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Speleoterapia (ST) este o metodă relativ nouă de medicină complementară, deşi, după cum 
se ştie triburi vechi au apreciat izolarea în peşteri subacvatice, grote de sare, carstice sau 
deţinătoare de diferite minereuri. ST a fost cunoscută oficial în anii 1950-1960, în Germania 
(Yang B., Schubert G. 1962) şi Polonia (M. Skulimowski, 1968). 

Deşi ST (mai numita microclimatoterapie, subteranoterapie, terapie in mine saline si pesteri, 
salinoterapie) , în anii 50-60 ai sec.XX se practica sporadic, rezultatele eficiente de cură au trezit
interesul faţă de saline şi peşteri, îndeosebi în Europa, unde bolile inflamatorii cronice ale căilor
respiratorii şi cele alergice sunt în continuă creştere. 

În ultimii zece ani ST este des practicată în Europa (Beate Sandri, 1998 ; J.M. Simiyonka 
(Simionca), J.V. Chonka, 1998; S. Dluholucky, V. Rajcanova , 1998;  S. Beamon, A. Falkenbach, 
G. Fainburg, K. Linde, 2001,  2003; Iu. Simionca şi al., 1993,  2006). 

Analiza statusului domeniului de speleoterapie in lume a permis de a constata faptul că 
utilizarea factorilor naturali de mediu subtearan salin sau de pesteră, deţinători de proprietăţi 
curative, pentru preven�ia, tratarea şi recuperarea pacien�ilor cu unele patologii, adesea 
cronice şi severe (astmul bronşic, complicaţii post arsuri), reprezintă un potenţial de soluţii pentru 
optimizarea serviciilor de sănătate şi pentru creşterea nivelului calităţii vieţii.

Speleoterapia în Europa, ca metoda de medicina complementara, în ultimii 20 ani s-a 
dezvoltat considerabil. 

Actualmente sunt cunoscute circa 60 de cavităţi subterane în saline şi peşteri utilizate 
pentru ST sau experimentate cu scopul de a fi utilizate in scopuri medicale sau de turism
balneoclimatic

Un loc semnificativ în ST ocupă minele saline şi peşterile carstice cu diferiţi parametri: 
Wieliczka-Polonia, Solotvino/Slatina-Ucraina, Bad Bleiberg-Austria, Klutert Hohle-Germania, 
Zlate Hory şi Cisarska Cave- Cehia, Bystrianska Jaskyna-Slovacia, Mina „Unirea” Salina Slănic 
Prahova- România, Tapolca Seehohle–Ungaria, Park Skocjanske jame- Slovenija. 



Foto1. Galeria de artă, Mina salină Wieliczka,Polonia.
Foto 2. Compartiment din Secţia subterană de 
speleoterapie în Mina salină Wieliczka, Polonia

Foto 3-5. Zone de odihnă a pacienţilor.



Foto 6. Deplasarea pacienţilor cu trenuleţul in Sectia de 
speleoterapie din Mina salina Bohnia, Polonia Foto 7. Zonă de tratament ST

Foto 8. Zona destinată speleoterapiei 
şi vechile galerii de sare în Salina 
Solno din Inowroclaw.



Foto.9. Secţia subterană de speleoterapie a Spitalului Regional (Zakarpatie) de 
Alergologie în Mina salină Nr.8 (Solotvino / Slatina, Ucraina).

SECŢIA SUBTERANĂ DE SPELEOTERAPIE ÎN SALINA 
NR. 9 SLATINA-SOLOTVINO (MARAMUREŞUL 

ISTORIC, UCRAINA SUBCARPATICĂ) Foto 10. Salon 
speleoterapeutic 
pentru copii şi
Salon speleo
terapeutic pentru 
persoane mature 
în Secţia 
Subterană 
Speleoterapeutic
ă din Mina salină 
nr.9 
Solotvino/Slatina 
(Ucraina).



Foto 11. Salon de speleoterapie. Mina 
salină de potasiu Soligorsk, Belorusia.

Foto 12. Spitalul Clinic Republican de 
Speleoterapie

În Mina salină Avan, Armenia.



Foto 13. Spitalul Fizioterapeutic din Nakhchivan (Azerbaidjan)

Foto 14. Departamentul Subteran de speleoterapie în Mina salină Nakhchivan.



Foto 15, 16, 17 şi 18. Centrul Spa din Bad Bleiberg (Kurzentrum), AUSTRIA, şi procedură de 
speleopterapie la copii în  Heilklimastollen "Friedrich"- anthotherapy cave.



Foto 21. Procedură de 
speleoterapie la pacienţi 

maturi şi copii în
Heilklimastollen 

Rudolfsschach, Bad Bleiberg, 
AUSTRIA.

Foto 19 şi 20. Procedură de speleopterapie la pacienţi maturi şi copii în  Heilklimastollen "Friedrich", Tunelul 

(Tunnel) "Friedrich", Bad Bleiberg, AUSTRIA.



Foto 22, 23, 24. Speleoterapia în Kluterthöhle din Ennepetal, Germania



Foto 25, 26, 27. Peştera Gastein, Bad
Gastein, AUSTRIA

(Intrare cu trenuletul, galerii pentru
speleoterapie si zonă de odihnă activă 

pentru pacienţi – copii).



Foto 28,29,30,31,32. Spitalul de speleoterapie pentru copii (Dětská léčebna se speleoterapii) din Ostrov u 
Macochy şi Peştera Cisarska (Císařské jeskyni) , Brno, Cehia



Foto 33 şi 34. Procedura de 
speleoterapie, varianta odihnă 
activă, a copiilor bolnavi cu 
astm bronşic în Peştera 
Cisarska (Císařské jeskyni), 
Spitalul de speleoterapie 
pentru copii (Dětská léčebna 
se speleoterapii) din Ostrov u 
Macochy, Brno, Cehia.



Foto 35 - 41. Secţia subterană de speleoterapie în Peştera Zlate Hory,
Spaţii de odihnă şi sport, spatii cu paturi. Sanatoriul Edel, Zlate Hory, 
Cehia.



Foto 42. Cavitîţi din Grotta Giusti , Italia, utilizate în scop speleoterapeutic.



Foto 43 - 46.  Galeriile din Peştera Abaliget, Ungaria, utilizate pentru
speleoterapia bolnavilor cu bronşite cronice şi astm bronşic.



SPELEOTERAPIA IN ROMANIA

Dintre studiile existente in domeniu, in anii 1972–1990 cele mai răspândite sunt de geografie 
medicală şi climatologie efectuate de specialişti din Institutul de Medicină Fizică, 
Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală (I.M.F.B.R.M.) – Bucureşti, inclusiv microclimatice în 
cavităţile subterane ale unor mine saline (Enache L. şi al., 1972), deşi este de remarcat faptul că 
în anii 1970-84 au fost puse �i bazele unor studii clinice în domeniu (Grigoropol F., 1976; 
Voiculescu C. şi colab., 1973; Aniţei Lidia şi colab. 1985, 1987).

Aceste studii, au permis lansarea ideii despre posibila utilizare în perspectivă a unor 
spaţii din salinele Slanic Prahova, Praid �i Tg.Ocna pentru o eventuală speleoterapie,  mai 
putin - cele din salinele Cacica, Turda �i Dej. 

În anul 1997 reprezentanţii Comisiei Permanente de Speleoterapie UIS afiliata UNESCO, 
vizitând unele saline (Tg.Ocna, Praid) din România, au recomandat Institutului de Medicină 
Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală necesitatea reevaluării mediului subteran 
salin al acestor saline, posibilitatea de autoepurare şi regenerare şi o serie de măsuri pentru 
păstrarea proprietăţilor potenţial curative ai factorilor naturali, luând in consideratie �i faptul deja 
stabilit că acţiunile antropice pot modifica puritatea aerului, determinând o poluare chimică şi 
microbiologică.

După anul 1988 şi până în 1999 lipsesc studiile în domeniu.
În primăvara anului 1999 în cadrul IMFBRM a fost propusă o evaluare a cercetărilor în 

domeniu, făcute în ţară, iar cu ocazia  Conferinţei Naţionale de Balneologie de la Techirghiol în 
acelaşi an a fost luată hotărârea de a include în actvitatea Societăţii de Terapie Fizică şi 
Recuperare Medicală (S.R.M.F.R.) problemele de speleoterapie.



Conform datelor ulterioare (anii 1999 – 2010), microclimatul salinelor din România 
prezintă o constanţă termo-higro-barică (temperatura 10-12 C°, umiditatea relativă- 60-
75 %, presiunea atmosferică – în funcţie de presiunea aerului la exterior) cu o viteză a 
curenţilor de aer mai mică de 0,1 m/sec, în interiorul încăperilor subterane, şi circa 0,3-
0,4 m/sec, în apropierea gurilor de aerisire, cu un uşor inconfort prin răcire, stres uşor 
hipotonic, ca urmare a temperaturilor relativ scăzute şi uşor dezhidratant, datorită 
cantităţii reduse de vapori de apă. 

În salinele din România, nu a fost semnalată o diferenţă considerabilă în 
concentraţia de aeroioni, în special cu polaritate negativă. Aeroionizarea în domeniul 
ionilor mici este moderată, cu o tendinţă spre predominare a ionilor pozitivi, iar 
concentraţia ionilor mari este relativ mare, cu predominanţa a ionilor negativi
(Teodoreanu Elena, Enache L., Aniţei Lidia, Simionca Iu., 2002; Enache L. �i al., 2005 -
2010). 

Concentraţia particulelor de aerosol este ridicată, dar diferită, cu valori de până la 
80-95 % de particule sub 3 µm (Simionca Iu. şi al., 1999, 2004 - 2010; Teodoreanu 
Elena, Enache L., Aniţei Lidia, Simionca Iu., 2002). 

Indicatorii chimici investigaţi, îndeosebi cei de poluare a aerului subteran salin 
(CO2, NO2, SO2, substanţe oxidabile), unii monitorizaţi de personalul salinelor, au fost
constatate în limita valorilor admisibile sau sub concentraţiile maximale admisibile. De 
remarcat, că studiile de cercetare a aerosolului şi indicatorilor chimici ai aerului subteran 
salin au fost extrem de rare.

Determinările microbiologice relevă un aer pur, concentraţiile de microorganisme 
fiind minime în mediul subteran din unele saline ( Simionca Iu. şi al., 1999, 2000, 2004 -
2010). 

De altfel, parametrii mediului subteran al galeriilor din diferite mine saline din 
România diferă în funcţie de structura geo-morfologică a stratului salin şi 
metodologia utilizată pentru excavarea sării, ceea ce influenţează şi calitatea 
acestui mediu, calitatea proprietăţilor curative, precum �i cea a efectului 
terapeutic.



In anul 2004, in Programul “VIASAN“ al Planului Na�ional de CDI- 1 a fost aprobat Proiectul Nr.441 cu 
titlul “Studii de cercetare-dezvoltare în vederea elaborării unor solu�ii noi de corec�ie a modificărilor 
statusului imun la pacien�ii cu astm bron�ic prin utilizarea speleoterapiei în mediul subteran din unele 
saline cu factori curativi” (ESCIAS). 

Institu�ie Conducător de Proiect:  INRMFB. Parteneri: INCD „Victor Babe�” �i S.N. SALROM S.A.
Director de Proiect: CPII, Dr.b.(microbiol.,imunol.),  Ph.D. SIMIONCA  Iu. (Ghe). 
Loca�ia pentru investiga�iile planificate a fost desemnată Mina ”Unirea” - Salina Slănic Prahova.
Parteneri în realizarea Proiectului respectiv au fost specialisti ai Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş“ – INCD”V.B” si Societatea 
Nationala a Sarii – SNS SALROM SA.

Studiile complexe de mediu şi medico-biologice, efectuate in perioada anilor 2004 – 2007, atestă 
prezenţa unor proprietăţi terapeutice în mediul subteran din Mina „Unirea”, care ar putea fi utilizate în 
recuperarea  bolnavilor cu astm bronşic şi bronşită cronică, precum şi pentru realizarea efectului de 
corecţie a unor modificări ale statusului imun, imunopatologice, ale rezistenţei nespecifice antimicrobiene 
şi pentru supresia procesului infecţios-inflamator cronic al căilor respiratorii - o nouă perspectivă de 
dezvoltare a speleoterapiei în România.

Mina „Unirea” - Salina Slănic Prahova beneficiaza de urmatoarele componente de mediu subteran :
• Lipsa alergienilor vegetali si a noxelor inhalatorii iritative.
• Concentraţia extrem de mică a microorganismelor în mediul subteran salin, raritatea germenilor
condiţionat-patogeni şi lipsa celor patogeni – prezenţa mediului aseptic analogic sălii de operaţie.
• Temperatura constanta a aerului (11,6 – 12,8 C°), aerul fiind răcoros.
• Umiditatea relativa a aerului 50-60%.
• Viteza curentului de aer redusa: de la 0,1 m/s – la nedozabilă, rezultand un climat confortabil.
• Radioactivitatea scăzută, la limita de detecţie.
• Presiunea atmosferica cu 18 mmHg mai mare decat la suprafata.
• Concentraţia de aerosol natural salin - semnificativ (80-85%) din particule de  mărimea <3 µm.
• Salina functioneaza ca o cavitate FARADAY in care schimbarile atmosferice sunt reţinute de stratul de 
sare - efect favorabil sindromului bronho-obstructiv .



Foto 47 - 50.  Zonă de agrement şi tratament în Mina « Unirea », Slănic Prahova, Romania (Proiect
441 VIASAN Romania, realizat in 2004 – 2007)



Rezultatele obţinute prin aplicarea speleoterapiei specifice, după metodologia stabilită în 
baza investigaţiilor preliminare, au permis a susţine că factorii naturali de mediu subteran 
salin din Mina „Unirea” au proprietăţi curative �i de corecţie a unor modificări munologice
a organismului bolnavilor cu A.B, în special a procesului de fagocitoză, a unor componenţi 
ai statusului imun, precum şi a procesului inflamator de origină infecţioasă şi alergică 
(celulelor limfocitare T şi proprietăţilor de activare şi proliferare a acestora sub acţiunea 
fitohemaglutininei, subpopulaţiei de limfocite T-supresoare, unor citokine şi munoglobuline 
– în special IgA şi IgE-reagine, precum şi a valorii de blastogeneză la activarea limfocitelor 
cu antigeni microbieni �i a  unor teste caracteristice procesului infecţios-inflamator).

