
 

 
 

 
Interviu in revista „newsweek” – Terapie cu lipitori in 
secolul XXI 

 
Paradoxul medicinei moderne, in secolul XX si XXI este dezvoltarea rapida a 
tratamentelor traditionale (populare, naturale). Nu este o coincidenta ca intr-unul 
dintre numerele din decembrie ale revistei populare americane „Newsweek” (02 
decembrie 2002) editorii au dedicat acestei probleme suficient spatiu. 
 
Ilustrand aceasta tendinta interesanta in dezvoltarea medicinii moderne, China de 
exemplu, este asociata cu dezvoltarea extensiva in lume  a acupuncturii. Aceasta 
tendinta se observa pentru homeopatie si in cazul Rusiei. Dar, pentru Rusia 
conform revistei „Newsweek”, de interes major este si hirudoterapia. In acest sens, 
avem declaratia savantului rus profesorul Al Krashenyuk. 
 
Krashenyuk Albert este un proeminent om de stiinta rus in domeniul 
hirudoterapiei si hirudologiei, profesor, fondatorul si primul sef al 
departamentului rus de hirudoterapie si tratamente naturale de la Academia de 
Management Medical si Social (AMSU), presedinte al Asociatiei de Hirudologie din 
Sankt Petersburg. 
 
Profesorul Krashenyuk este autorul mai multor descoperiri fundamentale in 
hirudoterapie si hirudologie care i-au adus faima internationala: 
 
• Descoperirea efectului energetic al hirudoterapiei (1993); 
• Descoperirea efectului neurotrofic – capacitatea de a regenera celulele nervoase 

si comunicarea intercelulara (1996); 
• Descoperirea efectelor de ultrasunete asupra tesutului uman al lipitorilor, 

contribuind astfel la accelerarea si regenerarea tesuturilor deteriorate (2001). 
 
La inceputul anilor ’90 al secolului trecut, Krashenyuk Albert impreuna cu 
Krashenyuk SV au dezvoltat tehnologii originale pentru tratamentul cu lipitori 



medicale, cu efect maxim posibil de tratare a diferitelor boli umane cronice – o 
metoda sistematica de tratament in hirudoterapie. 
 
Redactorii revistei au solicitat un interviu cu Krashenyuk Al. 
 
Ziarist:  
  
Dupa o perioada considerabila de neglijenta, popularitatea hirudoterapiei in Rusia 
este in crestere an de an. Care este cauza acestui fenomen? 
 
Krashenyuk Al.:  
 
Daca ne uitam la definitiile date pana in prezent pentru aceste terapii in literatura 
populara si in publicatiile medicale, vom observa multe diferente. In Ordinul 
ministrului sanatatii sunt considerate terapii traditionale urmatoarele terapii: 
hirudoterapia, homeopatia, chiropractica, masajul  medical, reflexoterapia. Astfel 
ca medicina traditionala cuprinde acele terapii care sunt cunoscute de omenire de 
secole si chiar milenii. Conform unor surse istorice hirudoterapia este cunoscuta 
de omenire de secole.  
 
Imaginati-va cum acum 200-250 de ani, primul medicament clasic modern s-a 
nascut, impreuna cu farmacologia moderna, bazata pe realizarile din chimie si 
fiziologie la inceputul secolului al XlX-lea.  
 
Am mediatizat aceste concepte si am putea spune ca „Hirudoterapia in Rusia s-a 
renascut”. Astfel primul meu articol a fost publicat  in iulie 1996 intr-unul din 
ziarele profesionale  pentru medici, carora putini oameni i-au acordat atentie.  
 
Acum, aceasta terapie este folosita pe scara larga si conform  Asociatiei de 
Hirudologie din Rusia, mai mult de o mie de medici practica si folosesc 
hirudoterapia pe diverse specialitati. Si acest proces se dezvolta rapid. Acest 
fenomen a luat amploare din mai multe motive. 
 
Unul dintre ele fiind traditia in Rusia, unde lipitoarea medicinala a fost, probabil 
principalul mijloc de vindecare practicat  de catre medicii de la tara. Un astfel de 
medic a fost cel mai aproape de oameni, fiind un doctor adevarat pentru familie. 
Astazi, tratarea cu lipitori medicinale,  cea mai veche metoda, s-a relansat in urma 
cu mai mult de zece ani, cand am organizat primului cabinet de hirudoterapie in 
Sankt Petersburg. Medicina a avut o cu mare dificultate in recunoasterea acestei 
metode de tratament. A fost pusa intrebarea „De ce ai nevoie de prostiile astea? 
Trebuie sa aplicam medicina moderna.”. Si astazi mii de medici pun in practica in 
multe clinici principiile hirudoterapiei. 
 
