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EVENIMENTE

Capitala apiculturii și 
apiterapiei românești
Conf. Dr. Farm. Pr. Gabriela Vlăsceanu
Societatea Română de Apiterapie, Fitoterapie și Aromaterapie 
(S.R.A.F.A.)
Societatea Română de Istoria Farmaciei (S.R.I.F.)
Asociația Cercul Farmaciștilor din București (A.C.F.B.)
Asociația Balcanică de Mediu (B.E.N.A.)
Manager Cercetare-Dezvoltare & Relaţii cu Autorităţile, 
Hofigal Export Import SA București
Catedra de Farmacologie, Facultatea de Asistență Medicală 
generală, Universitatea Bioterra București

În perioada 11-14 octombrie, 
Bucureștiul a devenit și capitala 

apiculturii și apiterapiei românești, 
prin găzduirea celui de-al XII-lea 
Congres Național de Apiterapie, cu 
participare internațională.

Congresul a fost organizat de 
Societatea Română de Apiterapie 
(S.R.A.), în parteneriat cu ICDA 
(Institutul de Cercetare-Dezvoltare 
în Apicultură) și FIITEA Apimondia 
(Fundația Institutul Internațional de 

Tehnologie și Economie apicolă), și 
a reunit medici, farmaciști, 
apicultori, biologi, biochimiști, 
ingineri și oameni de afaceri din 
numeroase țări ale lumii.
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Tematica diversă a congresului a 
fost susținută prin prezentări orale 
și postere, dezbateri științifice, 
conferințe gratuite pentru elevi, 
studenți și pensionari, workshop-uri 
(ateliere practice), precum și 
printr-o expoziție cu vânzare de 
produse apicole deschisă publicului 
larg.

Menționăm selectiv din lucrările 
prezentate la congres, în baza 
încadrării pe secțiuni:
• Istoricul apiculturii în România
– Apicultura – îndeletnicire 

tradițională – Gabriela 
VlăSCEAnu, Iuliana CRIșAn 
(București, România)

• Plantele melifero-medicinale
– Baza meliferă din România și  

importanța ei pentru apiterapie
– Gabriela VlăSCEAnu (București, 

România)

• Calitatea produselor apicole
–  O calitate mai bună a produselor 

apicole prin aplicarea unor 
proceduri și tratamente noi de 
combatere a parazitului Varroa 
destructor – Adrian SICEAnu, 
Eliza CăuIA, Gabriela Oana 
VIșAn, Dumitru CăuIA (București, 
România) 

–  Incidența antibioticelor în 
produsele apicole. Studiu de caz 
pe miere și polen. Surse de 
contaminare – Otilia BOBIș, 
Victorița BOnTA, liviu Alexandru 
MăRGhITAș, Daniel Severus 
DEzMIREAn (Cluj-napoca, 
România)

–  Cerințe specifice de etichetare 
pentru produsele stupului utilizate 
ca alimente sau ingrediente în 
suplimentele alimentare – Tatiana 
OnISEI, Cristina MATEESCu, 
Manuela RăSCOl (poster)

• Bazele bio-farmacologice ale 
   apiterapiei
–  Nanoparticule lipidice solide (NLS) 

ca transportatori de medicamente 
pentru uz ocular din lăptișor de 
matcă – Kristina PERMInAITė, 
Kristina RAMAnAuSkIEnė, Chiara 
SInICO, Anna Maria FADDA 
(lituania)

–  Pot fi produsele apicole utilizate 
în prevenirea sau tratarea 
anumitor boli? Argumente 
științifice – Claudia PAșCA, Daniel 
Severus DEzMIREAn, Otilia 
BOBIș, liviu Alexandru 
MăRGhITAș, Victorița BOnTA 
(Cluj-napoca, România)

• Bazele clinice ale apiterapiei
–  Eficiența mierii Tualang asupra 

memoriei și învățării, scurtă 
sinteză și studiu clinic – Ioana-
Marieta JuRCău, Ramona-
niculina JuRCău, nicolae 
COlCERIu (Cluj-napoca, 
România)

–  Tehnici de injectare a veninului de 
albine – Dr. Claudiu MIhăESCu 
(București, România)

–  Aplicarea mierii amestecate cu 
ulei volatil de cimbru pentru o 
artrită supurată deschisă de 
pumn, datorată electrocutării 
severe – Andrei zBuChEA 
(Ploiești, România)

–  Tratamentul integrativ, pas cu 
pas, al sclerozei multiple. Cazuri 
clinice – ștefan STÂnGACIu 
(Mereni-Conțești, România)

