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中医创造的“世界第一”——中医历史 
„Primele din lume” create de medicina chineză——istoria Chinei 

 

周 朝 

建立了世界上最早的医
院和医疗制度，下面又
分食医、疾医、疡医、
兽医四种 

秦 朝 

出现了世界上最早的专
门法医——“令史” 

西 汉 

《五十二病方》
是世界上最早医
方书 

南北朝 

唐 朝 

宋 朝 

太医令秦承祖创建了世
界上最早的医学院 

《新修本草》则
是我国和世界上
最早的药典 

世界上最早开办药事管
理机构 

明 朝 

李时珍的《本草
纲目》一书，是
世界上影响最大
的一部本草专著 

曾经缔造辉煌的中医药 
Medicina chineză a adus mari contribuții înainte 

A înființat primul sistem spitalicesc și primul spital din lume, subdivizat 

în medicina nutrițională, medicina internă, chirurgie, veterinară 

Dinastia Zhou 

Dinastia Qin 

Au apărut primii examinatori 

medicali specializați din lume – 

„Ling Shi” 

Dinastia Han 

Occidentală 

Dinastia de Sud 

si Nord 

Prescripții pentru Cincizeci și Două de 

Boli este prima carte despre 

prescripție medicală din lume 

Ministrul medical al dinastiei, Qin 

Chengzu, a fondat prima școală 

medicală din lume. 

Dinastia Tang 

Dinastia 

Song 

Dinastia 

Ming 

Materia Medica - Nou Revizuită 

este cea mai veche farmacopee 

din China și din istoria lumii. 

Compendiul de Materia Medica a lui Li 

Shizhen este cea mai influentă 

monografie pe tema Materia Medica din 

lume. 

Cea mai veche agenție de gestionare 

a farmaciei din lume 



辉煌的 
中医药 

世界上最早的人工呼吸 世界上最早的胆道 

蛔虫治疗 

世界上最早的药物灌肠 

世界上最早的健身体操 

五禽戏 

世界上最早的食疗治病 

世界上最早的食用 

动物肝治眼病 

世界上最早的记述
消渴尿检验法 

中医创造的“世界第一”——医工技艺 
„Primele din lume” create de medicina chineză——Tehnicile și tratamentele 

medicale 

Cea mai devreme respirație artificială din lume 

Cea mai devreme clismă cu medicamente 

 Cea mai devreme gimnastica de fitness – Wu Qin Xi 

 

 Cea mai devreme terapia cu dieta 

Medicină chineză 

strălucitoare 

Cea mai devreme tratamentul pentru limbrici din tractul biliar 

 

Cea mai devreme consumarea ficatului 

de animale ca tratamentul pentru bolii 

oculare 

Cea devreme testul urinar pentru pacienții cu diabet 

曾经缔造辉煌的中医药 
Medicina chineză a adus mari contribuții înainte 



  

 
秦汉时期  月氏国渡过弱水向汉朝进贡返魂香 

 张骞将途中备用的中草药当作礼品赠与西域各国 

 引种红花、石榴、胡桃、胡麻、葫芦巴、大蒜等 

Dinastiile Qin și Han 

Zhang Qian a dat țărilor vestice medicina chineză 

pregătită la început pentru călătoria proprie . 

Introducere de șofrănel, rodii, nuc, in, schinduf, usturoi 

etc. 

Țara Yue Zhi a traversat Fluviul Ruoshui și a tribut Fanhunxiang(un fel de condiment) 

la dinastia Han 

中医溯源 
Originea medicinii chineze 



  552年梁元帝赠日本《针经》一套 

隋大业年间：日本推古天皇派遣药师惠日、福因来

中国学医；遣隋使、遣唐使有医师随行 

唐朝鉴真东渡将中医药传播至日本（大僧都） 

光明皇太后生病，曾令鉴真诊治，颇有效验 

圣武太皇有病时，亲为护理 

许多药物也同时期传入印度，包括人参、茯苓、当

归、远志、麻黄、细辛等，被赞为“神州上药” 

秦汉时期 

三国至唐朝 

Dinastiile Qin și Han 

Din perioada Celor Trei 

Regate până în Dinastia 

Tang 

. 

•În dinastia Sui: Împăratul Japoniei Suiko（すいこて
んのう） a trimis farmaciștii Hui Ri și Fu Yin să 

studieze medicina în China； 

•În timpul dinastiei Tang, Jianzhen a răspândit 

medicina chineză în Japonia.Mama împăratului 

Guangming a fost bolnav, a ordonat lui Jianzhen să o 

diagnosticheze. Tratamentul a fost foarte 

eficient.Când împăratul Shomu din Japonia era 

bolnav, concubinele l-au îngrijit înseși.  

•Multe medicamente au fost, de asemenea, 

introduse în India în același timp, inclusiv ginseng, 

poria, angelica, polygala tenuifolia, ephedra, asarum 

etc. și au fost lăudați ca „Medicina cea mai bună din 

Shenzhou(nume vechi al Chinei)” 

 

    În anul 552, împăratul Liang Yuan Di a dat Japoniei un set de cărți Acupunctura 

中医溯源 
Originea medicinii chineze 



1016年、1021年宋真宗两次赠送《太平圣惠方》1000 卷给高丽，高丽恢复
大宋年号（1016年至1022年）；（1010年-1019年）辽圣宗伐高丽，1016攻
打高丽，破郭州，掠获珠宝辎重甚多，高丽死亡数万；军事中立（1004年
檀渊之盟）外交上留有余地1030年中断 
(Anii 1010-1019) Împăratul Liao Sheng Zong a vrut să cucerească Coreea, în anul 

1016 a atacat Coreea, a cucerit Guozhou, a biruit bijuterii și mulți oameni au murit. 

