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Necesitatea unui serviciu sanitar este importantă pentru ca o bună armată să poată 
exista și să-și facă treaba în condiții decente. Serviciul sanitar asigură îngrijirea răniți-
lor, dar și pe cei care se afl ă apăsați de anumite boli epidemice. În secolul al XIX-lea sis-
temul sanitar a fost organizat precar, fi ind o oarecare insufi ciență în organizare „dacă 
comparăm serviciul nostru sanitar cu cel ce a funcționat în armatele japoneze, italiene, 
rusești, engleze, pentru a nu vorbi decât de cele ce au avut răsboaie recente, se vede 
în mod clar insufi ciența organizării noastre”.1 Această organizare precară pleca de la 
faptul că mijloacele sanitare erau reduse și nu erau de ajuns întregii armate dacă ar fi  
izbucnit un război adevărat.

Modernizarea României a adus cu sine și dezbaterile parlamentare în sesiuni, astfel 
că prima lege sanitară este dezbătută de Parlament în 1872, dar votată, sancționată 
și publicată abia în 1874, intrând în vigoare în luna iunie. Această lege va suporta în 
următorii ani mai multe modifi cări datorită precarității sistemului, astfel modifi cările 
au survenit în anii 1877, 1881, 1885, 1893 și 1898, ajungându-se la un text mult modi-
fi cat față de cel din 1874, din care nu mai rămăsese mare lucru, în afară de principiile 
igienice de bază. În secolul al XX-lea, datorită unei iminente apropieri de un viitor 
confl ict mondial, Parlamentul reia discuțiile asupra unei noi legi sanitare în 1910, iar 
legea devine funcțională la sfârșitul aceluiași an în data de 21 decembrie. Alături de 
legi, în completarea lor vin regulamentele, care constituie norme de aplicare a legilor, 
în care găsim foarte multe detalii legate de serviciul sanitar, devenind o sursă de infor-

1 Toma Ionescu, Serviciul sanitar militar în campanie, București: Tipografi e „Gutenberg” Joseph 
Göbl, 1913, p. 4.
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mație foarte importantă, fi ind mult mai generoase în informații decât legile. Ele au un 
caracter normativ și ne aduc mai aproape de realitatea socială, fac parte dintre prero-
gativele Domnului conform Constituției din 1866 și trebuie aplicate prin decret regal. 
Constantin Bărbulescu face o împărțire a acestor regulamente în două mari categorii: 
regulamente sanitare generale, emise de autoritățile sanitare centrale și valabile în în-
treaga țară și regulamentele sanitare locale, emise de autoritățile locale și aplicabile în 
interiorul unei unități administrative bine precizate.2

Legea din 1874 era una modernă, funcțională, serviciul sanitar fi ind unul modern, 
organizat sub forma unei Direcții în cadrul Ministerului de Interne. Se pune accent pe 
medicina preventivă prin igiena industrială, cea a stabilimentelor publice, alimentară, a 
măsurilor împotriva epidemiilor. Organizarea serviciului sanitar îi revine Ministerului 
de Interne care conlucrează cu Consiliul Medical Superior, adică colaborarea corpului 
medical cu autoritățile centrale și locale. Legea va fi  completată de un număr de 17 
regulamente, care vor apărea în mai bine de un deceniu. Legea din 1910 va avea un nu-
măr de 35 de regulamente.3 Legea din 1910 mai este cunoscută și sub numele de Legea 
Cantacuzino-Sion și avea să-și mențină stabilitatea douăzeci de ani. În cea mai mare 
parte a legii accentul era pus pe medicina preventivă, dorind să se alinieze unei direcții 
europene în acest sens, multe aspecte fi ind legate de medicul sanitar, cu responsabilități 
asupra tuturor problemelor legate de sănătate și care este scos din dependența față de 
administrația locală și remunerat de către autoritatea ministerială. Este o lege a exi-
gențelor și a măsurilor deontologice deoarece se pune mare accent pe profesionalismul 
medicilor, fi ind aplicate penalități, destituiri și chiar ridicarea dreptului la muncă.4

În anul 15 iunie 1912, este promulgat, în Monitorul Ofi cial, Regulamentul Serviciului 
Sanitar Militar în Timp de Pace. Acesta este împărțit în două mari teme: Serviciul mili-
tar la comandamente și Serviciul sanitar la trupe, servicii și școale. Scopul Serviciului 
Sanitar era acela de a păstra o stare foarte buna a trupei și a animalelor, prin respectarea 
normelor de igienă, tratarea bolnavilor și răniților militari în stabilimente sanitare, in-
strucția tehnică a sanitarilor de la companiile sanitare, precum și a infi rmierilor și bran-
cardierilor de la trupe. Șeful serviciului sanitar la comandamente corespunde cu șeful 
de stat-major al comandamentului și cu generalul comandant. Conducerea întregului 
Serviciu Sanitar dintr-un comandament o are un medic șef. Acesta are în subordine în-
treg personalul sanitar, militar sau civil din comandament. De asemenea, și stabilimente-
le sanitare se afl ă sub autoritatea acestuia. Restul personalului este compus din: medici, 
farmaciști, veterinari și ofi țeri de administrație. Printre atribuțiile cele mai importante 

2 Constantin Bărbulescu, „Note despre legislația sanitară în Vechiul Regat la sfârșitul secolu-
lui al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea”, în Legislația sanitară în România modernă (1874-
1910), coord. Alina Ioana Șuta, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 32-33.

3 Ibidem, pp. 34-35; textul legii se afl ă în cartea citată la pp. 133-191; vezi și Monitorul Oficial al 
României, nr. 211 din 20 decembrie 1910, pp. 8505-8538.

4 Emilia Stancu, „Legislația sanitară în perioada interbelică interbelică”, Revista Muzeului 
Național de Istorie a României, IX, 1997, pp. 253-254.
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ale șefului serviciului sanitar se numărau: verifi carea igienei din diferitele localități ale 
comandamentului, uneori chiar prin vizite inopinate, luarea de măsuri rapide în cazul 
unor epidemii, apreciază și notează anual toți ofi țerii din serviciul sanitar în memoriile 
califi cative, supraveghează starea materialului din depozite, inspectează recruții.5

Spitalele militare sunt prevăzute ca așezăminte ale armatei unde trebuie îngrijiți 
ofi țerii și soldații bolnavi, totodată acestea pot servi ca școală pentru formarea perso-
nalului sanitar inferior. Acestea se împart în spitale de corp de armată și de divizie, 
iar din punct de vedere tehnic se împart în servicii după specialități. Spitalele sunt 
conduse de medici-ofi țeri superiori, care au atribuțiile și îndatoririle unui comandant 
de corp de trupă. Acesta are deplină autoritate asupra întregului personal militar și 
civil din cadrele spitalului sau atașat spitalului și asupra tuturor militarilor bolnavi 
afl ați în spital. În subordinea acestuia se afl ă medicii șefi  de serviciu, însărcinați cu 
tratarea bolnavilor, medicii secundari, farmaciști – cei mai mari în grad sub autoritatea 
medicului-șef, ofi țeri de administrație, confesorul spitalului, subofi țeri sanitari și de 
administrație, sanitari și personal civil, fi ecare cu atribuțiile lor.6

Sunt reglementate, de asemenea, foarte bine și alte aspecte ce țin de organizarea 
serviciului sanitar, precum programul de vizite al medicilor alături de prescripțiile 
medicale, regimul alimentar al bolnavilor gradați – unde distribuțiile se împărțeau în 
dieta absolută, directa lactată, porția I, porția a II-a și porția de suplimente, măsurile 
de igienă, salubritate și întreținere, ordinea și disciplina, intrările și ieșirile, certifi cate 
de concedii sau reformă și decesele. Existau și anexe ale spitalelor precum biblioteca, 
depozitele sanitare, laboratoarele chimice și bacteriologice și farmaciile spitalelor. Pe 
lângă fi ecare spital de corp de armată funcționa o companie sanitară, care este pusă 
sub autoritatea directă a corpului de armată, iar în ceea ce privește instrucția și dis-
ciplina sub ordinele medicului-șef al spitalului corpului de armată. Acestea sunt co-
mandate de medici căpitani, iar trupa se compune din subofi țeri, caporali și soldați 
sanitari, iar recruții repartizați companiilor sanitare trebuiau să știe obligatoriu carte. 
De asemenea, pe lângă fi ecare companie sanitară exista și câte o școală sanitară pentru 
formarea cadrelor companiei, al cărei director era comandantul companiei.7

Un spațiu amplu era acordat și spitalelor veterinare militare, împărțite în trei secți-
uni: o secție a bolilor medicale, o secție a bolilor chirurgicale și o secție a bolilor infec-
to-contagioase, acestea survin pentru căutarea și izolarea cailor bolnavi ai corpurilor 
de trupă, servicii și ofi țerești. Șeful spitalului este un veterinar superior, ajutat de un 
personal prevăzut în legea bugetară. Printre lucrurile prinse în Regulament se numă-
ră: vizita cailor bolnavi, internarea și externarea cailor bolnavi, farmacia spitalului și 
fondul medicamentelor, serviciul de pază și disciplina, vizitarea spitalului, cancelaria 
și școala de infi rmieri de cai și potcovari maeștrii.8

5 Monitorul Ofi cial al României, nr. 59 din 15 iunie 1912, pp. 3067-3068.
6 Ibidem, pp. 3069-3071.
7 Ibidem, pp. 3072-3080.
8 Ibidem, pp. 3081-3083.



57

A doua parte a Regulamentului este dedicată serviciului sanitar la trupe, servicii și 
școli, care este îndeplinit de ofi țerii sanitari ai corpurilor și serviciilor, sub autoritatea 
comandanților respectivi și controlul tehnic al medicilor șefi  de comandamente. Printre 
atribuțiile medicului șef al corpului de trupă se numără următoarele: controlează starea 
de curățenie și salubritate a localurilor (cazarmă, bucătărie, închisoare, cantine, latri-
ne), calitatea alimentelor, raportează cazurile de boli contagioase, conduce tratamentul 
bolnavilor din infi rmerie, le prescrie tratamente, regimul alimentar, vizitează săptămâ-
nal bolnavii din spitalele garnizoanei, asistă la operațiile chirurgicale, face vaccinarea 
și revaccinarea recruților, tratează ofi țerii și subofi țerii bolnavi care îi cer ajutorul, ține 
conferințe, cursuri de igienă practică, ia măsuri urgente în caz de epidemii.9

Un spațiu larg este acordat infi rmeriei de oameni, care ar trebui să existe în localuri 
proprii, în clădirile sau încăperile cele mai izolate ale cazarmei. S-a stabilit ca numărul 
paturilor să fi e de 2% pentru infanterie și 2,5% pentru cavalerie, număr care în caz de 
nevoie se poate spori. La infi rmerie se tratează numai cazuri de boli necontagioase și 
care nu reprezintă o urgență deosebită. Cazurile de boli contagioase și urgențele chi-
rurgicale urmau a fi  trimise la spitale. Cazurile grele erau trimise către spitale pentru 
a putea fi  rezolvate, în special cei care necesită operație. Când un militar moare în 
infi rmerie, sau în cazarmă, medicul corpului, chemat de serviciul de zi, constată dece-
sul, iar ofi țerul contabil în bani al corpului face imediat declarația de deces la ofi țerul 
stării civile din localitate. După îndeplinirea formelor legale cadavrul este transportat 
la morga civilă sau militară. De asemenea, în această parte a regulamentului se mai 
găsesc informații cu privire la confesorul garnizoanei, infi rmeria de cai, cancelariile 
și lucrările statistice, concediile medicale acordate trupei și înapoierile la vatră, trupa 
sanitară și îngrijirea oamenilor bolnavi, școala de infi rmieri a marinei, trupa sanitară 
pentru îngrijirea cailor bolnavi.10

Personalul sanitar trebuie să însoțească trupa defi lări, manevre, tragere la semn, 
marșuri în timp de pace, exerciții de campanie sau diferite dislocări. La defi lări, per-
sonalul ofi țerilor sanitari și trupa sanitară, ocupă locurile hotărâte prin regulamente 
speciale militare. La concentrări și manevre se instalează posturi de prim-ajutor, unde 
se poate acorda ajutor imediat celor cu probleme. La fel, și tragerea la semn trebuie 
însoțită de un medic-ajutor, cu personalul și materialul corespunzător, iar acolo unde 
trupa este călare va fi  însoțită și de un veterinar. La marșuri militare și exerciții mari 
personalul sanitar are obligația de a însoți trupa. Acolo unde se staționează mai mult 
de 24 de ore, personalul militar trebuie execute măsurile prevăzute de regulamentul 
de profi laxie al bolilor contagioase în Armată.11

Conform unor cifre, emise de dr. Toma Ionescu, pierderile unei armate ar însemna 
20% din efective, iar din aceștia o cincime mor pe câmpul de luptă. „Dacă noi pu-
nem în linie de bătaie 500.000 de combatanți propriu-ziși, vom avea 20.000 de morți și 

9 Ibidem, p. 3084.
10 Ibidem, pp. 3085-3090.
11 Ibidem, p. 3091.
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80.000 de răniți. Acestea vor fi  pierderi prin luptă, dar la aceste cifre trebuie să adăo-
găm cel puțin 50.000 de bolnavi de diferite boale. Va să zică într-un caz de răsboiu ser-
viciul nostru sanitar militar va trebui să îngrijească de cel puțin 130.000 de oameni”.12 
Din experiența avută el susține că acest serviciu sanitar ar trebui înlocuit din cel de 
corp de armată la cel de divizii, devenind mai util și în ton cu necesitățile războiului. 
Trebuie ca serviciul să nu împiedice mișcările strategice și nici să fi e o cauză de slăbire. 
„Avantajele serviciului divizionar sunt de a asigura mai întâi serviciul sanitar al fi e-
cărei divizii cu toate formațiunile necesare ... E de dorit, ca toate formațiunile sanitare 
mai importante să aibă o autonomie sufi cientă pentru a putea lua deciziuni grabnice, 
fără să aștepte ordine, a căror întârziere din diferite cauze ar fi  dăunătoare serviciului. 
Cu modul acesta i se dă formațiunei divizionare inițiativa trebuincioasă unei acțiuni 
prompte și efi cace”.13