Ziarist:  
 
Al doilea motiv pentru popularitatea metodei au fost descoperirile stiintifice in 
domeniul hirudologiei si hirudoterapiei ale ultimului deceniu. Pe ele vom discuta in 
acest interviu. 



 
Krashenyuk Al.:  
 
La Departamentul de hirudoterapie si terapii naturale, in colaborare cu profesori 
de la Academia de Management Medical si Social, pregatim specialisti in acest 
domeniu. 
 
Medicii rusi practica hirudoterapia sub controlul si indrumarea Asociatiei de 
Hiruterapiei din Sankt Petersurg si la fiecare doi ani tin conferinte in care le aduc la 
cunostinta ultimele descoperiri in acest domeniu. Anul trecut, la Moscova a fost 
deja a-8-a Conferinta stiintifica de hirudologie unde materialele au fost publicate 
in cartea „Hirudo-2003”. Experienta medicilor rusi in tratamentul cu lipitori este 
unica si multi medicii din intreaga lume doresc sa invete din experienta lor. Acest 
lucru este indicat de cele mai multe scrisori pe care le primim in mod constant pe 
internet. 
 
Si totusi, acest lucru nu este suficient, pentru ca medicii nu stiu sa aprecieze 
destul de mult capabilitatile unice ale hirudoterapiei moderne. Si in legatura cu 
cele mai recente cercetari in domeniu, interesul pentru hirudoterapie ar trebui sa 
creasca ca o avalansa. 
 
Ziarist:   
 
Spuneti-ne despre noile descoperiri din hirudologie care au schimbat ideile despre 
posibilitatile de folosire a acestei metode. 
 
Krashenyuk Al.:  
 
Pana in secolul al XlX-lea au fost tratate cu lipitori toate tipurile de boli. Cu toate 
acestea, la inceputul secolului XX, notiunea de lipitoare medicala s-a modificat 
prin descoperirea de substante biologic active, aflate  in secretia salivei pe care o 
injecteaza atunci cand musca „victima”. Acest lucru a permis tragerea unor 
concluzii cu privire la impactul lipitorilor medicinale pe „victima”, care intamplator, 
poate fi atat om cat si animal. 
 
In 1993, eu si sotia mea, Svetlana Vladimirovna am fost norocosi sa facem o 
descoperire: se pare ca hirudoterapia are un efect pronuntat asupra energiei 
umane. Noi il numim „energie-impact”. Am constatat ca sub influenta lipitoarei se 
schimba starea de energie a unei persoane. 
 
Ziarist:   
 
Ce fel de energie ? 
 
Krashenyuk Al.:  
 
Vorbesc despre forta de viata sau de energie, fara de care viata umana este 
imposibila. In medicina chineza antica, aceasta energie se numeşte „Qi” (energia 



care curge prin brate si picioare, care controleaza fluxul „qi”, in corpul uman). In 
traditia antica indiana, in vechile tratate medicale ayurtvedice cunoscute de om, 
aceasta energie este numita „prana”. De aici numele de „Pranayama” – un sistem 
de exercitii de respiratie yoga indiene, care este probabil, cunoscut de catre multi 
cititori ai revistei dumneavoastra. 
 
Ayurveda ne-a dat cunostintele despre un alt sistem de reglare a energie in corpul 
uman – energia „Nadi” se misca in corpul nostru prin intermediul canalelor 
energetice, conectate pe centrele de putere – „chakre”. 
 
Dar chinezii au adus acest sistem la perfectiune, fiind utilizat in acupunctura 
moderna. Proiectia  acestor canale este prezentata in punctele de acupunctura ale 
corpului, care trebuie cunoscuta de catre medicul-acupuncturist. Exista metode 
fizice moderne prin care se pot vedea aceste puncte de acupunctura. A fost 
demostrat ca aceste canale sau meridiane au proprietati similare cu cele ale 
fibrelor optice. 
 