Neutralitatea militară (alianța de Tanyuan în 1004) a lăsat loc pentru diplomație, care 

a fost întreruptă în 1030 

1072年，宋辽界河纠纷，宋神宗廷遣医官王愉等赴高丽访问（1073年高丽
遣使求医书，1074年派医学马世安助教8人赴高丽，1079年高丽文宗患病
1080年再派） 
1101年宋徽宗赠送《太平圣惠方》和《神医普救方》1270年元朝切断与高
丽南宋来往，派遣太医给高丽王室 

秦汉时期 

三国至唐朝 

五代十国 

至元朝 

• În 1072, dinastia Song și cea de Liao au disputat 

conflicte de frontieră, iar împăratul Song Shen 

Zong a trimis ofițerul medical Wang Yu să viziteze 

Coreea (în 1073, Coreea a trimis un mesager 

pentru un tratament medical.) În 1074, el a trimis 8 

doctori să se ducă în Coreea și în 1079 împăratul 

din Coreea era bolnav, au fost trimiși din nou 

doctori în 1080.) 

• În 1101, împăratul Song Huizong a prezentat „Tai 

Ping Sheng Hui Fang” și „Shen Yi Pu Jiu Fang". În 

1270, dinastia Yuan a întrerupt relația cu Coreea și 

a trimis medicii împăratului la familia regală din 

Coreea. 

 

Dinastiile Qin și Han 

În 1016 și 1021, împăratul Song Zhen Zong a dat de două ori Tai Ping Sheng Hui 

Fang (1000 de volume) la Coreea, și Coreea a început din nou să folosească titlul 

„dinastia Song” (1016-1022). 

Din perioada Celor Trei Regate până în 

Dinastia Tang 

Din perioada „Cinci Dinastii și 

Zece Regate” până în dinastia 

Yuan 

中医溯源 
Originea medicinii chineze 



明朝郑和七下西洋，为沿线地区带去中药、中医医生等培训当地产婆，

设帐施诊给药。150:1 

1686年，俄兵被清军围困雅克萨城,城内有疫病流行。当时俄国使臣到北

京，由于外交谈和，雅城未破就议和签约。康熙派中医带药前去雅城，

除救护清军官兵，还一视同仁地为俄军士兵诊治。 

 

 

 

1689年《中俄尼布楚条约》签订，大批俄国传教士将中医著作带回 

秦汉时期 

三国至唐朝 

五代十国 

至元朝 

明朝至 

鸦片战争前 

1689, when Treaty of Nerchinsk was signed, a lot of Russian missionaries brought Chinese 

medicine books back to Russia. 

Dinastiile Qin și Han În timpul dinastiei Ming, Zheng He a mers în țările din Pacific și din Oceanul 

Indian de șapte ori pentru a aduce medicina chineză acolo. Medicii chinezi 

antrenează medicii maternali locali și efectuează tratament acolo. 150: 1 

În 1686, soldații ruși au fost asediați de armata Qing în orașul Jaxa și în oraș au 

existat epidemii. În acel moment, trimișii ruși au plecat la Beijing și, datorită păcii 

diplomatice, s-a semnat contractul de pace fără să lupte în orașul Jaxa. Împăratul 

Kangxi a trimis medicii să aducă medicina chineză la Jaxa. În afară de tratamentul 

pentru ofițerii din armata Qing, ei au tratat și soldații ruși în mod egal. 

Din perioada „Cinci Dinastii și Zece 

Regate” până în dinastia Yuan 

Din perioada Celor Trei Regate până în 

Dinastia Tang 

De la dinastia Ming până la 

înaintea războiului de opium 

中医溯源 
Originea medicinii chineze 



古代中医外交三大里程碑 

  丝绸之路 
Drumul Mătăsii 

鉴真东渡 
Călătoria lui Jianzhen spre est 

郑和下西洋 
Călătoria lui Zhenghe spre 

Pacific și oceanul Indian  

时期Perioadă 前139年、前115年 
Anul 139, 150 î.e.n 

753年 
Anul 753 

1405—1433年 
Anii 1405-1433 

人物Personaje 张骞 Zhang Qian 鉴真 Jianzhen 郑和 Zheng He 

事件Evenimente 丝绸之路拓西域 
Extinderea regiunii din vest 

prin Drumul Mătăsii 

六次东渡功始成 
S-a dus spre est de șase ori și a 

câștigat rezultate bune 

七下沟通中与西 
S-a dus spre Pacific și 

Oceanul Indian de șapte ori 
  
外交 
贡献 
Contribuția 

diplomatică 

走出国门拓展外交路线，带
动中医药于中亚、西亚及欧
洲等国的互动交流。为中医
外交的历史发展奠下基础 
Comunică cu țările străine, 

îmbunătățește relațiile 

diplomatice și promovează 

schimbul de medicină 

chineză în Asia Centrală, de 

Vest și Europa. A pus o 

temelie solidă pentru 

dezvoltarea diplomației cu 

medicina chineză 

对日本的中医药的发展产生极大影
响，留下了许多宝贵经验。时至今
日，日本人民仍以各种方式纪念鉴
真所作出的贡献 
A avut un mare impact asupra 

dezvoltării medicinii chineze în 

Japonia și a lăsat o experiență 

valoroasă. Astăzi, poporul japonez 

încă comemorează contribuția lui 

Jianzhen în diferite moduri. 