În timpul campaniei din 1913, serviciul sanitar și-a făcut treaba cu prisosință, însă 
trebuie notat că 2.000 de vieți omenești au fost luate de holeră, boală necruțătoare a 
vremii. Serviciul sanitar nu a știut să prevină și mai apoi să combată invazia de ho-
leră, ba mai mult această boală a fost adusă și în țară, unde numărul deceselor crește, 
ajungându-se în total la 5.000. O mare parte din vină pentru epidemia de holeră o au 
comandanții militari care nu au tratat cu rigoare primele cazuri apărute, nu voiau să 
recunoască o asemenea epidemie deoarece aveau regimente impecabile, iar sfaturile 
sanitarilor nu au fost luate în serios. Medicii au trebuit să facă serioase eforturi pentru 
a lupta cu holera, mai ales la întoarcerea în țară, deoarece ea s-a extins atât la militari 
cât și în rândul civililor. Serviciul militar a fost învinuit de cei de la conducerea armatei 
că nu au putut preveni apariția holerei și că n-au avut materialul necesar pentru com-
baterea acesteia. De asemenea, medicii au fost acuzați că știau de apariția holerei în 
zona Balcanilor, încă din timpul campaniilor din 1912. Acest fapt reprezintă un semnal 
de alarmă, că serviciului sanitar trebuie să i se acorde atenția cuvenită.14

Armata are nevoie de un serviciu de recunoaștere medicală, din care să facă parte 
bactereologi și epidemiologi, un laborator volant și un laborator central la fi ecare corp 
de armată. S-a greșit atunci când trupele prezente pe front nu au fost vaccinate preven-
tiv, la fel ca în Grecia, înainte de primul război balcanic și, astfel, nu s-a depistat nici un 
caz de holeră. Serviciul sanitar de pe front nu era pregătit pentru o asemenea epidemie, 
unele spitale fi ind bine echipate, iar altele mai puțin bine echipate. La momentul izbuc-
nirii holerei, foarte multe din lucrurile necesare combaterii acesteia se epuizaseră, încât 
materialul dezinfectant nu mai ajungea nici pentru medicii care se ocupau de tratarea 
bolnavilor. Medicul Ștefănescu Galați povestește cum „În afară însă, de pansamente și 
de efecte spitalicești, prevederile reglementare ale căruței de farmacie a acestui spital au 
fost mult întrecute în ziua izbucnirii holerei. Această trăsură avea un kilogram de cre-

12 Ibidem, p. 10.
13 Ibidem, p. 12.
14 Dr. Ștefănescu Galați, „Serviciul sanitar militar în campania din Bulgaria”, Viața Românească, 

septembrie no. 9, anul VIII, Iași, 1913, pp. 306-310.
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olină pentru trei secțiuni și am avut nevoie numai de 200 kg numai pentru secțiunea I, 
care a făcut spitalul de holerici de la Cervenibreg”.15 În timpul revenirii în țară serviciul 
sanitar a respectat toate măsurile existente, însă lipsa de personal a făcut că unii bol-
navi să nu revină însoțiți de medici. Medicii din Serviciul Sanitar erau obligați să facă 
o muncă titanică în condițiile în care armata ar fi  avut nevoie de 800 de medici activi, 
nefi ind înrolați de 164 medici activi și medici rezerviști. Medicii activi s-au eschivat de 
zonele de luptă înaintate, lăsându-le în seama rezerviștilor. Toți medicii activi se afl au 
fi e în zona de etape, care nu intra în zona de operațiuni, fi e la cartierele generale sau la 
statele majore, „la unul dintre aceste cartiere erau patru medici activi: unul se intitula 
șef al biroului de administrație, un altul era medic curant al cartierului, iar al treilea 
iscălea din ordinul celui de-al patrulea. Cred că desigur, trei dintre aceștia nu știu cum 
arată la față un holeric”.16 Problema importantă este aceea că serviciile medicale nu sunt 
mobilizate de către Serviciul Sanitar al Armatei, ci de statele majore. În 1913 serviciul 
sanitar dispunea de 35 de maiori, 68 de căpitani și 36 locotenenți medici, 9 colonei, 15 
locotenenți-colonei, 10 ambulanțe divizionare, 5 ambulanțe de corp de armată, 5 spitale 
mobile, 5 spitale de etape și 5 spitale de evacuare.17

Holera a lovit, pentru prima dată, în cadrul serviciului sanitar regimentar, unde 
exista câte un medic activ și câțiva rezerviști. Primele cazuri de holeră au fost puse pe 
seama mâncării, a pâinii mucegăite, dar mai apoi comandanții de regimente au refuzat 
să denunțe cazurile pentru a ieși curați la apel cu regimentele lor. Situația nu mai poa-
te fi  controlată când intervine serviciul sanitar, chemat să stăvilească întinderea răului, 
prin metodele binecunoscute. Epidemia de holeră îi prinseră și pe medici nepregă-
tiți, deoarece unii dintre ei nu văzuseră niciodată cum arată un caz de holeră, iar unii 
probabil nici măcar nu citiseră despre aceasta. Câțiva dintre ei duceau pur și simplu 
holericii la spitalele de campanie, iar alții refuzau să se apropie de aceștia. Campania 
din vara anului 1913 denotă slaba pregătire a serviciului sanitar, din punct de vedere 
organizatoric, acțional și al numărului de medici prezenți la datorie, în special din rân-
durile celor activi. În perioada care va urma, ani 1914-1916, Armata Română încearcă 
să suplinească decalajele care s-au acumulat de la 1878, până la începerea primei con-
fl agrații mondiale. Starea sanitară a țării și a Armatei se lovea de o serie de neajunsuri, 
deoarece majoritatea recruților proveneau din medii austere, cu o educație și situație 
sanitară precară, fapt ce poate fi  observat în campania mai sus amintită. România în-
cepea să se depărteze de alianța cu Puterile Centrale și să se apropie tot mai mult de 
Tripla Înțelegere, astfel ca ajutorul sanitar care ar fi  putut să vină din exterior a lipsit 
vreme îndelungată. Astfel, că organizarea serviciului sanitar al armatei cade în sarcina 
ministrului dr. C. Angelescu, ajutat de doctorii Marinescu și Petrescu, dar și de far-
macistul Grințescu.18„S-a comandat și s-a adus din străinătate, pe cât a fost cu putință, 

15 Ibidem, p. 312.
16 Ibidem, p. 315. 
17 Ibidem, p. 316.
18 Dr. Col. Vasile Bianu, Însemnări din răsboiul României Mari, Tomul I: De la mobilizare până la 

Pacea din București, Cluj: Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1926, pp. 54-55.
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materiile prime de care era trebuință și care lipseau cu totul în țară, întrucât înainte 
de această organizare, în 1914, armata română nu avea material nici măcar pentru o 
campanie de 15-20 de zile. Valoarea acestui material furnizat a trecut de 40 de milioa-
ne. Pentru transformarea lui s-a organizat la Spitalul militar „Regina Elisabeta”, din 
București, o uzină întreagă cu aparatele necesare acestei transformări, iar la marginea 
Bucureștiului s-a făcut un depozit cu diferite instalațiuni, cu linii de garaj și cu clădirile 
trebuincioase pentru depozitarea materialului transformat. În afară de acesta s-au mai 
creat asemenea depozite la cele 6 Corpuri de Armată din țară. În Uzina dela Spitalul 
Militar din București, medicamentele solide s-au transformat în pastile cu aparate, cari 
produceau zilnic câteva milioane de pastile de aspirină, antipirină, chinină, salicilat 
de sodiu, ipermanganat etc. ... Serurile au fost preparate în mod foarte conștiincios în 
Institutele Babeș și Cantacuzino. Toate acestea erau puse și aranjate metodic în lăzi 
speciale, practice, înlesnind întrebuințarea lor”.19

Serviciul Sanitar al Armatei era organizat pe batalioane, regimente, divizii și cor-
puri de armată. Fiecare batalion și fi ecare escadron avea o ladă proprie cu medicamen-
te „de tot felul”, o ladă cu pansamente aseptice și o ladă cu instrumente și aparatele 
necesare primelor ajutoare pe câmpul de luptă, la care se mai adăuga și o ladă mare 
de rezervă plină cu pansamente aseptice. Lăzile erau transportate cu o trăsură de am-
bulanță, amenajată special atât pentru transportul medicamentelor și pansamentelor, 
cât și pentru evacuarea răniților. La escadroanele și batalioanele alpine lăzile de medi-
camente și pansamente se transportau cu cai sau catâri. Numărul trăsurilor de ambu-
lanță din regimente erau echivalente cu numărul batalioanelor, iar fi ecare ambulanță 
avea corturi și instalații pentru a acorda răniților primul ajutor pe câmpul de luptă. 
Pentru cei care necesitau intervenții imediate sau speciale existau semi-spitale de eva-
cuare și spitale de evacuare așezate la 20-30 km de front, organizate pentru a fi  trans-
portate cu vagoanele sau căruțele după împrejurări. Au fost organizate, de asemenea, 
trenuri cu vagoane speciale pentru răniți, vagoane cu medicamente și pansamente, cu 
sală de operație, sală de sterilizare, sală de radiografi e, cu băi, inclusiv vagoane pen-
tru transportul răniților. Trenurile-băi au avut o efi ciență extraordinară în combaterea 
epidemiei de tifos exantematic prin deparazitarea populației și a soldaților. O atenție 
deosebită a fost acordată producției de vaccine sau seruri, încât în august 1916 existau 
în cadrul armatei peste 700.000 de doze de vaccin antitetanos. Soldații au fost vaccinați 
contra holerei, febrei tifoide, încât numărul morților provocat de aceste boli a fost unul 
foarte redus, în comparațiile cu armatele germane sau franceze.20

Perioada neutralității a fost una în care domeniul sanitar, din cadrul armatei, a 
crescut, iar cunoștințele în domeniu au fost îmbogățite, împrospătate și sistematizate. 
Au fost elaborate sau uneori traduse, în mod precipitat, cărți broșuri sau articole de 
specialitate, al căror conținut nu a fost aplicat în parametrii doriți, uneori nici în rân-

19 Ibidem, p. 56.
20 Ibidem, pp. 57-58.
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durile corpului medical, pentru a nu vorbi de armată în întreg ansamblul ei. Astfel, de 
publicații ajungeau să iște confl icte între diverși specialiști, iar alteori starea sistemului 
românesc nu se potrivea exigențelor care existau în străinătate fi ind în neconcordan-
ță cu propunerile venite din exterior. Calculele de pe hârtie sau de la conferințe nu 
erau întotdeauna cele mai bune soluții practice. O astfel de lucrare, ce are subiect de 
interes chestiuni de tactică sanitară a fost broșura generalului medic Mihai Călinescu, 
„Noțiuni generale în privința spitalizării și evacuării în timp de război”, publicată în 
anul 1915, argumentând modul și rolul acțiunilor de evacuare a răniților de pe frontul 
de luptă. El constată că ponderea celor ce puteau fi  evacuați era undeva la 75%.21

Doctorul ofi țer, Mihai Călinescu, a fost numit șef al Inspectoratului General din 
cadrul Serviciului Sanitar al Armatei Române, unde elaborează un referat centrat pe 
rolul întreținerii forțelor de război pentru succesele militare ale unui stat, mai exact 
pe locul și rolul serviciului sanitar în cadrul Armatei.22 El semnala printre altele slaba 
pregătire a personalului sanitar inferior, dar și numărul mai mare al victimelor sur-
venite datorită epidemiilor, decât numărul celor răniți în cadrul luptelor de pe front. 
Generalul constată că una dintre problemele importante ale soldaților români este re-
prezentată de regimul alimentar redus și nu foarte consistent. Calculele acestuia ară-
tau că valoare nutritivă zilnică a soldatului român nu depășea 2800-3000 de calorii, iar 
valoarea ar fi  trebuit să se apropie de 4.000 de calorii, totul fi ind considerat în vreme 
de pace. În vreme de război el subliniază faptul că ar fi  nevoie de 4.200-4.500 de calorii 
zilnic, iar statul oferă undeva la 3.500-3.700 de calorii.23

Același general medic Călinescu, aduce în discuție în referatul său problema în-
humării rapide a cadavrelor afl ate pe câmpul de luptă, pentru a se evita pe cât posibil 
apariția unor focare de infecție și de transmitere mai departe la soldații care se afl ă pe 
front. Problema aceasta este vehiculată mai ales pe timpul verii, când factorii patogeni 
devin mai sensibili și, de asemenea, putrefacția cadavrelor poate afecta solul și pân-
za freatică. Pentru stoparea acestui fenomen propune câteva măsuri: „acordarea unei 
atenții sporite de îngropare a cadavrelor mai ales vara; explorarea meticuloasă a câm-
piilor de luptă, a fântânilor cursurilor de apă, gropilor și tuturor locurilor de refugiu, 
folosite de cei grav răniți, locul de înhumare, ales de medici, să fi e uscat, permeabil, 
ușor înclinat, fără arbori, situat în măsura posibilului, pe un teren silicos sau calcaros,-
din acest punct de vedere erau contraindicate, văile, alunișurile și solurile argiloase, și 
mai ales, localitățile cu mare densitate a populației, proximitățile drumurilor, puțurilor 
și apelor; declararea ofi cială a decesului de către o comisie condusă de un medic-șef, 
operațiunea de îngropare să fi e realizată în termen de 24 ore de la încheierea luptelor; 
gropile izolate (individuale) să aibă dimensiunile de 1,85x0,65 metri, iar adâncimea 
să fi e de 150-185 cm, acestea fi ind destinate pentru ofi țeri, gropile comune, destinate 

21 Nicolae Chicuș, Leontin Stoica, Serviciul sanitar al armatei române în perioada neutralității: pro-
bleme de pregătire teoretică și practică, p. 2, [online] htt ps://ibn.idsi.md/sites/default/fi les/imag_
fi le/1.Serviciul%20sanitar%20al%20armatei%20romane.pdf, accesat în data de 15 aprilie 2018.