Ziarist:  
 
In ce directie si masura s-a reusit sa se stabileasca  schimbarea in starea de 
energie a unei persoane dupa sesiunea de hirudoterapie ? 
 
Krashenyuk Al.:  
 
In anii ’50 ai secolului XX, Akobane, un medic japonez, a propus o noua metoda 
pentru diagnosticarea bolilor bazata pe termopunctura. El a folosit pe pacient, prin 
ardere  crengute din lemn de santal pe punctele de acupunctura si a masurat 
raspunsul la iritarea termica a organelor interne corespunzatoare. Acest procedeu 
pare destul de simplu de utilizat pentru testare fiind folosit in prezent in birourile 
de acupunctura din intreaga lume.  
 
Cu toate acestea, in loc de lemn de santal folosit la ardere se folosesc dispozitive 
electronice moderne cu radiator de caldura in infrarosu. Acestea permit ca in 
cateva minute sa se determine starea canalelor energetice ale pacientului si 
schimbarile acestora in cursul tratamentului cu lipitori medicinale umane. 
 
In acest scop, puteti utiliza metoda de vizualizare cu descarcare in  gaze, bazata 
pe descoperirea sotilor Kirlian. In literatura de specialitate se poate gasi de multe 
ori numele de „efectul Kirlian”. 
 
Desigur, aceste metode nu pot inlocui examinarea cu raze X sau testele 
biochimice. Dar pentru verificarea diagnosticului ele pot fi folosite si sunt 
indispensabile pentru medic in definitivarea diagnosticului. 
 
Ziarist:   
 
Exista secrete ale lipitorilor medicinale? 
 



Krashenyuk Al.:  
 
Desi lipitorile sunt mentionate in multe texte antice, pot sa va spun ca nici astazi 
nu suntem cu totii constienti de ele. Ele ne dezvaluie secretele lor fara tragere de 
inima. Cu toate acestea, s-a facut recent o descoperire interesanta. Dupa doi ani 
de experienta in cadrul Institutului de Fizica si Tehnica din cadrul Academiei Ruse 
de Stiinte, omul de stiinta F. AIoffe si fizicianul D.I.Frolovym au stabilit ca 
lipitoarea in timpul in care suge sange are un impact asupra corpului uman prin 
unda acustica pe care o emite in gama de frecvente de ultrasunete. Probabil stii ca 
balenele, casalotii si delfinii emit astfel de semnale ultrasonice.  
 
Ei bine, s-a dovedit ca lipitorile au, de asemenea, aceasta proprietate. Si stim ca 
ultrasunetele slabe au asupra organismului uman un efect cu adevarat miraculos. 
Are loc o intinerire a tesuturilor, iar acest fenomen este de o mare importanta. 
Lipitoarea poate restaura vasele sangvine deteriorate, printr-o crestere a 
elasticitatii peretelui vascular. Imaginati-va ce importanta are aceasta descoperire 
in tratamentul persoanelor in varsta care sufera de geriatrii. 
 
A mai fost descoperit un alt fenomen remarcabil prin aplicarea lipitorilor. Cand au 
inceput „munca” lor, ritmul cardiac la pacienti s-a redus de 1,2 -1,5 ori. 
 
Ziarist:   
 
Acest lucru inseamna ca muschiul inimii – miocardul – se poate odihni mai mult si 
aceasta descoperire poate ajuta mai multe persoane. Nu este aceasta o modalitate 
de extindere a vietii umane? 
 
Krashenyuk Al.:  
 
Se pare ca lipitoarea pentru persoanele in varsta – este nu numai un doctor 
minunat, dar, de asemenea si un elixir al tineretii. Hirudoterapia poate face totul. 
 
La orice varsta si intr-o varietate de boli, lipitoarea isi poate produce efectul. In 
1995, directorul G.Timofeeva in cadrul programului „Teledoktor” a facut un film 
despre tratarea cu succes prin hirudoterapie a copiilor care sufera de paralizie 
cerebrala. Filmul a fost prezentat la televiziune si a fost un adevarat succes. Astfel 
un copil care de la nastere nu putea sa stea pe picioarele lui si nu se putea 
deplasa, in urma tratamentului cu lipitori pentru paralizie cerebrala, a putut sa se 
deplaseze singur si fara ajutor.  
 