Efectul speleoterapeutic al mediului salin din Mina „Unirea” este diferit în dependenţă 
de durata curei :

1. După cura speleoterapeutică de 6-7 proceduri (6-7 zile), atât în baza parametrilor clinici 
cât şi celor medico-biologici a fost constatată prezenţa unei reacţii proinflamatorii a 
organismului pacienţilor cu A.B. investigaţi: 

• mărirea numărului de cazuri cu tuse (inclusiv cu spută) şi tendinţa de micşorare a 
dispneei;

• tendinţa de creştere a concentraţiei de Complement C3 în serul sangvin şi a numărului 
de neutrofile PMN formazan pozitive în testul NBT cu celule leucocitare, ceea ce 
sugerează prezenţa reacţiei de adaptare a organismului bolnavilor cu A.B. la mediul 
specific subteran şi se află în concordanţă cu reacţia proinflamatorie; 

• tendinţa de creştere a numărului de celule limfocitare T-helperi �i T-supresori, precum 
şi de scădere a indicelui imunologic –Th / Ts, tendinţa de creştere a concentraţiei de 
IgG şi IgM în serul sangvin şi de scadere a concentraţiei limfocitelor 
lasttransformatoare la activarea cu antigenii Staph. aureus, Strept. Pneum. şi Neiss. sp.



2. La sfârşitul curei, după 11-12 proceduri speleoterapeutice efectuate are loc :

• ameliorarea clinică semnificativă a pacienţilor cu A.B. (stimularea secreţiei 
bronhiilor şi eliminarea sputei, micşorarea obstrucţiei şi dispneei, raritatea 
simptomelor specifice de severitate a bolii, tendinţa de îmbunătăţire a 
valorilor funcţiilor respiratorii); 

• tendinţa de diminuare a procesului infecţios-inflamator (raritatea tusei şi a 
sputei expectorate; normalizarea sau tendinţa de normalizare a unor teste –
indicatori ai activităţii procesului infecţios-inflamator) ; 

• creşterea semnificativă a concentraţiei de fagocite PMN şi a efectului 
bactericid (Killing Effect) al acestora (P Stewdent < 0,05), precum şi tendinţa 
de micşorare a concentraţiei de neutrofile sangvine PMN formazan-pozitive; 

• Activarea şi normaliyarea unor parametri ai sistemului imunitar : 
creşterea numărului de E-RFC (limfocite T), T-supresori, limfocite B, celule 
Nk, blastogenezei limfocitare in vitro la activarea cu fitohemaglutinină, 
concentraţiei IgA , citokinelor Th1– IFN γ şi IL2, citokinelor Th2– IL4 şi IL6; 
tendinţa de scădere a nivelului de IgG şi IgM în serul sangvin, de scădere a 
nivelul IgE, precum şi de scădere a reacţiei de proliferare a clulelor 
limfocitare în bla�ti - sensibile la activarea cu unii antigeni microbieni - TTLB 
cu Staph.aureus, Strept. Pneumoniae, Strept. B şi Neiss. sp.



A fost constatat următorul EFECT CUMULATIV speleoterapeutic AL COMPLEXULUI DE 
FACTORI DE MEDIU SUBTERANI DIN MINA « UNIREA » SALINA SLĂNIC PRAHOVA:
• clinic (stimularea secreţiei bronhiilor şi eliminarea sputei, micşorarea obstrucţiei şi
dispneei, raritatea simptomelor specifice de severitate a bolii);

• efectul antimicrobial şi antiinflamator (normalizarea concentraţiei proteinei C-reactive, 
acizilor sialici şi alpha 1-antitripsinei în serul sangvin);

• -activarea mecanismelor de rezistenţă antiinfecţioasă (cazuri rare de deficit a activităţii
procesului de fagocitoză a granulocitelor PMN şi funcţiei bactericide oxigen-dependente în
testul Nitroso-Blue Tetrazolium) şi a sistemului imunitar (normalizarea concentratiei de 
limfocite T în testul E-Rosette Forming Cells, populaţiei limfocitelor T CD3+ şi
subpopulaţiilor de limfocite T-helperi CD3+CD4+, T-supresori CD3+CD8+ precum şi tendinţa
de normalizare a concentraţieie celulelor NK CD16+CD56+ în sânge, activarea valorilor
blastogenezei nespecifice in vitro a limfocitelor, normalizarea nivelului IgA, IgG, IgM în serul
sangvin, normalizarea secreţiei de citokine – IFNg , IL-2 şi IL6, precum şi tendinţa de normalizare a 
valorilor IL5 şi de creştere a numărului relativ de cazuri cu valori normale de IL4). 

- scăderea nivelului de sensibilizare (scăderea nivelului de IgE în serul sangvin şi a 
activităţii de blastogeneză in vitro sub acţiunea antigenilor microbieni). 

Pentru utilizarea mediului subteran cu proprietăţi curative din Mina “Unirea” Salina 
Slănic Prahova în scopuri speleoterapeutice (medicale şi de turism “balneoclimatic”) ale 
bolnavilor cu astm bronşic non-sever au fost propuse Manualul de Utilizare şi Recomandări
Metodologice, atât de ordin medical cât şi pentru utilizarea corectă şi eficientă a factorilor de 
mediu subteran salin cu proprietăţi terapeutice, 
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Au fost efectuate studii de mediu subteran al galeriilor din Mina salina Cacica
(„Sala de dans”,  „Sala de sport” si galeriile 1,2,3 si 4 din complexul nou destinat 
pentru speleoterapie si turism şi Mina salină Dej (Sala de agrement şi sport)
(Iu.Simionca , L.Enache , R.Călin , Iulia Bunescu, M. Hoteteu.)

Din punct de vedere bioclimatic galeriile investigate din cele doua mine saline 
prezintă inconfort prin răcire, temperaturile aerului destul de scăzute (10,2 –
11,2°C – in “Capela”, “Sala de dans”, “Sala de sport”, galeriile suplimentare 
1,2,3,4 din Mina salina Cacica, 12,4 – 14,8°C – in “Sala de sport”, “Culoar intrare in 
Sala de sport” si “Galerie 1 Mai” din Mina salina Dej), fiind „ameliorate”de valorile 
mici a curenţilor de aer (sub 0,1 m/sec ) ; stresul cutanat este uşor hipotonic către 
relaxant, iar stresul pulmonar dezhidratant, cu o umezeală in tendinţă de scădere 
(68 – 71% – respectiv in Mina salina Cacica, - 56 – 64 % - in Mina salina Dej),
condiţii potential stimulatoare a proceselor de adaptare la mediu. 

Regimul aeroionizării naturale este diferit in galeriile subterane din minele saline 
investigate, concentraţiile de ioni de ambele polarităţi fiind mai mari de aproape 
două ori in Mina salina Cacica faţă de cea din Ocna Dej (Media:    1306 ntotal
(ioni/cm3) – in Mina salina Cacica, 711 ntotal (ioni/cm3) - in Mina salina Dej);
distribuţia celor două categorii de ioni fiind apropiată, iar ionizarea aerului uşor 
negativă (Media: k=0,98 – in Mina salina Cacica si k=1,07 - in Mina salina Dej). 

Diferenţa de presiune atmosferică in galeriile subterane din Mina salina Cacica in 
comparatie cu datele de la suprafata este între +6 ÷ +7 mmHg, iar in Mina salina
Dej – respectiv de +16 ; +17 mmHg.



In aerul subteran din ambele mine saline este o concentratie 
minora de microorganisme, fapt absolut necesar pentru 
utilizarea acestora in scopuri terapeutice si de turism 
balneoclimatic. 

Astfel, concentratia de microorganisme in aerul subteran 
din Mina Salina Cacica (langa lacul sarat, in „Sala de dans” si 
„Sala de sport” variaza intre 190 – 1260/ mз aer, cu tendinta de 
concentratie mai mare in „Sala de sport”.  In Mina Salina Dej
(„Sala de Sport”)– respectiv 210 – 1080 / mз aer.

In ambele mine saline a fost constatata microflora 
compusa prepondrent din microorganisme saprofite.

De remarcat faptul, ca cea mai mica concentratie de 
microorganisme, in ambele mine saline a fost constatata la 
nivelul 1 m 50 cm de la „solul” salin.



Din punct de vedere a radioactivitatii, tipurilor de radioactivitate si a 
concentratiei de radionucleizi in locatiile investigate din ambele mine saline 
valorile au fost in jurul celor minim detectabile sau mai mici ca acestea. 

Astfel, fondul natural de radiatie in Mina salina Cacica este de 0.016 µSv/h
(micro Sievert/ora - unitate de masurare a debitului radiatiei) cu mici diferente in in 
diferite locatii (“Sala de dans”, “Lac subteran” , “Sala de sport”) , iar la suprafata 
de: 0.127 µSv/h cu eroarea de 5.2%. 

Deci, in galeriile investigate din Mina salina Cacica este un fond de radiatii de 
aproximativ 8 ori mai mic decat la suprafata. 

In locatiile noi ale Minei saline Cacica (salile 1,2,3,4) exista un fond de radiatii 
in medie de la 0.005 Sv/h, cu err. de 6.01% pana la 
0.006 Sv/h, cu err. de 7.23%, deci de circa 20 de ori mai mic decat la suprafata 
salinei.

In Mina salina Dej fondul natural de radiatie este de 0.01 µSv/h cu eroarea de 
8 – 12,5 % pana la 0.076 µSv/h cu eroarea de 4.9% in diferite locatii, in comparatie 
cu 0.78 µSv/h cu eroarea de 5%, la suprafata minei. 

Deci, in Mina salina Dej fondul natural de radiatii este de aprox. 10 ori mai mic 
decat la suprafata.



Concentratia de Radon (Rn) in aerul din Mina salina Cacica este de la 93.8Bq/mc 
±5.21 (unitate de măsură în sistemul SI atomial radioactivită�ii - stabile�te numărul de care se 
transformă /dezintegrează pe secundă) in “Sala de sport” (neventilata) la 96.5Bq/mc ±4.76 lângă
“Lacul sărat” / “Sala de dans” (neventilata), in comparaţie cu intrarea de la suprafată in mină
(20.5Bq/mc ±1.30).

In “Sala de sport”, ventilata, concentratia de Rn scade nesemnificativ pana la 90.2 Bq/mc
±5.16  iar in “Sala de dans” – respectiv până la 50.8Bq/mc ±4.76, adica circa de doua ori iar în 
galeriile noi neaerate investigate (sălile 1,2,3,4) – 111.5Bq/m3± 5.00 (concentratie medie) 
cu variatii de la 73,92 (Galeria 1) la 34,45 Bq/m3 (Galeria 4).

In Mina salina Dej media concentratiei de Rn variaza intre 12.60 ±7.9 Bq/m3 (“Sala de
sport “ neventilata) si 24.12 ±7.8 Bq/m3 (Galeria 1 Mai, gura de acces in Mina 1 Mai), in 
comparatie cu datele in incinta administrativa, la suprafata (31.72 ±7.6 Bq/m3). 

Astfel, se remarca o tendinta spre valori mai mari ale concentratiei de Rn in galeriile 
investigate din Mina salină Cacica in comparatie cu Mina salină Dej . Când ventilatia este 
functională aceste valori scad destul de mult, in raport cu situatia de neaerare.

Prezintă interes de mentionat, ca rezultatele investigatiilor de Rn si tritiu (3H) in apele din 
lacurile subteran si de suprafata (Mina salina Cacica) indica faptul că acestea sunt foarte curate şi 
provin din ape de adâncime. 

Astfel, galeriile investigate din ambele mine saline, din punct de vedere a radioactivitatii
prezintă interes pentru utilizarea in scopuri speleoterapeutice si de turism balneoclimatic. In 
vederea utilizarii inovative a factorilor potential terapeutici de mediu subteran salin se poate
mentiona că Mina salina Cacica prezinta caracteristici deosebite, ce pot fi utilizate, posibil, si 
pentru “Radon terapie” - o ipoteza noua lansată de colectivul de autori ai proiectului respectiv.



În Salina Cacica se constată o concentratie usor crescută de dioxid de 
carbon (0,11-0,14 %), fata de compozitia normală a aerului atmosferic de la 
suprafată , dar cu tendinta de normalizare (0,068 %) după ventilarea minei 
saline. 
Nu sunt prezente gaze toxice în cantităti detectabile, desi există o usoară
acumulare de hidrocarburi (15,95-18,3 ppmv) care scade, dar ramane
detectabila si după ventilare (12,9 ppmv).

În cazul salinei Ocna Dej, gazele toxice sunt prezente în cantităti aproape
nedetectabile, un factor poluant fiind reprezentat de către autovehiculul ce 
transportă angajatii salinei, la 30 de minute de la trecerea acestuia, nivelul 
oxizilor nitrici si al hidrocarburilor totale fiind crescut la 0,08 ppmv si respectiv 
27,5 ppmv.

Concentratia de aerosol salin a fost constatata mai mare in galeriile investigate 
din Mina Salina Dej, in comparatie cu cele din Mina Salina Cacica.
Dispersia aerosolului salin din minele desemnate pentru studiu se deosebeste, 
in galeriile „Sala de dans” si „Sala de sport” din Mina Salina Cacica, si 
indeosebi in galeriile 1,2,3 si 4 din complexul nou destinat pentru 
speleoterapie si turism balneoclimatic, fiind preponderent din particule de 1 –
5 mkm, cu posibilitati de depunere in bronhiile mici.
In „Sala de sport” din Mina Salina Dej (Grafice), la fel exista un aerosol salin cu 
o concentratie semnificativă de particule de 1 – 5 mkm, dar valorile acesteia 
fiind mai mici.