成功发展中医药海外贸易，
招揽海外诸国称藩纳贡，促
进中草药的中西交流，扩大
中医药影响范围 
Dezvoltarea cu succes a 

comerțului de peste hotare al 

medicinii chineze, devenirea 

țărilor de peste hotare spre 

țări dependente și tribut, 

promovarea schimburilor 

chineză-occidentale de 

medicină chineză și 

extinderea domeniului de 

aplicare al medicinii chineze 

Cele trei puncte de repere în diplomația antică cu medicina chineză 

中医溯源 
Originea medicinii chineze 



       

    

中医 

东洋医学 日 本 

韩 国 

泰 国 

越 南 

韩    医 

泰    医 

东    医 

古代中医外交带动中医传播 
Diplomația cu medicina chineză promovează răspândirea medicinii chineze 

其 他 藏蒙壮回苗等 

Medicină chineză 

Japonia 

Coreea 

de Sud 

Tailanda 

Vietnam 

Alte 

Medicină japoneză 

Medicină coreeană 

Medicină thailandeză 

Medicină de est 

Medicină de minoritățile de Tibetan, 

mongol, Zhuang, Hui, Miao. 

中医溯源 
Originea medicinii chineze 



中医药是中华民族的祖先在和疾病斗争中创造和

发展的医学宝库，至今已有两千多年的历史，形成了

自己独特的理论体系和诊疗模式，在长期的实践中经

受了不断的考验和修正。 

Medicina tradițională chineză este o casă de 
comori medicale creată și dezvoltată de strămoșii 
națiunii chineze în lupta împotriva bolilor, are o 
istorie de peste 2000 de ani și și-a format propriul 
sistem teoretic unic și modelul de diagnostic și 
tratament. Este experimentată și revizuită în 
practica pe termen lung. 

Origin and Development of TCM 

传统医学迎来春天 
Medicina tradițională a cunoscut o dezvoltare notabilă 



传统医学迅速融入主流医学体系 

Medicina tradițională este rapid integrată în sistemul 

medical principal 

2009年 世卫大会传统医学决议 
Decizia pentru medicină tradițională de Organizația 
Mondială a Sănătății  

传统医学纳入国际疾病分类 
Medicină tradițională este inclusă în clasificarea 
internațională a bolilor 

2013年 世卫《2014-2023年传统医学战略》 
Organizatia Mondiala a Sanatatii Strategia Medicinii 
Traditionale 2014-2023 

 
2015年 世卫国际传统医学论坛（澳门） 

OMS Forumul Internațional de Medicină Tradițională (Macau) 

 

2010年 

世界主流医学和传统医学融合前行,服务人类可持续发展目标！ 
Medicina principală din lume și medicina tradițională sunt integrate pentru a servi scopurilor 

dezvoltării durabile ale omenirii! 

2016年 世卫全球健康促进大会（上海） 
OMS Conferința pentru promovarea sănătății globale (Shanghai) 

现状 
situație 
actuală 

中医药日益受到世界关注 
Medicina chineză primește din ce în ce mai multă 
atenție din partea lumii 

价格低廉 

 cu preț scăzut 

慢病治疗特色 

eficace pentru boli 

cronice 

 

注重整体  

tratament complet 

și cuprinzător  

 



1987年 2012年 2010年 

2011年 2003年 2015年 

2016年 

2017年 

现状 
situație 
actuală 

 1987年 世界针灸学会联合会成立/Federația Mondială a 

Asociațiilor de Acupunctură a fost înființată 

 2003年 世界中医药学会联合会成立/Federația Mondială a 

Asociațiilor de Medicină Chineză a fost înființată 

 2010年 针灸列入人类非物质文化遗产/Acupunctura este inclusă 

pe lista patrimoniului cultural intangibil al omenirii 

 2011年 《本草纲目》《黄帝内经》列入“世界记忆名录

”/Compendiul de Materia Medica și Huang Di Nei Jing au fost 

incluse în lista de Memoria Lumii 

 2012年 中西医结合治疗白血病获圣捷尔吉癌症研究创新成就奖

/Tratamentul combinat de medicina chineză si occidentală pentru 

leucemie a fost încununat de Premiul de realizarea inovației de 

cercetarea de cencer St Jorge 

 2015年 屠呦呦获诺贝尔生物学与医学奖/Tu Youyou a câștigat 

Premiul Nobel pentru Biologie și Medicină 

 2016年 李秀敏获“未来健康技术奖”/Li Xiumin a câștigat 

premiul „Tehnologia Viitorului pentru Sănătate” 

 2017年 习近平主席访问WHO赠送针灸铜人/Președintele Xi 

Jinping vizitează OMS și a prezentat Statuță de cupru de 

acupunctură 

中医药日益受到世界关注 
Medicina chineză primește din ce în ce mai multă 
atenție din partea lumii 



183 国家和地区 

Țară și regiune 

30 海外中医药中心 

Centrul de Medicină 

Chineză din străinătate 

150000 机构 
Agenție 

1000000从业人员 

Practicanţi 

86 合作协议 

Acord de cooperare 

17 中医孔子学院 

Institutul Confucius de 

Medicină Chineză 

Tradițională 

    预计至2020年，中国健康服务业将达到1.2万亿美元， 海外中医药服务贸易
产值将达到500亿美元  
    Se estimează că până în 2020, industria serviciilor medicale din China va 

ajunge la 1,2 trilioane de dolari, iar valoarea comerțului cu servicii medicale 

chinezești de peste hotare va ajunge la 50 de miliarde de dolari. 

