 1934). 

Deși Bradford (1934) stabilește un comportament în concentrarea articolelor, 
există un grup de publicații care constituie nucleul subiectului, care poate fi stabilit 
din calculul Curbei Lorenz. Aceste curbe stabilesc că în ambele baze, 17% din jurnale 
conțin 42% din articole. 

În ceea ce privește calitatea, ținând cont de indicii Science Journal Rank (SJR) 
din Scopus și JCR of WoS, descoperim că publicațiile pe acest subiect se găsesc în 
reviste cu impact mare în WoS, toate aparținând quartilei Q1 și Q2. În cazul Scopus, 
47% din jurnale sunt de asemenea clasificate în quartile Q1. 

Analiza conținutului rezumatelor articolelor permite identificarea liniilor de 
cercetare sau a domeniilor tematice urmate de cercetători. 

Dezvoltarea turismului: în acest domeniu tematic, sunt realizate studii care 
abordează oportunitățile de exploatare turistică a resurselor naturale și termale 
(Gilbert, 1939; Andrews și colab., 1982; Cavaco, 1995; Deng, 2007; Morais și Lin , 
2010; Kiss, 2015). 

Sănătate: reunește studii care arată efectele și proprietățile vindecătoare pe care 
le au băile termale asupra anumitor boli și asocierea lor directă cu medicina 
alternativă (Knipschild & Kleijnen, 1990; Kazandjieva et al., 2008; Charlier & 
Chaineux, 2009; Mak et al. (2005). 

Istorie, arhitectură și arheologie: grupează studiile axate pe determinarea 
importanței și a diferitelor utilizări ale băilor și izvoarelor termale în perioada romană 
și greacă. Lucrări care abordează relevanța istorică a exploatării acestor resurse sunt, 
de asemenea, incluse (Dunbabin, 1989, Bérubé, 2003, Fodorean, 2012). 

Resurse de mediu și amenajare a teritoriului: o zonă dedicată studierii 
resurselor pe care le au zonele în care sunt băi termale, litoral sau spa, precum și 
modelele de planificare adecvată a resurselor care permit utilizarea lor durabilă 
(Kozłowska-Szczęsna , 1984; Ishii & Shirasaka, 1988; Jha & Tewari, 2006; 
Papageorgiou & Duquenne, 2012; Juan & Lin, 2013). 

Managementul afacerilor: (Hsiehet al., 2008, Chen și colab., 2011). 
Sociologie: integrează diferitele studii care includ utilizarea apelor minerale 

medicinale în practica și dezvoltarea evenimentelor religioase, artistice și economice 
(Richwald, et al., 1988; Herbert, 2009; Park & Reisinger, 2009). 

Marketing: se concentrează pe abordarea strategiilor de marketing pentru 
companiile care oferă servicii termice, cu scopul de a analiza valoarea experiențială, 
satisfacția clienților și loialitatea față de băile termale (Chang & Chen, 2011; 
Kraftova et al., 2011). 
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Managementul calității: concentrează publicațiile axate pe modul de măsurare 
a calității și implementării standardelor de calitate pentru a îmbunătăți calitatea 
serviciului furnizat (Snoj, 1995; Chen și colab., 2013; Giritlioglu et al., 2014; Illing, 
2015 ; Lo și colab., 2015). 

Economie: include studii privind procesele de finanțare pentru îmbunătățirea 
sau implementarea facilităților, fie prin utilizarea fondurilor internaționale sau de stat 
(Grzelak-Kostulska et al., 2015, Suchecka și Jaworska, 2015). 

În sfârșit, în altele, putem găsi un număr mic de publicații cu o abordare 
legislativă, utilizarea unităților pentru tratamente estetice și resurse umane, subliniind 
Katz și Gish (2015) în estetică, Anderssen (2016) în resurse umane și Sherry (1966) ) 
în legislație. 

Analiza corelației dintre ambele baze de date arată un coeficient de corelație 
liniară = 0,91. Rezultatele arată că din cele 446 de articole, 354 (89%) sunt simple, 
adică apar doar într-una din cele două baze de date, în timp ce 46 (11%) dintre 
articole sunt împărțite sau se suprapun între ele, deci sunt clasificate drept duplicate. 

Ținând cont de indicele Meyer care determină singularitatea bazelor, Scopus 
prezintă un indice mai mare de singularitate, deoarece are un număr mai mare de 
documente unice cu un MI = 0,89, în timp ce în WoS este 0,11. 

Pe de altă parte, suprapunerea tradițională între WoS și Scopus pentru articole a 
fost de 11,5% similaritate între baze. În ceea ce se privește procentului de 
suprapunere relativă pe care Scopus îl are cu WoS și invers, astfel doar 12% din 
Scopus sunt acoperite de WoS, în timp ce 70% din WoS sunt acoperite de Scopus. 

Rezultatele arată că cea mai mare parte a producției științifice este publicată în 
baza de date Scopus. În plus, analiza suprapunerii dintre cele două baze de date 
relevă faptul că 70% din publicațiile găsite în WoS au fost publicate în Scopus. 
Ambele rezultate evidențiază importanța acestei baze de date atunci când cercetătorii 
efectuează o revizuire bibliografică pe această temă. 