Dispersia aerosolului salin in Sala de dans Mina Salina Cacica
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Dispersia aerosolului salin in Sala de Sport Mina salina Cacica
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Dispersia aerosolului salin in Sala de Sport Mina Dej
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Dispersia aerosolului salin in galeria din fata Salii de sport Mina Salina Dej
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Foto 51 - 53.  Salina Dej. Sala de Sport. 
Masuratori a parametrilor fizico-chimici si 
microclimatici ai aerului subteran salin 
Proiect 42120 in Planul National de CDI-2, 
Program Parteneriate in domeniile Prioritare 4. 
Domeniu Sanatate. Realizare anii 2008 – 2011).



Foto 54 şi 55. Lacul artificial şi Sala de dans, Mina Cacica.



Foto 56 - 58.  Salina Cacica. Mina Veche. Sala 
de Dans. Masuratori a parametrilor fizico-
chimici ai aerului subteran salin.(Proiect 42120 
in Planul National de CDI-2, Program 
Parteneriate in domeniile Prioritare 4. Domeniu
Sanatate. Realizare anii 2008 – 2011).



Astfel, particularitatile mediului subteran salin din Mina salina Cacica 
si Mina salina Dej, desi fiind diferite, indica existenta potentialului 
speleoterapeutic si de turism balneoclimatic al acestora,  care ar putea fi 
utilizat pentru tratamentul unor boli cronice inflamatorii si alergice, 
respiratorii si posibil cutanate. 

In baza datelor obtinute se sugereaza necesitatea diferitor 
recomandari metodologice de utilizare a acestor mine saline cu spatiile
subterane investigate in scopuri medicale si de turism balneoclimatic, a 
diferitor regimuri de speleoterapie,  precum si recomandari medicale 
specifice cu indicatii si contraindicatii. 

Pentru realizarea  acestora au fost planificate investigatii asupra 
unor loturi de animale de laborator (Wistar rats) cu patologii induse si 
asupra unor loturi de bolnavi – persoane umane.

In prezentarea respectiva sunt incluse doar rezultatele asupra Wistar 
rats cu model experimental de astm bronsic (dupa protocolul de lucru 
propus de Cavalher-Machado SC şi colab., 2004, adaptat la condiţiile 
experimentului), datele investigatiilor asupra animalelor de laborator cu 
patologii cutanate 
( răni, arsuri), fiind prezentate in alta lucrare, iar cele asupra pacientilor 
umani cu patologii respective fiind planificate in etapa IV (Anul 2011).



Studiului au fost supusi 35 Wistar Rats (sensibilizati cu ovalbumina) maturi, 
dar si imaturi (10 animale – martori fara a fi aplicata speleoterapia; 13 – supusi 
speleoterapiei experimentale in Mina salina Cacica , “Sala de „dans”; 12 – supusi 
speleoterapiei experimentale in Mina salina Dej, “Sala „de sport” ). 

Pentru loturile de animale de laborator cu patologie indusa (astm bronsic), in 
baza rezultatelor obtinute referitor la mediul subteran salin specific fiecarei mine 
saline (galerii), au fost realizate regimuri diferite de cura speleoterapeutica
experimentala, la care au fost supuse animalele de laborator cu patologie indusa.

Pentru investigatii au fost colectate: sange pentru studii hematologice, sange 
pentru studii imunologice celulare- obtinerea de culturi de granulocite PMN si 
limfocite, sange pentru studii de biochimie / biologie moleculara – unor factori ai 
procesului inflamator, organe interne plaman – pentru obtinerea culturii de 
fibroblaste pulmonare si de tegument  - celule dendrice, precum si plaman pentru 
omogenizare, obtinere de supernatant pentru studii de biologie moleculara, a 
proteinelor de stres, unor hormoni si biogeni aminici.

Datele experimentale au fost prelucrate statistic. Rezultatele au fost 
prezentate ca medie matematică ± deviaţia standard, mediile obţinute la fiecare 
grup fiind comparate cu lotul martor utilizând testul t-Student, considerându-se 
semnificativă o valoare a probabilităţii mai mică decât 0.05.



La Wistar rats (WR) supuşi curei experimentale de speleoterapie in galeriile
desemnate din minele saline Cacica si Dej a fost constatat un efect clinic semnificativ
(lipsa crizei “de rau astmatic”, frecventa respiratorie – la valori “normale” de circa 12 –
14/min – miscari ale cutiei toracice, cea ce indica lipsa hipoxiei; disparitia elementelor
inflamatorii in locul de sensibilizare cu ovalbumina, precum disparitia de eritem, vezicula, 
papula sau crusta), prezente inainte de cura speleoterapeutica)(Iu Simionca, M.Hoteteu, 
C. Munteanu, Ana Munteanu)

La animalele de laborator respective cu modificari hematologice patologice si
tendinta de modificari patologice inainte de cura, a fost constatata normalizarea
parametrilor hematologici dupa speleoterapia experimentala in ambele mine saline
(Iu.Simionca, Ana Munteanu). Restul animalelor investigate au prezentat valori
“normale” (conform Hematological and Clinical Chemistry Values for Long Evans Rats.
Hematological and Clinical Chemistry Values for Wistar-Kyoto Rats. TACONIC. 
ANTECH diagnosis, 10 Executive Blvd. Farmingdele. Nr 11735. HTML Document, 
2006).

Nu au fost constate modificari esentiale a concentratiei totale de proteine serice, 
precum si a fractiunilor electroforetice ale acestora în urma expunerii animalelor 
sensibilizate la cura in mediul subteran salin respectiv (M.Hoteteu, Iu.Simionca).

De remarcat activarea procesului adaptativ de stimulare a functiei 
mineralocorticoide a glandelor suprarenale, datorat încărcării cu clorura de sodiu a 
organismului dupa cura in ambele mine saline, mai evidentiat dupa speleoterapia
experimentala in Mina salina Dej (M.Hoteteu).



Valorile Testului de fagocitoza , Testul NBT la Wistar Rats dupa cura de speleoterapie 
experimentală in minele saline desemnate au fost integrate in valorile « normale »
(A.Olinescu, A.Dolganiuc, 2001) si sunt semnificativ modificate pozitiv in comparatie cu
datele lotului martor (sensibilizati la fel cu ovalbumina, dar fara cura de speleoterapie 
experimentala) (Iu. Simionca, A.Iliuţă).

Rezultatele obtinute permit a constata posibilitatea cresterii  rezistentei nespecifice 
antiinfectioase a organizmului dupa cura specifica de speleoterapie in mediul subteran 
din galeriile investigate a minelor saline Cacica si Dej, ce se remarca prin stimularea 
procesului de fagocitoza, inclusiv marirea concentratiei de fagocite PMN in sange si 
funcţiei bactericide oxigen dependente a granulocitelor PMN (metabolismului oxidativ al 
fagocitelor). 

S-a observat tendinta de crestere a concentratiei IL-1 la Wistar Rats dupa cura 
experimentala de speleoterapie in ambele saline, precum si o tendinta de micsorare a 
concentratie de IL-6;   in cazul TNF-alfa valorile acestora se incadreaza in limitele normale 
(Iu.Simionca).

Dupa cura de speleoterapie in galeriile din ambele mine saline a fost constatata
marirea numarului de celule limfocitare blasttransformatoare la activarea in vitro cu 
fitohemaglutinina a culturii de celule limfocitare obtinute din sangele Wistar rats cu astm 
bronsic experimental, ceea ce sugereaza prezenta efectului imunostimulator la nivelul 
functiei de activare  a Limfocitelor-T (Iu.Simionca).

Rezultatele testului de transformare a limfocitelor in blasti (TTLB) in vitro sub 
actiunea ovalbuninei , dupa cura experimentala de speleoterapie atat in Mina salina 
Cacica cat si in Mina salina Dej, la animalele respective sensibilizate cu ovalbumina, desi 
diferite in dependenta de galeriile subterane ale minelor saline utilizate pentru 
speleoterapie si in dependenta de regimul de cura speleoterapeutica folosit, permit a 
constata o micsorare considerabila a valorilor proliferarii limfocitare in vitro, ceea ce 
indica o scadere a concentratiei de anticorpi – reagine (IgE) si a alergizarii organismului.



Cultura de fibroblaste pulmonare de 9 zile obţinutã de la animale sensibilizate cu 
ovalbuminã suferã modificãri substanţiale fiind observatã o reducere a numãrului de celule, 
diminuarea frecvenţei diviziunilor celulare şi accentuarea caracterelor morfopatologice . 

Cultura de fibroblaste pulmonare de 9 zile obţinutã de la animale sensibilizate cu 
ovalbuminã şi ulterior expusã mediului din minele saline Cacic si Dej prezintã o îmbunãtãţire 
a parametrilor morfologici ai celulelor faţã de cazul animalelor sensibilizate cu ovalbuminã.
De asemenea se observã microscopic, în contrast de fazã, o creştere a numãrului de celule 
(C.Munteanu).

Astfel, analiza morfologicã a culturilor de fibroblaste pulmonare relevã regenerarea 
celularã dupã expunerea animalelor sensibilizate cu ovalbumina la mediul din minele saline 
Cacica si Dej.

Investigatiile parametrilor stresului oxidativ arată că cura de speleoterapie conduce la 
modificări marcante a parametrilor biochimici la Wistar rats. 

Astfel, in urma densitometriei proteinelor HSP transferate pe membrană, se 
observă o scădere semnificativă a expresiei proteinei de soc termic 27 în cazul indivizilor 
tineri supusi speleoterapiei in minele saline Cacica si Dej. Animalele de laborator, adulti,  cu 
patologia indusa – astmul bronsic, supusi tratamentului la Mina salina Dej, par a răspunde 
pozitiv la tratament după cum nivelul HSP27 scade semnificativ.

La fel, analiza profilului metaloproteinazelor tisulare evidentiază activităti 
semnificativ scăzute la Wistar rats adulti supusi speleoterapiei experimentale la Mina salina 
Cacica, si în cazul celor tineri dupa cura in Mina salina Dej.

Activitatea superoxid dismutazei (SOD) relevă o activare semnificativa în cazul 
Wistar rats tineri supusi speleoterapiei in Mina salina Cacica.  Dupa speleoterapia in Mina 
salina Dej, activitatea SOD creste atât la lotul tânăr cât si la lotul matur de Wistar Rats 
(G.Stoian, Cristina Sturzoiu şi al.)



Astfel rezultatele studiilor medico-biologice asupra 
animaleleor de laborator – Wistar rats cu patologie 
indusa prin sensibilizarea cu ovalbumina indica efectul 
pozitiv al curei de speleoterapie in minele saline Cacica si 
Dej asupra unor procese si mecanisme patofiziologice a 
astmului bronsic experimental, inclusiv prin activarea 
procesului de fagocitoza, activarea sistemului imunitar  si 
normalizarea modificarilor imunopatologice caracteristice 
alergizarii organismului.  

Valorile acestui efect pozitiv asupra animaleleor de 
laborator din experiment sunt diferite in dependenta de 
calitatea  factorilor terapeutici prezenti in mediul subteran 
al minelor saline respective si de mecanismul 
speleoterapeutic al acestora, ceea ce impune realizarea 
unor metodologii specifice de cura speleoterapeutica 
pentru pacientii cu astm bronsic sau alte boli respiratorii 
cronice.



Una dintre salinele din Romania cu perspective de utilizare în scopuri 
medicale şi de turism balneoclimatic este Salina Turda.

Salina din Turda a intrat in circuitul turistic in anul 1992 (Ov. Mera si 
al., 2010) şi a     beneficiat de finantare europeana nerambursabila in 
cadrul Programului PHARE CES 2005, prin Proiectul "Cresterea 
atractivitatii turistice a zonei cu potential balnear Lacurile Sãrate-Zona 
Durgãu-Valea Sãratã si Salina Turda” . Deschiderea oficiala a Salinei 
Turda modernizata a avut loc in data de 22 ianuarie 2010.

Astfel, Salina Turda dispune din punct de vedere constitutional –
constructiv de toate premizele de utilizare terapeutică: mine cu sali 
amenajate, adaptate atat pentru turisti cat si pentru persoane bolnave, 
inclusiv pentru persoane cu handicapat locomotor; salile minelor
modernizate au spatii largi, incaperi izolate; nu exista activitati de 
exploatare miniera iar in Mina Terezia exista si un lac salin, adaptat 
pentru recreatie.

S.C. Turda Salina Durgau S.A. a solicitat de la INRMFB realizarea unui 
studiu de mediu subteran în Salina Turda, urmat de un studiu 
experimental medico-biologic pe animale de laborator cu patologie 
indusă (astm bronsic) si asupra unui lot de pacienti cu astm bronsic / 
bronsită cronică obstructivă în vederea evaluării proprietătilor
terapeutice, a efectului speleoterapeutic al mediului subteran salin 
respectiv, a elaborarii regimului de speleoterapie si a recomandărilor 
metodologice, precum si a indicatiilor / contraindicatiilor medicale. 



În cadrul contractului de prestari servicii “Studiu complex de mediu subteran in Salina 
Turda, medico-biologic asupra animalelor de laborator cu patologie indusa in experiment 
cu scopul evaluarii potentialilor factori speleoterapeutici si posibilitatii de utilizare a 
mediului subteran salin respectiv in sanatate si turism balneoclimatic”, intre S.C. Turda 
Salina Durgau S.A si INRMFB (Iu.Simionca, H.Lăzărescu, O.Mera, 2010), au fost planificate :

Studiu multidisciplinar al mediului subteran in locaţii din diferite mine/cavitati ale 
salinei, incluzand investigatii microbiologice ale aerului (concentratia de 
microorganisme, identificarea speciilor) la nivel 30 cm, 70 cm si 1 m 50 cm de la „solul 
salin” si a  unei portiuni de suprafata pe perete si a „solului salin”(Iu.Simionca);
concentratia de gaze – CO2 si alte 7 – 9 gaze, printre care si cele clasificate ca poluante
(Iu.Simionca, M.Hoteteu); evaluarea concentratiei si dispersiei de aerosoli salini la diferite 
nivele (Iu.Simionca); concentratia de ioni negativi si pozitivi in aerul subteran (L.Enache);
investugatii microclimatice – temperatura , umiditatea, viteza fluxului de aer, presiunea 
atmosferica (L.Enache, Iulia Bunescu); determinarea salinitatii aerului subteran (M.Hoteteu);
investigatii de radioactivitate – valori radiatie, doza β /γ radiatie,  concentratie de 
radionucleizi in stratul de sare, concentratia radonului in aerul subteran (R.Călin).