22 Ibidem, p. 2.
23 Ibidem, p. 3.
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pentru soldații simpli, să fi e săpate, astfel încât ultimul rând de cadavre să se afl e la 2 
metri sub nivelul solului (între cadavre și peste ele urma să fi e neapărat turnate sub-
stanțe corozive, acizi sulfurici sau clorhidrici, cocs, cărbune de lemn, zgură sau cenușă, 
după care groapa trebuie astupată, iar suprafața de teren corespunzătoare avea să fi e 
redată activităților agricole).24

Problemele de igienă personală ale soldaților sunt reluate de același ofi țer sanitar, 
într-un alt referat din aprilie 2015, unde lasă să se vadă că normele de igienă la mase 
lasă de dorit, iar aplicarea regulilor de igienă nu se va face din convingere, ci mai de-
grabă din ordinele superiorilor, care ar trebui efectuate, cu cât mai multă perseverență. 
Spălatul pe față, gură, cap, urechi și părțile păroase, trebuiau să se facă sub supra-
vegherea celor care emiteau ordinele, doar așa puteau fi  siguri că acestea se aplicau 
cu certitudine.25 Sinteza consacrată stării sanitare a armatei române, pentru perioada 
octombrie 1914-septembrie 1915, arată foarte bine situația sanitară a acesteia. Fiecare 
militar în decurs de un an de zile avusese în medie un număr de patru zile de îngrijiri 
și concediu medical, repartizate în două reprize a câte două zile fi ecare, fi ind consem-
nate în total 954.666 zile de tratament, 457.000 de internați, la un efectiv de 250.420 de 
luptători, la nivelul infi rmeriilor de corp de armată. Situația cea mai bună se înregis-
trase la Corpul 3 Armată, unde, la un efectiv de 46.515 luptători s-au înregistrat 13.877 
consultații 29.458 zile de cură, deci la jumătate față de situația medie. La polul opus, se 
afl a marina militară, unde, la un efectiv de 22.156 luptători, s-au înregistrat 5.973 con-
sultații și 14.211 zile de îngrijiri medicale, deci 6,5 zile de fi ecare om, de trei ori peste 
medie. Alți bolnavi provenind din mediile militare se adresaseră pentru consultații la 
infi rmeriile corpurilor de trupă (65.338), în spitalele militare (38.178), în spitalele civile 
3.360 și infi rmeriile de ochi (2.221).26

Într-un clasament al morbidității, cele mai multe decese se înregistrau la trupele 
speciale (1.492), artileriști (706), cavaleriști (542), infanteriști (400). Printre bolile in-
fecțioase se remarcă febra tifoidă, TBC, gripa și scabia. Făcându-se un clasament pe 
corpurile de armată predomină tuberculoza pulmonară, pleurezia, sifi lisul, febra ti-
foidă, chiar și rujeolă. Prin Înaltul Decret nr. 708 din 11 martie 191527 regele Ferdinand 
a sancționat și promulgat legea referitoare la Serviciul Sanitar al Armatei, act inițiat 
de către Ionel Brătianu, în calitate de Președinte al Consiliului de Miniștri și Ministru 
de Război și adoptat la 11.02.1915 în Senat, cu o unanimitate de 49 de voturi, iar nouă 
zile mai târziu și de Adunarea Deputaților, cu o unanimitate de 67 de voturi contra 3. 
Nouă lege militară dedicată serviciului militar conținea 9 articole, primele 4 stabileau 
principiile generale de mobilizare și încadrare pentru componenți acestei structuri din 
cadrul forțelor armate românești. Articolele 5-7 se refereau la drepturile bănești ale 

24 Ibidem, pp. 3-4.
25 Ibidem, p. 5.
26 Stoica Leontin, Serviciul sanitar al armatei române în perioada 1914-1919, teză de doctorat, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 2012, p. 29.
27 Monitorul Ofi cial al României, nr. 276 din 14 martie 1915, pp. 12433-12434.
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personalului, salarii, pensii, prime de echipare, fi ind prezentate retribuții diferențiate 
din punct de vedere al cuantumului. Regulamentul legii a fost adoptat prin Înaltul 
Decret 1475 din 26 mai 1915 și includea un număr de 20 de articole, urmat de anexe. 
Conform primului articol din Regulamentul din 1915, se instituia un termen de 8 zile 
în care medicii și celelalte categorii de personal menționate în textul legii din martie 
1915, în cazul în care nu împliniseră 65 de ani și nu se afl au în controalele armatei, 
erau obligați să înainteze Ministerului de Război, Direcția a 6-a Sanitară, o declarație 
cuprinzând datele esențiale despre situația personală și profesională, inclusiv gradul 
avut în armată, data și motivele ștergerii din controalele Armatei.28

La 14 martie 1915 este publicată în Monitorul Ofi cial Legea pentru Recunoașterea 
Societății Naționale de Cruce Roșie a României ca persoană morală. Prin această 
lege urmau să fuzioneze societățile „Crucea Roșie din România” și „Crucea Roșia a 
Doamnelor din România”, ambele cu statut juridic încă din 30 decembrie 190629 sub 
numele de „Societatea Națională de Cruce Roșie a României” și i se recunoaște calita-
tea de persoană morală. Legea este împărțită în cinci articole, fi ind însoțită și de statu-
tele acesteia, acestea fi ind cele după care va fi  administrată Societatea. Legea prevedea 
că, atât pe timp de pace, cât și pe timp de război, nu mai poate exista o altă societate cu 
un asemenea caracter, care ar avea ca scop îngrijirea bolnavilor și răniților din război, 
în afară de serviciul sanitar militar și civil, spitalele existente și alte instituții expuse 
prin legi sub controlul statului. De asemenea, nimeni nu poate strânge pentru bolnavi 
sau răniții din război, bani sau alte bunuri de caritate publică, în afară de Societatea 
Națională de Crucea Roșie și cei autorizați de aceasta.30

Toate actele interioare sau de contabilitate, corespondența cu autoritățile, cores-
pondența și coletele trimise prin poștă, sunt scutite de timbru poștal, taxe poștale și 
transport. Pe timp de război, membrii și personalul societății pot călători cu trenul gra-
tuit pe căile ferate. Statutele Societății completează legea, iar dintre primele lucruri ex-
puse afl ăm că Societatea este sub ocrotirea și înaltul patronaj al M.S. Reginei României, 
ca președinte de onoare va avea o doamnă, iar ca președinte activ va avea în funcție 
un domn, ambii aleși pe cinci ani de adunarea generală a acesteia. Sediul Societății 
este la București, dar aceasta are fi liale în toată țara, fi liale ce nu pot fi ința și funcționa 
decât cu autoritatea comitetului central. Ca și însemn era stabilită crucea roșie pe un 
câmp alb, stabilit încă din iulie 1906 la Geneva, semnul heraldic fi ind un omagiu adus 
Elveției. Această emblemă fi gura pe steaguri, brasarde și întreg materialul în legătură 
cu serviciul sanitar. Personalul urma să poarte o brasardă cu crucea roșie pe câmp alb, 
fi xată la brațul stâng, eliberată și ștampilată de către autoritatea militară de drept și 
însoțită de un certifi cat de identitate pentru persoanele care făceau parte din Serviciul 
Sanitar al Armatei, ce nu purtau haină militară.31

28 Leontin Stoica, op.cit., p. 32.
29 Monitorul Ofi cial al României, nr. 223 din 5 ianuarie 1907.
30 Monitorul Ofi cial al României, nr. 277 din 15 martie 1915, p. 12489.
31 Ibidem, p. 12490.
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Societatea de Cruce Roșie avea bine stabilit scopul atât pe timp de pace, cât și pe timp 
de război. În cazul unui război trebuie să acorde prin toate mijloacele ajutorul cuvenit 
militarilor răniți sau bolnavi de pe câmpul de luptă, devenind practic un serviciu au-
xiliar, anexat Serviciului Sanitar Militar. Aduce bani și daruri pentru bolnavii și răniții 
din armată, oferiți în scopuri caritabile. Pe timp de pace oferă ajutor, în caz de epide-
mii și accidente, care ar amenința să se extindă și ar pune în pericol populația civilă, 
se ocupă cu adunarea și administrarea de fonduri caritabile, crearea unor servicii pro-
prii precum: spitale stabile și mobile, ambulanțe, trenuri sanitare, convoaie sanitare, 
material sanitar necesar, personal propriu De asemenea, se mai ocupă cu înscrierea și 
ținerea la zi a personalului medical sau de laborator farmaceutic, sanitar și auxiliar, cu 
formarea și instruirea personalului sanitar, cursuri de formare pentru cei care vor să 
aibă cunoștințe practice în ajutorarea bolnavilor și răniților, cu înfi ințarea, întreținerea 
și primirea depozitului de material sanitar, adunarea, coordonarea și repartizarea tu-
turor ajutoarelor oferite de public, de a colabora cu organizarea sanitară a Armatei. În 
ceea ce privește averea Societății aceasta se compunea din averea mobiliară și imobi-
liară, cotizațiile anuale ale membrilor, subvenții și donații sau din benefi ciile produse 
de baluri, serbări și loterii.32

În ceea ce privește partea logistică și de conducere, organele Societății sunt: adu-
narea generală, comitetul central, comitetele de direcție și un subcomitet de direcție 
pentru lucrările comune. Adunarea generală avea loc anual în lunile mai sau aprilie, 
fi ind convocată de președinta de onoare sau, în lipsă, de președintele activ. Adunarea 
se declara legal constituită oricare ar fi  fost numărul de membrii prezenți sau repre-
zentați, însă deciziile se iau cu majoritate absolută. Adunarea este prezidată de pre-
ședinta de onoare, iar în lipsa sa de președintele activ sau în lipsa acestuia de cel mai 
în vârstă membru din adunare. Adunarea generală alege președinta de onoare, preșe-
dintele activ și membrii comitetului central, își dă cu părerea asupra mersului aface-
rilor Societății, votează modifi cările de statute, se pronunță asupra unor chestiuni de 
ordinea zilei. Comitetul central este compus din 50 de membrii, domni și doamne aleși 
de adunarea generală. Alături de aceștia, din comitetul central mai fac parte: principii 
și principesele regale, membrii ai societății, președinta de onoare, președintele activ, 
miniștrii de interne și de război, directorii generali ai Serviciilor Sanitare, militari și 
civili, și directorul general al Căilor Ferate Române. Membrii comitetului trebuie să 
fi e români și aleși pe cinci ani. Comitetul central are următoarele atribuții: alege două 
doamne vice-președinți și doi domni vice-președinți, alege trei membri, care să forme-
ze comisia fi nanciară de control, statutează asupra chestiunilor de interes general, vo-
tează bugetul anual de venituri și cheltuieli, autorizează contractarea de împrumuturi 
ipotecare, alege două comitete de direcție (A și B).33

Pentru buna funcționare a societății fi ecare comitet de direcție are atribuțiile lui 
bine stabilite. Comitetul de direcție A are în vedere: adunarea de fonduri pentru so-

32 Ibidem, p. 12491.
33 Ibidem, p. 12492.
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cietate, organizarea și controlul serbărilor, organizarea și administrația spitalelor și 
ambulanțelor sedentare, organizarea și conducerea infi rmeriilor și cantinelor din gări, 
instruirea infi rmierilor și surorilor de caritate, organizarea, controlul și supraveghe-
rea fi lialelor și ordonanțarea cheltuielilor prevăzute în bugetul anual. Comitetul de 
direcție B are în atribuțiile sale reprezentarea juridică, administrativă și exterioară 
a societății, corespondența prizonierilor, organizarea și conducerea spitalelor și am-
bulanțelor pe câmpul de operație, controlul și supravegherea câmpului de luptă. În 
ambele comitete deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți. Ultima parte a 
statutelor este dedicată subcomitetului de direcție, controlului fi nanciar – care se va 
consemna într-un raport realizat la sfârșit de an, personalul, dizolvarea societății și 
dispozițiilor tranzitorii.34

În afară de problemele spitalicești, Crucea Roșie s-a ocupat și de situația prizonieri-
lor români din lagărele străine, precum și corespondența prizonierilor cu familiile lor, 
dar și corespondența teritoriului românesc cu cel ocupat de dușman. Din data primei 
mobilizări, Crucea Roșie, a pus la dispoziția autorităților militare 6.000 de paturi în 
spitale fi xe și 1.000 de paturi în cinci spitale de campanie. După ocuparea Olteniei și 
Munteniei administra în 65 de spitale, peste 12.000 de paturi, deoarece o parte din spi-
talele militare au trecut sub administrația Crucii Roșii. În primul an de război instituția 
a îngrijit 2 milioane de bolnavi. În toate gările principale, existau fi liale ale Crucii Roșii, 
unde se găseau ceai, țigări și alimente. Doamnele și infi rmierele și-au îndeplinit misiu-
nea fără ezitare, multe căzând pradă epidemiei de tifos.35

În anul 1915, în cadrul Serviciului sanitar al armatei române i-a fi ință Comitetul 
Central Sanitar, care are rolul de a studia, organiza și pregăti teritoriul țării din punct 
de vedere sanitar, în eventualitatea angajării României în război, angajare, care pă-
rea inevitabilă în cele din urmă. Comitetul Central Sanitar a colaborat Direcția a 6-a 
Sanitară din cadrul Ministerului de Război, cu Serviciul de Stat Major și comitete regi-
onale de acțiune. De altfel, sus-numitul comitet a avut printre realizări alcătuirea unui 
Regulament pentru organizarea zonei interne, în vederea ajutorului dat bolnavilor și 
răniților în timp de mobilizare și de război, în cadrul fi ecărui județ au fost efectuată 
organizare spitalicească, fi ind organizate în jur de 20.000 de paturi, împărțirea țării în 
trei inspectorate generale, stabilirea ordinii de bătaie a personalului medical, au fost 
întocmite tabele cu mijloace de transport specifi ce Serviciului Sanitar, precum căru-
țe de aprovizionare, trăsuri diverse pentru transportul răniților, animale de tracțiune, 
harnașamente, automobile. Până la intrarea României în război, spitalele existente se 
clasifi cau în chirurgicale, boli interne, boli mintale și nervoase și boli contagioase, iar 
numărul paturilor a depășit cifra de 70.000. Spitalele au fost organizate în funcție de 