Analiza producției pe an arată o creștere moderată în ultimii 15 ani și se așteaptă 
o ușoară tendință de creștere în următorii ani. Trebuie menționat că majoritatea 
publicațiilor folosesc stațiunile balneare ca unitate de studiu, foarte puține dintre ele 
făcând referire la Spa sau Thalassos. 

Analiza productivității a permis observarea că: 
(1) Foarte puțini cercetători au continuat cu această linie de cercetare, 

majoritatea au publicat doar un articol. 
(2) Kucukusta, D. este autorul cu cele mai multe articole, în special 5, legate de 

acest domeniu de studiu, urmat de Basak Denizci-Guillet cu 4 articole. Pe de altă 
parte, Marion Joppe, Henna Konu și Tommi Laukkanen sunt evidențiați ca autorii 
care fac cercetări în spa. 

(3) Există tendința de a lucra singur în articolele colectate în baza de date 
Scopus (50,2%). Cu toate acestea, în WoS este redus la 26%. 

(4) Autorii aparțin în principal Universității. Studiul confirmă trendul mondial în 
acest domeniu a cercetătorilor aparținând instituțiilor universitare din Statele Unite, 
Regatul Unit, Japonia și Spania. În cazul Japoniei, se află pe poziția a doua în 
clasamentul dezvoltat de Global Spa and Wellness Summit-GSWS (2013), conform 
beneficiilor obținute de această activitate (11.687 milioane de dolari americani și 
17.653 de unități), Spania se află în poziția 10 și Statele Unite sunt pe poziția 15. 
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Trebuie menționat că există cercetători din Marea Britanie care nu se află în acest 
clasament și nu există cercetători care lucrează pe acest subiect în China, care ocupă 
locul 1 sau Germania pe poziția a 2-a. 

Pe de altă parte, analiza organizației pe categorii de jurnale din ambele baze de 
date arată un procent foarte semnificativ în categoria care include jurnalele de turism. 
Indici de calitate relativă (SJR și JCR) arată că articolele au fost publicate în reviste 
cu impact mare; În WoS, toate sunt în quartile Q1 și Q2, iar în cazul Scopus, 47% din 
jurnale sunt clasificate și în quartile Q1. 

În ceea ce privește abordarea sau zonele tematice urmate de cercetători, analiza 
conținutului arată că abordarea Turism și Sănătate, adică „exploatarea turistică și 
terapeutică” a resurselor naturale și de mediu este cea mai utilizată, 26,05% și, 
respectiv, 15,53% în Scopus , în timp ce în WoS 37,88% și 18,18%. Au fost găsite și 
subiecte în faza inițială a termalismului, cum ar fi analiza legislației în legătură cu 
acest tip de resurse, utilizarea resurselor pentru tratamente estetice și importanța 
resurselor umane în aceste unități. 

În acest sens, datele arată că este necesar să continuăm avansarea în generarea 
de cunoștințe în toate domeniile tematice identificate, deoarece numărul de 
investigații în toate acestea este foarte mic. Este necesar să abordăm și să deschidem 
noi linii de cercetare care să permită creșterea sectorului cu generarea de cunoștințe; 
managementul afacerilor al unităților, gestionarea economico-financiară a activității, 
marketingul utilizat pentru promovarea sectorului și gestionarea calității unității și a 
produsului oferit (satisfacția clienților). 

Limitările acest analize se referă, în primul rând, la ambiguitatea sau confuziea 
în funcție de aria geografică a termenilor folosiți în căutare. În acest sens, de 
exemplu, cuvântul Spa în Spania se referă la unitățile care folosesc apă normală în 
tratamentele lor. Cu toate acestea, pentru englezi este sinonim cu o stațiune de 
sănătate, deoarece pentru ei un spa folosește ape mineral-medicinale.  

A doua limitare provine din procesul de indexare. Autorii nu includ întotdeauna 
sectorul în care se desfășoară studiul în câmpurile de căutare (titlu și cuvinte cheie), 
deci nu identifică articole care pot fi relevante. 

Ca o linie de cercetare viitoare, se consideră importantă extinderea studiului, 
având în vedere alte baze de date, precum Scielo, Redalyc, Latindex, PROQUEST, 
Emerald și altele, pentru a avea o acoperire mai mare. 

Analiza influenței calității serviciilor primite de clienții de talasoterapie 
asupra satisfacției lor globale: Fișele empirice relevă o relație semnificativă între 
calitatea fiecărui serviciu și satisfacția globală. Acest studiu contribuie la identificarea 
satisfacției sau încântării turistului pentru serviciile de talasoterapie primite.  

Conceptul de bunăstare își are originea în opera lui Halbert Dunn în 1959, în 
care discută o stare particulară care încorporează un sentiment general de bunăstare 
care este format din corp, minte, spirit și mediul înconjurător. Încă din timpuri vechi, 
sănătatea este cunoscută ca o motivație de a călători. Putem menționa exemple 
precum termele romanilor, băile turcești, onsensul japonez sau în zilele noastre 
stațiunile de vindecare alpină. Cu toate acestea, în ultimii ani, turismul de sănătate s-a 
reinventat și a crescut în popularitate, devenind un fenomen turistic la nivel mondial, 
cu o tendință ascendentă care pare a fi menținută. Cercetători precum Goodarzi și 
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colab. consideră că această tendință se datorează creșterii gradului de conștientizare a 
importanței sănătății în clasele mijlocii și superioare. 