•13 

中医药日益受到世界关注 
Medicina chineză primește din ce în ce mai multă 
atenție din partea lumii 



里约奥运各国运动员—“中国印” 
Sportivii de la Jocurile Olimpice de la Rio – 

„ștampila Chinei” 

G20峰会外国元首夫人参观胡庆余堂 
în Summit-ul G20 soțiile Șefilor de stat 

străini au vizitat Hu Qing Yu Tang 

大势所趋 医疗全球化资源配置 
现代医学为主 

传统医学为辅 
Medicina modernă este principală, suplimentată de medicina traditională, 

este tendința viitorului. 

现状 
situație 
actuală 

中医药日益受到世界关注 
Medicina chineză primește din ce în ce mai multă 
atenție din partea lumii 



    显然，中国传统医学的核心理念：“上工治未病”和

21世纪医学目的调整的方向是完全一致的。 

Evident, conceptul de bază al Medicinii Chineze 
Tradiționale: „Medicii buni pot detecta devreme 
anomaliile și pot interveni înainte de întâmplarea bolilor” 
și direcția de ajustare a obiectivelor medicale în secolul 21 
sunt complet coerente. 

中医药日益受到世界关注 
Medicina chineză primește din ce în ce mai multă 
atenție din partea lumii 



中医学 

 产生于经验医学时代 

 注重整体，但分析方法  
不足  

Medicină Chineză 
Tradițională 

 Produs în epoca medicinii 
empirice 

 Acordă importanță pe 
ansamblu, dar este lipsit 
de metode analitice 

Comparație între medicina chineză și cea occidentală 

Medicină modernă 

 Produs în epoca medicinii 
experimentale 

 Metoda de analiză este 
avantajul, însă sinteza 
generală este insuficientă 

现代医学 

 产生于实验医学时代 

 分析方法为其优点，但整
体综合不足 

中医药日益受到世界关注 
Medicina chineză primește din ce în ce mai multă 
atenție din partea lumii 



Comparație între medicina chineză și cea occidentală 

 
1. 体现在生命的精神层面、整体层面、

动态层面 

2. 朴素的系统论，源于“天人合一”哲
学思维的复合医学模式 

3. 更多采用经验的积累、类比推理 

 
1. 将人体视为由组织器官等组合而成 

2. 偏向于机械的还原论,“物理－化学”

反应的纯生物医学模式  

3. 强调实验实证 

中医 整体论  西医 还原论 

 

 

1. Reflectat în aspectele spirituale, holistice și 
dinamice ale vieții 

2. Teoria sistematică simplă, un model medical 
compozit derivat din gândirea filosofică de 
„universul și omul sunt una." 

3. Mai multă acumulare de experiență, 
raționament analogic 

 

 

1. Corpul uman este o combinație de țesuturi și 
organe 

2. O preferință pentru reducționismul mecanic, 
un model pur biomedical al reacției „fizico-
chimice” 

3. Accentul pe dovezile experimentale 

Medicină Chineză Tradițională: 
Holism   

Medicină modernă: 
Reductionism 

中医药日益受到世界关注 
Medicina chineză primește din ce în ce mai multă 
atenție din partea lumii 



4. 中药方剂中多种有效组分对机体多系统、
多途径、多靶点的综合调节，以 达祛
病养生的目的 

5. 强调整体、强调多因素的相互联系， 
重“辩证”，治“病的人” 

6. 重视整体效果，机理解释哲学思维 

4. 多强调单一活性化合物对机体靶点的
作用，具有高度的选择性 

5. 倾向于形态、局部医学，直接因果考
虑，重“看病”，治“人的病” 

6. 重视直接效果，成分、靶点、通路可
能明确 

中医 整体论  西医 还原论 

 

4.Componentele multiple eficiente ale prescripțiilor 
tradiționale de medicină chineză ajustă în mod 
cuprinzător multi-sistem, multi-canal și multi-țintă a 
organismului pentru a atinge scopul de îngrijire a 
sănătății. 

5.Sublinierea de holism, accentuarea 
interrelaționării factorilor multipli, sublinierea de 
„dialectică” și ținta reprezintă „omul” ca ansamblu. 

6.Acordă atenție efectului de ansamblu și sunt 
implicate gândirii filosofice în explicarea 
organismului 

 

4.Accentuează efectul unui singur compus activ 
asupra țintei organismului, cu o selectivitate 
ridicată 

5.O preferință pentru tratamentul vreunei părți a 
pacientului, considerațiile directe de cauză și de 
efect, ținta reprezintă „boală”. 