34 Ibidem, pp. 12493-12494.
35 Delia Bălăican, „Sănătatea românilor supusă „gravității excepționale” a încercărilor războ-

iului (1916-1918)”, Revista Bibliotecii Academiei Române, anul 2, nr. 2, iunie-decembrie 2017,
p. 116.
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corpurile de armată, în școli, hoteluri sau alte clădiri corespunzătoare serviciului sani-
tar, ajungându-se la un număr de 500 de astfel de spitale.36

Serviciul Sanitar medical era organizat pe două componente după cum amintește 
generalul Iliescu, partea de operații și zona etapelor. În zona operațională se regăseau 
pachetele de pansamente individuale, serviciile sanitare ale micilor unități formate din 
brancardieri, ale corpurilor de trupă formate din câte un medic și o trăsură de ambu-
lanță și serviciile sanitare ale marilor unități în funcție de mărimea unității precum: la 
brigada mixtă o secție ambulanță alcătuită din 5 ambulanțe și 2 furgoane ambulanțe, 
la o divizie de două brigăzi exista câte o ambulanță divizionară pe două secții, 10 am-
bulanțe, 4 furgoane ambulanțe și o coloană de 212 brancardieri cu 10 trăsuri pentru 
răniți, iar pentru un corp de armată exista un spital mobil pentru 4 secții, 20 de ambu-
lanțe și 8 furgoane ambulanțe. Zona etapelor era dedicată Marelui Cartier General și 
marilor unități, astfel că organizarea este descrisă în felul următor: la diviziile pe două 
brigăzi exista un semi-spital de evacuare și o secție de automobile, formate la rândul 
ei dintr-un automobil, 15 automobile port-brancarde și 5 autocamionete; la corpurile 
de armată existau un spital de etapă, un spital de evacuare cu un convoi de automo-
bile, un spital pentru contagioși, 2 infi rmerii de gară, un depozit de corp de armată cu 
un automobil și 2 trăsuri sanitare permanente și 1a spital de convalescență; Marelui 
Cartier General îi revenea Comandamentul General al etapelor de Serviciul Sanitar, 10 
trenuri sanitare permanente și 12 trenuri sanitare semi-permanente.37

Serviciul Militar a mai fost îmbogățit încă din perioada neutralității cu alte ele-
mente de noutate și modernitate, ale căror utilitate își vor face simțită prezența pe 
front. Dintre acestea trebuiesc amintite: înfi ințarea serviciului sanitar pe batalioane, 
înfi ințarea de servicii sanitare în zona capetelor de pod Silistra și Turtucaia, înfi ința-
rea a 10 trenuri sanitare semi-permanente, organizarea și pregătirea a cinci spitale ale 
Crucii Roșii numite de companie, crearea unei noi companii sanitare la Spitalul militar 
„Regina Elisabeta”, construirea a 20 de trenuri-băi, organizarea a 9 șlepuri portative, 
direcțiile depozitelor centrale de material sanitar. Apar ordine de păstrare a materiale 
sanitare existente, elaborându-se regulamente în acest sens fi ind instituită obligația re-
vizuirii anuale a materialelor sanitare împreună cu principiul grupării acestora după 
diverse criterii: forme, volume, greutăți. Devine, astfel, interesant de văzut, cum se 
pune mare preț pe lucrurile existente deja, până la sporirea efectivelor acestui serviciu, 
atât de important pentru cei afl ați pe front. Rechiziționarea de materiale pentru servi-
ciul sanitar era greoaie și asta, în special, datorită slabei dezvoltări a industriei chimice 
românești, al cărei aport trebuia să fi i fost unul mult mai generos în procesul obținerii 
de medicamente. Izbucnirea războiului în anul 1914 a limitat și mai mult rechiziționa-

36 Gheorghe Sanda, Istoria medicinii militare românești, București: Fundația General maior dr. C. 
Zamfi r, 1996, pp. 292-305.

37 D. Iliescu, Războiul pentru reîntregirea României. Pregătirea militară, București: Independența, 
1920, pp. 32-33.
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rea de materiale, mai ales din plan extern, deoarece pe plan intern, producția nu putea 
să asigure decât o mică parte din necesarul serviciului sanitar.38

Încă de la începutul anului 1915 Antanta sprijină serviciul sanitar român, lucrurile 
necesare ajung prin Serbia, iar de acolo îți urmează drumul mai departe pe la Turnu 
Severin sau Calafat. A fost creată o comisie de recepție pentru a prelua medicamentele, 
pansamentele sau instrumentele chirurgicale. România primea astfel 1.289 kg de iod 
și 143.000 kg medicamente. Ocuparea Serbiei de către trupele Puterilor Centrale, mută 
liniile de aprovizionare românești înspre Rusia, aceasta sosind în România prin nordul 
Europei. Rusia avea și ea mare nevoie de produse medicale și farmaceutice, astfel că 
situația României era și mai îngreunată. În perioada 1914-1916 au fost livrate din stră-
inătate materiale sanitare în valoare de 42.019.980 lei, cele mai multe venind din Italia 
și Elveția.39

Evenimentele și presiunile din vara anului 1916 fac ca România să intre în război 
de partea Antantei. Cifra medicilor militari mobilizați la 14 august 1916 se ridica la 
1929 cadre, comparativ cu 397 medici mobilizați, cifră din anul 1914. Din calculele spe-
cialiștilor reiese un medic la 432 de mobilizați, asta din totalul celor 4.000 de medici 
încadrabili.40

Mobilizarea surprinzătoare și rapidă, a scos la iveală carențele serviciului medical 
militar de ordin organizatoric și funcțional, încă din primele zile fi ind o organizare 
defectuoasă. Cum Serviciul sanitar militar urma să se mobilizeze, conform regulamen-
telor, în cea de-a patra zi de la declanșarea mobilizării generale, Armata de Nord, con-
dusă de generalul Constantin Prezan, a trecut Carpații fără să fi e însoțită de ajutoarele 
sanitare și cadrele medicale. S-a hotărât formarea unor coloane volante de ambulanțe, 
care trebuiau să plece imediat în zona frontului, iar Constantin Argetoianu, descrie 
foarte bine haosul creat de măsurile rapide luate de cei din conducere, el însuși fi ind 
în fruntea unei astfel de coloane „un talmeș-balmeș de ambulanțe vechi și noi, de fur-
gonete, de căruțe rechiziționate, de automobile hodorogite, de cuptoare și de bucătării 
de campanie, amestecate unele cu altele în voia Domnului. O forfoteală de ofi țeri, de 
gradați și de civili, zbierând și înjurându-se între ei ierarhic, blestemând cu toții orga-
nizarea, încurcau și mai rău, parcă înadins, ceea ce fusese atât de bine încurcat în zilele 
precedente”.41

O dată început, războiul scoate în evidență lipsurile cu care se confrunta Armata, 
în general, dar și Serviciul Sanitar al acesteia în particular, prin lipsa personalului, dar 

38 Stoica Leontin, op.cit., pp. 34-35; vezi și România în Războiul Mondial 1916-1919, apăru-
tă sub egida Marelui Stat Major – Serviciul Istoric, vol. III, partea I, București: Imprimeria 
Națională, 1936, p. 304; Idem, partea a II-a, București: Imprimeria Națională, 1940, pp. 47-49; 
Monitorul Oastei, nr. 23 din 15 august 1915, pp. 619-632.

39 Stoica Leontin, op.cit., pp. 38-40.
40 Ibidem, pp. 43-44.
41 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. III, partea a 

V-a (1916-1917), București: Machiavelli, 1992, p. 21.
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și a dotărilor necesare. La Spitalul cel mai mare din țară, „Regina Elisabeta”, nu se 
mai găsea personal inferior, deoarece fusese mobilizat, iar paturile nu depășeau cifra 
de 800. Sunt chemați de pe front doi chirurgi pentru a putea face față intervențiilor 
chirurgicale, numărul răniților fi ind în continuă creștere. De asemenea, pentru a nu 
scădea moralul trupei, medicii primesc interzis de la a comunica celor pe care îi tratau 
cantitatea pierderilor suferită până la acea vreme de armata română, riscând să le fi e 
ridicat dreptul la libera practică.42

Treptat situația se îmbunătățește, iar măsurile luate încep să-și facă simțite efectele. 
În trei zile de la începerea ostilităților, fi ecare divizie are la dispoziție, ca mijloc de eva-
cuare, câte 15 automobile sanitare și câte un tren sanitar. După data de 26 august, își 
fac simțită prezența ambulanțele divizionare și spitalele mobile, care vor prelua răni-
ții. Începând cu luna septembrie a anului 1916, încep să funcționeze semi-spitalele de 
evacuare, spitalele de evacuare, spitalele de etapă, spitalele auxiliare și infi rmeriile de 
gară. Automobilele sanitare de pe lângă spitale au fost și ele la rândul lor împărțite în 
mai multe coloane, de autobrancarde divizionare, atașate ambulanțelor divizionare și 
coloanelor de depozit sub controlul direct al comandamentului etapelor.43 Luptele de 
la Turtucaia, Silistra și Flămânda vor duce la pierderi grele pentru armata română, iar 
serviciul sanitar a fost unul extrem de activ însă cu o activitate mult îngreunată datori-
tă difi cultății frontului, iar condițiile de lucru ale medicilor au fost infernale. Centrele 
prevăzute pentru evacuarea răniților se afl au la Băneasa – Frasin și Budești – Călărași, 
unde existau peste 600 de paturi și posibilitatea de a mai completa.44 De aici puteau fi  
evacuați cu trenurile sanitare foarte ușor spre București. În urma retragerii pe malul 
drept al Dunării, Serviciul Sanitar a pierdut chesoane, trăsuri de ambulanță și alte ma-
teriale de uz sanitar.

Pe Valea Oltului unde afl a formațiunea lui Constantin Argetoianu, răniții erau duși 
la Spitalul din Râmnicu Vâlcea: „nepansați, nemâncați și acoperiți de praf și muște, 
după 4-5 zile petrecute în care și căruțe. Răniții erau amestecați cu morții. Muriseră oa-
meni cu zile, căci rănile lor nu erau grave și moartea fusese pricinuită la cei mai mulți 
de hemoragii nestăvilite și inaniție”.45 În cadrul Armatei de Nord au fost create spitale 
temporare pe linia ferată Iași-Pașcani, administrate de către militari și unde erau aduși 
răniții a căror îngrijire necesita mai mult de 10 zile. Acest tip de măsură a fost una 
dintre acelea preferate pentru a compensa faptul că nu mai existau locuri libere în 
spitalele de campanie. Comitetul Central Sanitar veghea să răspundă lipsurilor mate-
rialului sanitar din spitalele din interior, deoarece după cinci zile de luptă începeau să 
fi e consemnate lipsuri. De asemenea, lipsurile apăreau și la capitolul personal, unde 
numărul chirurgilor era insufi cient. Până la 1 octombrie 1916, pierderile au fost sem-

42 Stoica Leontin, op.cit., p. 45.
43 Ibidem, p. 46.
44 Ibidem, p. 47.
45 Constantin Săndulescu, Istoricul serviciului sanitar în campania din 1916-1919, vol. II, București: 

Tipografi a Marelui Stat Major, p. 79.
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nifi cative, existând un număr de 4.000 de morți și peste 30.000 de răniți.46 Toate aces-
te pierderi sunt înregistrate în contextul în care epidemiile nu au pus mari probleme 
Serviciului Sanitar. Și în cazul armatei din Dobrogea pierderile au fost semnifi cative, 
astfel că până la mijlocul lunii septembrie 1916, au fost 26.326 morți și răniți, iar 25.000 
au căzut prizonieri.47

La sfârșitul lunii octombrie 1916, operațiune de evacuare și spitalizare a răniților 
a apărut într-un ordin în 10 puncte semnat de ministrul de resort, Vintilă Brătianu, 
unde conform primului articol Serviciul Medical al Armatei de Operațiuni, urmă să 
funcționeze sub ordinul Marelui Cartier General, reprezentat de ministrul Constantin 
Angelescu. Acesta trebuia să vegheze asupra personalului medical, materialul sani-
tar, acțiunile de evacuare a răniților. Conform primelor articole, ministrul Angelescu 
trebuia să ia măsuri importante referitoare la: evacuarea răniților, formarea de trenuri 
sanitare pentru transportul răniților, stabilirea locurilor de debarcare a răniților, supra-
vegherea medicală a spitalelor din interior, in vedera modului în care medicii își fac 
treaba, dar și a stării materialului medicamentos, procurarea materialelor pentru servi-
ciul sanitar și constituirea unui depozit central de medicamente. Următoarele articole 
fac referire la Comitetul Central Sanitar, care urma să se ocupe de înfi ințarea, funcționa-
rea și întreținerea spitalelor din zona interioară și de achiziționarea tuturor materialelor 
necesare pentru funcționarea lor. În fruntea Comitetului a fost numit ministrul Alecu 
Constantinescu, care aproba actele emise, ce deveneau pe urmă executorii.48

