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Dezvoltarea, organizarea și funcționarea Serviciului Sanitar Militar a fost truda mai 
multor personalități. Printre persoanele de seamă a vieții publice, interesate de evolu-
ția și activitatea Serviciului Sanitar Militar s-a numărat și Regina Maria. Sursa princi-
pală utilizată pentru analiza temei o constituie Istoria Serviciului sanitar al armatei româ-
ne în campania 1916-1918. Acest volum a fost editat în anul 1940 la București, având ca 
autor pe medicul căpitan C. Săndulescu.

Lacunele întâlnite în organizarea serviciului sanitar au fost treptat completate, 
astfel încât soldații, persoanele vizate în activitatea acestui serviciu, să benefi cieze de 
cele mai bune metode de îngrijire. Regina Maria, în urma vizitei de la Spitalul Militar 
Regina Elisabeta, observa lipsa personalului feminin. Prin urmare se creează o comise, 
condusă de Elena Brătianu (născută Știrbey) și se adoptă un plan de măsuri, în 5 arti-
cole cu privire la încadrarea, ierarhizare și salarizarea femeilor ce vor lucra în spital.1 
Izbucnirea celui de al doilea Război Balcanic a determinat România să se pregătească, 
pentru o intervenție militară în Bulgaria. Campania militară din vara anului 1913 a 
dezvăluit o serie de lacune în ceea ce privește organizarea și funcționarea Serviciului 
Sanitar Militar Român. Problemele întâmpinate pe parcursul campaniei s-au datorat 
lipsei de experiență cât și lipsei de personal, medicamente și alte materiale necesare. 
Din pricina lipsurilor s-a recurs adesea ori la înlocuirea medicamentelor cu altele în 
funcție de necesitate. Un exemplu în acest sens sunt picăturile antiholerice care au fost 
înlocuite cu fi ertură de coarne culese de medici din pădure.2 Pentru a remedia situația 

1 C.S.P.A.M.I., fond Direcția 6 Sanitară, dosar nr. crt. 196, f. 22-24.
2 Medic Căpitan C. Săndulescu, Istoria Serviciului sanitar al armatei române în campania 1916-

1918, București, 1940, p. 5.
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la data de 17 mai, 1913 prin Decizia Ministerială numărul 254 au fost distribuite mate-
riale din depozite spre unități astfel: un batalion dispunea de o cantină, un paner mic 
de pansamente, 10 genți sanitare, 8 tărgi Percy. Lipseau însă din echipamentul necesar 
trăsurile de ambulanță, serii gutiere, pături de lână, ladă de medicamente, respectiv 
de pansamente și instrumente, cărucioarele de port-targă, aparatul Paff , dezinfectante 
(singură modalitate la care se recurgea fi ind laptele de var).3

Materiale care erau lipsă la batalion existau la regiment, problema însă consta 
în faptul că acestea nu puteau fi  folosite de către batalion. Un alt impediment a fost 
inexistența depozitelor de materiale sanitare din regiuni, existând un singur depozit 
la București, de unde se făcea stocul tuturor unităților Armatei. Experiența campa-
niei 1913 duce la completarea și pregătirea personalului, dar și a materialelor nece-
sare, ceea ce face ca începutul războiului să fi e unul mai promițător. Serviciul sani-
tar de campanie era organizat în 4 servicii: 1. Serviciul sanitar din zona operațiilor;
2. Serviciul sanitar din zona etapelor; 3. Serviciul sanitar din zona interioară;
4. Serviciul sanitar al Marinei, Serviciul sanitar alt cetății București și a locurilor întă-
rite (Linia fortifi cată Focșani-Nămoloasa-Galați). Serviciul sanitar din zona operațiilor 
era structurat la rândul său în alte servicii: serviciul sanitar regimentar, serviciul sa-
nitar divizionar (serviciu de Comandament, ambulanță divizionară, coloană de bran-
cardieri). Serviciul sanitar din zona etapelor avea: formații de spitale (mobile,etapă și 
auxiliare), formații de evacuare (spitale de evacuare coloane sanitare, depozite pen-
tru convalescenți și șchiopi). La campania din Bulgaria nu s-a mobilizat nici un spital, 
pentru contagioși. La data de 16 iulie 1913 Crucea Roșie a expediat un spital mobil la 
Turnu Măgurele, acesta era dotat cu 200 de paturi. De la Turnu a fost trimis apoi în 
Bulgaria la Teliș pentru îngrijirea holericilor, fi ind retrimis apoi la Măgurele pe data 
de 1 august. Pentru campania din anul 1913 au fost mobilizați 972 de medici, dintre 
care 324 activi și 648 de rezervă. S-a dovedit că numărul acesta era insufi cient conform 
medicului General Vicol, care susținea un număr de 2.000 de medici necesari tutu-
ror formațiilor armatei. Medicul mai susține faptul că medicii chemați pentru ajutor 
au fost privați de informațiile necesare serviciului de mobilizare. Personalul inferior 
a fost alcătuit din milițieni, nepregătiți pentru serviciile sanitare. Medicii de rezervă 
au avut aceeași soartă, fi ind nepregătiți cu privire la activitățile de mobilizare. În 1913 
medicilor activi li s-au pregătit o serie de cursuri pentru serviciul de profi laxie și higi-
enă în războiu.4 