Conform lui Dimitrovski și Todoroviic, definițiile turismului de sănătate sunt 
inconsistente și variază semnificativ, ceea ce înseamnă că acest concept poate fi 
înțeles în moduri diferite. Mai mult decât atât, această inconsecvență se regăsește 
chiar și în termenul în sine, iar în opinia autorilor, „turismul de sănătate”, „turismul 
termal” și „turismul de wellness” sunt utilizate în mod interschimbabil. 

Alți autori precum Mueller și Kaufmann stabilesc categorii diferite pentru acest 
tip de turism, împărțindu-l în turism balnear / turism de convalescență și turism de 
prevenție, acesta din urmă fiind împărțit în turismul de prevenire a bolilor și de 
sănătate specific. Cu toate acestea, în multe ocazii, centrele de wellness fac toate 
aceste servicii împreună și, prin urmare, a face distincții între ele nu este ușor. 

Prin urmare, turismul de sănătate include toate relațiile și fenomenele care 
rezultă dintr-o călătorie cu o ședere de cel puțin o noapte și în care motivația 
principală este păstrarea sau promovarea sănătății și bunăstării. 

Ortiz definește talasoterapia ca „o tehnică de tratament care combină băile de 
apă de mare (hidroterapie), climatul marin (climatoterapie) și radiațiile solare 
(helioterapie) care aduc beneficii persoanelor sănătoase și bolnave.” Încă din perioada 
greco-romană, există cunoștințe despre aceste tipuri de tratamente. În Evul Mediu, 
utilizarea lor a scăzut, dar din secolul al XVIII-lea, își recuperează interesul.  

S-au descoperit primele urme ale talasoterapiei în sectorul turismului în secolul 
al XIX-lea odată cu dezvoltarea de vile mari de sănătate. 

Studiul satisfacției turiștilor a câștigat o relevanță și o actualitate deosebită în 
ultimii ani. În acest sens, potrivit Google Scholar, din cele 841 de cercetări publicate 
cu subiectul „satisfacție turistică” din titlu, 90% dintre ele au fost prezentate în 
ultimul deceniu (date obținute în prima săptămână a lunii iulie 2016) . Dacă realizăm 
aceeași operație în Web of Science, rezultatele sunt destul de similare. Este important 
să subliniem faptul că din totalul celor 151 de investigații care apar în căutare, 92% 
au fost scrise în ultimii zece ani. Choi și Chu au confirmat că cercetările privind 
satisfacția clienților din industria serviciilor au crescut semnificativ în ultimii ani. Pe 
de altă parte, dacă ne concentrăm pe wellness și turism, rezultatele obținute arată că 
studiul lor a crescut recent. Cu toate acestea, numărul de documente este considerabil 
mai mic, 151 de cercetări în Google Scholar (88% publicate în ultimul deceniu) și 32 
de studii în Web of Science (96% publicate în ultimul deceniu). 

În industriile mari de servicii, satisfacția clienților este văzută ca un element 
cheie. Astfel, satisfacția clienților sau lipsa acesteia ar putea servi ca un mecanism de 
control pentru ca firmele să identifice care sunt atributele care ar trebui îmbunătățite 
pentru a atinge această satisfacție. Rajaguru și Hassanli susțin că succesul în industria 
turismului depinde de calitatea serviciului, considerată un predictor important în acest 
sens. În plus, trebuie să se considere că, pentru a avea rezultate bune, trebuie să existe 
un feedback continuu al clienților asupra acestei variabile. 

Satisfacția este un aspect foarte important în zona turismului și este, de 
asemenea, o problemă de interes pentru cercetători. Astfel, într-un mediu în 
schimbare și dinamic, furnizarea de servicii de calitate clienților lor devine un 
instrument important pentru furnizori pentru a menține avantajul competitiv. În acest 
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fel, creșterea satisfacției permite îmbunătățirea retenției și, prin aceasta, creșterea 
rezultatelor, generarea unui cuvânt bucal și cheltuirea mai puțin în marketing.  

Una dintre cele mai importante surse de clienții noi pentru companii reprezintă 
recomandările clienților actuali. Această formă de promovare este interesantă pentru 
companii, datorită costurilor reduse pe care le are.  

Satisfacția poate fi definită ca reacția pozitivă a clienților la o experiență 
specifică cu un produs sau serviciu. Alți autori merg mai departe afirmând că este 
reacția la un set de experiențe și nu doar la unul singur. După cum au exprimat 
McDougall și Levesque, satisfacția clienților are legătură cu o evaluare globală a 
furnizorului de servicii. De altfel, Hu et al. consideră că este o reacție activă care 
apare ca urmare a unuia sau mai multor servicii primite. În acest sens, satisfacția 
generală a turistului din centrele de talasoterapie poate proveni din satisfacția cu 
principalele activități: tratamente cu apă în piscine, tratamente personale (tratamente 
corporale sau faciale), mediu și interacțiunea cu personalul.  