Evacuarea soldaților de pe front se făcea greu, în condițiile în care de cele mai mul-
te ori drumurile creau probleme, în funcție de relieful frontului. De cele mai multe 
ori automobilele sanitare nu reușeau să facă față drumurilor de o calitate care lăsa de 
dorit, astfel că s-a apelat la căruțele obișnuite, în special cele cu un cal, acoperite cu co-
viltire, la care se puteau atașa anumite aparate de suspensie. De asemenea, răniții mai 
erau transportați cu trenurile sanitare, atâta cât le permitea frontiera sau linia fron-
tului, deoarece unele dintre acestea erau abandonate sau distruse în retragere, aces-
tea fi ind împărțite în trenuri sanitare permanente și improvizate. În zona Dunării și a 
Mării Negre erau folosite șlepurile sanitare, retrase după pierderea Dobrogei. Starea 
cadavrelor de oameni și de animale, neîngroparea la timp a acestora, calitatea apei 
potabile, transportul și spitalizarea răniților în condiții precare, fără a fi  respectate nor-
mele de igienă de bază, nerezolvarea unor cazuri de suspecți de boli contagioase, fac 
ca încă din 1916 pe front să apară primele cazuri de dizenterie și tifos exantematic. Era 
necesar astfel aplicarea unor măsuri preventive, precum dezinfecție, despăduchere, 
instalarea de trenuri-băi, întrebuințarea permanentă a hipocloritului49, retragerea pe 
rând a trupelor pentru a permite luarea măsurilor igienico-sanitare, reaprovizionarea 
trupelor cu îmbrăcăminte corespunzătoare, sterilizarea și aprovizionarea cu săpun. 
Spunea Constantin Argetoianu „Tifosul exantematic a fost adevăratul nostru vrăjmaș; 

46 Ibidem, p. 98.
47 Ibidem, p. 70.
48 Leontin Stoica, op.cit., pp. 53-54.
49 Hipocloritul era folosit ca agent dezinfectant/antimicrobian. 
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cu el ne-am războit mai mult decât cu nemții – el ne-a răpus trei sferturi din 800.000 de 
oameni pe care i-am jertfi t pentru realizarea unității naționale. Crudă și inutilă jertfă 
care va rămâne de pomină și, să sperăm, de pildă, generațiilor viitoare”.50

Într-adevăr, numărul militarilor morți datorită acestei grave epidemii a fost de 
350.000 de oameni, însă populația civilă a plătit un tribut mult mai mare, ajungând la 
aproximativ 450.00051. Epidemia a debutat în 1916, iar boala era destul de puțin cunos-
cută de medici, fi ind recunoscută ofi cial abia în ianuarie 1917. Mortalitatea a fost una 
ridicată, dar ulterior stingerii acesteia nu au mai apărut cazuri decât sporadic. Rata 
mortalității a fost cea mai ridicată în luna martie 1917, nefi ind iertați de boală nici me-
dicii, murind un număr de 350 medici, dintre care 4 francezi.52

În urma unor discuții purtate de Ion Cantacuzino, cu Ioan Antoniu și ministrul 
Constantin Angelescu se ajunge la concluzia necesității pregătirii unor centre, pentru 
a preveni respectivele epidemii, organizate în următoarele localități: Galați sub con-
ducerea doctorului Slătineanu, Slobozia sub conducerea dr. Mărgărit; Râmnicu-Sărat, 
condus de maiorul Popescu; Azuga având ca anexă Laboratorul fi x nr. 2 condus de 
locotenentul medic Combiescu; Bârlad, sub conducerea profesorului Proca; Iași sub 
conducerea profesorului Mezincescu; Roman sub conducerea dr. Baroncea. Mai exis-
tau, de asemenea, Spitalul de contagioși nr. 4 și Laboratorul mobil nr. 4, condus de dr. 
Călășescu, la Ploiești și Laboratorul mobil nr. 2 afl at sub conducerea profesorului doc-
tor Victor Babeș. O dată cu apariția acestor centre vin și o serie de instrucțiuni speciale 
date de profesorul Cantacuzino, cum ar fi : vaccinarea tuturor răniților din spitale, a 
populației refugiate din Dobrogea, a străinilor din lagărele de concentrare, a tuturor 
celor expuși contactului cu bolnavii, efectuarea a două rânduri de vaccinuri cu 2 și 5 
cc., revaccinarea soldaților vaccinați cu câteva luni înainte, responsabilizarea șefi lor 
de regiune cu izolarea bolnavilor suspecți și „contacților” în locuri speciale. Aceste 
măsuri au fost valorifi cate remarcabil, iar Ioan Antoniu, Șeful Serviciului Sanitar de 
pe lângă Marele Cartier General, le considera spectaculoase. Chiar dacă măsurile au 
fost luate cu rapiditate de cei implicați în conducerea serviciului sanitar, germenii vi-
rusului au fost purtați și de populația civilă ce s-a refugiat din Dobrogea din calea 
inamicului în zonele din stânga Dunării. De asemenea, virusul holerei a fost adus și de 
prizonierii de război, care au fost vaccinați de autoritățile sanitare românești, aceștia 
fi ind proveniți majoritatea din armatele bulgare și turcești, unde igiena sanitară avea 
încă un nivel precar de înțelegere.53 Eșecul luptelor din trecătorile Carpaților a pus la 
grea încercare Armatele I, II și de Nord în vara anului 1916, astfel că activitatea servi-
ciul sanitar a trebuit să fi e una peste puterile celor prezenți în cadrul acestuia. Proasta 
gestiune militară, a dus la numărul mare de morți și răniți, atât în rândul ofi țerilor, 

50 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. II, București: 
Editura Albatros, 1993, p. 96.

51 Delia Bălăican, op.cit., p. 116.
52 Ibidem, p. 117.
53 Leontin Stoica, op.cit., pp. 58-60.
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cât și în cel al soldaților, pierderile reale, fi ind de obicei mai mari decât cele raportate. 
Numărul răniților care ajung în spitalele din zona respectivă ajunge doar în luna oc-
tombrie la aproximativ 50.000 de oameni.54 La fel ca și în cazul situației din Dobrogea, 
frontul avea particularitățile sale, iar serviciul militar întâmpină greutăți, în privin-
ța dotărilor, pregătirii adecvate pentru transportul și îngrijirea soldaților în zonele de 
munte, unde comunicațiile erau mai difi cile. Slăbiciunile serviciului sanitar militar nu 
au trecut neobservate de inamic, mai mulți factori ducând la acestea: insufi ciența per-
sonalului inferior, nu avea o rezervă pregătită să îi ia locul și avea o pregătire slabă, 
de multe ori nepriceperea ducând la greșeli mari; excesul de material sanitar nefolosit 
sau capturat de inamic; masivitatea trăsurilor de ambulanță regimentară55, la care se 
adaugă deteriorarea frecventă a acestora; funcționarea serviciului sanitar regimentar 
în cantonamente și birouri exact ca în timp de pace; lipsa planurilor de evacuare a 
răniților, aceasta făcându-se haotic; lipsa legăturilor dintre medici și comandamentele 
de armată; folosirea într-un mod necorespunzător a spitalelor de evacuare și a infi rme-
riilor de gară și etapă, fi ind instalate neregulamentar pe direcția principalelor culoare 
de evacuare; utilizarea incompletă a unui număr de formațiuni sanitare.56 Ulterior, si-
tuația se îmbunătățește prin instalarea formațiunilor sanitare de etapă, încep să func-
ționeze semi-spitalele de evacuare, spitalele de evacuare, spitalele de etapă, spitalele 
auxiliare și infi rmeriile de gară, iar centrele spitalicești au trecut din subordinea divizi-
ilor, în cea a comandamentelor de etapă.

Problemele serviciului sanitar în zona operativă, apăreau datorită transportului și 
evacuării răniților în condiții nefavorabile din cauza atacurilor inamice nefavorabile, 
ninsorilor timpurii, terenurilor montane, iar în cadrul zonei interioare numărul mare 
de răniți complica și mai mult situația. Armata I avea numărul cel mai mare de ră-
niți, fi ind în zona cea mai expusă inamicului, iar spitalele nu mai reușeau să facă față 
noilor veniți. Pentru descongestionarea situației existau două posibilități, fi e erau re-
dus numărul celor internați, fi e erau ameliorate posibilitățile de tratament și refacere. 
Reducerea numărului se putea face prin externarea celor răniți foarte ușor, care după 
părerea unora, stăteau cam nepermis de mult pe paturile spitalicești. Acesta era un 
fenomen semnalat de-a lungul întregului front, ororile războiului au făcut ca oamenii 
să nu își mai dorească să se întoarcă pe poziții. Atunci când spitalele deveneau su-
praaglomerate, Marele Cartier General, elabora câte un ordin cerându-le medicilor să 
rezolve problema urgent, amenințându-i cu controale amănunțite.57

Ocuparea părții de sus a țării de către armatele Puterilor Centrale, a dus la o reor-
ganizare rapidă a armatei române, dar și în ceea ce privește serviciul sanitar. Sfârșitul 
anului 1916, aduce cu sine un număr de 50.000 de morți și 80.000 de răniți. Ministrul 
Angelescu începe să ia decizii de a transfera în Moldova, mai multe spitale ale Crucii 

54 Constantin Săndulescu, op.cit., p. 104.
55 Trăsurile de ambulanță aveau o greutate de 1,7 tone, fără a avea altă încărcătură.
56 Gheorghe Sanda, op.cit., pp. 310-316.
57 Stoica Leontin, op.cit., pp. 70-71.
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Roșii, Laboratorul de Medicină Experimentală, a Institutului de Seruri și Vaccinuri al 
Facultății de Medicină Veterinară, evacuarea și mutarea în spitalele din Moldova a tu-
turor răniților afl ați în spitalele din dreapta Oltului. De asemenea, în perioada retrage-
rii, trenurile sanitare au avut o activitate intensă și au fost de mare folos, care pe lângă 
răniți au mai transportat și foarte mult material sanitar. Din zona Munteniei au fost 
salvate depozitele centrale sanitare din București, însă au fost pierdute multe ambulan-
țe divizionare și regimentare, capturate de inamic sau distruse în luptă. De asemenea, 
a rămas în urmă material pentru 134 de spitale, cu peste 17.000 de paturi, în valoare de 
peste 4 milioane lei, alături de Institutul de Bacteriologie condus de Victor Babeș.58

Intrarea în război a României s-a făcut în urma unor promisiuni făcute de aliați, 
iar Franța va trimite în țara noastră o misiune condusă de generalul Berthelot, care se 
remarcase în luptele de pe Marna sau de la Verdun. Misiunea militară a fost însoțită 
și de o misiune medicală, în urma unui apel făcut de Subsecretariatul de Stat francez 
al Sănătății, în care s-au înrolat numeroși voluntari, selecționarea medicilor fi ind rea-
lizată de către soția ministrului român la Paris, doamna Lahovary, care s-a ocupat și 
de semnarea contractelor, în urma acordului dintre statele român și francez, un acord 
în două articole, semnat la 6 octombrie 1916. Misiunea medicală a sosit prin Rusia, la 
scurtă vreme după misiunea militară, la data de 23 octombrie 1917, fi ind completată 
ulterior și în ianuarie 1917 cu medici. Aceștia au fost repartizați în 10 stabilimente, 
efectuând sute de operații chirurgicale în fi ecare dintre acestea. Chiar dacă aportul 
acestora este unul minuscul la zecile de mii de soldați răniți, venirea misiunii sanitare 
a fost văzută cu ochi extraordinari de către colegii românii, al căror moral a fost ridicat 
în urma pierderilor din campaniile de până atunci.59 La sfârșitul lunii decembrie a anu-
lui 1916, reorganizarea Armatei este pusă la cale, urmând a fi  reorganizat și Serviciul 
Sanitar, care trece de la corpurile de armată la divizii, pentru fi ecare divizie urmând să 
se organizeze câte o ambulanță cu două secții și un grup de brancardieri.

Reorganizarea a început cu un ordin al generalului Nicolae Vicol, care era concre-
tizat în 11 puncte: „formațiunile sanitare trebuiau să urmeze unitățile militare fi xate 
pentru reorganizare, iar la baza noii reorganizări era divizia, nu corpul de armată; 
spitalele și semi-spitalele de evacuare, cele de etapă și de convalescență aveau sarcina 
de a depozita materialul sanitar la depozitul general de la Iași, unde urmau a fi  orga-
nizați pe unități, astfel încât să poată fi  retrimis prompt la unitățile de origine; spitalele 
de contagioși rămâneau în funcție permanentă, acestea putând fi  deplasate oriunde 
era nevoie de ele, în paralel cu eforturile de reorganizare și completarea lor; spitalele 
de cai continuau să funcționeze în regiunile de reorganizare a diviziilor; depozitele 
sanitare, care erau scoase acum din subordinea corpurilor de armată, urmau să își con-
tinue funcționarea în imediata apropiere a acelorași regiuni de reorganizare a divizii-
lor...; trenurile sanitare pentru răniți aveau să fi e garate în anumite locații, neprecizate 

58 Ibidem, pp. 74-75.
59 Gheorghe Sanda, op.cit., p. 309.
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încă, a căror alegere era contribuția Comandamentului General al Etapelor; trenurile 
băi erau puse la dispoziția Comandamentului General al Etapelor; automobilele sani-
tare trebuiau adunate, reparate și depozitate, inclusiv un număr de 300 așteptate să 
vină din Franța; revizuirea ordinei de bătaie a tuturor serviciilor și formațiunilor sani-
tare, inclusiv a spitalelor din zona interioară; continuarea activității spitalelor militare 
temporare, înfi ințate de către Armata de Nord, pe linia Ruginoasa – Erbiceni, sub di-
recția medicului militar Sava Goiu; formațiunile sanitare care aparținuseră corpurilor 
de armată, erau puse în subordinea diviziilor”.60