Izbucnirea Primului Război Mondial, în iulie 1914, pune problema aprovizionării 
cu materiale sanitare. Chiar dacă Statul român a sta doi ani în neutralitate, intrarea 
în război devenea inevitabilă. În aceste condiții Ministerul de Război întocmește un 
plan de distribuire. Pentru aceste materiale s-au acordat o serie de sume de bani, care 
au fost împărțiți astfel: 5.637.693 de lei s-a acordat Direcției Sanitare, pentru trăsuri 
sanitare, pansamente și de companie. Materialele sanitare necesare am fost procurate 

3 Ibidem, pp. 8-9.
4 Ibidem, p. 10.
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atât din țară cât și din țările europene. Din țară materialul putea fi  procurat doar de 
la fabrica din Buftea (fabrica de vată). Trăsurile, tărgile, cutiile și păturile erau procu-
rate tot din țară. Instrumentele precum și medicamentele a fost procurate din Europa. 
Materialele sanitare comandate din Italia și Elveția au sosit în țară în primăvara anului 
1915. În cursul anilor 1914-1916 s-au cheltuit în total 7 milioane 252 de mii de lei pen-
tru medicamente, 13 milioane 907 mii pentru pansamente, și 4 milioane 158 mii pentru 
instrumente și obiecte chirurgicale. La intrarea în război un batalion avea următoarele 
materiale sanitare:14 genți sanitare,1 trăsură de ambulanță,10 tărgi Percy, gutiere, 5 
pături de lână,  2 panere, 11 paner cu accesorii, ladă cu medicamente, pansamente, 
instrumente, 1duș, 5 cârje, 2 cărucioare port-targă, 1 aparat Paff , dezinfectante.5 

Trăsura ambulanței a fost criticată însă, din pricina greutății sale mult prea mari. 
Aceasta cântărea 1.700 de kg goală și ajungea la 2.600 kg încărcată, ceea ce o făcea ine-
fi cientă. Șeful de stat Major al serviciului Sanitar din acea perioadă a protestat la data 
de 21 mai 1915 prin referatul numărul 762 împotriva acestor trăsuri nepracticabile.6 
Direcția 6 Sanitară a decis de asemenea în urma altui referat, numărul 15352 din 1915 
și hotărăște ca măștile, respectiv substanțele chimice necesare apărării contra gazelor 
nocive să fi e distribuite din Depozitul Central Sanitar. Alături de inițiativa Direcției 6 
a fost și Direcția Munițiilor. Alte informații cu privire la apărarea contra gazelor sunt 
surprinse în „Apărarea contra gazelor de luptă”. A fost editată la tipografi a Ion C. 
Văcărescu la București în anul 1928. Broșura estre structurată în 5 capitole. Era defi nit 
termenul de gaz de luptă, ca fi ind orice substanță gazoasă lichidă sau solidă care, sub 
formă de gaz propriu zis, sub formă de vapori, picături fi ni sau praf fi n, atacă organis-
mul oamenilor sau al celorlalte viețuitoare, producând iritații, leziuni grave sau chiar 
moartea. Se prezenta și o clasifi care a gazelor: sufocante, vezicante, iritante (lacrimo-
gene, strănutătoare, grețoase), toxice. Conform broșurii „Gazele de luptă” erau clo-
rul, fosgenul, difosgenul, bromura de benzil etc. Erau prezentate efectele fi ziologice și 
simptomele produse, modalitățile de apărare fi ind grupate în: individuale și colective. 
Ca și măsuri împotriva gazelor se recomanda măștile umede cum sunt tamponul, ca-
gula, masca și măștile uscate, masca germană, masca R.S.C., masca rusă, aparat Tissot. 
Erau apărate de gaze și animalele precum caii și câini care au benefi ciat de măști de 
gaze special concepute.7