Chiar dacă turismul de sănătate a devenit un subiect la modă, există o producție 
literară mai puțin abundentă despre aceasta forma de turism. Față de alte forme, în 
care turismul este mai ușor de evidențiat, în sistemul de sănătate devine mai 
complicat identificarea funcțiilor sale turistice. În literatura de specialitate, turismul 
de sănătate este definit prin utilizarea unor factori naturali de vindecare prin mai 
mulți termeni, în funcție de tipul de resursă sau de conotațiile specifice fiecărei țări. 
Astfel, turismul de sănătate este un concept cuprinzător, cu numeroase categorii de 
activități (activități care implică „soarele” și distracția, activități care implică 
proceduri de sănătate și îngrijire, wellness ca saună, masaj și alte activități care se 
referă la tratament medical), toate cu inflexiune. punctează alte forme de turism: timp 
liber, aventură, sport, asistență medicală, sănătate etc. (sala 2013, 

Ca percepție colectivă care vizează în principal vindecarea fizică prin apele 
terapeutice și spa-urile și se încadrează în conceptul de wellness medical (Smith & 
Puczko 2009, p. 24). 

Apa este numitorul comun al sectoarelor de sănătate și turism și, de cele mai 
multe ori, și al sectorului sportiv. Apa este utilizată în scopuri diferite în aceste 
sectoare. Astfel, se distinge (în conformitate cu turismul și spa-ul Masterplan, p.16): 

• Decor de apă: trebuie să fie omniprezent în stațiuni: fântâni, lacuri, râuri. 
Baden Baden, Vichy sau Karlovy Vary sunt exemple perfecte de „orașe termale”; 

Apa pentru confort: bazine încălzite, spa-uri și centre ludice termice; 
• Apa curativă: apă cu proprietăți specifice care ar trebui utilizate conform unui 

protocol medical; 
• Apa jucăușă: agrement pentru apă, prin excelență, pentru parcuri de distracții 

sau acvatice. După cum spun americanii „Fără apă nu există timp liber”. 
În țara noastră, conceptul de sănătate necesită o percepție colectivă în principal a 

vindecării fizice sau a celor medicale, prin apele terapeutice și spa-urile care se 
încadrează în conceptul de wellness medical. 

Această stare este complet justificată dacă se ia în considerare potențialul total al 
stațiunilor balneare românești, reprezentat de calitatea înaltă a apelor minerale și 
termale. Întregul sistem implică tratamente medicale de recuperare, dar și tratamente 
secundare preventive și terapeutico-climatice, cure balneare, cure spa și tratamente de 
înfrumusețare, sport și fitness, cure preventive primare, yoga și meditație. Pentru 
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fiecare dintre aceste produse turistice potențiale, care pot contura clar o formă 
echivalentă de turism, este necesară o compatibilitate în cadrul componentelor 
definitorii ale stațiunilor / stațiunilor turistice, cum ar fi resursele naturale și umane, 
cele socio-culturale, infrastructura, recepția turistică etc., toate contribuind la 
facilitarea activităților specifice. 

Turismul wellness constă într-un segment de turism medical care promovează 
un stil de viață sănătos, iar turismul de sănătate se concentrează pe menținerea stării 
de sănătate, în timp ce turismul medical necesită, de fapt, un tratament al bolilor prin 
proceduri mai complexe, ceea ce poate implica o intervenție chirurgicală, 
chimioterapie etc.  

Segmentul balnear 
este unul dintre produsele 
de pe piața turismului de 
sănătate, alături de turism 
medical, care include și 
talasoterapie, hidroterapie, 
spa și fitness. 

Turismul balnear se 
situează pe locul doi în 
topul creșterii medicalizării. 
Acest segment utilizează 
apa minerală naturală ca 
apă subterană sau care 
provine din surse naturale și 
are efecte curative 
recunoscute (ca cele chimice, termice și mecanice). Se practică în general într-un 
mediu natural adecvat. Tratamentele spa sunt considerate tot mai mult ca fiind 
tratamente preventive. 

Turismul balnear este o formă specifică de turism care s-a dezvoltat semnificativ 
mai ales în ultimele decenii, influențat de creșterea stresului și a bolilor cauzate de 
ritmul vieții moderne în mari zone urbane. Se caracterizează printr-o serie de 
particularități care decurg din conținutul și complexitatea activității sale, cum ar fi: 

- Motivația de bază este asistența medicală (tratamentul) efectuată zilnic, 
conform unui calendar, folosind o varietate de factori și aplicând diferite proceduri 
(curele profilactice, terapeutice sau de recuperare). 

- Valorizează resursele și factorii naturali complet pentru vindecarea balneară pe 
care o țară / zonă o are. Turismul balnear se bazează, de asemenea, pe un potențial 
permanent de complexitate ridicată, care este practic inepuizabil. 

- Fără concentrare semnificativă sezonieră, fiind singura formă de turism care se 
bazează pe un potențial permanent de complexitate ridicată. 

Durata șederii este mai mare, în conformitate cu recomandările medicale. 
Tendințele actuale manifestate la nivel mondial (noi motivații și reduceri de vacanță) 
au dus la reducerea șederii, atrăgând astfel multe alte segmente de clienți. 

Intensificarea funcțiilor urbane ale stațiunilor balneare prin apariția a numeroase 
și diverse activități de producție, comerț și servicii specifice așezărilor umane. În 
prezent, specialiștii au estimat că aproximativ 60% din stațiuni au devenit orașe în 
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adevăratul sens, motiv pentru care un echilibru între funcțiile urbane și turismul lor 
necesită o planificare atentă a managementului proceselor. 