Realizarea modelului experimental (astm bronsic experimental) de patologie indusa la 
un lot de Wistar rats care vor fi utilizati in studiul experimental privitor la efectul curei de 
speleoterapie (Iu.Simionca, M.Hoteteu, C.Munteanu, Ana Munteanu).

Realizarea unor rejimuri si tupuri de cura speleoterapeutica specifica (Iu.Simionca).
Realizarea studiului biomedical experimental : teste hematologice, leucocite (Ana 

Munteanu, Iu. Simionca), testul de fagocitoza, NBT test al neurofilelor PMN, subpopulatii
limfocitare si testul de activare a limfocitelor T in vitro sub actiunea fitohemaglutininei, 
concentratia IgE (Iu.Simionca), parametri de biologie celulara a fibroblastelor pulmonare
(C.Munteanu), markeri ai procesului inflamator (M.Hoteteu, Iu.Simionca), parametri ai 
metabolismului hidroelectrolitic si procesului de oxido-reducere (M.Hoteteu) asupra 
animalelor de laborator cu astm bronsic experimental.



Foto 59. Salina Turda : Mina Rudolf şi Mina Terezia



Foto 60. Salina Turda : Mina Terezia, Lacul Sărat şi zona de agrement



Foto 62. M.Hoteteu. Investigatii de mediu subteran salin 
in Salina Turda.

Foto 61. L. Enache. Investigatii de mediu 
subteran salin in Mina Terezia (Salina Turda)



Din punct de vedere microclimatic, în perioada în care s-au efectuat măsurătorile, spaţiile 
interioare din salină prezintă un regim termic moderat răcoros (valoare medie de 12,4 ºC a 
aerului) şi o diferenţă mică între punctele de măsurare (circa 2 ºC) şi relativ constante faţă de
exterior, specifice acestui mediu salin. 

Umiditatea relativă a aerului a este prezentată prin valori apropiate între punctele de 
observaţie (valoare medie de circa 70 %), iar curenţii de aer nu au fost puşi în evidenţă. 

Regimul baric al spaţiilor interioare este în strânsă legătură cu presiunea atmosferică din 
atmosfera liberă de la exterior, cu variaţiile sale în dependenţă de adâncimea corespunzătoare 
punctelor de măsurare din salină. Cea mai mare diferenţă de presiune atmosferică s-a constatat 
în mina Terezia (aproximativ 9,0 mmHg în plus faţă de valorile înregistrate la suprafaţă).

Pe întreaga perioadă a măsurătorilor s-a constatat o atmosferă stabilă, cu o mare
omogenitate a caracteristicilor microclimatice (a variaţiilor foarte mici atât de la o zi la alta,
cât şi între punctele de măsurare), ce conferă mediului interior calităţile necesare efectuării 
mai multor tipuri de activităţi (de la turism, până la speleoterapie).

Aprecierile bioclimatice efectuate pe baza regimului temperaturilor efectiv echivalente 
încadrează microclimatul salinei Turda în categoria inconfort prin răcire (pentru toate 
punctele de observaţie), dar caracterizat printr-o răcire moderată, ca urmare a umidităţii 
relative mai scăzute a aerului. Valorile relativ apropiate, în ciuda distribuţiei spaţiale mari 
între punctele de măsurare, evidenţiază existenţa unui bioclimat constant atât în interior, 
cât şi faţă de exterior. Variaţiile uşoare constatate între punctele de măsurare pot să fie 
datorate proprietăţilor fizice ale incintelor respective, dar şi influenţelor provenind din 
partea circulaţiei persoanelor (în funcţie de dimensiunile spaţiilor respective, destinaţia 
acestora şi condiţiile fizice specifice locale). Temperaturile răcoroase, dar constante, 
umezeala relativă scăzută (în limitele de  confort) şi curenţii de aer fiziologic insesizabili de 
mici creează în salină un microclimat stabil, răcoros, cu nuanţe de stimulare a 
termoreglării şi a proceselor vitale ale organismului. 



Regimul de aeroionizare naturală din interior include valori medii ale totalurilor de ioni 
mici de circa 1300/cm3, cu un coeficient de unipolaritate subunitar (valoare medie de 0,74)
pentru toate punctele de determinare. Aceste observaţii arată, pe de o parte, că valorile 
concentraţiilor de ioni prezintă un nivel ridicat (aproape în toate celelalte punctele de măsurare 
valorile concentraţiilor unipolare sunt mai mari de 500 de ioni/cm3), de acelaşi ordin de mărime 
cu cele care se înregistrează în locuri din natură cu un aer foarte curat, iar pe de altă parte, o 
preponderenţă a ionilor cu polaritate negativă. O aeroionizare predominant negativă se constituie 
într-un factor de mediu util (în eventualitatea utilizării speleoterapeutice a acestor incinte 
subterane), întrucât, dupa unele date, exercită efecte pozitive asupra organismului uman.

Observaţiile conimetrice efectuate la Salina Turda au arătat că în principalele spaţii interioare 
regimul concentraţiilor de microparticule este relativ mic (în jurul a zeci de particule/cm³). 
Distribuţia dimensională a microparticulelor din aer arată că cea mai mare parte a acestora sunt 
alcătuite din particule cu diametre mai mici de 5 µm.

Prin metoda sedimentării gravitaţionale şi microscopierea particulelor din aerosol cu 
ajutorul unui microscop confocal laser bidimensional şi compiuterizat s-a stabilit că
aerosolul salin este un aerosol natural existent in minele si galeriile subterane in care nu 
se fac lucrari de excavare a sarii si are o dispersie specifica pentru fiecare mina / galerie 
investigate. Aerosolul salin din Salina Turda, la nivelul cailor respiratorii a persoanelor 
umane care stau in pozitie asezat sau circula in galeriile si salile subterane (circa 1,5 m de 
la „solul salin” / ”podea”) este alcatuit din microparticule de sare preponderent de 1 – 3 
µm, iar concentratia acestora diferă în dependenţă de locaţii/mine/galerii şi înălţimea 
punctului de colectare a probelor.



Aerosolul salin cu marimea particulelor de pana la 5 µm dispersat in minele si 
galeriile subterane investigate din Salina Turda, la nivelul 70 cm de la „solul 
salin” /”podea” (zona utila pentru instalarea de banchete, canapele, scaune 
etc pentru sederea persoanelor umane cu patologie respiratorie si necesitati 
de odihna prin sedere, sau a persoanelor cu dizabilitati de miscare), in ordinea 
concentratiei de particule cu marimea de la 1µm si pana la 5 µm, este 
preponderent intalnit in Mina Rudolf (zona supraveghere Amfiteatru),  
Mina Ghizela Sala Stationar / Gimnastica,  Mina Ghizela Sala Stationar / 
Noul crivac, Galeria Franz Iosif (Sala Put Rudolf)  si in Mina Terezia 
Ponton / Insula .

Aerosolul salin cu marimea particulelor de pana la 5 µm dispersat in Salina 
Turda, la nivelul 30 cm de la „solul salin” /”podea” (zona utila pentru 
instalarea de paturi pentru persoane in varsta sau cu patologie respiratorie ce 
necesita odihna de cateva ore si proceduri medicale suplimentare), continand 
particule cu marimea de la 1µm si pana la 5 µm, este preponderent intalnit 
in Mina Rudolf (zona supraveghere Amfiteatru) si Mina Ghizela Sala 
Stationar / Gimnastica. 

Minele saline Rudolf si Terezia, detinatoare de aerosol salin, format din 
particule cu marimea pana la 5 µm, precum si de 6 – 10 µm pot fi utilizate 
nu numai in scopuri medicale – pentru proceduri si cura de speleoterapie 
la persoanele umane cu patologii cronice inflamatorii si alergice ale 
cailor respiratorii inferioare si celor superioare, dar si pentru turismul 
balneoclimatic sau turismul „minier”, respectand circuite si traseuri 
diferite. 



În Salina Turda se constată  o concentratie usor crescută de dioxid de carbon.
Totusi, valorile de CO2 in diferite mine si galerii subterane variaza .

Rezultatele obtinute indica cresterea concentratiei de dioxid de carbon, in 
comparatie cu datele primare din ianuarie 2010 dupa deschiderea traseului 
turistic in Salina Turda modernizata. 

Astfel, concentratia mai ridicata de CO2  in aerul subteran din Salina Turda, 
constatata in lunile iulie – august 2010 este datorata  numarului mare de 
turisti – vizitatori. Aceste rezultate impun specificarea regimului si traseului 
de vizitare turistica, posibil si micsorarea numarului de turisti – vizitatori, sau 
solutii tehnice de extragere fortata a aerului poluat  la suprafata sau 
redirectionarea spre alte galerii saline neutilizabile sau conservate. 

Prezinta interes si posibilitatea de absorbtie / captare a CO2 de catre apa sarata, 
sarea de mare, mlastinile cu apa sarata si stratul de sare din minele saline -
mecanism discutat intensiv in ultimii zece ani (Patric & De Laune, 1990; 
Shirley Siluk Gregory, 2008) si fapt ce pare sa se confirme prin rezultatele 
obtinute langa peretele de sare si la nivelul de 30 cm de la „oglinda apei” din 
lacul sarat subteran (Mina Terezia). 

Nu au fost constatate gaze toxice în cantităti detectabile, desi există o usoară 
acumulare de hidrocarburi. Sursa lor ar putea fi legata de utilizarea in perioada de 
amenajare a salinei, in intervale scurte de timp a unor utilaje actionate cu motoare 
termice sau din evaporarea solventilor din vopselele utilizate la rectificarea 
protectiei suprafetelor metalice.

In ceea ce priveste concentratia de gaze poluante, Salina Turda nu prezintă risc 
pentru sanatate.



Concentratia totala de microorganisme in aerul subteran din Salina Turda (minele 
saline Rudolf, Terezia si Ghizela – Stationar, precum si din Galeria Franz Iosif- Sala 
Putului Rudolf), in lipsa turistilor vizitatori, dimineata – dupa 16 ore de la inchiderea 
salinei pentru vizitatori, a fost constatata in limitele 8 – 104 / m3 cu variatii in 
dependenta de  locatie, inaltime de la „solul salin” / „podea” si de mediul de cultura 
care a fost utilizata pentru insamantare, deci o concentratie extrem de mica, in 
limitele parametrilor unei sali de operatii.

In vederea utilizarii inovative a factorilor potential terapeutici de mediu din aceasta 
salina, in sanatate si turism balneoclimateric, se poate spune ca Salina Turda 
prezinta din punct de vedere al radioactivitatii caracteristici deosebite, ce pot fi 
utilizate in scopuri speleoterapeutice si turism balneoclimatic, reprezentand un 
mediu foarte curat, nealterat si necontaminat de alte activitati umane 
industriale, care preintampina producerea cosmogonica de impuritati radioactive :

Fondul narural de radiatii (doza gamma) in mina salina, acesta este de cateva zeci 
de ori mai mic (0,002 – 0,004 µSv/h) decat la suprafata salinei (0,187 µSv/h).

Masurari alfa – beta globale probe de sare : activitate minim detectabila (AMD) la 
alfa – 0,0176 Bq  - 2,88 Bq/Kg, AMD la beta – 0,193 Bq – 31, 61 Bq / Kg.

Rezultatele masurarilor de radon (Rn) au variat intre 6,9 Bq/m³ +/-0,39 si 12,0 
Bq/m³ +/- 0,75, cele mai mici valori fiind constatate in Mina Terezia – Lac 
Ponton, Mina Rudolf – zona supraveghere langa amfiteatru si Mina Ghizela –
Stationar, in comparatie cu datele la suprafata (13,6 Bq/m³ +/-0,87); cand 
ventilatia este functionala, valorile concentratiei de Rn, in punctele de 
masura, scad semnificativ.



In baza studiului de mediu subteran din diferite mine / galerii ale Salinei Turda, 
prezentei si calitatii unor componenti, inclusiv factori cu potential terapeutic, au fost 
elaborate trei regimuri de cura speleoterapeutica experimentala pentru Wistar rats 
maturi si imaturi cu A.B. indus.

Pe toata perioada curei de speleoterapie in loturile experimentale de WR, nu au avut 
loc decesuri, starea clinica dupa 8-10 proceduri speleoterapeutice (ST) fiind imbunatatită 
(animalele au fost linistite, expiratia preponderent „normala”) . Dupa 18 – 19  proceduri
ST experimentale la Wistar rats maturi cu astm bronsic experimental si dupa 15 – 16 
proceduri ST experimentale la animalele de laborator respective tinere nu au fost 
semnalate simptome clinice  (iritabilitate si agresiune marita, expiratie prelungita) 
caracteristice primelor zile de dupa sensibilizare.

La WR sensibilizati maturi si tineri in comparatie cu datele obtinute la cei din 
Lotul „de referinta” supusi curei experimentale de speleoterapie, indiferent de vârsta 
animalelor si a regimului de speleoterapie aplicat a fost constatată scaderea 
numărului de eozinofile în sânge, scaderea sintezei de α-1 globuline, tendinta de 
crestere a nivelului de β-globuline in serul sangvin, precum si tendinta de 
normalizare a nivelului γ-globulinei (la animalele tinere). 

Cura de speleoterapie in Salina Turda induce o normalizare a parametrilor 
echilibrului hidroelectrolitic şi a funcţiei mineralocorticoide a glandelor 
suprarenale, cu un răspuns mai accentuat din partea animalelor tinere faţă de cele 
adulte. 

