
 

 
 

 
Lipitorile ajuta copiii, asigurandu-le un viitor 

 
In luna septembrie 2013, la Moscova a fost gazduit primul congres mondial de 
hirudologie. 
 
Unul dintre cele mai presante subiecte ale congresului a fost existenta si 
problemele tulburarilor de vorbire la varsta copilariei: lipsa vorbirii sau aparitia ei 
la varsta prescolara, balbaiala, combinate cu probleme de auz si vorbire la o varsta 
frageda. Relevanta acestui subiect este confirmata de urmatoarele statistici: 80% 
din copii prezinta asemenea risc, 60% dintre copii au probleme si tulburari de 
vorbire iar 80% din copii – au probleme complexe. 
 
In acest context, un mare interes il reprezinta rezultatele obtinute pentru 
restabilirea vorbirii obtinute de catre prof. Al Krashenyuk.  
 
Explicatia rezultatelor prof. doctor in stiinte medicale, sef al departamentului de 
hirudoterapie din cadrul Academiei de tratamente de management medical si 
social, presedintele Asociatiei Medicilor Hirudologici din Sankt-Petersburg 
Krashenyuk Albert I. se bazeaza pe tensiunea acumulata de catre elevi, atunci cand 
trec la o noua forma de viata organizata, mentinerea disciplinei in clasa, tensiune 
care afecteaza sistemului nervos, in sala de clasa – toate aceste puternice tensiuni 
la care copilul trebuie sa se adapteze. Pentru a studia, copiii au nevoie de o 
sanatate buna. Iar aceasta este inteleasa acum de catre multi parinti. 
 
Starea precara de sanatate a copiilor prescolari reprezinta una din dificultatile de 
adaptare la stres-ul de tip  scoala in cei opt ani de scolarizare. Dar exista un alt 
aspect pe care nu ne place sa il amintim – numarul de copii cu disfunctii cerebrale 
minime, ceea ce duce la o perturbare a functiilor mentale superioare, inclusiv la 
vorbire. 
 



Prof. Al Krashenyuk a observat si lucrat pe un grup de copii cu functii mentale 
afectate, inclusiv de vorbire. Reabilitarea acestor copii, s-a realizat prin 
hirudoterapie (tratamentul cu lipitori medicale). 
 
Studiul efectuat pe acesti copii a  aratat ca acestia au memorat materialele de curs 
mai rapid, au raspuns la intrebari si erau capabili de a efectua sarcini asupra 
capacitatii de a compara obiecte. In plus acestia au intrat mai usor in contact cu 
strainii, relatiile cu semenii au devenit mai placute si mai favorabile. 
 
Cu toate acestea, lucrul cel mai frapant a fost ca copiii au manifestat dorinta de a 
vorbi. Copiii care pana la acest moment au fost in grupul de „tacuti” de exemplu, 
de la o activitate redusa a discursului au trecut la grupul „vorbareti.” 
 
Baza a rezultatelor acestui fenomen – Recuperarea vorbirii la copii, este cel mai 
probabil efectul derivat neurotrofic prin capacitatea lipitorilor medicinale de a 
restabili structura  celulelor nervoase si a conexiunilor dintre ele, descoperita in 
1996. Rezultatele obtinute prin utilizarea hirudoterapiei la copii cu functii mentale 
diminuate da speranta pentru restaurare vorbirii, adaptare mai rapida la conditiile 
de comunicare a copiilor la gradinita si scoala, dobandirea de competente de baza 
inerente la copii sanatosi de varsta lor. 
 
Lipitorile sunt capabile sa restabileasca celulele nervoase 
 
Aceasta descoperire uimitoare ne obliga astazi  sa reevaluam tratamentul 
traditional de boli neurologice: paralizie cerebrala (CP), efectele ale accidentului 
vascular cerebral, traumatisme ale sistemului nervos central şi periferic, boala 
Parkinson şi multe alte boli. A fost observat cum in neuroni – au loc procese ale 
celulelor nervoase, prin care celulele nervoase isi transmit reciproc semnale 
chimice. Acesta este modul in care functioneaza calculatorul nostru biologic. Si 
asa a fost descoperit un fenomen nou – un efect neurotrofic al hirudoterapiei. 
 
Cand la St Petersburg,  Canal 5 a prezentat un  show TV in 1995 ce avea ca subiect 
un film documentar in care copiii cu paralizie cerebrala incep sa mearga sub 
influenta efectul terapeutic al lipitorilor medicinale (inainte de aplicarea lipitorilor, 
acestia se deplaseau doar sprijinindu-se de maini), a fost provocat un val mare de 
cereri de tratament pentru tratarea acestor copii cu astfel de deficiente. 
 