Poate fi practicat oriunde, datorită răspândirii largi a factorilor naturali în toate 
zonele. În zonele montane unde predomină o anumită apă minerală sau bioclimat și 
uneori gaze terapeutice; pe dealurile și platourile unde întâlnesc în special ape 
minerale, un bioclimat excitant și tratament cu nămoluri; și pe litoralul unde 
bioclimatul marin, tratamentul cu nămol, soarele vast, nisipul și ionizarea sunto 
condiție pentru prezența turismului balnear. 

Turismul balnear generează îmbunătățirea mediului natural prin amenajarea de 
parcuri și grădini pe suprafețe care pot ajunge până la sute de hectare (Vichy France) 
sau împădurire pentru a crea un climat adecvat pentru relaxare și recreere necesar 
într-o stațiune balneară. 

Necesită resurse materiale specifice cu tehnologie medicală, pavilioane, clinici, 
spa-uri, diferite facilități și prezența personalului medical specializat, medici 
specializați în medicină fizică și recuperare, kinetoterapeuți, asistenți, etc. Aceasta 
este o caracteristică definitorie a turismului balnear. 

Și în ceea ce privește turismul de sănătate pot fi identificate anumite 
particularități ale clientelei, și anume: 

Segmente diversificate de turiști datorită ratei mari de tulburări cu caracter 
nutrițional, accentul pus pe tratamente profilactice și diversificarea stațiunilor prin 
așa-numita „punere în formă” (fitness). 

Produsele turistice precum fitness-ul, talasoterapia sunt destinate turiștilor cu 
venituri mari, în timp ce produsele tradiționale balneare sunt concepute pentru 
segmente de turiști cu venituri mai mici, deoarece în acest caz, o parte din cheltuielile 
medicale sunt suportate prin asigurările de sănătate. 

Este subvenționat mai mult sau mai puțin de către stat, diferit de la țară la țară, 
prin asigurare de sănătate de stat sau alte fonduri sociale pentru asigurarea accesului 
tuturor segmentelor de populație către turismul spa. 

Fidelitate mai mare decât în cazul altor forme de turism, deoarece tratamentul 
necesită o perioadă mai lungă și de multe ori trebuie repetat pe parcursul mai multor 
ani sau tratamentul în sine se realizează doar pentru a îmbunătăți starea medicală și, 
prin urmare, trebuie repetat de două ori pe an. 

Turismul balnear este una dintre formele constante de mișcare turistică cu o bază 
relativ stabilă a clienților, ceea ce contribuie la creșterea coeficienților de utilizare a 
capacității pentru cazare, precum și la creșterea veniturilor medii pe zi / turist. 

În Europa, dar și în România, există un proces accelerat de îmbătrânire 
demografică, vârstnicii fiind cel mai important grup țintă pentru turismul de sănătate. 
În plus, puterea de cumpărare a unei persoane peste 50 de ani este în prezent mai 
mare cu 30% decât cea corespunzătoare altor grupe de vârstă. Persoanele în vârstă 
dețin 50% din venitul net al gospodăriilor din Europa de Vest. 

Un turism balnear calitativ poate fi dezvoltat în România, având aproximativ 
8.500 de izvoare minerale și termale. Există 117 localități din România cu factori 
terapeutici naturali dintre care 29 sunt desemnate ca stațiuni balneare de importanță 
națională și 32 ca stațiuni cu importanță locală; 80% din activele lor aparțin 
proprietarilor privați, iar 20% sunt deținute de Ministerul Sănătății și Serviciilor 
Publice de Pensionare. 
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Valoarea fondului balnear românesc este accentuată de complexitatea factorilor 
naturali, și anume existența principalilor factori de mediu în aceeași stațiune, 
împreună cu un grup larg de minerale cu efecte benefice care pot fi utilizate într-o 
gamă largă de tratamente balneare. 

În România cultura balneară este încă dezvoltată și poate fi exploatată printr-o 
dezvoltare adecvată a serviciilor în cadrul diversificării acestora. Cu toate acestea, 
vacanțele balneare rămân o consecință a politicilor sociale românești, iar beneficiarii 
acestor vacanțe, pensionarii și membrii sindicatelor devin o clientelă captivă, ceea ce 
înseamnă că acest segment de piață poate dispărea odată cu reducerea sau eliminarea 
subvențiilor sociale. Coabitarea acestui segment de piață (clientela socială) cu cele 
care utilizează cure nesubvenționate a devenit dificilă. Mulți turiști mai tineri și cu 
venituri mai mari solicită servicii mai calitative și diverse, motiv pentru care s-au 
concentrat în zilele noastre mai mult pe vacanțe active în străinătate.  

Turismul balnear este singura formă de turism care se bazează pe un potențial 
permanent, extrem de complex, inepuizabil și relativ independent de condițiile 

meteorologice. Deși turismul de sănătate poate fi practicat continuu, indiferent de 
anotimp, majoritatea stațiunilor și-au limitat principalele activități pentru o anumită 
perioadă din aprilie până în decembrie (când sunt disponibile programe sociale). 

Turismul balnear național depinde de prețuri, iar experții apreciază că o creștere 
a prețurilor cu 20% poate duce la o reducere a cererii de 40%. Parțial se explică 
datorită perioadei mai mari de ședere în stațiuni balneare ceea ce face ca clienții să 
cheltuiască mai mulți bani (cheltuieli totale) în turismul de sănătate decât în alte 
forme de turism. Existența tichetelor de tratament (bilete compensate) pentru anumite 
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categorii sociale de consumatori pe această piață și pachetele oferite de operatorii de 
turism contrabalansează acest dezavantaj; cu toate acestea, turismul de sănătate este 
practicat în principal prin categorii sociale cu venituri mici sau medii. De fapt, în 
toate țările europene, cererea este puternic influențată de acoperirea cheltuielilor 
legate de curele balneare direct de la bugetele de asigurări sociale și de sănătate. 