Analizand volumul de apa ingerat zilnic in timpul curei de speleoterapie de catre 
fiecare WR din loturile experimentale se observa o tendinta de uniformizare a 
valorilor incepand cu ziua a14-a de speleoterapie la un volum de apa ingerata de 
6.2±0.6 mL/animal, tendinta de uniformizare denotand incheierea  procesului de 
adaptare a functiei renale si echilibrului hidric la mediul subteran salin, acest 
proces adaptativ fiind mai bine corelat cu durata tratamentului la animalele tinere supuse 
curei ST.



Foto 63-64 -de C.Munteanu - INRMFB.  Wistar rats cu astm bronsic indus experimental la procedura de 
speleoterapie in Salina Turda

Foto 65-66 - de H. Ananie - Salina Turda si ProTV Turda.  Wistar rats cu astm bronsic indus experimental 
la procedura de speleoterapie in Salina Turda.



Analizele microscopice ale fibroblastelor pulmonare din culturile primare in 
vitro relevã o regenerare celulară după expunerea animalelor la mediul subteran 
din Salina Turda, comparativ cu morfologia celulelor din culturile provenite de la 
şobolani sensibilizaţi cu ovalbuminã dar fara speleoterapie. Observaţiile morfologice 
sunt confirmate de analiza electroforetică, care demonstrează prin creşterea 
expresiei unor proteine şi a nivelului total de proteine din omogenatul celular 
dupã expunerea animalelor ovalbumin-sensibilizate la mediul din Salina Turda, 
fiind astfel inversate procesele morfopatologice ale fibroblastelor pulmonare din culturã.

Rezultatele evaluarii concentratiei de fagocite si ale testului NBT constata 
efectul pozitiv al speleoterapiei in Salina Turda, prin aplicarea regimurilor de 
speleoterapie elaborate (R1,R2 pentru WR maturi si R1 – pentru cei tineri) asupra 
organismului Wistar rats din experiment, efect care se evidentiaza prin stiimularea 
procesului de fagocitoza - marirea concentratiei de fagocite PMN in sange si 
activarea funcţiei bactericide oxigen dependente a granulocitelor PMN – mai 
eficient la Wistar rats tineri cu patologia respectiva indusa, ceea ce permite a 
considera efectul de activare a rezistentei nespecifice antiinfectioase si 
antiinflamatoare a organizmului animal din experiment.

Inhibitia sistemului imunitar limfocitar la nivelul proprietatii functioanale 
blasttransformatoare a populatiei de limfocite-T, existentă la WR sensibilizati (WR 
cu A.B. experimental),  dupa cura experimentala de speleoterapie in Salina Turda , 
la WR maturi si indeosebi la WR tineri / imaturi, s-a normalizat,  rezultatul indicand 
cresterea imunitatii celulare a organismulu si prezenta efectului imunostimulator 
la nivelul functiei de activare a LimfocitelorT.



A mai fost semnalat efectul pozitiv al curei experimentale de ST in Salina Turda,
indeosebi Regim 2, asupra proceselor imunopatologice din organismul WR, in special asupra 
mediatorilor proinflamatorii dar si antiinflamatorii si imunostimulatorii, secretati de celulele 
limfocitare T si B, precum si de alte celule la nivel sistemic si local din organism, datele fiind 
reprezentate astfel :  

in rezultatul sensibilizarii WR cu ovalbimina se constata o tendinta de inhibare a secretiei
interleukinei 1 (IL-1), determinata in serul sangvin, aceasta fiind posibil datorata valorii 
procesarii antigenului (ovalbuminei) utilizat pentru sensibilizare de catre macrofage, 
neutrofile si celulele dendrice (celulele care prezinta antigenul respectiv limfocitelor T-
efectoare / helperi), determinand o activitate mai putin sistemica si mai mult locala, 
precum si dezvoltarea inflamatiei pe „calea” alergica, efectul curei experimentale de ST 
fiind de „normalizare” a valorilor IL-1 dupa aplicarea Regimului 1 si 2, ceea ce 
presupune posibilitatea de activare a unor mediatori proinflamatorii si antiinflamatorii;

valorile ridicate ale secretiei de IL-6 si IL-10, precum si tendinta de crestere a nivelului 
de TNF-α, determinate in serul sangvin la WR sensibilizati (animale cu A.B. 
experimental) indica activarea celulelor limfocitare Th1 si Th2 si crearea premizelor 
pentru declansarea activitatii factorilor proinflamatorii si posibil citotoxici, precum si 
dezvoltarea procesului inflamator „tip alergic” iar dupa cura experimentala de ST 
(Regim1) la WR cu A.B. indus, in serul sangvin, s-a constatat micsorarea concentratiei 
de IL-6, desi statistic nesemnificativa, valori mai mari ca cele „de referinta” fiind 
observate la 2/3 din animale de laborator supuse experimentului speleoterapeutic; 
rezultate analogice au fost mentionate �i la evaluarea nivelului de IL-10 si TNF-α, 
mentionandu-se totusi o “normalizare”, desi statistic nesemnificativa, valori ridicate 
pastrandu-se doar la 1-3 din animale respective de laborator, altele fiind la nivelul 
martorilor “de referinta”;

rezultate pozitive mai semnificative au fost obtiunute la WR sensibilizati si supusi 
Regimului 2 de ST experimentala in salina, concentratia de IL-6 si IL-10 in serul sangvin 
fiind micsorata statistic semnificativ iar valori ridicate – intalnite doar la concentratia de 
IL-6 (circa 1/3 cazuri), interleukinele mentionate si citokina TNF-α atingand valori 
similare cu cele la WR martori “de referinta”.



Dupa cum sa mai remarcat, testul de transformare a limfocitelor in blasti sub actiunea 
diferitor antigeni sau substante este un indicator al procesului de sensibilizare a
organizmului si a posibilitatii de dezvoltare a unor reactii toxico-alergice. Din acest punct de 
vedere rezultatele TTLB cu ovalbumina indica dezvoltarea procesului de sensibilizare si mentinerea 
acestuia la loturile WR sensibilizati (loturile martor), care nu au fost supusi curei experimentale de 
speleoterapie.  Raspunsul limfoproliferativ in vitro la ovalbumina, dupa cura experimentala 
de speleoterapie in Salina Turda, a scazut considerabil si statistic semnificativ, indeosebi 
dupa aplicarea Regimului 2 la WR maturi si a Regimului 1 – la animalele respective imature 
din experiment, ceea ce permite a presupune eventualitatea scaderii concentratiei de 
anticorpi – reagine (IgE) si micsorarea  alergizarii organismului.

Sensibilizarea cu ovalbumina efectuata la WR a provocat cresterea nivelului de imunoglobuline 
E (IgE) in serul sangvin si deci dezvoltarea reactiei alergice de tip I cu realizarea patologiei induse –
a astmului bronsic experimental, cura experimentala de speleoterapie in Salina Turda, Regim 2, 
precum si cea la animalele respective tinere / imature supuse Regimului 1, producand efectul de  
scadere a concentratiei IgE, deci de scadere a sensibilizarii organismului si a reactiei 
alergice.

In rezultatul cercetărilor ştiinţifice de mediu subteran salin, medico-biologice asupra 
loturilor de WR cu A.B. indus prin sendibilizarea cu ovalbumina, se constata prezenta în 
Salina Turda a factorilor terapeutici naturali cu potential speleoterapeutic, de utilizare in 
scopuri de sanatate si turism balneoclimatic, acestea prin modelele - regimurile diferentiate 
de speleoterapie elaborate si a rezultatelor studiilor medico-biologice experimentale 
constata efectul speleoterapeutic pozitiv. 

Rezultatele studiului reprezinta baza de date experimentale pentru studiul medico-
biologic, de data aceasta asupra bolnavilor cu astm bronsic / bronsita cronica obstructiva si 
alte boli cronice respiratorii, privitor la efectul speleoterapeutic al Salinei Turda asupra 
subiectilor umani, realizarea metodologiei de cura specifica Salinei Turda, a diferitor 
recomandari metodologice tehnice si medicale, precum si a indicatiilor si contraindicatiilor 
medicale specifice, conform calitatii factorilor terapeutici si statusului patologiei prezente, in 
vederea inaintarii documentatiei necesare pentru obtinerea dreptului de utilizare a salinei in 
scopuri medicale si de turism balneoclimatic. (Regim1)



Galeriile subterane din Salina Praid au fost utilizate în scopul speleoterapeutic pentru pacienţi cu astm 
bonşic începând cu anul 1960 neorganizat, îar din anul 1970 – la suprafaţă în cadrul Dispensarului medical 
local, a fost organizată o secţie medicală pentru copii .

Microclimatul Salinei Praid este determinat de următoarele particularităţile fizico-chimice (constatate în anii 70 
ai sec.XX ; nu există studii de mediu subteran salin actualizate de INRMFB cel puţin în ultimii cinci ani):

•Gradul mare de puritate a aerului - numărul germenilor variează între 180 - 270 germeni/m3 ; 
•Umiditatea relativ ridicată a aerului (conţinutul de vapori): 71% (la intrare în sală 70%), care se menţine în toate anotimpurile, 
indiferent de condiţiile de la suprafaţă; conţinutul favorabil a condensului de vapori;
•Temperatura constantă a aerului - în perioada rece - 15,4 – 16,4 C, iar în perioada de vară - 15,8 C, cu o variaţie maximă de 
numai 0,2 C;
•Viteza redusă a curenţilor de aer - 0,2-0,3 m/sec, independentă de condiţiile atmosferice de afară;
•Aeroionizarea negativă mare - nivelul ionizării variază între 413 ioni/mc şi 580 ioni/mc; ponderea ionilor negativi este 
mai mare în sezonul de vară (radioactivitatea naturală în aerul salinei, exprimat în Ra222, este de 1,5 – 1,9x10-13 Ci, 
valoare care este de 2–3 ori mai mare ca în atmosfera de la suprafaţă);
•Concentraţia de CO2 în aerul din salină - variază între 611 mg/m3 şi 799 mg/m3, un indice de viciere a aerului, este 
mult sub cea admisă pentru spaţiile închise (5 g/m3);
•Cantitatea de ozon - lipsa în aerul salinei;
•Valoarea pH-ului aerului este scăzută (6,5 – 6,9) - contribuie la dezinfectarea aerului şi reducerea florei bacteriene; 
•Presiunea atmosferică a aerului este mare - 734 m/m coloană Hg în octombrie, şi 726 m/m coloană Hg în iunie, factor în 
directă legătură cu variaţia presiunii atmosferice de la suprafaţă.

Ulterior, practicarea speleoterapiei s-a extins în Mina Gh. Doja (B.Palffy, A.Veress, 1972, 1974; 
A.Horvath, 1972) şi a continuat din 1980 la orizontul 50, la 120 m adâncime (faţă de altitudinea considerată 0 
m, de la intrarea în galeria de coastă), obţinând rezultate speleoterapeutice semnificative. Baza de tratament 
şi de vizitare a fost amenajată pe un spaţiu ce însumează o suprafaţă totală de 9.400 m2. 

Tratamentul recomandat bolnavilor includea durata de 2, 3 sau 4 ore/zi petrecute în salină, durată 
stabilită pentru fiecare persoană în parte. Perioada de tratament pentru adulţi este de 16 - 18 zile, iar 
pentru copii de 10 - 12 zile, cu minimum 4 ore/zi. 

Metodologia şi procedurile de speleoterapie, indicaţiile pentru speleoterapie şi mediul subteran cu 
aerosolul salin necesită studiu actualizat conform legislaţiei în vigoare, precum şi dat fiind faptul că la o 
perioadă de circa 5-7 ani de utilizare a galeriilor subterane din minele saline acestea pot să-şi modifice 
parametrii de mediu subteran ca rezultat al efectului factorilor antropici (Iu. Simionka, 1984 ; Iu. Simionca 
şi al. , 2000, 2005).

Camerele subterane sunt dotate cu sistem de iluminat electric. Pentru agrement au fost amenajate locuri de 
joacă pentru copii , locuri pentru odihnă pentru adulţi, o capelă pentru oficierea de evenimente religioase, dotări cu 
caracter sportiv. 



Foto 67 - 70. Galerii pentru tratament şi odihnă, şi capela ecumenică în Salina Praid.



Salina Târgu Ocna (Trotuş). Salina este situată la circa 2 km de oraş, în masivul de sare Vâlcele-
Slătinele, la 240 m adâncime şi a reprezintat in anii 70 – 80 ai veacului XX un factor natural de cură utilizat 
în terapia afecţiunilor respiratorii.

Fosta locaţie în care se făcea tratament speleoterapeutic în anii 1980-1985 a fost închisă din motive 
de securitate minieră şi pentru turism a fost desemnată o altă locaţie cu galerii saline, care urmează a fi
adaptată pentru speleoterapia pacienţilor cu astm bronşic, bronşită cronică şi alte boli cronice respiratorii.
Aceasta baza turistica si de agrement este amenajata de conducerea salinei la Orizontul IX (240 m 
adâncime). Suprafaţa totală a bazei de turism din Mina Trotuş este de 13.000 m2, iar suprafaţa utilă (fără
pilierii de susţinere) este de 8.900 m2 si include terenuri de sport (baschet, mini-fotbal, tenis de câmp, 
tenis de masă), spaţii de joacă pentru copiii (dotate cu leagane, tobogane, maşinuţe electrice). Accesul se 
face pe un plan înclinat, spiralat, de 3,2 km lungime, cu microbuzele Salinei.   

Turistii viziteaza baza turistica sau participa la slujbe religioase în biserica „Sfânta Varvara”, 
amenajată într-una din galeriile salinei. 

Turiştii beneficiază de serviciile unui cadru medical şi ale unui professor de sport, de un cabinet 
medical dotat cu aparatură de specialitate pentru intervenţii de urgenţă şi un salon cu patru paturi.