6.Acordă atenție efectelor directe, componentelor, 
țintelor 

Medicină Chineză Tradițională: 
Holism   

Medicină modernă: 
Reductionism 

中医药日益受到世界关注 
Medicina chineză primește din ce în ce mai multă 
atenție din partea lumii 



 《关于印发中医药健康服务发展规划(2015—2020年)的通知》（国务院，2015）Comunicarea privind 

publicarea și distribuirea planului de dezvoltare a serviciilor de medicină chineză din 

China (2015-2020) (Consiliul de Stat, 2015) 

 《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》（国家中医药管理局、国家发展和改革委员，2016） 

    Planul de dezvoltare privind „Medicină chineză” în cadrul inițiativei „Centura și Drumul” 
(2016-2020) (Administrația Națională a Medicinii Chineze Tradiționale, Comisia Națională de 
Dezvoltare și Reformă, 2016) 

 《中国的中医药》（国务院新闻办，2016）Medicina chineză în China (Biroul de Presă al 

Consiliului de Stat, 2016) 

 《中医药事业发展“十三五”规划》（国家中医药管理局，2016）Cel de-al 13-lea plan cincinal 

pentru dezvoltarea medicinei tradiționale chineze (Administrația Națională de Medicină 

Chineză Tradițională, 2016) 

 《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》（国务院，2016）Schița planului strategic pentru 

dezvoltarea medicinei tradiționale chineze (2016-2030) (Consiliul de Stat, 2016) 

 《中华人民共和国中医药法》（2016）Legea medicinii chineze din Republica Populară Chineză 

(2016) 

国家层面的中医药政策密集出台 
 Multe politici privind medicina chineză la nivel național au fost eliberate 

现状 
situație 
actuală 

中医药日益受到世界关注 
Medicina chineză primește din ce în ce mai multă 
atenție din partea lumii 



      ①广泛性：基本联通“一带一路”支点覆盖五大洲 Universalitate: Conectează punctele importante în cadrul inițiativei 

                 „Centura și Drumul”, care acoperă cinci continente 

      ②重要性：常任理事国4个，G20（8个），APEC8个，上合组织4个，16+1（5个） 
       Importanță: 4 membri permanenți, G20 (8 țări), APEC(8 țări), Organizația de cooperare din Shanghai (4 țări), 16 + 1 (5 țări) 

      ③不均衡：集中欧洲（16个）集中北半球（23个）Dezechilibru: concentrate în Europa (16 țări) / emisfera nordică (23 țări) 

特点Caracteristici: 

建议：布局“一带一路”空白区域，东南亚、西亚、北非，在南美实现突破 
Sugestie: Acordă atenție zonei din cadrul inițiativei „Centura și Drumul” și dezvoltării continue în Asia de Sud-Est, Asia  

de Vest, Africa de Nord, America de Sud. 

1.海外布局模式创新 
Inovare modelului de dezvoltare de peste hotare 

Harta de distribuție a „Centrului de peste hotare” pentru cooperarea 

internațională în medicina chineză 

思考 
 Gândire 



    我们已经确立“一带一路”建设六大经济

走廊框架，要扎扎实实向前推进！ 

Noi am stabilit cadrul construcției celor șase 

coridoare economice și vom pune eforturi 

susținute pentru aceasta! 

        ——习近平（“一带一路”峰会） 

        Xi Jinping (Summit-ul „Centura și Drumul”) 

·中蒙俄 China, Mongolia și Rusia 

·新亚欧大陆桥 Noul pod continental eurasiatic  

·中国—中亚—西亚 China-Asia Centrală-Asia de Vest 

·中国—中南半岛 China - Peninsula Indo-Chineză 

·中巴 China-Pakistan 

·孟中印缅  Bangladesh - China - India - Myanmar 

依托经济走廊发展中医药 
Se bazează pe coridorul economic pentru a dezvolta 

medicina chineză 

思考 
 Gândire 



中医药国际项目—多边合作机制 
Proiectul internațional de medicină chineză - 

mecanismul de cooperare multilaterală 

合纵连横带来无限可能 
Conexiunea aduce posibilități nelimitate 

思考 
 Gândire 



 标准化与中医个性化并非背道而驰 

   Standardizarea și personalizarea de medicina      

   chineză nu sunt opuse 

 标准化是保障顾全整个中医药产业的利益 

   Standardizarea vizează pentru a proteja interesele  

   întregii industrii de medicină chineză 

 WHO《针灸临床研究指南》90%为中国标准 

   În Ghidul de Cercetare Clinică privind Acupuncture  

   de OMS, 90% de conținut reprezintă standardul  

   chinezesc 

 WHO《针灸实践标准》由中国主导 

   Standardele de practică a acupuncturii de OMS este  

   scrisă în principal de China 

 

2.国际标准推陈出新 
 Standardele internaționale sunt noi 

制定中医药技术和方法的国际标准，突破中医发展的瓶颈！ 
Formează standardele internaționale pentru tehnologia și metodele de medicina chineză pentru a elimina blocajele din 

dezvoltarea medicinii chineze! 

思考 
 Gândire 



顺应传统医学切片现象，二次打磨中医特色 
Respectă fenomenul de tăiere în medicina tradițională și creează pentru a doua oară 

caracteristicile medicinii chineze  

 

3.传播途径载体创新 
Inovarea metodelor de răspândire 

传统医学Medicină tradițională 

站在切面上看横向   站在垂类上确定位 
Stă pe suprafața tăiată pentru a vedea direcția orizontală  

Stă în direcția verticală ca să stabilească poziția 

 