Pe lângă toate aceste aparate și tipuri de măști broșura prezenta și o serie de forme 
de îngrijire necesare victimelor gazate. Conform medicului Constantin Săndulescu, 
conducătorii Serviciului Sanitar al Armatei, din acea perioadă erau preocupați de pre-
gătirea materială necesară războiului. În rândurile care urmează voi prezenta informa-
ții cu privire la pregătirea personalului sanitar. La data de 11 februarie 1915 medicii 

5 Ibidem, pp. 13-14.
6 Medic căpitan C. Săndulescu, Istoria Serviciului sanitar al armatei române în campania 1916-

1918, București,1940,p.16
7 Apărarea contra gazelor de luptă, editată la Tipografi a Ion C. Văcărescu, București, 1928, pp. 

3-9, 14-15, 24, 30-35, 42. Căpitan C. Săndulescu, op.cit., pp. 15-16.
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erau obligați să servească patria până la vârsta de 65 de ani, conform legii cu numărul 
7 din Monitorul Oastei, iar articolul 4 al acestei legi împărțea medicii în 4 clase respecti-
ve: medici, șefi , subșefi , ajutor de medic. În data de 11 martie a aceluiași an se constată 
inefi ciența acestei legi, deoarece un număr mare de astfel de medici erau inapți pentru 
a satisface cerințelor greoaie din timpul mobilizării. O altă problemă a constat în faptul 
că raportul medic/soldat (oameni mobilizați în armată) era disproporționat.8 

Pe timp de război se ajungea la 1 medic pentru 432 de oameni, comparativ cu Italia 
unde era 1 medic la 294 sau Germania unde era 1 medic la 288. Formațiile sanitare 
mobilizate în anul 1916 au fost: 18 ambulanțe de vizionare, 6 secție de ambulanță brig. 
mixte, șase spitale mobile, 5 spitale de evacuare, 6 Semi spitale din evacuare, cinci pe-
tale de contagioși, cinci spitale de etapă, șase spitale de campanie ale Crucii Roșii, trei 
spitale de convalescență, 32 de trenuri sanitare și nouă șlepuri spitale.9

În august 1916 a fost publicate instrucțiuni asupra organizării serviciului sanitar 
precum: „Indicator al serviciului sanitar în campanie pentru a servi comandamen-
telor și cartierelor generale și rapoartelor”. Această broșură avea 26 de pagini, fi ind 
împărțită în două părți: 1. partea de organizare; 2. partea de funcționare. Partea de 
organizare era surprinsă în primele 19 pagini, iar partea a II-a, care făcea referire la or-
ganizarea propriu-zisă a serviciului sanitar era surprinsă în ultimele 7 pagini. Această 
broșură, din păcate, nu s-a distribuit în timp util personalului medical, pentru a se 
utiliza scopului alcătuiri ei. b) O altă categorie de publicații face referire la bolile con-
tagioase, astfel în luna aprilie a anului 1916 apăreau regulamente despre dezinfecți-
ei. Instrucțiunile practice asupra executării dezinfecției, scrisă de medicii Mihăiescu 
și Papiu, lucrarea apare ca o completare la procesul verbal cu numărul 6, din data de 
8 iulie 1914 al Comitetului Sanitar Consultativ al Armatei. Un alt regulament făcea 
referire exact la bolile transmisibile, acesta era intitulat „Noțiuni de epidemiologie și 
serovaccinațiuni cu aplicație în campanie”. Printre aceste publicații își fac apariția și 
subiecte cu privire la chirurgie, în special la chirurgia de război. Articole de acest gen 
sunt cuprinse în paginile Revistei Sanitare Militare, scrise de către medicii militari pre-
cum: Botez, Butoianu, Ghiulamila etc. Conform instrucțiunilor din regulamentul nu-
mit „Indicator al Serviciului sanitar Militar în campanie”, serviciul sanitar din timpul 
războiului a fost împărțit în 3 zone: zona operațiilor, zona etapelor și zona interioară.10