–  Tratamentul cu venin de albine, 
testarea toleranței 
și desensibilizarea în caz de 
alergie – Mariana STAn 
(București, România)

• Apifitoterapia în abordarea 
   infertilității masculine. Studiu de 
   caz – Steluța GEORGESCu   
   MARIuțAn (București, România)
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• Noi cazuri clinice de boli 
   autoimune tratate prin  
   apifitoterapie – Cristina PAVEl 
   (București, România)
• Utilizarea unui pansament special 
   cu produse apicole utilizat în 
   procesul de vindecare a rănilor 
   atât la oameni, cât și la animale 
   – Octavia TAMAS-kRuMPE, 
   Cornelia DOșTEțAn ABălARu, 
   ștefan STÂnGACIu, George 
   MuREșAn, Mihai OGnEAn, 
   laurenț OGnEAn (România)
• Apiterapia contra artralgiilor 
   – Dmytro SEnyShyn (ukraina)

Concluziile congresului și 
festivitatea de premiere a 
speakerilor, expozanților și a 
câștigătorilor concursului de 
fotografii au fost urmate, ca în 
fiecare an, de o... api-surpriză 
artistică (oferită de elevi ai școlii 
gimnaziale nr. 190 din București, 
sub coordonarea doamnei profesor 
Florica Velicu).

la Adunarea generală din data de 
12 octombrie, la inițiativa doamnei 
Prof. Dr. Farm. Viorica Istudor, 

Președinte de onoare al SRA, 
propunere susținută și de Dr. 
Steluța Georgescu Mariuțan și Conf. 
Dr. Farm. Pr. Gabriela Vlăsceanu, s-a 
luat hotărârea de a se schimba 
denumirea Societății Române de 
Apiterapie în Societatea Română de 
Apiterapie, Fitoterapie și 
Aromaterapie (S.R.A.F.A.). 
Principalul motiv al acestei decizii 
este acela ca practic aproape orice 
specialist (medic și farmacist) care 
prescrie și recomandă ca tratament 
de elecție sau complementar 
produsele apicole apelează frecvent 
și la produsele din plante 
medicinale și aromatice. Plantele 
medicinale – sau, mai bine zis, 
melifero-medicinale – stau, de 
altfel, la originea directă a 
polenului, păsturii, mierii și 
propolisului, produse extrem de 
importante în apiterapie.

urăm societății Mulți ani cu reușite 
profesionale și cazuistică rezolvată 
cu succes!

Duminică, 13 octombrie, într-o 
locație deosebită, la sediul 

F.I.I.T.E.A.- Apimondia s-au 
desfășurat atelierele și cursul 
practic postcongres.
Ateliere practice organizate sub 
tematica „Modul de preparare și 
administrare a produselor apicole 
pentru sănătate, vitalitate (sport) 
și frumusețe (apicosmetică)“ au 
prezentat la solicitările 
participanților teme precum:
•  Prevenirea și terapia alergiilor la 

produsele apicole
•  Terapia cu apitoxină prin 

apipunctură și metode conexe
•  Sfaturi practice utile pentru 

obținerea unor preparate și 
produse apiterapice de calitate

•  Aromaterapie cu produse apicole
•  Aerosoli cu miere și propolis
•  Dispozitive utile în terapia cu aer 

de stup
•  Reguli și principii de bază în 

stabilirea protocoalelor de 
tratament în apiterapie

Cursul practic intensiv „Abordarea 
anti-aging a vieții cotidiene din 
perspectivă apifitoterapeutică“ a 
vizat ca teme principale:
•  Stilul de viață sănătos vs. 

obiceiurile toxice
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•  Ce reprezintă abordarea anti-
aging?

•  Originea și proprietățile 
farmacologice ale produselor 
apicole

•  Produse fito-terapeutice cu 
proprietăți anti-aging

•  Elaborarea unui plan terapeutic 
anti-aging bazat pe produse 
apifitoterapice

•  Demonstrații practice
•  Degustare de produse apicole.

Excursii tematice postcongres s-au 
realizat la:
•  Centrul de Apiterapie din 

București (str. C.A. Rosetti nr. 31), 
cel mai vechi centru de 
apiterapie din lume.

Potențialul dezvoltării apiterapiei în 
România și pe mapamond este 
imens, deoarece comunicarea 
dintre apicultori, cercetători, medici 
și farmaciști, alte categorii de 
terapeuți este în prezent foarte 
bună, spre binele oamenilor, al 
albinelor și al plantelor melifero-
medicinale.

Bee-friends & bee-happy!

Centrul de Apiterapie (Conțești), Clinica Youness (Stănești, județul 
Dâmbovița)

Laboratoarele Medica (Otopeni)