Si acum cel mai important lucru – de peste zece ani s-a lucrat cu probleme de 
infertilitate. Succesul nu a intarziat sa apara. Tratamentul acestor cupluri a dus la 
urmatoarele rezultate: au avut copii care la nastere au obtinut cel mai mare scor – 
Apgar International: 9 ~ 10. Deasemenea acesti copii au parametrii fizici si mentali 
superiori fata de colegii lor. Ei au inceput sa vorbeasca mai repede, au mers pe jos 
mult mai repede, sunt mai bine pregatiti,  capacitatea lor de memorare este mult 
imbunatatita. 
 
Un experiment cu rezultate impresionante a fost facut pe un grup de  copii de la 
gradinita nr.67 din Sankt-Petersburg unde cadrele didactice lucreaza cu copiii care 



sufera de intarziere in dezvoltarea psiho-emotionala s-a lucrat la reabilitarea 
acestor copii prin hirudoterapie. Imaginati-va surpriza medicilor, educatorilor si 
parintilor acestor copii, atunci cand, desi acestia nu vorbeau de 3-5 ani, dupa 
inceperea tratamentului, la 1,5-2 luni de tratament cu lipitori, copiii au inceput sa 
vorbeasca, toate abilitatile le-au fost îmbunatatite iar miscarile lor  au devenit 
precise. Acum, aceasta experienta unica continua. 
 
Din materialul prezentat o mare importanta o prezinta cuplurile care doresc sa 
aiba copii sanatosi. Putem asista la nasterea unui copil sanatos, puternic si 
inteligent. Nu este un secret ca femeile se tem sa dea nastere, nu numai din cauza 
problemelor economice. 
 
Ele se tem sa dea nastere unui copil bolnav! 
 
Se lucreaza in cadrul Asociatiei Romane de Hirudoterapie la un proiect care sa 
asigure „un copil sanatos’’. Aceasta este pana la urma dorinta aprinsa a poporul 
nostru – de a da nastere la copii sanatosi – iar noi venim in ajutorul 
dumneavoastra. 
 
Cand la St Petersburg, Canal 5 a prezentat un show TV in 1995 ce avea ca subiect 
un film documentar, unde copiii cu paralizie cerebrala incep sa mearga sub 
influenta efectului terapeutic al lipitorilor medicinale (inainte se deplasau doar cu 
mana), a provocat un val mare de scrisori si cereri de tratament, pentru ca acesti 
astfel de copii sunt foarte multi. 
 
Si acum cel mai important lucru – de peste zece ani s-a lucrat in Rusia pe 
probleme de infertilitate. In urma tratamentului la cupluri, acestia au avut copii ce 
au avut cel mai mare scor: 9- 10 Apgar plus, ca acesti copii sunt superior fata de 
colegii lor din punct de vedere al parametrilor fizici si mentali. Ei au inceput sa 
vorbeasca mai repede, sa mearga pe jos, ei sunt mai bine pregatiti, iar capacitatea 
lor de memorie este diferita asimiland mult mai repede si mai bine. 
 
Un alt experiment a fost facut pe grup de  copii de la gradinita nr. 64 din Sankt-
Petersburg, unde cadrele didactice lucrau cu copiii care sufera de intarziere in 
dezvoltarea psiho-emotionala, s-a lucrat la reabilitarea acestor copii prin 
hirudoterapie. Imaginati-va surpriza medicilor, educatorilor  si parintilor acestor 
copii: acestia nu vorbeau de 3-5 ani si-au inceput sa vorbeasca la 1,5-2 luni de 
tratament cu lipitori, toate abilitatile fiind imbunatatite cele motorii in special iar 
copii aveau miscari precise. Aceasta experienta unica continua. 
 
Nu este un secret ca femeile se tem sa dea nastere, nu numai din cauza 
problemelor economice. Ele se tem sa dea nastere la un copil bolnav! 
 
Ceea ce e bine pentru tara este bun pentru noi. Prin proiectul pe care ni l-am 
asumat in cadrul Asociatiei Romane de Hirudoterapie, dorim sa asiguram ca acest 
”produs”,  este un  „copil sanatos” si unic, pregatit sa-si asume riscurile vietii. 
 



Lipitoarea – este un instrument de reabilitare puternic, doar in mainile celor cu 
experienta si inalta calificare. Ne dorim sa pregatim astfel de specialisti care sa 
lucreze in cadrul proiectelor asumate. Exista o multime de „know-how” in acest 
caz. In calitate de presedinte al Asociatiei Romane de Hirudoterapie, ii anunt pe cei 
neinformati si neinstruiti ca printr-un curs ne-calificat si ne-autorizat, pot 
provoca daune ireparabile cu aceasta lipitoare daca nu cunosc toate aspectele ei. 