Zona operațiilor era împărțită la rândul ei în alte servicii: a) Serviciul Sanitar regi-
mentar; b) Serviciul sanitar la brigadă; c) Serviciul sanitar la divizie; d) Coloana volan-
tă de brancardierei; e) Serviciul sanitar la corpurile de armată; f) Serviciul sanitar la 
Marină; g) Capetele de pod. Organizarea serviciului sanitar în zona etapelor era urmă-
toarea: 1. Spitalul de evacuare; 2. Semi-spitalul de evacuare; 3. Spitalul de contagioși;
4. Spitalul de convalescenți; 5. Spitalul de etapă; 6. Infi rmeria de gară; 7. Depozitele de 
materiale: a) de corp; b) depozit central; 8. Spitale auxiliare, care se organizează cu aju-

8 Ibidem, p. 22.
9 Ibidem, pp. 23-24; Apărarea contra gazelor de luptă, p. 47.
10 Căpitan C. Săndulescu, op.cit., pp. 24-27. 
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torul Crucii Roșii; 9. Trenurile sanitare erau: a) Trenuri permanente, care pot adăpostii 
124 de răniți întinși, compuse din 24 de vagoane și o locomotivă. b) Trenuri sanitare 
improvizate, acestea pot adăpostii 264-330 răniți culcați și 378-444 de răniți așezați;
c) Trenuri semi-permanente; d) Trenuri baie, care au capacitatea de 100 de persoa-
ne vara și 50 iarna. De zona interioară s-a ocupat Comitetul Central Sanitar. Execuția 
a fost reprezentată de Comitetul Central alături de Comitetele regionale. Comitetul 
Central făcea legătura cu armata, având rolul de a de supraveghea spitalele prin in-
termediul Comitetelor regionale. Fiecare Comitet regional avea un inspector, însărci-
nat cu inspecția inspectoratului din care făcea parte. Comitetul regional avea sarcina 
de a organiza spitale din județ. Pe timp de război se va organiza stabilimente care să 
îngrijească bolnavi, fi e ei inamici. Astfel, fi ecare localitate va avea 4 categorii de sta-
bilimente. Stabilimente terminate sau terminate în prima zi de mobilizare a armatei; 
Stabilimente terminate la 20 de zile de la mobilizare; Stabilimente pentru convales-
cenți, fi ind clasate: a) chirurgicale b) boli interne, c) boli de minte și nervoase, d) boli 
de ochi.11