Peste 95% dintre clienții turismului balnear din țara noastră sunt români cu o 
categorie de turiști principali de peste 50 de ani. Există, de asemenea, un număr mic 
de turiști străini care vin în special din Israel, Germania, Olanda, Franța, Belgia, 
Italia, Ungaria și Spania. Turistii straini prefera în egala masura o relaxare generala si 
elemente curative ale diferitelor resurse naturale (minerale, termice, namol etc.), 
optand pentru structuri turistice din categoria de clasificare superioara, dar oferta 
pentru acest tip de structuri de turism balnear este extrem de limitata. 

Piața turismului balnear poate fi privită ca un continuum care reflectă nevoile și 
interesele segmentelor sale componente. 

Astfel, segmentul principal este format din consumatorii cu scop predominant în 
domeniul serviciilor de sănătate de recuperare, satisfăcuți cu standardele de calitate 
medii ale unităților de cazare și tratament, clienți cu bilete subvenționate.  

Un alt segment este format din turiștii care caută: facilități de înaltă calitate, 
mâncare sănătoasă, oportunități de plimbare în medii naturale curată, disponibilitatea 
sălilor de sport. Dar un segment de nișă este format din turiști care caută facilități spa, 
fitness, tratamente anti-îmbătrânire sau cosmetice, purificare corporală. 

Anumite zone românești de turism pentru sănătate au fost selectate pentru a fi 
încurajate și pentru a sprijini dezvoltarea de produse turistice; această selecție se 
bazează în parte pe o evaluare a ceea ce există deja în România (ca resurse) și pe 
tendințele actuale și ulterioare ale gusturilor și preferințelor pieței turistice. 

Satisfacția cu facilitățile complementare existente (în special în ceea ce privește 
oportunitățile de distracție) este în general redusă. 

Distribuirea biletelor de tratament este de fapt motorul care menține în viață cele 
mai multe stațiuni balneare din România. Cu toate acestea, multe stațiuni nu pot fi 
restaurate sau păstrate în condiții bune și pot fi oprite în orice moment. Nivelul 
tarifelor biletelor subvenționate în acest sistem este cu mult sub rata cu care poate 
oferi facilități rezonabile și servicii de calitate, pentru a aduce un operator de profit 
adecvat. Având în vedere restricțiile bugetare actuale, nu există garanții cu privire la 
menținerea biletelor subvenționate pe scară largă pentru acest sistem. 

Direcții strategice pentru dezvoltarea turismului balnear 
Deși, potrivit statisticilor, turismul nu are o pondere ridicată în PIB, turismul de 

sănătate este probabil să crească în următorii ani din cauza punctelor sale forte: 
mediul natural ca factor de vindecare, potențialul natural și antropic, lipsa 
sezonialității și, nu în ultimul rând, serviciile (în special cele medicale) oferite 
turiștilor. 

Întrucât produsul turistic balnear este extrem de complex, iar mulți turiști doresc 
să se angajeze în multe alte activități (recreere, agrement etc.), este necesar să se ia în 
considerare construcția de produse turistice diversificate pentru diferite segmente de 
piață, inclusiv multe componente culturale și sportive. De exemplu, organizarea 
diferitelor tipuri de evenimente poate fi o soluție, care evidențiază caracteristicile și 



87 
 
 
 

potențialul zonei rurale sau urbane care aparține stațiunii balneare respective, având 
ca efect consolidarea identității destinației. 

Îmbogățirea ofertei zonelor turistice cu supraveghere medicală în ceea ce 
privește serviciile medicale personalizate ar trebui să fie integrată ca un produs 
distinct într-o ofertă globală a destinației turistice. De exemplu, poate fi un centru de 
tratament public în stațiune pentru turiști și clienți din zonele înconjurătoare sau 
hoteluri cu echipamente medicale proprii. 

Echipamentele de hidroterapie ludică sunt, de asemenea, printre echipamentele 
montate într-o stațiune. Această categorie poate cuprinde centre de talasoterapie de pe 
litoral. Un oraș termal ar trebui să fie cel puțin echipat cu izvoare termale, un 
patrimoniu calitativ construit, un parc balnear, cu grijă specială pentru mediu 
(promova mijloace de transport curate), o animație constantă (cazinou, evenimente 
culturale, congrese) pentru o perioadă de funcționare de cel puțin 6 luni. 

Poate fi completată de o ofertă de produse complementare, cum ar fi apa 
minerală îmbuteliată și crearea unei game de produse cosmetice. Există piețe 
naționale și internaționale (în special Europa Centrală, Ucraina, Rusia). 

Misiunea prioritară a fiecărei zone este identificarea produselor turistice de 
sănătate care pot fi incluse în statiunile balneare din diferite regiuni turistice din 
România, cu beneficii pentru o clientelă turistică națională și / sau internațională. De 
exemplu, investiții private pentru crearea de spa-uri în hotelurile existente, pentru 
dezvoltarea de clinici private (în zone urbane), diversificarea serviciilor în regiunile 
care depind de un sezon scurt (zonele de coastă) - golf, croaziere pentru agrement, 
talasoterapie etc. 