Conform noilor organizări, Serviciul Sanitar de la Marile Cartier General se afl a 
sub ordinele Comandamentului de căpetenie al armatei și avea atribuții ca: reorga-
nizarea și conducerea serviciilor și formațiunilor sanitare ale armatei de operații, ins-
pectarea din punct de vedere medico-militar a tuturor spitalelor teritoriale unde erau 
tratați răniții și bolnavii, alcătuirea ordinii de bătaie a personalului medical și sanitar 
de la orice serviciu sau formațiune medicală, combaterea bolilor epidemice atât printre 
militari, cât și printre civili. Era instituită de asemenea, Direcția Sanitară Militară, sub 
comanda farmacistului-șef col. Merișanu, ce se ocupa de cererile de material făcute de 
Marele Cartier General. Comitetul Central Sanitar era prezidat de ministrul Alexandru 
Constantinescu, rămânea funcția de a organiza și conduce spitalele teritoriale, iar nu-
mărul membrilor Comitetului a fost mărit. De asemenea, inspectorii săi aveau dreptul 
de a controla comitetele regionale și spitalele, inclusiv pe cele aparținătoare de Crucea 
Roșie. Epidemia de tifos de la începutul anului 1917 a dus la apariția unui nou servi-
ciu, Directoratul Sănătății Publice (D.S.P.), ce trebuia să facă legătura între serviciile 
sanitare civile și cele militare. În subordinea acestui nou organism intrau spitalele de 
contagioși, precum și toate spitalele zonei interioare, în urma desfi ințării Comitetului 
Central Sanitar.61

Problema lipsurilor a făcut ca foarte mult material sanitar să fi e importat din stră-
inătate, în special din Franța, pe drumul care ocolea, prin Suedia – care a pus unele 
piedici în acest sens, și care mai apoi trecea prin Rusia și ajungea la destinație. Au 
fost comandate și în Rusia anumite obiecte sanitare precum pansamente sau pânză 
pentru tărgi, corturi, saltele, însă și acestea au întârziat foarte mult. De asemenea, în 
vara anului 1917 au comandate mai multe obiecte sanitare și din Anglia, unde a fost 
trimisă misiunea condusă de căpitanul George Grințescu. În anii 1917-1918, în ca-
drul Serviciul Sanitar Militar, după mai multe reorganizări, funcționau următoarele 
formațiuni și organe sanitare: 5 comisii medico-militare pentru clasarea bolnavilor; 
Laboratorul General de Bacteriologie; două ambulanțe ale diviziilor de cavalerie; 15 
ambulanțe divizionare; 15 spitale mobile; 20 de spitale de evacuare; 5 spitale de con-
tagioși; Laboratorul de Campanie nr. 6; 8 infi rmerii de gară; 43 trenuri sanitare; servi-
ciile de triaj ale armatelor; 8 spitale temporare; 5 spitale de campanie ale Societății de 

60 Leontin Stoica, op.cit., pp. 81-82; vezi și N. Vicol, Istoria serviciului sanitar român de război, 
București: Cultura, edițiile 1934, 1936.

61 Ibidem, pp. 83-84.
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Cruce Roșie; 2 depozite mobile de material sanitar; 2 centre de convalescenți, pentru 
ofi țeri, la Gănești, pentru trupă, la Grajduri; 1 centru de convalescenți mixt; secțiile 
de auto-mobile sanitare și trenurile-băi spălătorie. Ca formațiuni noi, erau incluse în 
Serviciu, coloanele de brancardieri de rezervă și coloanele de împrospătare. Primele 
trebuiau să sprijine coloanele volante divizionare și au fost constituite din personalul 
disponibil al companiilor sanitare, trăsurile de transport rechiziționate, excedentul for-
mațiunilor de etapă și un număr de automobile sanitare. Coloanele de împrospătare 
trebuiau să asigure completarea defi citelor în material sanitar consumabil, pentru am-
bulanțe și corpuri de trupă. De asemenea, la capitolul noutăți și inovații pot fi  trecute 
echipele volante de chirurgi, folosirea efectivă a brancardelor și a automobilelor Ford, 
în operațiunile de evacuare a răniților.62

În evacuarea, transportarea și plimbarea răniților către spitale sau centre de opera-
țiuni exista problema mutării acestora de pe o targă pe alta, pe tărgile mașinilor Ford 
de pe tărgile proprii, apoi de pe acestea pe cele ale trenurilor, spitalelor sau ambulan-
țelor, lucru care putea să le dăuneze persoanelor rănite afl ate în cauză. Soluția din din 
partea lui Ioan Antoniu, care a brevetat un dispozitiv pentru fi xarea brancardelor în 
autobrancardele Ford, fi ind una ingenioasă și foarte utilă. Invenția permitea ca rănitul 
să fi e încărcat în autobrancarda Ford cu targa Serviciul Sanitar Militar, putând fi  astfel 
transportați de la patru la zece răniți șezând. I. Antoniu a fost extrem de încântat de 
reușita sa pe care o descrie fără nici o lipsă de modestie că „răniții de pe tărgile lor sunt 
transportați astfel, în condiții foarte bune, pe distanțe mari”.63

Dacă în anul 1916 lupta cu epidemiile a fost dusă cu brio datorită medicului bac-
teriolog Ioan Cantacuzino, în special cu holera, tifosul exantematic și febra tifoidă, în 
prima parte a anului 1917, tifosul exantematic a făcut 300.000 de victime. Epidemia ne-
cruțătoarea putea să lase regimentele cu două treimi din oameni mai puțin, indiferent 
dacă erau ofi țeri sau trupă. Probabil cel mai cunoscut caz din epocă care a scăpat de 
moarte a fost generalul Radu Rosett i, salvat de doctori. De asemenea, foarte mulți doc-
tori sau personal sanitar militar și-au găsit sfârșitul răpuși de această boală. Generalul 
Rosett i transmite care au fost simptomele personale și modul în care a fost tratat de 
doctorii care au avut grijă de el. Pacientul avea simptome ca pierderea cunoștinței, 
temperaturi foarte ridicate, migrene teribile la care se adaugă coșmaruri dese, impul-
suri ambulatorii cu acces de violențe, întâlnite mai ales prin somn. A fost suprave-
gheat zi și noapte, inclusiv de medicul Misiunii franceze Vuillet. Printre metodele de 
tratament folosite au fost: aplicarea de lipitori pe ceafă, masarea antebrațelor și a mâi-
nilor în cadrul crizelor delirante, spălături cu alcool și pudră de talc. La toate acestea a 
contribuit viața ordonată avută până atunci și o bună igienă sanitară.64

62 N. Marinescu, Serviciul sanitar al armatei, București: Imprimeria Fundației Culturale 
„Pricipele Carol”, București, 1933, p. 56.

63 I.N. Antoniu, Organizarea și funcționarea serviciului sanitar militar, ediția a III-a, București: 
Tipografi a Marelui Stat Major, 1922, p. 57.

64 Radu Rosett i, Mărturisiri, vol. I-II, București: Convorbiri literare, pp. 194-198.
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Epidemia de tifos a lovit din plin pe medici și personalul sanitar, pierzându-și 
viața  circa 250 de medici și peste 1.000 de sanitari.65 De asemenea, și-au pierdut via-
ța, fi ind atinși de boală colonei medici, membri ai comisiilor medico-militare, direc-
torul și deputatul Botescu, inspectorul-sanitar Popescu-Azuga, precum și profesori 
de Universitate. Politicieni, ca C. Argetoianu și I.G. Duca66, aduc critici altor medici 
că s-au ferit de linia frontului prin intervenții politice, acuzându-i de lașitate, discu-
ții sterile și intrigi mărunte. În lupta contra tifosului și-au pierdut viața un doctorul 
Clunet, venit cu misiunea franceză, ce instalase un spital în vila Greerul din Iași, des-
tinat special celor afectați de tifosul exantematic, alături de patru conaționali de-ai 
săi: colonelul Dubois, o soră de caritate, o infi rmieră și un soldat. În prevenirea și 
combaterea tifosului exantematic a avut un rol deosebit regina inimilor, așa cum a 
mai fost numită Regina Maria, soția Regelui Ferdinand, cea care s-a afl at mai mereu 
în mijlocul bolnavilor, uneori fără oboseală, răspunzând strigătelor de ajutor și ofe-
rind mângâieri celor care aveau nevoie. A fost văzută în spitale și în toate posturile 
sanitare, în tranșee printre combatanți, printre răniți, printre bolnavi, fără a avea frică 
de gloanțe sau epidemii. De cele mai multe ori se arăta acolo unde epidemia se dove-
dea a fi  mai violentă. Rolul Reginei, de patron spiritual al Serviciului Sanitar Militar, a 
fost recunoscut și juridic, prin înfi ințarea Ordinului „Crucea Reginei Maria” în martie 
1917.67 Ca răsplată, pentru activitatea sa deosebită, la moartea acesteia în 1938, armata 
română a salutat cu armele în jos, un gest unic întâlnit în lume.

Apogeul epidemiei a fost atins în cursul lunii martie, iar luarea de măsuri igieni-
co-sanitare au dus la scăderea considerabilă a numărului deceselor. Prima dintre mă-
surile obligatorii era aceea de a interna bolnavii, militari sau civili, în spitale, indiferent 
de vârstă sau sex. Au fost luate măsuri de combatere și profi laxie pentru întreținerea 
igienei soldaților și civililor, fi ind instalate dușuri pentru dezinfecția echipamentelor, 
oamenii erau despăducheați minuțios de două ori pe săptămână, s-au dezinfectat aș-
ternuturile, zidurile și pardoselile caselor, au fost organizate centre de izolare, bor-
deiele săpate pentru adăpostirea trupelor au fost înlocuite cu barăci, în sate au fost 
construite cuptoare pentru deparazitarea efectelor. Măsurile luate s-au dovedit a fi  efi -
ciente, epidemia fi ind stinsă până în luna mai 1917.68

În prima parte a anului 1917 Armata română a suferit pierderi mari datorită epi-
demiilor și mai puțin a războiului care a trecut printr-o perioadă de acalmie pe fron-
tul estic. A fost perioada în care, misiunea franceză condusă de „taica Bertelău” și-a 
valorifi cat la un nivel maxim aportul, având la dispoziție oameni dornici de revan-
șă și de reorganizare strategică, logistică și instituțională. A fost momentul pregăti-

65 Constantin Kirițescu, op.cit., p. 374; vezi și Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, 
București: Editura Meteor Publishing, 2014, pp. 191-197.

66 C. Argetoianu, op.cit., pp. 167-169; I.Gh. Duca, Memorii, vol. III, București: Editura 
Machiavelli, 1994, pp. 157-160.

67 Leontin Stoica, op.cit., pp. 97-99.
68 Delia Bălăican, op.cit., pp. 127-128.
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rii, poate, a celor mai importante reușite din cadrul Primul Război Mondial. Scopul 
Armatei a fost acela de apărare a Moldovei, fi ind situată pe linia Nămoloasa-Focșani-
Galați. Aliatul rus începea să dea semnele unei retrageri de pe frontul de est datorită 
evenimentelor din interior, repercusiuni raportate la nivelul armatei care suferă pier-
deri uriașe mai ales în bătălia de pe Tarnopol. Au avut loc acțiuni de ofensivă, dar și 
de apărare și contraofensivă unde deviza „Pe-aici nu se trece!” devine arhicunoscu-
tă, deși ea fusese folosită și în bătăliile de la Oituz din 1916. Mărăștiul, Mărășeștiul, 
Oituzul și-au cerut tributul de sânge, oferind serviciului sanitar o amplă implicare în 
salvarea răniților care participaseră la lupte de o intensitate fantastică, care în privința 
unor generali germani depășeau cu mult episoadele de pe frontul vestic, generalul 
german Morge făcând aprecieri în acest sens: „rezistența inamicului, în special cea 
a românilor, a fost neobișnuit de îndârjită și s-a exprimat prin 61 de contraatacuri în 
curs de 16 zile de luptă. Cea mai mare parte au ajuns la lupta cu baioneta; prin aceasta 
s-au produs mari pierderi”.69

Jertfele românești s-au ridicat la înălțimea luptelor, conform principiului care spu-
ne că marile bătălii cer sacrifi cii uriașe, astfel din iulie până în septembrie în cadrul 
celor două armate pierderile sunt următoarele: în cadrul Armatei I, condusă de ge-
neralul Eremia Grigorescu, au trecut prin triaje în iulie 7.600 răniți, 8.900 în august, 
3.400 în luna septembrie, la care se adaugă 1.200 trecuți prin triajele Armatei a II-a, 
condusă de generalul Alexandru Averescu; prin triajele celei de-a doua armate au tre-
cut în iulie 4.000 de suferinzi, iar în august 13.000 de răniți.70 În cadrul frontului cel 
mai avansat post al serviciului sanitar aparținea serviciilor de prim ajutor regimen-
tare și posturilor de triaj. Urmau posturile celui de-al doilea ordin de triaj, adăpostite 
în locuri considerate sigure în fața proiectilelor artileriei inamice, fi ind asigurate cu 
medici de la ambulanțele divizionare. Se ocupau cu dirijarea evacuărilor și adăpos-
tirea provizorie a răniților, până la momentul transferului spre alte centre, cum ar fi : 
posturile chirurgicale înaintate, pentru operații urgente; posturile de răniți ușor sau 
care șchiopătau, unde serviciul era îndeplinit de ambulanțele divizioanare; spitalele 
mobile, unde erau primiți răniții ce nu mai puteau fi  evacuați, dar și cei evacuabili mai 
departe. Transporturile se efectuau cu cărucioare Mestrovici, tărgi, trăsuri de rechizi-
ție, auto-brancarde, trenuri Decauville. Cei care numărul de zile de îngrijire depășea 
30 de zile, erau trimiși către spitalele zonei interne prin intermediul trenurilor sanitare. 
Datorită regulamentelor și ordinelor venite din partea comandamentelor, dar și a in-
specțiilor din teren, evacuările s-au făcut într-o stare foarte bună, așa cum era prevăzut 
de notele informative. În cadrul Armatei a II-a, Serviciul sanitar a fost supra aglomerat 
datorită numărului mare de răniți. Deși în anul 1917 serviciul sanitar s-a prezentat 
mult mai bine decât în anul 1916, când, de foarte multe ori a fost depășit de situație, 
au existat anumite disfuncționalități întâlnite în cadrul transportului de răniți ori în 

69 Leontin Stoica, op.cit., p. 100, apud. L. Bârzotescu, „Armata română în trecut și în present”,   
Revista Infanteriei, anul XXVI, nr. 292, martie, 1926, p. 1.