Foto 72 şi 73. Galerii din Salina Târgu Ocna, adaptate pentru turism şi agrement



Astfel, actualmente în România, în scopuri medicale este utilizată Mina „Unirea” -
Salina Slanic Prahova şi Salina Târgu Ocna (desi, odata cu schimbarea locatiei galeriei
pentru ST, temporar – pana la evaluarea calitatii mediului subteran din noua galerie, 
Salina Tg.Ocna nu poate fi utilizata in scopuri speleoterapeutice). 

Galeriile din Salina Praid , folosite anterior (anii 70 ai sec XX) eficient în scopuri
medicale, acum sunt utilizate preponderent în scopuri turistice şi de “turism
balneoclimatic”. 

In salinele Cacica si Turda, mai rar in Salina Dej, se practică atat turismul “minier”, cat
si “turismul balneoclimatic” . 

De remarcat, ca in minele saline Cacica si Dej, in baza Proiectului 42120/2008 deja
amintit, aprobat in Planul National de CDI-2, incepand cu anul 2009 au fost realizate si 
sunt in curs de derulare o serie de studii multidisciplinare de catre specialisti ai unor
institutii nationale de CDI menite sa evalueze proprietatile curative ale acestora.

La fel, dupa cum s-a mai remarcat, au fost deja finalizate studiile de mediu subteran
salin si cele medico-biologice experimentale in Salina Turda.



HALOTERAPIA INERNAŢIONALĂ CA DESCENDENT AL HALOTERAPIA INERNAŢIONALĂ CA DESCENDENT AL 
SPELEOTERAPIEI ÎN MINELE SALINE. ELEMENTE DE MECANISM SPELEOTERAPIEI ÎN MINELE SALINE. ELEMENTE DE MECANISM 

ŞI EFECT TERAPEUTIC.ŞI EFECT TERAPEUTIC.
Din cele mai vechi timpuri, din vremurile în care omul a înDin cele mai vechi timpuri, din vremurile în care omul a început să exploateze şi să consume sarea, se practică ceput să exploateze şi să consume sarea, se practică 

utilizarea sării în scopuri medicale. Astfel, călugării cunoscânutilizarea sării în scopuri medicale. Astfel, călugării cunoscând în mod empiric efectele aerosolilor salini asupra d în mod empiric efectele aerosolilor salini asupra 
organismului au adus sare din mine pentru pacienţii acordând aceorganismului au adus sare din mine pentru pacienţii acordând acestora posibilitatea să respire aer sărat. stora posibilitatea să respire aer sărat. 

Oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că factorul medicalOamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că factorul medical principal ai microclimatului de salină este compus principal ai microclimatului de salină este compus 
din aerosolii ai clorurii de sodiu în asociere cu valori controldin aerosolii ai clorurii de sodiu în asociere cu valori controlate de  umiditate şi temperatură a aerului din încăpere. ate de  umiditate şi temperatură a aerului din încăpere. 

Metoda aceasta de terapie a fost numita Haloterapie (HT, halMetoda aceasta de terapie a fost numita Haloterapie (HT, halos=(gr) sare) . Haloterapia face parte din os=(gr) sare) . Haloterapia face parte din 
categoria tratamentelor fizice categoria tratamentelor fizice –– nonnon--farmaceutice şi este recunoscuta ca terapie complementară. farmaceutice şi este recunoscuta ca terapie complementară. 

Haloterapia Haloterapia modernămodernă este o metodă de tratament care se bazează pe recrearea în mod aeste o metodă de tratament care se bazează pe recrearea în mod artificial a condiţiilor rtificial a condiţiilor 
de microclimat din saline şi îşi are originea în Spitalul Regionde microclimat din saline şi îşi are originea în Spitalul Regional Zakarpatie de Alergologie (Ucraina) din Solotvino al Zakarpatie de Alergologie (Ucraina) din Solotvino 
(Slatina) cu Secţia Subterană de speleoterapie în Mina nr.8 (ani(Slatina) cu Secţia Subterană de speleoterapie în Mina nr.8 (anii 1975 i 1975 --1977) şi ulterior în  Spitalul Republican 1977) şi ulterior în  Spitalul Republican 
Alergologic (Ucraina) din Solotvino (Slatina) cu Secţia SubteranAlergologic (Ucraina) din Solotvino (Slatina) cu Secţia Subterană de speleoterapie în Mina nr.9, unde pentru primaă de speleoterapie în Mina nr.9, unde pentru prima
dată, în anul 1977 a fost creat un generator de aerosol salin cadată, în anul 1977 a fost creat un generator de aerosol salin care măcina sarea din mină şi o dispersa în aerul re măcina sarea din mină şi o dispersa în aerul 
subteran dintrsubteran dintr--o cameră săpată special în stratul salin din galeriile secţiei ro cameră săpată special în stratul salin din galeriile secţiei respective de speleoterapie. Pacienţii cuespective de speleoterapie. Pacienţii cu
astm bronşic erau trimişi de medicul de gardă din Secţia astm bronşic erau trimişi de medicul de gardă din Secţia ssubterană de speleoterapie pentru inhalaţii suplimentareubterană de speleoterapie pentru inhalaţii suplimentare
de aerosol salin în camera cu generatorul de aerosol.de aerosol salin în camera cu generatorul de aerosol.

În anii 1980 În anii 1980 –– 1982, în baza unui brevet, obţinut de1982, în baza unui brevet, obţinut de M. Torochtin şi colaboratoriM. Torochtin şi colaboratori, o echipă de cercetători ai , o echipă de cercetători ai 
iinstitutului de Blalneologie şi Fizioterapie din Odesa, Filiala Unstitutului de Blalneologie şi Fizioterapie din Odesa, Filiala Ujgorod, împreună cu medici şi alţi specialişti din jgorod, împreună cu medici şi alţi specialişti din 
Spitalul Republican Alergologic din Solotvino Spitalul Republican Alergologic din Solotvino au construit prima cameră de terapie cu aerosol din sarea cu efeau construit prima cameră de terapie cu aerosol din sarea cu efect ct 
curativ Solotvino (Slatina) aeroionizat suplimentar şi care a prcurativ Solotvino (Slatina) aeroionizat suplimentar şi care a primitimit denumirea “Ionotron”.denumirea “Ionotron”. Ulterior, acest tip de Ulterior, acest tip de 
camere “Ionotron” au fost construite în diferite centre alergolocamere “Ionotron” au fost construite în diferite centre alergologice regionale şi oraşe din Ucraina, precum şi în gice regionale şi oraşe din Ucraina, precum şi în 
cadrul unui nou Centru de recuperare respiratorie cadrul unui nou Centru de recuperare respiratorie prin haloterapie prin haloterapie din Ujgorod (Ucraina, Zakarpatie).   din Ujgorod (Ucraina, Zakarpatie).   

Cea mai mare parte din Cea mai mare parte din studiile dedicate realizării dispozitivelor de haloterapie a fosstudiile dedicate realizării dispozitivelor de haloterapie a fost efectuată în Sanktt efectuată în Sankt--
PPetersburg,  de Aeromed Ltd, şi de Arsenal Designetersburg,  de Aeromed Ltd, şi de Arsenal Design, unde î, unde în 1980, au început să construiască prima n 1980, au început să construiască prima 
halocameră din lume (halochambers) ca dispozitiv de recuperare şhalocameră din lume (halochambers) ca dispozitiv de recuperare şi recreaţie , care apare în anul 1984 i recreaţie , care apare în anul 1984 
((autor autor P.Gorbenko, 1984) ca o cameră pereţii căreia şi podeaua au fost P.Gorbenko, 1984) ca o cameră pereţii căreia şi podeaua au fost “căptuşiţi” cu sare adusă din Solotvino“căptuşiţi” cu sare adusă din Solotvino
(Ucraina).  (Ucraina).  În anul 1985 tot în SanktÎn anul 1985 tot în Sankt--Petersburg este construită prima Halocameră clinicoPetersburg este construită prima Halocameră clinico--experimentală utilizatăexperimentală utilizată
atât pentru pacienţi căt şi pentru studii experimentale referitatât pentru pacienţi căt şi pentru studii experimentale referitor la efectul terapeutic al acesteiaor la efectul terapeutic al acesteia (P.Gorbenko,1985)(P.Gorbenko,1985)



Ulterior, au fost făcute diferite încercări de modelare a micoclimatului de mine saline, în special pe bază de 
sare din Solotvino (Ucraina)  şi alte minerale.   În anul 1990 a fost brevetată metodologia de haloterpie 
(P.Gorbenco şi al., 1990) iar în anul 1991 Ministerul Sănătăţii din URSS a aprobat Metodologia de Haloterapie 
“Haloterapia în terapie şi profilactică” şi Recomandările Metodologice “Haloterapia în terapia bolilor alergice 
respiratorii” elaborate de P.Gorbenko şi coautori (1991). În anul 2005 a fost brevetată şi patentată “Halocamera 
cuanto-energetică P.P.Gorbenko” în Rusia. În ultimii zece ani au mai fost aprobate trei brevete şi un patent privitor 
la Halocamere (Rusia, Germania, SUA). 

Metoda de haloterapie este brevetată şi în SUA (Method of delivering halotherapy. Aut.: Vinogradov, Valentin 
(Moscow, RU) şi Dirksing, Robert S. (Cincinnati, OH), 1999).

În Perm (Ural, Rusia),  au fost obţinute două brevete dedicate “Camerei climatice” prin care s-a realizat 
“Camera climatică” pentru haloterapie în baza minereului silvinit, compus din sare gemă, sare de potasiu şi alte 
componente chimice , extrasă din Mina de potasiu Berezniki (V.G.Barannikov şi al., 1984; V.A.Startcev şi al., 
1991, Patent, 1993).  

În anul 1982 un colectiv de autori din Institutul medical şi cel politehnic din Perm, Rusia a propus „Camera 
microclimatică”  pentru tratamentul pacienţilor cu boli alergice respiratorii, care includea un salon din sare, uşă 
ermetică, ventilaţie, regulator de presiune, dozator de oxigen, dozator de bioxid de carbon, filtru pentru particule 
de sare, absorbant de zgomot. Grosimea peretelui de sare – circa 60 cm . În Perm (Ural, Rusia),  au fost obţinute 
două brevete dedicate “Camerei climatice” prin care s-a realizat “Camera climatică” pentru haloterapie în baza 
minereului silvinit, compus din sare gemă, sare de potasiu şi alte componente chimice , extrasă din Mina de 
potasiu Berezniki (V.G.Barannikov şi al., 1984; V.A.Startcev şi al., 1991, Patent, 1993). 

În anul 1989 PO « Silvinit » construieşte prima Cameră climatică din silvinit în or. Solikamsk, regiunea Perm 
iar în anul 1992 – prima Cameră speleoclimatică din silvinită microclimatiică pentru copii, alcătuită din două 
saloane – în Sanatoriul pentru copii « Rosinka » al PO « Uralkalii » (Верихова Л.А., Малявин А.Г., Барсукова 
В.А., 1994). În Camera climatică este creat un microclimat cu următorii parametri : temperatura aerului - 17-21С; 
umiditatea relativă - 45-75 %; viteza aerului - 0,01-0,1 m/sec. (pentru aerisire – se întroduce 4,5-5 m3/(oră-
persoană aer); concentraţiia de aeroioni negativi - 1000  - 2500 е/cm3; concentraţia de microorganisme – nu mai 
mare ca 1000 ufc/m3; concentraţia de microparticule saline cu mărimea de la 0,3 mкm - не nu mai puţin ca 5000/l; 
timpul de funcţionare a camerei – nu mai mult ca 30 minute.

Nivelul radiaţiei beta şi gama – asemănător minei saline de potasiu iar concentraţia de radiaţie alfa – la 
nivelul normei pentru locuinţe.



Un alt tip de speleocameră pentru copii a fost construită de Institutul de chimie tehnică a Academiei de Ştiinţă 
din Rusia, elaborată de un colectiv de autori (O.P.Ipanova şi al, 1993) , coordonaţi de membru-corespondent al 
Academiei de Ştiinţă, Prof., Dr. V.S. Kliatckina în Sanatoriul-profilactoriul PO „Motorostroiteli” din Perm. Această 
speleocameră este construită din silvinită granulată realizată în formă de placă . Ulterior plăcile de silvinit au fost 
utilizate pentru pereţi . 

În anul 1994 G.Fainburg a propus realizarea unui complex din speleocamere unite prin aerul curativ cu sălile 
de gimnastică sau de joc din şcoli şi grădiniţe de copii. Complexul a fost realizat în Liceul Nr.1 din Perm 
(G.Fainburg şi al., 1996). În baza unor colaborări cu Clinica Medicală din Ramat-ha-Şarone (Israel) cercetătorii 
ştiinţifici din Perm au elaborat şi aptobat diferite metode de speleoclimatoterapie şi terapie în Camere climatice din 
silvinit (G.Fainburg şi al., 2003). 

În general, prin natura construcţiei sale incinta haloterapeutică prezintă următoarele caracteristici constructive 
şi de ordin terapeutic:

•zidirea brichetelor de sare pe verticală, metodă datorită căreia suprafaţa de contact a sării cu aerul este mai 
mare decât într-o salină naturală ;
•lipsa aproape totală a curenţilor de aer în interiorul Camerei – Halo;
•alveolă de aer curat ;
•realizarea circulaţiei forţate a aerului prin pereţii de sare ;
•cantitate de aerosoli salini între minimum de 7 mg/m3 - maximum de 37 mg/m3 ;
•porozitatea controlată a suprafeţelor construite;
•temperatura constantă este strict controlată digital, între limitele confortului termic, de 18º C - 24º C, fără 
variaţii bruşte ;
•valorile umidităţii relative (RH) de preferat menţinute în limitele de 45 % - 75 %;
•sistem automat de regenerare rapidă a atmosferei terapeutice, inclusiv generator de ceaţă salină pentru re-
amorsare microclimat ;
•sistem automat de ventilare şi filtrare, cu control automat al temperaturii aerului proaspăt ;
•Halocamera prezintă confort, siguranţă şi igienă, dotări specifice pentru petrecerea timpului în mod util (TV, 
calculator, Internet, diverse jocuri - remy, şah, table etc., lecturarea diferitelor ziare şi reviste etc)
•loc de joacă în sare pentru copiii, cu diferite jucării din lemn etc.