中医 
Medicina chineză 

中草药 
Plante ierboase 

Chinezești 

推拿 
 Masaj 

火罐 
   Cupping jar 

太极 
Tai Chi 

情志      
Emoţiile 

阿育吠陀 
Ayurveda 

草药/精油 
Plante ierboase/ 

uleiuri esențiale 

温热油压  
Presiunea uleiului cald 

吸法 
 Metoda de aspirație 

瑜伽 
Yoga 

冥想 
Meditație 

阿拉伯医学 
Medicina arabă 

草药 
Medicamente din plante 

ierboase  

整骨 
Setarea oaselor 

放血拔罐 
Cupping cu sânge 

传统舞 
  Dans tradițional 

精神 
 Spirit 

服务方式 
Mod de serviciu 

植物药 
Medicină botanică 

按摩 
Masaj 

拔罐 
 Cupping 

运动 
 Sport 

心理 
Psihologie 

消费者 
Consumator 

思考 
 Gândire 



  

中医药产品要本土化、智能化 
Produsele de medicină chineză 

trebuie să fie localizate și inteligente 

智能高科技注入新活力 
Tehnologia inteligentă înaltă 

injectează o nouă vitalitate 

改善口味与剂型，适应本土习惯 
Îmbunătățește gustul și forma de dozare, ia în 

considerațiile și se adaptă obiceiurile locale. 

服务与产品相互渗透，服务为产品铺轨，产品为服务增值 
Serviciile și produsul se infiltrează reciproc, serviciul stabilește baza produsului și 

produsul adaugă valoare serviciului 

3.传播途径载体创新 
Inovarea metodelor de răspândire 

思考 
 Gândire 



尽力拓展中医药“六位一体”的功能，促进医疗、

保健、科研、教育、产业、文化的业态创新! 
Să extindă funcția „șase în una” a medicinei chineze și să 

promoveze inovația de tratament medical, asistența medicală, 

cercetarea științifică, educația, industria și cultura! 

 中医药+产业融合  
  Medicina chineză + integrarea industriei  

 中医药+互联网  
  Medicina chineză +Internet 

 中医药+人工智能  
  Medicina chineză+ inteligenta artificială 

 

4.交叉领域业态创新 
Inovarea în domenii intersectoriale 

Cercetare stiintifica 

Medical 

Educație 
Industrie 

Asistență medicală 

Cultură 

Medicina 

chineză  

中医药
Medicina 
chineză  

Meșteșuguri 

 
Haine 

 

Turism 

 

Alimente 

Cosmetic  Televiziune  Animație 

Internet Joc 

思考 
 Gândire 



海上杏林，百年弥新 
Păstrează întotdeauna vitalitatea inovației 

上海中医专门学校 
 Școala de Medicină Chineză 

Tradițională din Shanghai  

Din anul 1917 

  

1956年   建立上海中医学院 S-a înființat Colegiul de Medicina Chineză Tradițională din Shanghai 

1985年  上海市中医药研究院成立并实行合署管理 
                    Institutul de Cercetare de Medicină Chineză Tradițională din Shanghai a fost înființat și gestionat de același personal 

1993年  更名为“上海中医药大学” 
                   S-a schimbat numele la „Universitatea de Medicină Chineză Tradițională din Shanghai” 

2003年  整体迁入浦东张江高科技园区  
                   S-a mutat la Parcul Hi-Tech Zhangjiang din Pudong 

实践 
Practică 

上海中国医学院 
Colegiul Medical al Chinei din 

Shanghai 

Din anul 1927 

上海新中国医学院 
Colegiul Medical al Chinei Noi din 

Shanghai 

Din anul 1935 

    

地方高水平大学建设 
Universitatea de nivel înalt 

双一流学科 
Disciplină de prima clasă 

部市共建 
Sprijin financiar din Ministerul Educației și 

Municipalitatea Shanghai 



中国特色，上海特点，国际水平 
Caracteristici chinezești, caracteristici de 

Shanghai, nivel internațional 

敢为人先、倡为人新 
Îndrăznim să fim primii și acordăm atenție inovării 

 中药学一级学科排名全国第一，中医学一
级学科排名全国第二，中西医结合一级学
科排名全国第三 

     Disciplina „Medicamente Tradiționale Chineze” – No.1  

     din China, disciplina „Medicină Chineză Tradițională” –  

     No.2 din China, iar disciplina „Medicină integrată cu  

     cea chineză și cea occidentală – No.3 din China. 

 国家自然基金项目立项项目数（138项
/2018年）继续蝉联全国中医院校首位 

     Numărul de proiecte aprobate de Fundația Națională   

     pentru Științe Naturale din China (138 proiecte în anul  

     2018), continuă sa fie primul din Spitalele Naționale de  

     Medicina Tradițională din China. 

 50余家海外院校、医疗科研机构和国际组
织建立了科研、教学、医疗等合作关系
Peste 50 de universități din străinătate, instituții de 

cercetare medicală și organizații internaționale au 

stabilit relații de cooperare în cercetare, educație și 

tratament medical. 