Aplicarea practică a regulamntelor

Mobilizarea în anii 1914-1915 a fost făcută după veche organizare din 1913, care 
după mențiunea din rândurile de mai sus a fost una precară. Mobilizarea s-a făcut cu 
10 ambulanțe pentru diviziile active cu coloane de brancardieri, 5 ambulanțe de Corp 
de Armată, 5 spitale mobile, 1 depozit central de material sanitar, 5 depozite sanitare 
de corp de armată, 1 spital de convalescenți, 5 spitale de etapă, 5 spitale de evacuare, 
10 trenuri sanitare, servicii sanitare de la unități la comandamente, servicii sanitare de 
la București, al regiunii F.N.G., Serviciul Sanitar al Marinei. Cu toate că ambulanțele 
de corp de armată își dovediseră din Campania anului 1913 inefi ciența, aceasta este 
păstrată și în mobilizarea din 1914. Prin decizia ministerială din 2 aprilie 1914 se reîn-
fi ințează aceste servicii sanitare de corp la armată, care au fost eliminate în Campania 
din 1913. Apar noi servicii sanitare în 1914 prin Înaltul Decret numărul 1560, la data 
de 3 aprilie. Astfel, apar două servicii de Stat Major, alături de Direcția Sanitară și 
Direcția de Intendență. Tot acest decret menționa atribuțiile și îndatoririle noului ser-
viciu înfi ințat. Regele își dorea să accentueze nevoia unei strânse legături între Armată 
și Serviciul Sanitar, atât pe timp de pace, cât și pe timp de război. Anul 1914 aduce și 
alte modifi cări: Serviciul Sanitar a fost organizat pe batalioane de infanterie, iar ambu-
lanța divizionară depindea de compunerea diviziei. Divizia de Cavalerie avea cea mai 
mare nevoie de ajutor, ea a fost dotată cu ambulanță ușoară, ceea ce o făcea mai mo-
bilă. Prin Înaltul Decret numărul 1.444, din data de 1 aprilie 1914, se organizează cinci 
comandamente teritoriale al unități de rezervă, depozitul central de materiale sanitare 
din București va depinde de Direcția Sanitară. Mobilizarea dintre 1915 și 1916 se va 
face cu 10 ambulanțe divizionare, două ambulanțe ale diviziilor, cinci spitale mobile, 

11 Ibidem, pp. 31-36.
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5 semi-Spitale de evacuare, cinci petale de etapă, 5 spitale de evacuare, cinci spitale de 
contagioși, 10 infi rmierii de gară, cinci depozite sanitare de corp de armată, trei spita-
le de convalescenți, zece trenuri sanitare permanente, 12 feluri sanitară improvizate, 
unde poți pe general de material sanitar, un serviciu sanitar la „capul de pod” Cerna-
vodă, cinci spitale de campanie ale Crucii Roșii și o ambulanță Cantacuzino, servi-
ciul sanitar al cetății București, serviciul sanitar al regiunii F.N.G., serviciul sanitar al 
Marinei cu un vas spital și 4 șlepuri dotate cu materiale necesare, serviciile sanitare ale 
unităților, serviciile sanitare ale comandamentelor. Așa cum se vede, lista mobiliză-
rilor este mai lungă, așadar Armata a benefi ciat de servicii sanitare superioare anilor 
precedenți. Prin Înaltul Decret numărul 1542 din data de 7 aprilie 1916 se înfi ințează 
paralel cu direcția Aviației militare și o Direcție a Depozitelor Centrale de material sa-
nitar. Prin același decret ia fi ință și Sanatoriul pentru ofi țeri „Elena Eraclide”, precum 
și Spitalul Militar Silistra.12

Între 1916 și 1917 au fost mobilizate două ambulanțe pentru diviziile de cavalerii, 
10 ambulanțe divizionare, 5 spitale mobile, cinci spitale de evacuare, cinci spitale de 
etapă, 6 semi-spitale de evacuare, cinci spitale de contagioși, 10 infi rmieri de gară și 
etapă, trenuri permanente, 6 secții de ambulanță la brigăzile mixte, 5 spitale de conva-
lescenți, zece trenuri semipermanente, 12 trenuri improvizate, un depozit de general 
de material (având o parte mobilă și una fi xă), trei servicii sanitare la „capetele de 
pod”, Serviciul Sanitar al cetății București, Serviciul Sanitar al regiuni F.N.G., Serviciul 
Sanitar al Marinei cu un vas spital și 4 șlepuri, cinci spitale de campanie ale Crucii 
Roșii și ambulanța doamnei Cantacuzino.13