Pentru construcţia camerelor de haloterapie, celor climatice etc. este absolut necesar realizarea aerosolului 
salin din microparticule saline care să poată pătrunde adânc în căile respiratorii.

Aerosolii în general şi cei salini în particular, se definesc ca fiind microparticule aflate în suspensie într-un 
mediu gazos, respectiv atmosfera; pot fi microparticule solide, lichide sau gazoase. Prezenţa lor în atmosferă 
poate fi determinată de evaporare, dizolvare superficială, prin acţiune mecanică, prin acţiune chimică, diverse 
emanaţii (vulcanice, oceanice şi a suprafeţelor de ape continentale, implicit emanaţiile determinate de activitatea 
antropică). Aerosolii au diametre cuprinse între 0 - 10 microni şi pot rămâne în atmosferă de la câteva ore până la 
perioade de ordinul zilelor, săptămânilor sau chiar anilor. Durata de plutire este condiţionată de umiditate, 
temperatură, mişcarea aerului, variaţiile de presiune, efectele razelor solare, turbiditate, etc. Aceste microparticule 
"plutesc" datorită ciocnirii repetate cu moleculele de aer, moleculele de apă din atmosferă, a anumitor interacţiuni 
electrochimice. 

Microparticule aerosolizate mai mari de 10 microni in diametru sunt prinse si eliminate de microcilii din 
traectul respirator superior. Aerosolii  cu diametru intre 5si 10 microni ajung pana in trahee si in regiunea centrala 
a bronhiilor. Doar particulele mai mici de 5 microni patrund pana in adancul plamanilor. Pentru a obtine efecte prin 
haloterapie sunt necesare doar cateva miligrame de sare acestea nereprezentand niciun risc pentru pacientii 
hipertensivi. Deci nu este nici o îngrijorare cu privire la posibilitatea unui aport excesiv de sare în perioada 
haloterapiei. 

Particulele de dimensiuni extrem de mici, fiind dozate mai lent, sunt mai puţin susceptibile de a provoca un 
răspuns hiperreactiv la pacienţii cu astm. Pariculele fiind higroscopice, pot să crească în volum depozitându-se în 
zona centrală a traheei şi bronhiilor. Studiile au arătat că particulele umede de sare din soluţiile saline 
hipertonicee au efect benefic la pacienţii cu fibroze cistice (Warkand McDonald, 2004). Un parametru semnificativ 
al HT este faptul posibilitîţii de producere a microparticulelor cu mărimea mai jos de 2.5 microni. 

În conformitate cu datele mai multor autori, menţinând temperatura de cameră în apropiere de 18-24 ° C şi 
umiditatea relativă în jur de 50% se poate obţine rezultate mai bune de tratament . Dispozitivele existente pot fi 
setate să emită diferite sume de microparticule de sare, de exemplu, patru nivele de la 1 la 16 mg / m³, 
monitorizat de un dispozitiv de numărare a microparticulelor. 

Un alt parametru ce prezintă interes este numărul de particule încărcate electric negativ, acesta fiind 
constatat la 6-10 NK / m³ (Cervinskaya, 2002). Autorul a susţinut că microparticulele uscate de sare   au o energie 
de suprafaţă mai mare decât cele umede şi deci au un mai mare impact asupra pereţilor căilor respiratorii.  

Mulţi autori susţin că particulele încărcate negativ (cuplate cu cele radioactive, emisiile provenite de la 
potasiu-40 (in “camerele climatice” din silvinit) şi minuscule fractiuni de alte elemente în silvinite, reprezentând 
masa de aeroioni negativi  contribuie la efectul benefic al haloterapiei.



Aerosolul salin natural (din minele saline) sau artificial din camerele de haloterapie şi cele climatice cu silvinit  
dehidratează celulele microbiene şi distruge structura albuminică a acestora. Particule mici de sare aderă la 
celulele microbiene, fiind higroscopice şi formând un precipitat. Astfel,  microorganismele patogene dispersate în 
aerosolul salin sunt distruse (Iu. Simionka, 1984, 1985, 1993) , ce se întâmplă şi pe tot parcursul tractului 
respirator după aplicarea speleoterapiei în minele salina sau in camera de haloterapie (Iu. Simionka, 1984, 1985, 
1993 ; A. Chervinskaya şi Zilber, 1995). 

Cercetătorii americani au descoperit că H. influenzaea, şi Str..pneumoniae-reprezentanţi patogeni ai microflorei 
tractului respirator la pacienţii cu bronşite cronice, sunt foarte sensibile la soluţile hipertonice de sare (Rein şi 
Mandell, 1973). Prezinta interes faptul că aceste microorganisme, precum şi Staph.aureus se adaptează la 
condiţiile căilor respiratorii ale pacienţilor cu astm bronşic şi bronşite cronice obstructive păstrând o componentă 
antigenică similară cu cea a mucoasei căilor respiratorii, deci pot provoca dezvoltarea nun umai a procesului 
infecţios inflamator dar şi a celui alergic (Iu. Simionka şi al. 1977 ; Iu. Simionka, 1984). De remarcat, ca 
concentraţia acestor microorganisme se micşorează semnificativ atât după dispersarea în mediul cu aerosol salin 
(din minele saline sau in cel produs artificial) cât şi în căile respiratorii şi sputa pacienţilor supuşi curei de 
speleoterapie în mina salină cu aerosol bogat in microparticule de sare ( Iu. Simionka şi al.  1977 ; Iu. Simionka, 
1984, 1985, 1993). Stabilizarea microflorei normale al organismului în căile respiratorii duce la o reducere a 
procesului inflamator, se observă activarea macrofagelor alveolare, iar numărul de celule imune se normalizează. 
Depunerile microparticulelor de sare în căile respiratorii reduc vâscozitatea mucusului şi restabilesc transoprtul 
mucociliar normal care elimină acest mucus, agenţii patogeni, precum şi resturile acestora din căile respiratorii. 
La unii pacienţi cu bronşite cronice, se observă tuse din ce în ce mai frecventă în timpul tratamentului . Astfel 
bronhiolele sunt curăţate şi funcţiile acestora restabilite, după care pacientul prezintă o ameliorare generală.  
Lipsa relativă de alergeni şi microorganisme în aer şi aerosol la fel contribuie la îmbunătăţirea stării clinice a 
pacienţilor prin lipsa de elemente sensibilizatoare şi duce la activarea procesului de desensibilizare a organismului 
uman.

Haloterapia implică atât inhalarea aerosolilor salini prin căile respiratorii, cât şi absorbţia acestora prin 
intermediul pielii, pielea fiind considerată al doilea organ de respiraţie al corpului. 

Datorită fenomenului de difuzie, aerosolii salini se răspândesc relativ uniform în atmosfera interioară a incintei 
haloterapeutice, fiind în permanenţă combinaţi cu particulele de apă, ce formează umiditatea relativă. 

Expunerea corpului şi implicit a suprafeţei pielii în această atmosferă, determina depunerea, apoi absorbţia 
ionilor salini prin capilarităţile pielii şi transportarea lor prin lichidul interstiţial şi sangvin în ţesuturi, până la nivel 
celular. 



Unele studii clinice efectuate în diferite centre de haloterapie:

1). 124 de pacienţi cu vârsta cuprinsă între 16-62, cu diferite boli cronice pulmonare (87-de astm 
bronşic; 26-bronşite cronice; 6-bronchiectasis; 5-fibroza chistica au fost supuşi tratamentului în 
halocameră, cu adaos de muzică şi un video show (A.Chervinskaya şi Zilber, 1995). Ei au primit 12-25 de 
sesiuni câte o oră în fiecare zi. Lotul de control a fost alcătuit din 15 pacienţi care au fost supuşi la 10 de sesiuni 
de muzică pe zi, cu video show într-o cameră obişnuită. Pacienţii din ambele grupuri au primit diverse 
medicamente nespecifice (corticosteroizi, bronchodilatori) în timpul halotherapiei. Probele funcţionale cu 
bronhospasmolitice  nu au fost modificate semnificativ, dar toţi pacienţii au raportat că se simt mai bine după HT. 
Autorii au remarcat efectul terapeutic pozitiv şi prelungit al HT pe o perioadă de 3 – 12 luni.. După cură cei mai 
mulţi pacienţi (60%) nu au folosit medicamente şi nu s-au adresat medicului după sfat. 

2). Cercetatori din Perm au descris rezultatele obţinute într-o halocameră din silvinit (35,8% clorură de 
potasiu; 63,2% clorură de sodiu, 0,6% clorură de magneziu, 1,8 % calciu sulfat şi 3,8% reziduu mineral -
carbonat-argilă) ( Krasnostein et al., 1999). Curei de haloterapie în camere cu silvinit pe o perioadă de 14 
zile (total circa 12 ore) au fost supuşi 75 de pacienţi cu astm bronşic uşor sau moderat, variind între 18 la 
55 de ani. 

În halocameră (speleochamber), media emisiilor gama a fost egală cu 16.0 microrem / oră; în camera de 
control, 13.0 microrem / oră. În halocameră au fost, în medie, 38 de particule beta per cm suprafaţă ; în camera de 
control - 0. În speleochamber activitatea radonului a fost în medie 56 becquereli / m³; în camera de control - 40. 

După cura de haloterapie 66 pacienţi (88%) au avut un rezultat favorabil, inclusiv un declin în dyspnea, 
îmbunătăţirea parametrilor imunologici, precum şi un rezultat mai bun al testelor funcţionale respiratorii ; 5 pacienţi 
au fost retraşi din studiul clinic, inclusiv 2 pentru că a crescut nivelul de infundări nazale şi 3- pentru că a crescut 
dyspnea ; la 5 pacienţi nu a fost constatat beneficiul HT. La 26,6% pacienti au fost semnalate discomfort, dureri 
de cap, presiune arterială ridicată, şi numai în timpul primelor 2 – 3 zile. 

Pacienţii trataţi cu succes nu au prezentat simptome negative de boală timp de 1 – 4 luni. 

3). În alt studiu cercetatorii au testat 188 de pacienţi cu astm bronşic, bronşită, şi mucoviscidoză 
[fibroza chistica] şi 49 pacienţi din lotul placebo (Chervinskaya, AVetal., 2002) .Un număr de 104 pacienţi din 
grup au primit tratament de 12-20 de sesiuni de terapie a câte 60 de minute in halocameră; 84 de pacienţi au fost 
supuşi la 12-20 sesiuni de haloterapie de la un dispozitiv de inhalare a câte 15 minute. La pacienţii investigaţi nu 
au fost observate diferenţe semnificative în rezultatele haloterapiei între aceste două metode. La 85% din grupul 
de tratament au fost obţinute rezultate pozitive, în timp ce în grupul de control – doar la 15% .  La pacienţii cu 
vâscozitate crescută de mucus la a 7-ea zi de haloterapie a fost constatată o creştere a cazurilor de tuse, starea 
cărora s-a îmbunătăţit până la sfârşitul curei.



PREZENTAREA UNOR CENTRE DE HALOTERAPIE :
Spitalul de Reabilitare din Palanga (The Palanga Rehabilitation Hospital ) , situat în partea de nord a or. 

Palanga , pe coasta Baltică include în metodele de terapie următoarele : fizioterapia, psihoterapia, dietoterapia, 
haloterapia şi kinetoterapia.

În Ontario, Otawa, Canada, haloterapia este utilizată pentru pacienţii maturi şi copii bolnavi de boli
cronice respitratorii, alergii, infecţii virale şi bacteriale. Haloterapia este folosită în insituţie medicală – Clinica
de speleoterapie (The Spelotherapy Clinic), care posedă mai multe camere haloterapeutice. Toţi parametrii
camerelor de haloterapie sunt monitorizaţi prin microprocesor.  Sunt recomandate 12-25 sesiuni de haloterapie a 
câte 60 min. fiecare pentru adulţi şi 45 minute pentru copii. Haloterapia constă din : 

ionhalaţii de aerosol salin dispersat în Camera de haloterapie. 
Inhalaţii a extractelor din plante
Irigaţii saline ale sinusilor.
Haloterapia este monitorizată de Serviciul medical local, care eliberează licenţe pentru practicarea acesteia.  

Eficacitatea haloterapiei variază între 75 şi 85%.

Foto. 92. Haloterapia în “The 
Speleotherapeutic Clinic”, Ontario, Canada

Foto 93. Camera de haloterapie şi generator de 
aerosol salin în Vilnius, Lithuania, UAB "Halomed"



Halocamera quantică-energetică P.P.Gorbenco (2003), Sankt – Petersburg, Rusia

Foto 94,95,96 şi 97. Proceduri de haloterapie în Halocamera quantică-energetică P.P.Gorbenco 
(2003) şi birou (office) de întreprindere în formă de halocameră.



PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A HALOTERAPIEI ÎN ROMÂNIA.PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A HALOTERAPIEI ÎN ROMÂNIA.
După cumDupă cum ss--a mai menţionat, reproducereaa mai menţionat, reproducerea mediuluimediului subteransubteran dindin salinelesalinele cucu proprietăţiproprietăţi terapeutice este terapeutice este un un 
domeniu nou, descendent din speleoterapia în minele saline şi sedomeniu nou, descendent din speleoterapia în minele saline şi se numeşte „Haloterapie” sau numeşte „Haloterapie” sau 
„microclimatoterapie”.  Realizarea unor Halocamere sau Camere cl„microclimatoterapie”.  Realizarea unor Halocamere sau Camere climatice cu microclimat apropiat de cel din imatice cu microclimat apropiat de cel din 
minele saline se face în baza unor brevete sau patente existenteminele saline se face în baza unor brevete sau patente existente în unele ţări din Europa, precum şi în SUA, în unele ţări din Europa, precum şi în SUA, 
Germania şi Canada. Germania şi Canada. 
Este stabilit faptul, că nu toate salinele şi peşterile posedă pEste stabilit faptul, că nu toate salinele şi peşterile posedă proprietăţi terapeutice sau de turism roprietăţi terapeutice sau de turism 
balneoclimatic. Realizarea unor astfel de construcţii ca „salinebalneoclimatic. Realizarea unor astfel de construcţii ca „salinele artificiale” necesită studii complexe şi le artificiale” necesită studii complexe şi 
competente în domeniu şi o bază tehnicocompetente în domeniu şi o bază tehnico--ştiinţifică. ştiinţifică. 
Problematica simulării / modelării unor factori terapeutici natuProblematica simulării / modelării unor factori terapeutici naturali de mediu subteran (din saline, peşteri) rali de mediu subteran (din saline, peşteri) 
pentru realizarea unor modele de saloane speleoterapeutice sau dpentru realizarea unor modele de saloane speleoterapeutice sau de haloterapie la suprafaţă cu mediu e haloterapie la suprafaţă cu mediu 
artificial si cu proprietati potential curative, ce vor putea fiartificial si cu proprietati potential curative, ce vor putea fi utilizate in zonele lipsite de acesti factori, în spitale, utilizate in zonele lipsite de acesti factori, în spitale, 
staţiuni balneare etc., prezintă o noutate în ţară, cu caracter staţiuni balneare etc., prezintă o noutate în ţară, cu caracter de noutate în Europa şi de o complexitate mare. de noutate în Europa şi de o complexitate mare. 
În România sunt construite circa 17 „saline artificiale” în mai În România sunt construite circa 17 „saline artificiale” în mai multe localităţi, acestea fiind preponderent lipsite multe localităţi, acestea fiind preponderent lipsite 
de drepturi de autor. Trebuie de recunoscut, că publicaţiile dinde drepturi de autor. Trebuie de recunoscut, că publicaţiile din presă şi reclamele TV despre aceste „saline presă şi reclamele TV despre aceste „saline 
artificiale” din ţară indică faptul că la construcţia acestora nartificiale” din ţară indică faptul că la construcţia acestora nu au fost utilizate brevetele şi patentele existente u au fost utilizate brevetele şi patentele existente 
în domeniu conform legislaţiei în vigoare, precum şi nu au fost în domeniu conform legislaţiei în vigoare, precum şi nu au fost efectuate studii complexe şi multidisciplinare în efectuate studii complexe şi multidisciplinare în 
vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru utilizarea acestvederea obţinerii informaţiilor necesare pentru utilizarea acestora în scopuri „speleoterapeutic”, „de ora în scopuri „speleoterapeutic”, „de 
haloterapie” , „de salinoterapie”, „de balneologie” , „turism” ehaloterapie” , „de salinoterapie”, „de balneologie” , „turism” etc. , adică în scopuri medicale. tc. , adică în scopuri medicale. 
Referitor la utilizarea Haloterapiei în România este de menţionaReferitor la utilizarea Haloterapiei în România este de menţionat faptul, că deşi ţara este împânzită de diferite t faptul, că deşi ţara este împânzită de diferite 
aşa zise “saline artificiale”, există şi autori  (A.Costa, N.Romaşa zise “saline artificiale”, există şi autori  (A.Costa, N.Roman şi I.Sandu) care au obţinut  acte  justificative an şi I.Sandu) care au obţinut  acte  justificative 
(certificat, brevet) de la OSIM pentru realizările proprii în do(certificat, brevet) de la OSIM pentru realizările proprii în domeniu.meniu.
În Raportul Final al Proiectului „Studii de cercetareÎn Raportul Final al Proiectului „Studii de cercetare--dezvoltare în vederea elaborării unor soluţii noi de corecţie dezvoltare în vederea elaborării unor soluţii noi de corecţie 
a modificărilor statusului imun la pacienţii cu astm bronşic pria modificărilor statusului imun la pacienţii cu astm bronşic prin utilizarea speleoterapiei în mediul subteran din n utilizarea speleoterapiei în mediul subteran din 
unele saline cu factori curativi„ , Nr.441 , Programul VIASANunele saline cu factori curativi„ , Nr.441 , Programul VIASAN--20042004 din Planul Naţional de Cercetare, din Planul Naţional de Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare, paragraful  „recomandări atât de ordin meDezvoltare şi Inovare, paragraful  „recomandări atât de ordin medical cât şi legate de utilizarea corectă şi dical cât şi legate de utilizarea corectă şi 
eficientă a factorilor de mediu subteran salin cu proprietăţi teeficientă a factorilor de mediu subteran salin cu proprietăţi terapeutice” rapeutice” este definiteste definit : „VIII.4. De neacceptat, : „VIII.4. De neacceptat, 
aşa zisele „ture turistice” de câteva ore în salină cu loturi deaşa zisele „ture turistice” de câteva ore în salină cu loturi de turişti în care sunt bolnavi cu astm bronşic sau turişti în care sunt bolnavi cu astm bronşic sau 
BPOC şi alte boli, acest tip de „turism” fiiind de fapt o tratarBPOC şi alte boli, acest tip de „turism” fiiind de fapt o tratare speleoterapeutică neorganizată în condiţii e speleoterapeutică neorganizată în condiţii 
subterane neinvestigate sau cu investigaţii microclimatice de tisubterane neinvestigate sau cu investigaţii microclimatice de tip „screening” efectuate cu zeci de ani în urmă. p „screening” efectuate cu zeci de ani în urmă. 
Din acest punct de vedere, la fel sunt de neacceptat aşa zisele Din acest punct de vedere, la fel sunt de neacceptat aşa zisele „saline arificiale” apărute pe teritoriul „saline arificiale” apărute pe teritoriul 
României, care nu sunt rezultat al unor studii complexe similareRomâniei, care nu sunt rezultat al unor studii complexe similare sau brevete. În aceste cazuri trebuie să fie sau brevete. În aceste cazuri trebuie să fie 
aplicată Legea 343 / 2002 şi HG 1154 / 2004 dedicate activităţiiaplicată Legea 343 / 2002 şi HG 1154 / 2004 dedicate activităţii în domeniul recuperării medicale, terapiei în domeniul recuperării medicale, terapiei 
fizice şi balneoclimatologică „. fizice şi balneoclimatologică „. 
Conform Proiectului de CDI „Studiu complex medicoConform Proiectului de CDI „Studiu complex medico--biologic in vederea utilizarii inovative a factorilor biologic in vederea utilizarii inovative a factorilor 
potential terapeutici de mediu din saline si pestera in sanatatepotential terapeutici de mediu din saline si pestera in sanatate si turism balneoclimatic; soluţii de modelare a si turism balneoclimatic; soluţii de modelare a 
acestora„ Nr.42120/ 2008, acceptat în Programul Parteneriate 4. acestora„ Nr.42120/ 2008, acceptat în Programul Parteneriate 4. Sănătate, PNCDISănătate, PNCDI--2, Planul Naţional de CDI2, Planul Naţional de CDI--
2, 2, unul din scopurile acestuia prevede elaborarea unor solutii tehnunul din scopurile acestuia prevede elaborarea unor solutii tehnice noi si inovative de simulare artificiala ice noi si inovative de simulare artificiala 
(modelare) a mediului cu parametrii potential curativi de salina(modelare) a mediului cu parametrii potential curativi de salina si pestera, in vederea utilizarii adecvate si pestera, in vederea utilizarii adecvate 
(sigure si eficiente) medicale (sigure si eficiente) medicale -- speleoterapeutice si de turism balneoclimatic la nivel nationalspeleoterapeutice si de turism balneoclimatic la nivel national si international.si international.
La realizarea obiectivelor acestui proiect participă o universitLa realizarea obiectivelor acestui proiect participă o universitate, patru institute de cercetare în diferite ate, patru institute de cercetare în diferite 
domenii şi două instituţii cofinanţatoare domenii şi două instituţii cofinanţatoare –– beneficiari.beneficiari.



În anul 2010 , prin spriginul Consiliului Director al INRMFB, în special a Managerului 
Institutului - Dr. Horia Lăzărescu, au început lucrările de reconstrucţie a cladirii destinate 
realizării “salonului de speleoterapie cu mediu subteran arificial de salină “ şi interiorului 
acesteia conform schemei realizate a circuitelor medicale necesare care urmeaza sa fie 
utilizate la functionarea acestuia , care include “salonul ” propriu zis, spaţii tehnice, spaţiu-
birou pentru asistenta medicală, spaţiu-cabinet pentru medic, garderobă şi alte circuite 
sanitare:

Actualmente, lucrarile de 
reconstructie a cladirii si reconstructia 
spatiului interior al acesteia in vederea 
realizarii spaţiilor pentru salonul 
speleoterapeutic cu mediu artificial si 
parametrii curativi de salina  si circuitele 
medicale necesare pentru buna 
functionare a acestuia sunt finalizate, 
urmand ca in anul 2011 sa fie finalizate 
lucrarile interioare dedicate realizarii 
„salonului” respectiv, în care vor fi 
utilizate principiile de cură şi 
mecanismul speleoterapeutic al unor 
mine saline supuse studiilor.



Vă mulţumesc pentru răbdare,Vă mulţumesc pentru răbdare,
Cu respect,Cu respect,

CPII Dr.b (microbiologie, imunologie) Gheorghe SimioncaCPII Dr.b (microbiologie, imunologie) Gheorghe Simionca

Pe parcursul anilor 1973 Pe parcursul anilor 1973 –– 1998, 20031998, 2003--2010 2010 CPII Dr. Simionca IuCPII Dr. Simionca Iu. a studiat diferiţi factori terapeutici . a studiat diferiţi factori terapeutici 
naturali, printre care din saline şi peşteri localizate în Europnaturali, printre care din saline şi peşteri localizate în Europa (Ucraina, Polonia, Cehoslovacia), a luat a (Ucraina, Polonia, Cehoslovacia), a luat 
cunoştinţă cu centre de speleoterapie şi activitatea acestora dicunoştinţă cu centre de speleoterapie şi activitatea acestora din Austria, Slovenia, Rusia şi Ungaria. n Austria, Slovenia, Rusia şi Ungaria. 

În baza unor contracte de colaborare ştiinţifică aÎn baza unor contracte de colaborare ştiinţifică a efectuat studii de mediu subteran salin în Centrul efectuat studii de mediu subteran salin în Centrul 
de Speleoterapie (Kinga Hospital) din Mina salina Wieliczka Polode Speleoterapie (Kinga Hospital) din Mina salina Wieliczka Polonia, asupra unor peşteri din Slovacia şi nia, asupra unor peşteri din Slovacia şi 
Ukraina, în cadrul Spitalului Regional Zakarpatie şi celui RepubUkraina, în cadrul Spitalului Regional Zakarpatie şi celui Republican Ucrainian de Alergologie lican Ucrainian de Alergologie 
(Solotvino), Institutului de Balneologie şi Terapie fizică din O(Solotvino), Institutului de Balneologie şi Terapie fizică din Odesa, Filiala Ujgorod (Zakarpatie, Ucraina). desa, Filiala Ujgorod (Zakarpatie, Ucraina). 

Autorul în colaborare cu diferiţi specialişti a efAutorul în colaborare cu diferiţi specialişti a efectuat studii microclimatice, microbiologice şi fizicoectuat studii microclimatice, microbiologice şi fizico--
chimice de mediu, precum şi medicochimice de mediu, precum şi medico--biologice experimentale pe loturi de animale de laborator (290 biologice experimentale pe loturi de animale de laborator (290 
animale)  şi asupra 573 bolnavi cu astm bronşic de diferite formanimale)  şi asupra 573 bolnavi cu astm bronşic de diferite forme, 158e, 158-- cu bronşită cronică (inclusiv 70cu bronşită cronică (inclusiv 70--
reconvalescenţi cu arsuri ale căilor respiratorii şi altor părţireconvalescenţi cu arsuri ale căilor respiratorii şi altor părţi ale corpului) în vârstă preponderent de 15ale corpului) în vârstă preponderent de 15--60 60 
ani şi un lot de 55 persoane practic sănătoase de 19ani şi un lot de 55 persoane practic sănătoase de 19--28 ani care au alcătuit Lotul Martor de referinţă. 28 ani care au alcătuit Lotul Martor de referinţă. 
Aceste studii, alături de altele din domeniu, în mare măsură au Aceste studii, alături de altele din domeniu, în mare măsură au fost la baza recunoaşterii activităţii fost la baza recunoaşterii activităţii 
Centrului de Speleoterapie din SolotvinoCentrului de Speleoterapie din Solotvino--Slatina (Maramureşul Istoric, Zakarpatie, Ucraina) ca Slatina (Maramureşul Istoric, Zakarpatie, Ucraina) ca 
semnificativă în cercetarea ştiinţifică a problemelor din domenisemnificativă în cercetarea ştiinţifică a problemelor din domeniu şi a efectului terapeutic, inclusiv de u şi a efectului terapeutic, inclusiv de 
către The Permanente Commission of Speleotherapy UIS UNESCO. către The Permanente Commission of Speleotherapy UIS UNESCO. 

Autorul este participant la 1 Grand şi 9 proiecteAutorul este participant la 1 Grand şi 9 proiecte naţionale de CDI în România, dintre care la 3 în naţionale de CDI în România, dintre care la 3 în 
calitate de director de proiect şi 2 în calitate de responsabil calitate de director de proiect şi 2 în calitate de responsabil de proiect, dintre care 3 de proiect, dintre care 3 –– dedicate dedicate 
problemelor speleoterapiei şi haloterapiei.problemelor speleoterapiei şi haloterapiei.

Este membru al The Permanente Commission of SpeleEste membru al The Permanente Commission of Speleotherapy UIS affiliate to UNESCO din anul otherapy UIS affiliate to UNESCO din anul 
1992 şi Vice 1992 şi Vice –– Preşedinte al acestei comisii din anul 2008.Preşedinte al acestei comisii din anul 2008.