Specializarea unităților de tratament pentru prevenirea îmbătrânirii și 
tratamentelor anti-îmbătrânire. Aceste „cure” se adresează persoanelor în vârstă, dar 
și persoanelor care doresc să urmeze o „cură medicalizată”. În acest sens, Ana Aslan / 
Gerovital este cu siguranță un bun punct de plecare; este un produs al „turismului 
medical”, prin urmare, în mod necesar cu un scop «medicalizat». Poate fi completat 
printr-un examen medical general, chirurgie cosmetică, dietă, tratament anti-fumat, 
leacuri împotriva abuzului de alcool, cure împotriva obezității etc. În acest caz 
particular, produsul este oferit prin unitățile clinice / de tratament împreună cu 
echipamentele hoteliere pentru talasoterapie sau cure recunoscute termal. 

Procesul de îmbătrânire a devenit o problemă pentru toate țările UE. Vârsta 
medie a vieții este de peste 70 de ani. România s-ar putea poziționa ca o țară pilot în 
ceea ce privește o „îmbătrânire lentă și sănătoasă” și să lupte împotriva îmbătrânirii; 
Poate fi dezvoltat stațiuni specializate, fie la Snagov (aproape de București), fie pe 
litoral (Mangalia / Eforie), fie în mediul rural (Govora etc). 

Îmbătrânirea populației din Europa de Vest reprezintă un potențial imens de 
creștere pentru stațiunile balneare din România, care ar dori să lanseze produsele lor 
turistice pe această piață, în special pentru cele specializate în cura de reumatism. 

Pentru a crește atractivitatea turismului de sănătate românesc și, astfel, pentru a 
atrage o nouă clientelă, este necesar să se treacă dintr-o poziție locala, concentrându-
se adesea pe tratamente de reumatism și astm (soluție salină) către stațiunea globală 
centrată pe lupta împotriva îmbătrânirii printr-o deschidere către o clientelă mai 
tânără de la 50 la 65 de ani - care în zilele noastre vine mai puțin în stațiuni - 
continuând să susțină componenta fundamentală reprezentată de apa termală. 
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România are un potențial balnear valoros, dar produsele balneare înseamnă, de 
asemenea, know-how, resurse naturale, unități de tratament, cazare, un mediu adecvat 
care permite petrecerea între 10 și 16 zile fără plictisire. 