Starea sanitară a populației civile din anul 1916

Starea populației civile infl uențează starea de sănătate a Armatei deoarece soldații 
sunt recrutați de rândul societății. Măsuri importante au fost necesare și populației 
civile astfel încât epidemiile să nu se extindă. În anul 1915 s-au înregistrat un total de 
400 de bolnavi de tifos exantematic, Dintre aceștia 312 cazuri a aparținut mediului 
rural, iar restul de 88 mediului urban. Anul 1916 a continuat cu multiple cazuri de boli 
contagioase precum febra tifoidă, scarlatina, difteria. Starea generală a populației era 
una precară, iar soldații recrutați se dovedeau a fi  inapți din pricina unui sistem imu-
nitar scăzut, ceea ce îi făcea mai puțin rezistenți la epidemii și la cerințele campanie 
de război. Pentru a îmbunătății rezistența soldaților la diverse epidemii, s-a început o 
campanie de vaccinare. Unul dintre tipurile de vaccin utilizat, a fost așa numitul vac-
cin mixt, un vaccin antitifo- paratifi c- holeric, utilizat, mai ales, în timpul epidemiilor 
de holeră. Prin ordinul numărul 662 din anul 1916 Ministerul de Război a luat urmă-
toarele măsuri: a) vaccinarea la toți oamenilor nevaccinați; b) vaccinarea acelor care au 
fost vaccinați acum un an; c) repetarea vaccinului la 6 luni. Prin Înaltul Decret numă-

12 Ibidem, pp. 44-45.
13 Ibidem.
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rul 1680 din 12 aprilie 1916, s-a luat hotărârea unor vaccinări imunizante; a) vaccinări 
cu vaccin animal; b) vaccinări simple; c) vaccinări mixtă; În ceea ce privește cantitatea 
de ser necesară vaccinării, aceasta s-a dovedit a fi  sufi cientă. În data de 14 aprilie 1912 
comanda laboratoarelor doctorul Cantacuzino și doctorul Babeș a fost de 7 milioane 
200 de vaccinuri mixte, iar la data de 22 august 1916 o comandă de 5 milioane 872 de 
mii de vaccinări a fost făcute la întreaga armată precum se stabilise în anul 1914.14

Alimentația și echipamentul Armatei

Alimentația și echipamentul sunt în strânsă legătură cu starea de sănătate a solda-
ților, astfel încât este necesară o cercetare asupra condițiilor de hrană și îmbrăcăminte. 
Hrana consistentă ajută imunizarea organismului la diferite boli, iar îmbrăcămintea 
apăra corpul de degerături în timpul iernilor grele. O trupă bine hrănită câștigă nu 
numai lupta contra vrăjmașilor dar și contra infecțiilor. Alimentele soldaților constau 
în pâine proaspătă sau mălai, carne, legume proaspete, sare, orez, griș, zarzavat, cafea, 
cicoare și zahăr cristalizat. Pe timp de război, atunci când alimentația a constat într-un 
singur aliment se ofereau două kg de pâine, sau două kg de mălai sau 6 kg de cartofi . 
Pe lângă hrana zilnică armata trebuia să benefi cieze de depozite cu hrană de rezervă. 
Cu toate acestea rezervele de hrană alocate armatei în Primul Război Mondial a fost 
însă insufi ciente. În luna septembrie existau doar un milion de rații, mai exact hrana 
pentru o zi jumate a soldaților. Marele Cartier comandase cel puțin două miliarde de 
rații, precum și tablă aduse din Anglia din care se vor confecționa cutii în care să se 
conserve carnea. Cu toate acestea comanda hranei de rezervă nu a putut fi  onorată 
pentru cele 60 de zile ordonate și nici măcar pentru 20 de zile.15

Echipamentul soldaților s-a dovedit a fi  și el slab dotat. Situația lor arăta că în 15 
august 1916 existau doar 2.000 de cămăși, 522 de mii de izmene. Toate acestea, la opt 
sute treisprezece mii de oameni mobilizați. Dosarul M.C.G.S.S., cu numărul 125, fi la 
276, surprindea că, în ceea ce privește echipamentul trupei se observă lipsuri mari; 
unii oameni nu au decât o singură cămașă cu care au venit de acasă. Statisticile sanita-
re militare trebuia să fi e create până la data de 1 mai în conformitate cu decizia minis-
terială numărul 558 din 15 noiembrie 1910. Pe timp de pace erau alcătuite statistici de 
către corpurile de trupa, spitalele militare și infi rmerii de ochi. În zona interioară erau 
alcătuite statistici de tip intrare/ieșire. Serviciul Sanitar nota: a) locurile disponibile în 
spitalele comitatelor regionale; b) răniții bolnav și contagioși; c) contagioși; d) rănit și 
bolnav intrați și ieșiți din spitale; Serviciul Sanitar Militar din timpul luptei. Serviciul 
Sanitar Militar din timpul luptei a fost organizat în funcție de tipul de luptă, astfel s-a 
organizat în două etape: în lupta pregătitoare se considera că numărul răniților era mic 
și erau împrăștiați pe tot câmpul de luptă. S-a precizat faptul că răniții căzuți înapoia 
liniei de foc nu vor fi  ridicați de către medici sau brancardieri, din pricina gloanțelor și 