Spitalul Shuguang 

Spitalul de Medicină Integrată cu 

cea Chineză și cea Occidentală 

Spitalul Longhua 

Spitalul Yueyang 

Spitalul Guanghua 

Spitalul de Medicină Chineză 

din Shanghai 

Spitalul Putuo 

No.7 Spitalul Poporului 

实践 
Practică 



创新实践之路：建立国际中心 
Drumul către inovație și practică: înființarea unui centru 
internațional 

实践 
Practică 

Cele Cinci Centre 

Internaționale 

Centrul de 

Educație 

Internaționa

lă pentru 

Medicină 

Chineză 

Centrul 

Clinic 

Internațional 

de Medicină 

Chineză 

Centrul de 

Cooperare 

pentru 

Cercetare 

Internațional

ă de 

Medicină 

Chineză 

Centrul de 

Standarde 

Internaționale 

de Medicină 

Chineză 

Centrul de 

comunicare 

internațională 

pentru cultura 

medicinii 

chineze 



马耳他中医药中心 

Centrul de Medicină Chineză 

din Malta 马耳他旅游业发达 

中医药中心建设使中医药

成产业成为重要规划 
 Industria turismului din Malta 
este dezvoltată. Construcția 
centrului de medicină chineză a 
făcut ca industria medicinii 
chineze să devină mai 
importantă 

中心引入龙华医院的优质
中医医疗服务 

医教研协同模式向欧洲提
供医疗旅游服务 
Centrul a introdus serviciile 
medicale în medicina chineză de 
înaltă calitate de la Spitalul 
Longhua. Furnizează Europei 
servicii de turism medical în 
modul de combinare a serviciilor 
medicale cu educație și 
cercetare. 

捷克作为中国在中东欧的
第二大贸易伙伴 

Republica Cehă este cel de-

al doilea partener 

comercial al Chinei în 

Europa Centrală și de Est 
 

中捷中心是“一带一路”
首个卫生合作项目 

Centrul de China-Cehia 

este primul proiect de 

cooperare în domeniul 

sănătății al inițiativei 

„Centura și Drumul” 

2017.9，捷克中医药立法 

2017.9, medicină chineză a 

fost inclusă în legile Cehiei. 

中捷中医中心 

Centrul de Medicină Chineză de China-Cehia 

1.中医药国际临床中心 
Centrul Clinic Internațional de Medicină Chineză 

实践 
Practică 



中美中医中心 

Centrul de Medicină Chineză de 

China-SUA 

学校和INOVA集团的中美中医中心
规模和医疗水平是美国业界标杆 
Scara și nivelul medical ale 
Centrului de Medicină Chineză 
fondată de universitatea și INOVA 
sunt cele mai reprezentative în SUA. 

摩洛哥成立中国针灸中心，上海中
医药大学承担援助任务30年 
În Maroc s-a înființat Centrul de 

Acupunctură Chineză, Universitatea de 

Medicină Chineză Tradițională din 

Shanghai a preluat sarcina de asistență 

pentru 30 de ani. 

海口市与岳阳中西医结合医院共
同打造海口国际中医中心 
Orașul Haikou și Spitalul Yueyang de 

Medicină Chineză Tradițională și 

occidentală construiesc împreună 

Centrul Internațional de Medicină 

Chineză din Haikou.  

中摩针灸中心 

Centrul de Acupunctură de 

China-Maroc 

海口国际中医中心 

Centrul Internațional de Medicină 

Chineză din Haikou.  

1.中医药国际临床中心 
Centrul Clinic Internațional de Medicină Chineză 

实践 
Practică 



马耳他旅游业发达，中医药中心的建设使

发展中医药成产业成为该国重要规划 

面向全欧洲培养中医师（硕士学历），有

马耳他和上海市政府奖学金支持 

NO. 目标任务Misiunea de țintă 

1 

建立外籍研究生科研能力训练体系 
Stabilirea unui sistem de formare a 

capacităților de cercetare academică 

pentru masterați străini 

2 

本科留学生优才补充培养体系 
Sistemul de formare complementară 

pentru studenți internaționali excelenți 

de licență 

3 

 
优秀来华留学生奖助学金支持体系 
Sistemul de asistență financiară 

pentru studenții străini excelenți 

高层次及优才留学生培养与奖助计划 
Programul de formularea și premiile pentru talentați din străinătate 

la nivel înalt 

NO. 目标任务Misiunea de țintă 

1 

国际课程与慕课开发建设计划  
Curriculum-ul internațional și planul de 

deschiderea și dezvoltarea ale cursurilor 

de MOOC 

2 
国际教育基地建设工程  

Proiectul de construcție a bazei de 

educație internațională 

3 

中外师生互访计划，沿“一带一路”教育
拓展计划，中外学生学术与文化交流平台  
Programul de schimb pentru profesori și 

studenți dintre China și țările străine, 

conform planului de dezvoltare a 

educației din cadrul „Centura și Drumul”, 

platformă academică și culturală de 

schimb pentru studenții chinezi și străini 

国际化慕课建设与教育品牌推广 
Internaționalizarea construcției de Moocsi promovarea promovării 

brandului 

2.中医药国际教育中心 
Centrul de Educație Internațională pentru 
Medicină Chineză 

实践 
Practică 



服务“一带一路”战略的国际化人才培养工程 

 Proiect de formare a talentelor internaționale care servește 

strategia „Centura și Drumul” Initiative 

 

 推动中医药学历教育认证 
Promovarea certificării pentru 

certificat de educație de medicină 

chineză 

 制定中医教育标准引领 
     Formularea standardelor  

     educaționale privind medicina  

     tradițională chineză 

 健康服务人才国际认证 
Certificarea Internațională pentru 

resurse umane din domeniul 

serviciului de Sănătate 

 国际就业计划  
     Planul internațional de angajare 

2.中医药国际教育中心 
Centrul de Educație Internațională pentru 
Medicină Chineză 

实践 
Practică 



中医药科技创新中心 
Centrul de Inovare de Știință și 

Tehnologie ale Medicinii Chineze 

全球合作伙伴中心 
Centrul de parteneriat global 
 

3.中医药国际科研合作中心 
Centrul de Cooperare pentru Cercetare 
Internațională de Medicină Chineză 

实践 
Practică 



中药新药开发 

   Cercetarea pentru medicamente 

noi ale medicinii chineze 
针灸效应机制研究 

   Studiu privind mecanismul efectului 

 de acupunctura 
抗肿瘤科研 

      Cercetare antitumorală 

以色列是“一带一路”极具战略价值
的国家，医学和中医药产业化发展水平居
于世界前列 

Israelul este o țară cu o mare valoare 
strategică în cadrul inițiativei „Centura și 
Drumul”, iar nivelul de dezvoltarea a 
industrializării a medicinei și a medicinii 
chineze este în fruntea lumii. 

