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Rezumat: Situaţia internaţională volatilă impune întărirea măsurilor de 
securitate naţională, inclusiv în domeniul CBRN şi al sănătăţii publice. 
Contramăsurile medicale pentru apărare se bazează pe tratamentul profilactic și 
pe tratamentul curativ al contaminaților și bolnavilor. 

Medicina militară a avut şi are capacitatea conceptuală de a realiza 
antidoturi pentru protecţie medicală CBRN, unele au fost brevetate și/sau produse 
ca modele experimentale, dar nu mai are capacitatea de producţie. 

Cuvinte cheie: protecție medicală; contramăsuri medicale; antidot; 
microproducție; platformă tehnologică. 

 
Abstract: The volatile international circumstances impose strengthening the 

measures of national security, including in the CBRN and public health domains. 
Medical defense counter measures rely on the prophylaxis and curative treatment 
applied to the people contaminated and ill. 
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Military medicine has always had the conceptual capacity to make antidotes 
for CBRN medical protection, some of which being patented or produced as 
experimental models; still, it no longer has a high capacity of production. 

Keywords: medical protection; medical counter measures; antidote; micro-
production; technological platform 
 

Introducere 
Situaţia internaţională consecutivă încheierii Războiului rece impune, 

în mod paradoxal, întărirea măsurilor de securitate naţională, inclusiv în 
domeniul CBRN şi al sănătăţii publice. Contextul internaţional arată că deşi 
riscul de război biologic s-a redus ca urmare a Convenţiei de la Geneva 
(Biological and Toxins Wapons Convention - BTWC 1972), semnată şi 
ratificată de cca 90% dintre statele lumii, riscul de bioterorism este real, ca 
şi riscul de epidemie, pandemie, zooantroponoze etc.  

Organizatia Mondială a Sănătății (OMS), Uniunea Europeană (UE) şi 
Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) recomandă măsuri 
concrete pentru reducerea acestor riscuri şi pentru creşterea capacităţii de 
răspuns a fiecărei ţări, a alianţei şi a comunităţii internaţionale. De aceea, în 
acest context, este absolut necesară implementarea unor tehnologii de ultimă 
oră (cutting edge) de diagnostic și tratament profilactic, ținând cont de 
mecanismul de acţiune în bolile infecţioase, de mijloacele terapeutice de 
contracarare a efectelor agenţilor biologici şi supravegherea epidemiologică. 

Preocupările existente la nivel internaţional ne obligă să ne aliniem la 
situaţia existentă pe plan mondial. Proiectarea şi dotarea unei astfel de 
platforme conform recomandărilor internaţionale, determină ca nivelul de 
performanţă al unei astfel de infrastructuri să contribuie la efortul mondial 
de protecţie medicală contra agenţilor biologici și ar trebui să aibă în atenție: 
Contramăsuri medicale pentru apărare CBRN; Experiența anterioară 
dobândită; Laboratorul farmaceutic; Condiții și legislație de 
atestare/acreditare/funcționare. 

 
1. Contramăsuri medicale pentru apărare CBRN 
Contramăsurile medicale se bazează pe tratamentul profilactic 

(preexpunere, intraexpunere și postexpunere la atacul cu agenți patogeni), 
precum și pe tratamentul curativ (de urgență, de întreținere și de recuperare) 