70 I.N. Antoniu, op.cit., pp. 74-77.
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sincronizarea dintre ritmul transporturilor și capacitatea de primire a spitalelor; ab-
sența listelor cu răniți, îngrijirea necorespunzătoarea pe timpul transportului, nerepar-
tizarea judicioasă a răniților la trenuri, nerespectarea instrucțiunilor de către trenurile 
sanitare în condițiile evacuării din zona militară și sub-militară. De asemenea, nu au 
fost estompate defi nitiv focarele de tifos exantematic, astfel încât epidemia a revenit pe 
alocuri provocând pierderi de peste 1.000 de oameni în trei luni.71

După marile bătălii duse in vara anului 1917, situația principală se mută în plan 
politic, iar România are de suferit în urma revoluției bolșevice din Rusia. Rămasă sin-
gură pe frontul de est, România încheie și ea Pace separată cu Puterile Centrale la 
Buftea-București, ratifi cată de Parlament, dar nepromulgată de regele Ferdinand. Încă, 
de la venirea iernii începea să bântuie foametea, epidemiile își fac iar loc în rândul 
populației, tifosul seamănă din nou teroare, iar Serviciul Sanitar începe să se preo-
cupe de problemele igienico-sanitare: descongestionarea urgentă a aglomerărilor din 
marile orașe, restrângerea comerțului ambulant cu alimente și băuturi, acordarea de 
ajutoare bănești pentru salubrizare, crearea de patrule militare cu caracter sanitar, care 
să controleze executarea măsurilor de curățenie, astfel încât până în vara anului 1918 
epidemia să fi e stopată.72

Anul 1918 aduce noi modifi cări și în structura organizatorică a Serviciului sanitar, 
astfel că în Monitorul Ofi cial din 1 februarie 1918, apare un Consiliu Superior de Reformă 
pentru gradele inferioare, care trebuia să vadă reformarea și pensionarea acelor cadre 
militare ce dobândiseră boli sau infi rmități în perioada războiului. Echipa noului or-
ganism era formată din generalul-medic Gheorghe Andreescu, director superior al 
Direcției a 6-a Sanitară din cadrul Ministerul de Război; generalul-medic Nicolae Vicol, 
șeful Serviciului Sanitar de la Marele Cartier General al armatei și colonelul-medic Ilie 
Constantin, director al Direcției a 6-a Sanitară din Ministerul de Război. Acestora li se 
alătura în calitate de asistent, din partea Serviciului de pensii din Minister, intendentul 
locotenent-colonel Constantin Georgescu.73 În lunile următoare Serviciul găsește răga-
zul necesar să aducă unele modifi cări mai consistente precum desfi ințarea spitalelor 
mobile, cu numărul lor mare de cai și trăsuri, spitalele de evacuare, dar au fost menți-
nute ambulanțele divizionare ce primesc o nouă organizare cu misiuni multiple, spitali-
zări, triaj și evacuare și de profi laxie, înlocuind spitalele de contagioși.

În fi ecare ambulanță divizionară erau prevăzute câte 100 de paturi, numărul de tră-
suri a fost redus simțitor, existând doar o trăsură de subzistență, o căruță de rechiziție, 
o trăsură de farmacie și un cuptor de deparazitare. Personalul a fost redus la 4 medici, 
iar trupa se rezuma la 80-100 de oameni. Existau, de asemenea, pe lângă fi ecare ambu-
lanță, o echipă de profi laxie și una deparazitară pentru combaterea epidemiilor și 12-
150 de brancardieri, care se ocupau cu transportarea răniților de la posturile de prim 
ajutor la ambulanța divizionară. Se regăseau și materiale sanitare și farmaceutice în 

71 Leontin Stoica, op.cit., pp. 102-108. 
72 Ibidem, pp. 109-110.
73 Monitorul Ofi cial, nr. 262 din 3 februarie 1918, p. 3012.
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două lăzi cu medicamente, trei lăzi cu pansamente, o ladă cu instrumente chirurgicale, 
o masă de operație, două cutii cu alifi e, două dușuri de zinc, bidoane cu formol, creoli-
nă, alcool, petrol lampant și petrol denaturat.74

După reintrarea României în război în noiembrie 1918, Armata Română pătrunde 
în Basarabia, Bucovina și Transilvania, urmând a fi  însoțită și de Serviciul Sanitar, care 
avea misiunea de a preveni și îngriji eventualele boli sau răni în rândurile soldaților 
români, evaluarea și ameliorarea situației sanitare și propagarea ideilor naționale ro-
mânești în rândurile civililor. În Basarabia au fost întâlnite probleme ca: starea de în-
apoiere în care fusese ținută provincia, anarhia care cuprinsese întreg spațiul fostului 
imperiu, slaba calitate a drumurilor, atitudine circumspectă față de români a popula-
ției majoritare și ostilitatea minorităților, veleități autonomiste ale unor lideri locali și 
tendințe hegemonice din partea unor notabilități românești. În Bucovina, problemele 
au fost mai puține deoarece starea igienico-sanitară era mult mai bună. În Transilvania 
starea igienică și sanitară era peste ceea ce oferea Vechiul Regat, doar că nemulțumirile 
întâmpinate erau de altă natură: ostilitățile româno-ungare declanșate din inițiativa 
maghiarilor, fi nalizate prin ocuparea Budapestei de Armata Română, nefi ind primul 
an de pace, tendința unor soldați români de a dobândi statutul de inapt prin contami-
nare cu boli venerice.75

În anul 1922, Direcția Generală a Serviciului Sanitar, trece de sub autoritatea 
Ministerului de Interne sub controlul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale. La 
14 iulie 1930 intră în vigoare o nouă lege sanitară, concepută de școala de medicină 
clujeană care acorda o mare atenție aspectelor sociale în context medical, cunoscută 
și ca Legea Moldovan. Legea prevede formarea personalului specializat, de asistență 
socială și auxiliar, soră de ocrotire și soră de caritate. Printre altele legea menționează 
necesitatea realizării anchetei sociale cu ajutorul asistentelor și a surorilor de ocrotire, 
pentru reabilitarea celor asistați. Legea prezintă și aspecte de educație sanitară a po-
pulației prin normarea unor probleme legate de situația mamelor, copilului sau tine-
retului. După încheierea Primului Război Mondial, legile sanitare nu se modifi că prea 
mult, până în preajma celui de-al Doilea Război Mondial. Se înmulțesc numărul spita-
lelor care ajung la numărul de 35, fi ind împărțite pe trei categorii: categoria I – de corp 
de armată (6), categoria a II-a – de divizie (14), categoria a III-a – de garnizoană (14), 
la care se adăugă și Spitalul Militar Central București. Este schițat timid și un buget 
al sănătății și sursele de unde provine acesta: veniturile Loteriei de Stat, cota de 70% 
din cota vânzării produselor medicamentoase străine, cotă de 90% din veniturile nete 
ale monopolului stupefi antelor, venituri ale spitalelor, ospiciilor și de la alte instituții 
provenite din taxele de îngrijire, taxa pentru viza medicală a lucrătorilor străini care 
intră în țară, orice alte venituri întâmplătoare și subvenția anuală acordată de stat din 
bugetul său.76 Între 1930 și 1941, legea a cunoscut paisprezece modifi cări: în 1931 de 

74 Leontin Stoica, op.cit., pp. 112-115.
75 Ibidem, pp. 154-155.
76 Monitorul Ofi cial, nr. 154 din 14 iulie 1930, pp. 5338-5398.
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două ori, în 1933 când textul este republicat integral în Monitorul Ofi cial, două modifi -
cări în 1934, o modifi care în 1935, una în 1936, două în 1937, două modifi cări în 1938, o 
modifi care în 1939, două în 1940 și una în 1941.77

La 1 septembrie 1939 izbucnește al Doilea Război Mondial prin atacarea Poloniei 
de către Germania. Situația internațională era una delicată pentru România, datorită 
politicii dusă de statele revizioniste vecine, ce doreau să își recupereze teritoriile pier-
dute prin tratatele de pace semnate în cadrul conferinței de la Paris din 1919-1920. 
Declararea neutralității de către regele Carol al II-lea la 6 septembrie 1940 a făcut ca 
U.R.S.S., Ungaria și Bulgaria să ceară cu insistență, Basarabia, Bucovina, Transilvania 
și Cadrilaterul, teritorii ce vor fi  pierdute în vara anului 1940. Abdicarea Regelui și 
venirea la conducerea statului a lui Ion Antonescu a dus la o apropiere de Germania 
și semnarea Pactului Tripartit. La 22 iunie 1941 România va lua parte la operațiunea 
Barbarossa atacând URSS-ul, în speranța recuperării teritoriilor pierdute. România în-
cepe, așadar, epopeea celei de-a doua mari confl agrații mondiale, unde serviciul sanitar 
va avea și aici un aport deosebit. Au fost mobilizați peste 800.000 de oameni încadrați în 
cadrul Forțelor Terestre, Aviatice și Marinei. Soldații au fost împărțiți în opt corpuri de 
armată, ce formau patru armate: Armatele I și IV pe frontiera Prutului, Armata a III-a în 
Transilvania, iar Armata a II-a în Dobrogea și pe frontiera de sud. De asemenea, corpu-
rile de armată puteau fi  compuse din două sau mai multe divizii, ce reprezentau marile 
grupuri operative care aveau în compunerea lor unități din toate armele.78

Despre al Doilea Război Mondial putem spune că a avut o intensitate mult mai 
mare decât prima mare confl agrație mondială, prin numărul de oameni implicați, no-
ile arme folosite, multitudinea fronturilor etc. Serviciul sanitar este întrebuințat la ca-
pacitate maximă, având în vedere că numărul răniților va depăși cu mult cifrele din 
1914-1918. Serviciul Sanitar al Armatei Române a desfășurat o activitate intensă în 
evacuarea răniților de pe front, păstrarea efectivelor pentru ca răniții să se întoarcă pe 
front, evitarea invalidității și reducerea mortalității. Serviciul Sanitar a fost organizat 
după dispunerea armatei, la nivel de batalion și regiment era organizat câte un post 
de prim ajutor, iar la nivel de divizie, câte o ambulanță. La nivelul unui spital de cam-
panie erau tratați răniții de la mai multe divizii sau la de la un corp de armată, iar la 
un nivel mai mare erau organizate spitalele de zonă interioară. Postul de prim ajutor, 
ambulanța și spitalul de campanie, erau unități sanitare mobile, deplasându-se o dată 
cu linia frontului, constituind fi ecare, stații de triaj spre zona interioară. La ambulanța 
divizionară și spitalul de campanie începea activitatea operatorie, iar la spitalele de 
zonă interioară continuau tratamentele ulterioare.79

77 Emilia Stancu, „Legislația sanitară în perioada interbelică”, Revista Muzeul Național, nr. IX, 
1997, pp. 255-260.

78 Constantin Kirițescu, România în al Doilea Război Mondial, București: Universul Enciclopedic, 
1996, pp. 224-225.

79 I. Jeican, F.O. Botiș, C. Ciuce, „Activitatea chirurgicală medico-militară în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial oglindită în revistele medicale românești ale vremii”, Jurnal de 
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În momentele de luptă sanitarii și brancardierii se afl au înapoia companiilor de 
rezervă, astfel încât ostașii ușor răniți se puteau deplasa singuri spre postul de prim 
ajutor, îndrumați de brancardieri. Răniții care nu puteau să ajungă la companiile de 
rezervă, se adăposteau după denivelări, tuneluri sau gropi, acestea devenind „cuiburi 
de răniți”. Când lucrurile se linișteau puțin sau seara, aceștia erau luați de către bran-
cardieri și duși către posturile de prim ajutor. De cele mai multe ori răniți care rămâ-
neau în cuiburi sucombau. Intervenția medicilor către aceste „cuiburi” era anevoioasă, 
fi ind supusă rafalelor de mitralieră sau bombardamentelor, de foarte multe ori aceștia 
pierzându-și viața pe câmpul de luptă. Medicii erau conștienți că dacă nu ajung în 
timp util la cei loviți era aproape imposibil ca viața acestora să mai poată fi  salvată.80

Posturile de prim ajutor batalionar erau situate cam la aproximativ un km de prima 
linie și de obicei erau orientate lângă un drum și o sursă de apă, cele regimentare la 
aproximativ 1,5 km de prima linie, în rezerva regimentului, fi ind comandate de medi-
cul batalionului sau regimentului. Posturile de prim ajutor erau amenajate în clădiri, 
corturi sau sub cerul liber de cele mai multe ori. Răniții ce avea răni superfi ciale se 
întorceau rapid pe front, cei cu plăgi ale membrelor superioare erau transportați pe jos 
către ambulanța de divizie, iar cei mai mulți erau transportați spre divizie după triajul 
tehnic chirurgical împărțit în extrema urgență plagă cu hemoragie masivă, plăgi abdo-
minale, toracice, craniene, maxilo-faciale și fracturi deschise; urgența a II-a cu fracturi 
închise, plăgi profunde ale țesuturilor moi, leziuni ORL și oculare; urgența a III-a cu 
plăgi ale membrelor și plăgi superfi ciale.81 Răniții erau controlați de medici la venirea 
în postul regimentar unde i se completa biletul de rănit cu diagnoza plăgii și tratamen-
tul aplicat. Un număr de 80% din răniți primeau ajutor în timp de trei ore de la rănire. 
În cadrul posturilor de prim ajutor tratamentele erau reduse la pansarea plăgilor cu 
tinctură de iod, hemostază, imobilizări ale fracturilor și plăgilor articulare. Cei care 
aveau răni viscerale primeau morfi nă în funcție de gravitate, iar cei în șoc traumatic, 
cardiotonice și bicarbonat de sodiu. Toți răniții primeau sero-anatoxiprevenția antite-
tanică, iar cei cu fracturi multiple ser anticangrenos.82