14 Ibidem, pp. 58-63.
15 Ibidem, pp. 64-66.
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că aceștia golul ma să fi e ridicați noaptea. În lupta decisivă, care va fi  scurtă și cu mulți 
răniți se vor lua următoarele măsuri: răniții din trupa inamică vor fi  lăsați pe câmp în 
grija Crucii Roșii fi ind îngrijiți de învingători. Instalarea postului de ajutor se va face 
întru vâlcea, râpă, îndoitură de teren. Se va evita pământul pietros din care gloanțele 
pot ricoșa, iar drumul către post va fi  marcat cu țăruși. Acești țăruși vor servi orientării 
soldaților răniți. Dotarea posturilor se va face cu materiale afl ate în trăsura de ambu-
lanță și gențile sanitare de rezervă. Activitatea va fi  alocată medicului șef și medicul 
de la Batalionului de rezervă. Postul de ajutor se va ocupa de pansare și de efectuarea 
unor manevre cu aparate simple de fracturi. Soldați ușor răniți vor fi  pansați și trimiși 
înapoi la unități, iar soldații grav răniți vor fi  trimiși în grupe regulate către formațiu-
nile din napoi. În cazul în care posturile de ajutor număr mare de răniți, se va acorda 
ajutor suplimentar cu o coloană volantă de brancardieri, pentru toți răniții ce nu pot 
merge. Pansamentele răniților care necesită schimbare ordinelor notate pe biletul de 
răniți. Rănile nu se vor atinge, nu se vor spăla și se va turna doar câteva picături din 
tinctură de iod. Cel însărcinat cu notarea soldaților va fi  sergentul infi rmier, notarea 
se va face prin nume, prenume, unitate și tip de rană. Însărcinat cu notarea gravității 
stări și rănilor soldaților a fost medicul șef. Postul de ajutor al artileriei era localizat în 
apropierea terenului de luptă, fi ind ajutați de brancardieri (în cazul luptei pregătitoa-
re). Mișcarea de la acest post era legată de mișcarea infanteriei, în cazul luptei decisive. 
Răniții erau strânși în grabă în trăsuri de ambulanță și puși în grija Armatei sau  a pri-
măriilor locale. Rolul medicului era unul redus.16

Experiența campaniei militare din timpul celui de al doilea Război Balcanic a făcut 
ca unele lipsuri să fi e remediate, iar altele să fi e îmbunătățite, în măsura posibilităților. 
Cu toate că Serviciul Sanitar a dat dovadă de sârguință, unele impedimente au fost 
redresate mai greu, iar alte probleme au fost repetate, cu sau fără de voie. Cert este că 
sprijinul acordat acestui Serviciu, de către Crucea Roșie și Direcția de Intendență a fă-
cut ca activitatea să fi e dusă pe făgașul cel bun. Serviciul Sanitar Militar a colaborat cu 
alte servicii, astfel încât strădania tuturor să dea roade, iar soldații să fi e salvați și re-
făcuți, din punct de vedere fi zic. Serviciul Sanitar Militar a fost completat de Serviciul 
de Intendență al Armatei Române, care prin activitatea sa a contribuit la sănătatea tru-
pelor române.

