Etnofarmacologia
 respectă practicile tradiţionale
 este deschisă inovaţiei ştiinţifice în domeniul fitomedicamentului

 este o cale de cercetare pentru medicamentele izvorâte din cultura si
traditia popoarelor – din medicina populară transmisă de la o generație
la alta
 promovează ipoteza prin care remediile cele mai eficiente pentru
diversele boli le vom găsi în locurile în care ne naștem şi trăim.

Metode de lucru în Etnofarmacologie:
 Studiul de teren
 Analiza informaţiilor culese şi propuneri de studiu
 Metode de evaluare în laborator
 Aplicaţii şi întoarcere in teren - aceasta presupune și
elaborarea Farmacopeei tradiționale și a produselor
fitoterapice

Farmacopeea Tradițională Română
 reprezintă obiectivul prioritar al Societății Române de
Etnofarmacologie - nominalizat deja în actul constitutiv al
asociației
 a funcționat în cei 20 de ani ai SRE ca un virus... în sens pozitiv
…. care a contribuit la:
 promovarea etnofarmacologiei în România …

 formarea unei comunități pluridisciplinare de specialiști care
conlucrează în scop nobil – pentru a nu lăsa să dispară
istoria și tradiția neamului românesc - mare iubitor și
utilizator de remedii naturale…

OBIECTIVE PRIORITARE
la moment aniversar

FARMACOPEEA TRADIȚIONALĂ ROMÂNĂ
 PLANTELE ÎN MEDICINA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ - publicată
 MONOGRAFII ALE MATERIILOR PRIME VEGETALE – obtinute din
plante medicinale și aromatice - care au fost folosite in medicina populară
românească - în curs de realizare
 GHIDUL DE IDENTIFICARE AL PLANTELOR MEDICINALE ȘI
AROMATICE autohtone – în curs de realizare
 COMPENDIU CU ORGANIZAȚIILE implicate în valorificarea plantelor
medicinale autohtone (cultivatori, centre de achiziție, realizatori de materii
prime vegetale, laboratoare control, unități producție produs fitofarmaceutic,
supliment alimentar, centre de fitomedicină, fitoterapie,etc.– în curs de realizare
 VOLUMUL ANIVERSAR - Societatea Română de Etnofarmacologie la 20 de
ani - realizări și proiecte de viitor – în curs de realizare
 VOLUM REZUMATE CU ISSN: Simpozion Aniversar - în curs de realizare

 CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ – în domeniul valorificării
plantelor medicinale și aromatice, inițiere în etnomedicină - PROIECT....

LANSARE DE CARTE 24 iunie 2020
PLANTELE ÎN MEDICINA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ
Constantin Drăgulescu, Angela Mărculescu
Editura Universității Transilvania din Brașov, 2020
ISBN 978-606-19-1244-5

- expresie a dorinței nemăsurate de a lăsa generațiilor viitoare,
într-o formă scrisă, cât mai completă și accesibilă, informațiile
legate de utilizarea plantelor medicinale de către poporul român care s-a bucurat de-a lungul istoriei de aprecieri deosebite:

-

1718 – Del Chiaro „românii şi în special femeile cunosc multe remedii
simple, încât la cazuri de vreo infirmitate ştiu să le întrebuinţeze fără să
mai cheme medicul”

- 1783 J.Benkö „românimea cunoaşte foarte bine ierburile şi întrebuinţândule spre folosul ei, întrece alte neamuri”

RECOMANDĂRI pentru publicare
Inventarierea tuturor acestor informații despre plantele folosite în
decursul timpului de către poporul român au, pe lângă valoarea teoretică, și una
practică, de a servi ca surse informaționale și de cercetări viitoare, pentru a stabili,
pe baze științifice, valoarea terapeutică a plantelor menționate în medicina
populară românească și transformarea acestora în remedii farmaceutice moderne.
Pentru volumul mare de informații referitoare la plantele cunoscute și
folosite de poporul român în decursul istoriei sale, pentru valoarea documentară a
datelor prezentate, cartea va trezi interesul unui public larg dar și a specialiștilor
în domeniu, în vederea valorificării acestui tezaur național, toate acestea
recomandă cartea pentru publicare.
Prof.univ.dr. Mircea TĂMAȘ
Lucrarea include cvasi-totalitatea informațiilor de fitoetnoiatrie românească
publicate dar și mii de date culese din teren de pe durata unei jumătăți de secol,
ceea ce îi dă un caracter original.
Un aspect interesant este faptul că la fiecare specie este notat gradul de
cunoștere de către poporul român și gradul de valorificare în scopuri terapeutice.
Prof.univ.dr. Erika SCHNEIDER
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Societatea Română de Etnofarmacologie și autorii
ADRESEAZĂ

MULȚUMIRI

UNIVERSITAȚII “ TRANSILVANIA” DIN BRAȘOV
Coorganizator al Simpozionului Aniversar
“Etnofarmacologia românească la 20 de ani”
Cărțile au fost distribuite participanților înscriși deja la simpozion,
bibliotecilor colaboratoare ale Editurii UNIT Bv din
institute de cercetare și facultăți de profil
din țară și din Republica Moldova

MULȚUMI M !!!

Aducem prin această carte o mică mărturie din marea zestre a
Neamului românesc
- lucrător și recunoscător pentru Darurile lăsate lui de Dumnezeu !

Plantele în
medicina populară românească

rămâne o carte deschisă pentru completări și
observații, întotdeauna bine venite !
Vă mulțumim !
constantindragulescu@yahoo.com; angela.marculescu@gmail.com