Zona camionetelor sanitare mai era cunoscută și ca „stația de trăsuri”, situată un-
deva la o distanță de aproximativ 2-4 km de linia frontului, iar de aici răniții erau 
transportați mai departe către ambulanța divizionară. Serviciul Sanitar avea în stoc 
trei modele de astfel de camionete sanitare: Tatra 92S, Ford Canadian și Ford A. Toate 
funcționau pe benzină, iar viteza maximă dezvoltată era de 70 km/h. Mașinile au pri-
mit foarte multe critici în lipsa unui sistem de suspensie pe arcuri sub tărgi, răniții fi -
ind zdruncinați foarte serios, fi ind considerate adevărate aparate de tortură, încât unii 

Chirurgie, vol. 9, nr. 3, 2003, Iași, p. 288; vezi și M. Popluca, „Organizarea serviciului sanitar 
militar”, Mișcarea Medicală Română – Acta Medica Română, nr. 3-4, 1944, pp. 271-279.
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răniți au ajuns să refuze evacuarea cu acestea. O astfel de mașină autosanitară putea să 
cuprindă 4 răniți culcați și până la 15 șezând. De asemenea, aveau și o înălțime consi-
derabilă, ceea ce le făcea ținte vulnerabile pentru artileria inamică.83

Ambulanța divizionară era o formațiune medico-militară ce se găsea aproximativ 
la 4-8 km de linia frontului. Era locul unde puteau ajunge între 400 și 800 răniți pe zi, 
iar în cazul unor bătălii cu pierderi uriașe se lucra și câte trei zile și tei nopți fără pa-
uză, deoarece mașinile autosanitare soseau una după alta. Deplasarea ambulanțelor 
divizionare se făcea cu ajutorul autosanitarelor sau căruțelor, iar instalarea lor dura 
în medie cam o oră și jumătate. Ca și locații acestea erau organizate în corturi, șco-
li, conace, case particulare sau biserici, în speță clădiri neafectate de bombardamente, 
în care igiena oricum lăsa de dorit. Erau căutate clădirile mai mari, deoarece aveau 
nevoie de mai mult spațiu, decât celelalte așezăminte sanitare pomenite în rândurile 
de mai sus: o sală de triaj, o sală de pansamente, un salon pentru răniți, câteva saloa-
ne pentru răniți ușor, o cameră mortuară, camere pentru medici și sanitari, popota 
și bucătăria. Instrumentele folosite de medici erau sterilizate prin fi erbere, iar uneori 
aceasta se făcea prin fl ambare. Erau momente în care se utilizau mănușile, dar cel mai 
des se lucra cu mâinile goale, ce se dezinfectau cu alcool și tinctură de iod.84 Momentul 
aducerii unui rănit în sala de operație este descris astfel: „este greu de imaginat as-
pectul ce-l poate avea o sală de operație la o ambulanță divizionară. Rănitul este adus 
pe targă direct la sala de operație cu hainele și bocancii plini de pământ. Pe masă și în 
jur se desprind paie, sdrențe prăfuite și primele pansamente însângerate și murdare. 
Așternuturile albe trebuiau schimbate continuu, încât am renunțat la ele”.85

Plăgile variau de la răni din cauza gloanțelor până la explozii osoase și smulgeri 
ale membrelor, fi ecare tip de plagă era provocat de un anume tip de armă. Pacienții 
care aveau plăgi cu seton aveau o șansă mai mare de supraviețuire, decât deci care 
erau loviți de obuze, bombe de avion sau proiectile, unde răniți își găseau moartea la 
scurt timp de la rănire. Din punct de vedere al tratamentelor erau tratați cei care nu 
sufereau amânare, la rănile mici practicată anestezia locală cu novocaină 1%, iar la plă-
gile cu delabrări mari narcoze cu cloroform sau kelen. Cei care aveau plăgi penetrante 
toraco-abdominale erau trimiși cât mai repede la spitalul de campanie. Atunci când în 
plaga era semnalată cu includerea unui proiectil, acesta era extras prin simpla căutare 
în plagă. Atunci când numărul răniților se mărea considerabil, creștea și rapiditatea 
operațiilor și, în cele mai multe cazuri, se renunța la anestezie. În cazul plăgilor articu-
lare simple se extrăgeau corpii străini, se toaleta cavitatea articulară cu ser fi ziologic și 
apoi eter și apoi sutură primitivă a capsulei, fără drenaj, în cazul celor complicate se 
ajungea până la amputație. Pentru toate plăgile articulare se folosea aparat gipsat. Se 

83 Ibidem, p. 289.
84 Ibidem, p. 290.
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foloseau ca soluții antiseptice: tinctura de iod, soluția Dakin, apa oxigenată 3%, pan-
sterina, rivanol 1% sau cloramină.86

În cadrul spitalelor de campanie soseau toți răniții grav, aici efectuându-se trata-
mentul chirurgical al celor mai mulți dintre aceștia. Era locul unde se făceau inter-
vențiile ce nu puteau fi  făcute la ambulanță și unde se făceau internări de 7-15 zile, 
fi ind realizate și până la 75 de operații pe zi. Transportul răniților de la ambulanța 
devizionară la spitalele de campanie se făcea cu autosanitare, autotrenuri sau avioane 
sanitare. Spitalele de campanie erau organizate la 20-40 de km de front, iar transportul 
bolnavilor fi ind pe suprafață destul de mare era în condiții dure pentru aceștia deoa-
rece nu existau aparate de suspensie sub tărgi, autosanitarele erau deschise, intrând 
vara foarte mult praf și iarna fi ind foarte frig, dacă se gonea cu viteză erau simțite 
toate gropile, uneori șoferul rătăcea direcția sau noaptea mergea prea încet datorită 
camufl ării farurilor. Atunci când spitalul de campanie era organizat într-o localitate 
cu gară, răniții erau aduși cu trenurile sanitare, condițiile fi ind probabil cele mai bune 
dintre toate. Un mod inedit de a transporta răniți a fost cu avioanele Escadrilei Albe, 
escadrilă sanitară condusă de prințesa și pilotul Marina Știrbei și folosea avioane mici 
de turism RWD-13 fabricate în Polonia. Deși au fost vopsite cu însemnele Crucei Roșii, 
URSS nu ținea cont de Convenția de la Geneva și nu ținea cont de acest lucru, fi ind 
echipate ulterior pentru camufl aj. Ele au transportat răniți alături de L.A.R.E.S, de pe 
frontul Odessei atunci când Nistrul nu se putea trece.87

Spitalele erau instalate în corturi, școli, cazărmi, instituții publice, iar instalarea 
unui spital dura aproximativ 10-12 ore. Era locul unde răniții se afl au departe de opro-
biul luptei, având sentimentul că sunt la adăpost. Răniții erau înregistrați și triați, de-
parazitați, spălați cu ajutorul unor dușuri portative, apoi internați în secția medicală 
sau chirurgicală. Spitalul de campanie avea în fruntea pe medicul șef, medicul radio-
log și medicul stomatolog. Pe lângă unele spitale exista și un serviciu de igienă și pro-
fi laxie, ce avea în grijă examenul bacteriologic al apei de băut, imunizări sau centrul de 
transfuzie sanguină. Secția chirurgicală avea în dotare materiale consumabile și apara-
te medicale, precum cele Röentgen. Sălile de operații erau deschise de cele mai multe 
locuri în locuri improprii, greu de sterilizat, iluminate majoritatea prin lămpi cu petrol, 
iar altele cu becuri electrice. Mulți medici criticau faptul că lipseau chirurgii specialiști 
din astfel de spitale. Mortalitatea generală postoperatorie era de 7%, însă majoritatea 
celor cu plăgi profunde abdominale decedau. Tratamentele asupra plăgilor mici se fă-
ceau fără anestezie, în 70% din cazuri a anesteziei locale, generale 20%, iar 10% pe cale 
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intravenoasă. Uneori, răniții își infectau singuri plaga prin diverse mijloace pentru a-și 
prelungi șederea în spital.88

Spitalele de zonă interioară erau organizate în spitalele militare de pe timp de pace 
sau în spitalele sau sanatoriile civile, în școli, internate, cămine ori mănăstiri. Existau 
120 de astfel de spitale, fi ind puse la dispoziție peste 38.000 de paturi. Spitalele se 
afl au sub conducerea Direcției Sanitare Superioare a Armatei, cu sprijinul Ministerului 
Sănătății și Ocrotirilor Sociale și al Direcțiilor Sanitare Județene. La sosire, răniții tre-
ceau prin proba triajului, unde erau spălați, tunși, primeau lenjerie curată, halate, iar 
pansamentele erau schimbate. Aici ajungeau cazurile ce necesitau tratament postope-
rator de durată, continuarea tratamentului început la spitalele de campanie și cazurile 
care reclamau o intervenție tardivă. Erau aplicate tratamente deosebite în zona abdo-
menului, toracelui, buco-maxilo-facială, O.R.L și a ochilor.89

În a doua jumătate a secolului la XIX-lea, în România, apare imperios necesar pro-
blema igienico-sanitară, iar oamenii politici încearcă să îi găsească rezolvare prin im-
punerea unei legislații, care să îndrepte situația deja existentă. Noile legi sanitare sunt 
moderne, ele fi ind completate de regulamente specifi ce Serviciului sanitar al armatei, 
o dată cu apropierea de prima mare confl agrație militară. În comparație cu alte ser-
vicii sanitare ce își încep munca pe front mai devreme decât cele românești, Serviciul 
sanitar românesc crește repede și are de-a face cu toate problemele specifi ce frontului, 
recuperarea răniților, ajutorul dat acestora, modernizare și adaptare permanentă, re-
organizare, eroism, bravură, uneori chiar și dezertare sau neimplicare. Medicii sanitari 
au dat dovada de o implicare fantastică, deși nu au avut de cele mai multe ori, apara-
tele cele mai performante ale vremii sau condițiile cele mai prielnice de muncă. Mulți 
din ei și-au pierdut viața în urma epidemiei de tifos exantematic ce a lovit fără cruțare 
în soldați, personalul medical, dar și în populația civilă. În anumite situații există o 
imixtiune a politicului în zona sanitar-militară, dar atunci când situația o cere, persoa-
nele cele mai importante ajung în punctele cheie decizionale, vezi cazul Cantacuzino. 
Legile sanitare se schimbă în perioada interbelică, iar în al Doilea Război Mondial 
Serviciul sanitar al armatei dezvoltă un alt aplomb, cu care abordează frontul, fi ind 
pregătit mult mai bine, în condițiile avansului tehnologic, militar, dar și sanitar.

88 Ibidem, pp. 292-293. 
89 Ibidem, pp. 294-295.
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Serviciul Sanitar al Armatei Române în perioada 1914-1945

Rezumat: A doua jumătate a secolului al XIX-lea aduce în prim plan rezolvarea problemelor sa-
nitare din România, grijă, care trece, de altfel, în seama autorităților legiuitoare, dar și medicale. Sunt 
elaborate primele legi sanitare, iar până la fi nalul secolului vor fi  modifi cate de mai multe ori. Problema 
sanitară începe să fi e abordată și în armată, fi ind gândite legislații care să fi e utile pe timp de pace, 
dar și pe timp de război. Izbucnirea Primului Război Mondial, arată precaritatea sistemul sanitar militar 
din Armata românească, acesta nefi ind pregătit să facă față unei mari confl agrații mondiale. Perioada 
de neutralitate este una benefi că, din acest punct de vedere fi ind puse la punct lucrurile defi citare ale 
Serviciului. Personalul începe să fi e specializat, organizat și reorganizat, apt pentru munca de front, în 
condiții neprielnice începând de la zonele cele mai avansate și mai apropiate de linia frontului, până la 
spitalele de interior. Pe parcursul Primului Război Mondial mai multe epidemii au lovit Armata Română, 
cea mai gravă fi ind cea de tifos exantematic, fapt ce a dus la moartea a sute de mii de soldați, inclusiv a 
personalului militar care îi îngrijea pe aceștia. În perioada interbelică legislația sanitară suferă modifi cări, 
astfel că inclusiv regulamentele militare sanitare vor fi  modifi cate conform noilor sancționări legislative. Al 
Doilea Război Mondial vă găsi Serviciul Sanitar al Armatei mai bine pregătit, cu oameni instruiți, într-un 
număr mulțumitor, ce vor avea o activitate extraordinară, conform organizării ce i s-a dat.

Cuvinte cheie: Primul Război Mondial, Serviciul Sanitar, legislație sanitară, spitale, organizare 
sanitară.

Romanian Army’s Health Service During 1914-1945

Abstract: The second half of the 19th century brings to the forefront the solving of the sanitary 
problems in Romania, a care that becomes the responsibility of legislative and medical authorities. The 
fi rst sanitary laws are being drafted in this period and, by the end of the century, they will be modifi ed 
several times. The health problem issue is also being approached in the army and therefore laws are 
designed to be useful in times of peace, but also in wartime. The outbreak of the First World War shows 
the precariousness of the military sanitary system in the Romanian army, which is not prepared to cope 
with a large world war. The period of neutrality is benefi cial from this point of view, and the defi ciencies of 
the service are dealt with. Personnel begin to be specialized, organized and reorganized, fi t for front work 
in unfavorable conditions, starting from battlefi eld or frontline areas to the interior hospitals. During the 
First World War several epidemics hit the Romanian army, the most serious of which was exanthematic 
typhus, which resulted in the deaths of hundreds of thousands of soldiers, including members of the 
military personnel who cared for them. During the interwar period, the sanitary legislation is undergoing 
changes, so the sanitary military regulations will also be changed, according to the new legislative sanc-
tions. World War II fi nds the Army Sanitary Service better-prepared, with trained and very well-trained 
people, who will have a tremendous activity, successfully accomplishing the mission they were given.

Keywords: First World War, Health Service, the sanitary legislation, hospitals, the health problem.
 