Aceasta reprezinta cea mai mare descoperire in domeniu fiind asociata cu 
descoperirea efectului neurotrofic al hirudoterapiei, ce reprezinta capacitatea de 
recuperare si comunicare interneuronala, inclusiv intre neuronii motori. Din acel 
moment multi copii ar putea fi ajutati  pentru tratarea paraliziei cerebrale. Si totul 
a inceput in anul 1995. 
 
Poate ca cea mai mare descoperire sintetica a fost intelegerea noastra ca efectul 
hirudoterapiei este foarte complex. Hirudoterapia actioneaza asupra corpului 



uman pentru diferite boli, lipitoarea normalizand activitatea tuturor sistemelor din 
corp actionand  ca un întreg. 
 
Ziarist:   
 
Acum, exista  multa literatura in domeniu care sugereaza ca hirudoterapia se 
poate autoaplica. Ce credeti despre asta? 
 
Krashenyuk Al.:  
 
Auto-tratamentul cu lipitori – o eroare si o greseala grava. Acest lucru nu poate fi 
facut. O sa-ti spun despre un accident in utilizarea de lipitori de catre un 
“analfabet”. Un pacient a avut un ulcer trofic pe picior. Dupa ce acest  „expert” i-a 
pus cinci lipitori pe picior s-au format cinci ulcere mai mici. In cele din urma, a 
dezvoltat o cangrena si a trebuit sa ii amputeze piciorul. Drama este ca, cu un 
tratament adecvat cu lipitori acest lucru nu s-ar fi intamplat si ulcerul putea fi 
vindecat si salvat piciorul. Deci, ar trebui sa fie tratate de catre profesionisti care 
sunt instruiti profesional si competent in domeniu. Lipitorile ar trebui sa fie in 
unitati sanitare, in conformitate cu toate regulile si normele sanitare, iar clinicienii 
ar trebuie sa realizeze interviuri preliminare cu oameni care aleg sa fie tratati cu 
lipitori. 
 
Ziarist:  
 
Despre discutiile pregatitoare. Sunt caracteristici psihologice evaluate in 
tratamentul uman cu lipitori? 
 
Krashenyuk Al.:  
 
Desigur, doctorul – hirudoterapeut pur si simplu trebuie sa pregateasca mai intai 
persoana. Auzim de multe ori de la pacientii nostrii: „Cum adica sa imi trebuiasca 
o pregatire inaintea sesiunii cu lipitoare? Da, aceasta este o prostie”.  
 
Dupa toate aceste informatii, metoda noastra – nu presupune doar o manipulare 
manuala  a lipitorii. Lipitoarea este  o fiinta vie, ea simte teama de la om si 
dezgustul. Dar „sentimentul” este exprimat prin limbajul sau chimic. Cu ajutorul 
receptorilor de pe pielea noastra, lipitoare evalueaza starea sanatatii noastre. De 
exemplu, in cazul in care o persoana are sentimente de teama sau stres, in sange 
creierul elibereaza hormoni care fac imposibil ca lipitoarea sa isi faca treaba. Nu 
toti oamenii sunt  pregatiti pentru tratamentul cu lipitori. Am auzit de multe ori: 
”Am venit la tine fiind ultima speranta, ajuta-ma!”. 
 
Ziarist:  
 
Utilizarea acestei metode presupune si contraindicatii?! 
 
Krashenyuk Al.:  
 



Da, bineinteles, de exemplu, in hemofilie – boala congenitala asociata cu sangele 
care nu se poate coagula. Cu toate acestea, orice tratament, inclusiv tratamentul 
cu lipitori, trebuie sa fie ales in mod individual de catre medic si cunostinte, tinand 
cont de toate problemele pacientului. Solicitati medicului dumneavoastra toate 
informatiile si aceasta nu va fi o problema. 
 
Ziarist:   
 
Ce  vreti sa ne spuneti in loc de la revedere ? 
 
Krashenyuk Al.:  
 
O sa spun ceea ce spun mereu studentilor mei: „In cazul in care medicul a coborat 
mainile de neputinta in fata bolii, el ar trebui sa-si reaminteasca de lipitori. Nu 
dispera daca medicatia nu ajuta. Amintiti-va de aceasta metoda foarte moderna 
dar veche si in acelasi timp si de tratamentul cu lipitori.” Fiti sanatosi in noul an, 
2004! 