16 Ibidem, pp. 5-12, 67-69.



70

Serviciu Sanitar Militar Român în perioada Marelui Război 1916-1918

Rezumat: Primul Război Mondial a avut, de la început consecințe grave, sub aspectul numărului 
mare de răniți, al numărului mare de focare epidemice. De aceea, în toate țările beligerante, dar și neutre, 
ca România, s-a pus problema aprovizionării cu materiale sanitare. Materialele sanitare necesare am fost 
procurate din țară, de la Fabrica de vată din Buftea. Trăsurile, tărgile, cutiile și păturile erau procurate tot  
din surse interne, dar numărul lor nu era sufi cient. Instrumentele, medicamentele, materialele sanitare 
comandate din Italia și Elveția au sosit în țară în primăvara anului 1915. În cursul anilor 1914-1916 s-au 
cheltuit în total 7.252.000 lei, pentru medicamente, 13.907.000 lei, pentru pansamente și 4.158.000 lei, 
pentru instrumente și obiecte chirurgicale. 

La intrarea în război, în 1916, un batalion avea următoarele materiale sanitare: 14 genți sanitare,
1 trăsură de ambulanță, 10 tărgi Percy, 5 pături de lână, o ladă cu medicamente, pansamente, instru-
mente, cârje, cărucioare port-targă, un aparat Paff și dezinfectante. Pe timp de război funcționa un medic 
pentru 432 de soldați și civili, comparativ cu Italia unde era 1 medic la 294, sau Germania unde era 1 
medic la 288 de oameni. Formațiile sanitare mobilizate în anul 1916 au fost următoarele: optsprezece 
ambulanțe de vizionare, șase spitale mobile, cinci spitale de evacuare, șase semi-spitale din evacuare, 
cinci spitale de contagioși, șase spitale de campanie ale Crucii Roșii, trei spitale de convalescență, 
treizeci de trenuri sanitare, nouă șlepuri spital și altele. Serviciul Sanitar Militar din timpul luptei a fost 
organizat în funcție de tipul de luptă. 

Cuvinte cheie: Primul Război Mondial, Serviciul Sanitar Militar, Crucea Roșie, medici, spitale, 
echipamente medicale. 

Le Service de Santé Militaire Roumain pendant la Grande Guerre 1916-1918

Résumé : La Première Guerre mondiale a eu dès le début de graves conséquences, en termes de 
grand nombre de blessés, du nombre élevé d’épidémies. C’est pourquoi, dans tous les pays belligé-
rants mais également neutres, comme la Roumanie, se posait le problème de l’approvisionnement en 
produits sanitaires. Le matériel sanitaire nécessaire a été acheté dans le pays, à l’Usine de coton de 
Buftea. Ont été achetés des calèches, des civières, des boîtes et des couvertures, mais leur nombre 
était insuffi sant. Les instruments, les médicaments et les produits sanitaires commandés à l’Italie et 
à la Suisse sont arrivés dans le pays au printemps 1915. Dans les années 1914-1916, 7.252.000 lei 
ont été dépensés pour les médicaments, 13.907.000 lei pour les pansements et 4.158.000 lei pour les 
instruments et articles chirurgicaux.

À l’entrée de la guerre en 1916, un bataillon disposait des équipements sanitaires suivants: 14 sacs 
sanitaires, 1 calèche d’ambulance, 10 civières Percy, 5 couvertures de laine, un une boîte de médica-
ments, des pansements, des outils, des béquilles, des chariots, un appareil Paff et des désinfectants. 
Pendant la guerre, il y avait un médecin pour 432 soldats et civils, comparé à l’Italie où il y avait un 
médecin à 294 ou à l’Allemagne où il y avait un médecin pour 288 personnes. Les formations sanitaires 
mobilisées en 1916 sont les suivantes: dix-huit ambulances de surveillance, Six hôpitaux mobiles, cinq 
hôpitaux d’évacuation, six hôpitaux de semi-évacuation, cinq hôpitaux contagieux, six campus de la 
Croix-Rouge, trois hôpitaux de convalescence, trente trains sanitaires, neuf barges- hôpitaux et autres. 
Le service de santé militaire pendant le combat était organisé selon le type de bataille.

Mots-clés : La Première Guerre Mondiale, Service de Santé Militaire, La Croix-Rouge, médecins, 
hôpitaux, équipements médicaux.
 