Sheba医学中心Centrul Medical din Sheba 

邻近特拉维夫，包括四所医院每年收治病人约100
万人次。有著名的医学模拟中心、国家卫生政策
研究中心及国家血库 
În apropierea orașului Tel Aviv, inclusiv patru spitale, 

numărul de pacienți tratați în fiecare an este de 

aproximativ 1 milion. Există centrul cunoscut de simulare 

medicală, centrul național de cercetare a politicii de 

sănătate și banca națională de sânge. 

Rambam医疗中心Centrul Medical din Rambam 

以色列北部最大且唯一具有三级救治能力的学术
性医疗中心。1000张病床，服务人口超过200万 

 Cel mai mare și singur centru medical universitar din 

nordul Israelului cu capacitate de tratament de nivel 3. 

1000 paturi, care deservesc mai mult de 2 milioane de 

persoane 

3.中医药国际科研合作中心 
Centrul de Cooperare pentru Cercetare 
Internațională de Medicină Chineză 

实践 
Practică 



引领标准，依托国际组织秘书处平台 

主导中医药国际标准的话语权 
 Să conducă standardul și să se bazeze pe platforma secretariatului organizației internaționale 

Conducerea dreptului de a vorbi despre standardele internaționale ale medicineii chineze 

 

ISO 

ISO/TC 249 

WHO 

ICD11 ICTM 

WFCMS 

标准化建设委员会 
Comitetul pentru proiectul 

de standardizare 

中医药国际标准化研究中心（上海） 
Centrul de Cercetări privind Standardizarea Internațională de Medicină Chineză (Shanghai) 

4.中医药国际标准中心 
Centrul de Standarde Internaționale de Medicină 
Chineză 

实践 
Practică 



 《中药编码系统》第1部分版 

      Sistemul de Codificare a Medicinii Chineze  

       Tradiționale Partea 1 

 发布多项国际标准，一批新标准即将出台 

       Au fost emise multe standarde internaționale, iar în  

       curând vor fi introduse o serie de standarde noi 

 世界卫生组织传统医学疾病分类项目 

   Proiectul de Clasificare a Bolilor de  

       Medicină Tradițională - OMS 

 世界卫生组织《中医药术语国际标准》 
       OMS- Standardele Internaționale pentru  

       Termenii de Medicina Tradițională  

       Chineză 

国际标准推广和应用，促进产业发展最强驱动力！ 
Promovarea și aplicarea standardelor internaționale, cea mai puternică forță motrice pentru dezvoltarea industrială 

4.中医药国际标准中心 
Centrul de Standarde Internaționale de Medicină 
Chineză 

实践 
Practică 



上海中医药博物馆 
Muzeul de Medicină Chineză Tradițională din Shanghai 

“中医药文化海外行”项目，曾赴美国、斯里兰卡、捷克、英国、新加坡、法国、比利

时举办展览，参加米兰世博会 

Proiectul „Cultura de medicină chineză de peste hotare” a organizat expoziții în Statele Unite, Sri Lanka, Republica 

Cehă, Britanie, Singapore, Franța, Belgia și a participat la Expoziția Mondială de la Milano. 

《中医药文化》海外版是全球唯一的中医药文化英文期刊 

Cultura medicinii chineze - ediția de peste hotare, este singura publicație în limba engleză a culturii medicinii 

chinezești din lume. 

5.中医药文化国际传播中心 
Centrul de comunicare internațională pentru cultura 
medicinii chineze 

实践 
Practică 



面向全欧洲培养中医师（硕士学历），有

马耳他和上海市政府奖学金支持 

• “太极健康﹢”项目契入点是“健康生活，人类

福祉”，属于中医养生、保健、自我疗愈的范畴

，但是背后却是博大精深的中国传统文化 

• Tema proiectului "Tai Chi Sănătate +" este "viața 

sănătoasă, bunăstarea umană", care aparține 

categoriei de menținerea sănătății și auto-vindecare 

din teoria medicinii chineze, dar în spatele ei este 

cultura profundă tradițională chineză 

建设太极健康中心 
Construirea Centrului Tai Chi de Sănătate 

5.中医药文化国际传播中心 
Centrul de comunicare internațională pentru cultura 
medicinii chineze 

实践 
Practică 



中医药创新性发展的海外航程 Călătoria de peste hotare a dezvoltării inovatoare a 
Medicinii Chineze Tradiționale 

为世界各国人民带来卫生福祉、经济福利和文化福音！ 
Aduce oamenilor din întreaga lume avantajul sănătății, al economic și 

cultural! 
为人类可持续发展做出贡献！ 
Contribuie la dezvoltarea durabilă a omenirii 

上海中医药大学国际合作网络 
Reteaua de Cooperare Internațională din cadrul 
Universității de Medicină Chineză Tradițională  



Mulțumim 