Deși stațiunile sunt foarte bune din punct de vedere al resursei naturale, 
atractivitatea turistică este influențată negativ de alte componente ale ofertei turistice, 
cum ar fi: exploatarea defectuoasă a resurselor, nivelul scăzut de cunoaștere a 
resurselor naturale și slaba cercetare științifică, valoarea estetică mai scăzută a 
mediului natural, rata mai mare de scădere a unităților de cazare și tratament, 
diversitate mai mică de HoReCa, densitate ridicată a clădirilor din zonele publice; 
cantitatea, calitatea și diversitatea improprii a structurilor de agrement din majoritatea 
stațiunilor, comerțul inadecvat general și specific, calitatea necorespunzătoare a 
infrastructurilor. 
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	Dicționare explicative
	TALASOTERAPIA ARE EFECTE BENEFICE LA ORICE VÂRSTĂ
	Reținem așadar că Talasoterapia înseamnă Aplicarea in scopuri terapeutice a proprietatilor climatului marin, ale apei de mare, ale namolurilor marine, ale nisipului de pe litoralul marin si ale algelor marine. Apa marii este o apa sarata (aproximativ ...
	Conform unei legende din secolul al XIX-lea, utilizarea apei de mare în scopuri medicale s-ar datora egiptenilor care au observat un ibis constipat folosind ciocul său lung, încărcat cu apă de mare. Nici un scriitor, altul decât Pliniu cel Bătrân (23–...
	Talasoterapia oferă beneficii importante pentru trup şi suflet
	Unitatea de analiză folosită este articolul. Se observă că, în ceea ce privește obiectul de studiu, în baza de date Scopus există o producție științifică din 1929 până în 2016, fiind foarte rară și discontinuă până în 1987 (45 de articole în 58 de ani...
	În ambele baze de date au fost identificate 446 de publicații, dintre care 85% (380 articole) sunt publicate în Scopus și doar 15% (66 articole) în Web of Science.
	Distribuția pe ani a permis observarea tendinței de cercetare. A fost o creștere treptată foarte ușoară a publicațiilor în Scopus din 2002 și în WoS din 2008, cu o scădere semnificativă în 2014 și 2016 în ambele baze de date. Cu toate acestea, linia d...
	Pe de altă parte, majoritatea articolelor se referă la subsectorul balnearu (359 din 380 de articole din Scopus și 58 din 66 în WoS), ceea ce arată că practic nu au fost efectuate studii în subsectoarele Spa și Talasoterapie. De altfel, printre artico...
	Un total de 724 autori sunt identificați, dintre care aproximativ 94% au participat cu un singur articol. Printre autorii cu cele mai multe publicații se numără Kucukusta, D. cu 5 publicații atât în Scopus cât și în WoS. Indicele de productivitate a...
	Distribuția autorilor în funcție de productivitatea lor, afirmă că numai câțiva autori publică cea mai mare parte a literaturii relevante pe un subiect de cercetare și constituie cel mai prolific grup. Astfel, indicele Lotka (logaritmul zecimal al num...
	În plus, rețeaua a fost analizată prin intermediul indexului de colaborare sau al numărului de semnături / lucrări în raport cu numărul mediu de autori per document și s-a stabilit că 2,27 autori lucrează pe articol în WoS, în timp ce Scopus stabileșt...
	Un alt element important pentru analiză este apartenența instituțională, din care fac parte autorii. 426 de instituții au fost identificate cu diferite domenii de acțiune, universitățile fiind tipul instituției cu cel mai mare număr de afiliații, repr...
	În analiza de afiliere a țării, Statele Unite sunt identificate ca lider cu 97 de autori, 104 autorii și 57 centre de cercetare din baza Scopus și Taiwan în WoS cu 28 de autori, 33 de autorii și 16 centre de cercetare. În același timp, se observă că ...
	Continuând analiza, sunt examinate domeniile și categoriile în care bazele de date organizează aceste resurse. Se observă că au un puternic caracter multidisciplinar. Deși clasificarea folosită de Scopus și WoS nu este aceeași, există multe similitudi...
	În primul rând, există Științe Sociale cu 57% din articolele din Scopus și 56% din WoS, urmate de Business, Management și Contabilitate / Afaceri și Economie cu 34% în Scopus și 29% în WoS, care arată concordanța între baze cu referire la zonele în ca...
	Dimpotrivă, dacă luăm în considerare organizația pe categorii, se observă diferențe între baze. Pe de o parte, pe Scopus domină Geografia, Planificarea și Dezvoltarea cu 24% din articole și Managementul turismului, al timpului liber și al ospitalități...
	Printre revistele preferate pentru publicarea acestui subiect se numără Bulletin de l'Academie Nationale de Medecine și Quality - Access to Success în Scopus, jurnale considerate non-turism, în timp ce în WoS cele care predomină sunt Asia Pacific Jour...
	În plus, din cele 244 de reviste conținute în cele două baze, cele mai multe dintre articole au fost publicate în 73 dintre ele, reprezentând mai puțin de o treime din reviste. Dacă acest fenomen este analizat în fiecare bază de date, concentrarea art...
	Deși Bradford (1934) stabilește un comportament în concentrarea articolelor, există un grup de publicații care constituie nucleul subiectului, care poate fi stabilit din calculul Curbei Lorenz. Aceste curbe stabilesc că în ambele baze, 17% din jurnale...
	În ceea ce privește calitatea, ținând cont de indicii Science Journal Rank (SJR) din Scopus și JCR of WoS, descoperim că publicațiile pe acest subiect se găsesc în reviste cu impact mare în WoS, toate aparținând quartilei Q1 și Q2. În cazul Scopus, 47...
	Analiza conținutului rezumatelor articolelor permite identificarea liniilor de cercetare sau a domeniilor tematice urmate de cercetători.
	Dezvoltarea turismului: în acest domeniu tematic, sunt realizate studii care abordează oportunitățile de exploatare turistică a resurselor naturale și termale (Gilbert, 1939; Andrews și colab., 1982; Cavaco, 1995; Deng, 2007; Morais și Lin , 2010; Kis...
	Sănătate: reunește studii care arată efectele și proprietățile vindecătoare pe care le au băile termale asupra anumitor boli și asocierea lor directă cu medicina alternativă (Knipschild & Kleijnen, 1990; Kazandjieva et al., 2008; Charlier & Chaineux, ...
	Istorie, arhitectură și arheologie: grupează studiile axate pe determinarea importanței și a diferitelor utilizări ale băilor și izvoarelor termale în perioada romană și greacă. Lucrări care abordează relevanța istorică a exploatării acestor resurse s...
	Resurse de mediu și amenajare a teritoriului: o zonă dedicată studierii resurselor pe care le au zonele în care sunt băi termale, litoral sau spa, precum și modelele de planificare adecvată a resurselor care permit utilizarea lor durabilă (Kozłowska-S...
	Managementul afacerilor: (Hsiehet al., 2008, Chen și colab., 2011).
	Sociologie: integrează diferitele studii care includ utilizarea apelor minerale medicinale în practica și dezvoltarea evenimentelor religioase, artistice și economice (Richwald, et al., 1988; Herbert, 2009; Park & Reisinger, 2009).
	Marketing: se concentrează pe abordarea strategiilor de marketing pentru companiile care oferă servicii termice, cu scopul de a analiza valoarea experiențială, satisfacția clienților și loialitatea față de băile termale (Chang & Chen, 2011; Kraftova e...
	Managementul calității: concentrează publicațiile axate pe modul de măsurare a calității și implementării standardelor de calitate pentru a îmbunătăți calitatea serviciului furnizat (Snoj, 1995; Chen și colab., 2013; Giritlioglu et al., 2014; Illing, ...
	Economie: include studii privind procesele de finanțare pentru îmbunătățirea sau implementarea facilităților, fie prin utilizarea fondurilor internaționale sau de stat (Grzelak-Kostulska et al., 2015, Suchecka și Jaworska, 2015).
	În sfârșit, în altele, putem găsi un număr mic de publicații cu o abordare legislativă, utilizarea unităților pentru tratamente estetice și resurse umane, subliniind Katz și Gish (2015) în estetică, Anderssen (2016) în resurse umane și Sherry (1966) )...
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