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Cuvinte - cheie:  geografie medicală, municipiul Cluj-Napoca, stare de sănătate, sănătate publică, stare 

de boală, sistem medical clujean, profilaxie, polarizare medicală, servicii medicale, factori climatici, 

factori de mediu, factori comportamentali, speranţa de viaţă la naştere, mortalitate, mortalitate infantilă, 

morbiditate,  şcoala medicală clujeană, personal medico-sanitar, infrastructura medico-sanitară clujeană, 

indice al infrastructurii medico-sanitare, strategii de optimizare a stării de sănătate. 

     *** 

Introducere 

Societatea contemporană, supusă unor variate și numeroase transformări, cărora omul 

este obligat să le facă față, a impus geografiei adoptarea unor orientări mult diferite de cea de 

acum câteva decenii. Geografia este o știință complexă, având tangență și raporturi strânse cu 

alte științe. În paralel, ca o specialitate independentă, s-a dezvoltat și geografia medicală, atenția 

acesteia fiind orientată, pe de o parte, spre relevarea bolilor pe un teritoriu geografic, iar pe de 

alta, spre gradul în care mediul natural și social poate influența manifestarea unor boli și nivelul 

de sănătate al populației. 

 Acest studiu de geografie medicală, aplicat municipiului Cluj-Napoca, s-a realizat după 

un arsenal metodologic și după un model teoretic conceptual original, care cuprinde o abordare 

amplă, structurată în șase capitole. Secțiunile studiului nostru au fost organizate după cum 

urmează:  

 Introducere - unde am afirmat motivele alegerii temei de cercetare şi am creionat câteva 

consideraţii generale cu privire la obiectul de studiu vizat.  

 Cap.1. Geografia medicală: baza teoretică și metodologică - în care am definit și am 

explicat conceptul de geografie medicală și evoluția în timp a conceptului; am clarificat obiectul 

de studiu al geografiei medicale; am delimitat cadrul teoretic, conceptual și metodologic al 

acestei discipline, precum și istoricul preocupărilor și al cercetărilor asupra stării de sănătate, 

unde am evidențiat cele mai importante demersuri în acest domeniu, pe plan internațional și 

național. 
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 Geografia medicală reprezintă o subramură a geografiei sociale și se distinge de celelalte 

ramuri ale acesteia prin faptul că se află la intersecția cu studiile medicale asupra sănătății, fapt 

care a determinat diverși autori și diverse instanțe discursive să propună nume precum: medicina 

geografică sau geomedicina, geografia ecologiei medicale, geografia patologică, geografia 

sănătății și a îmbolnăvirilor, iar mai recent, geografia asistenței medicale, geografia sănătății 

și a serviciilor sanitare. 

Geografia este o știință spațială și socială complexă, deși concepte precum „spațiu”, 

„social” nu sunt utilizate exclusivi de geografi. Problemele fundamentale abordate de geografie 

se structurează pe distincția majoră: geografie fizică, geografie umană și geografie regională. În 

cadrul prezentului demers, interesul nostru este circumscris de geografia umană. Această ramură 

a geografiei și-a dezvoltat direcțiile de cercetare, s-a superspecializat, dând naștere unor noi 

subramuri, domenii ale cunoașterii și chiar unor științe autonome: geografia populației, geografia 

economică, geografia așezărilor, geografia turismului, geografia circulației, geografia politică, 

geografia socială. Geografia medicală este o știință recent apărută în contextul noilor paradigme 

epistemologice lansate în a doua jumătate a sec. XX, care își propune să creeze punți de legătură 

și un real dialog între diversele științe. Este o subdisciplină a geografiei sociale, care tratează 

interacțiunile dintre oameni și mediu. Obiectul de studiu al geografiei medicale fiind starea de 

sănătate privită dintr-o perspectivă holistă, înglobează societatea și spațiul, conceptualizând, în 

același timp, rolul locului, al amplasamentului și al geografiei  în sănătate, în starea de bine și 

boală.  

Geografia medicală abordează sănătatea în perspectivă spațială și din punctul de vedere 

al dinamicii acesteia în timp. Fiind o disciplină relativ recentă, fără o bază metodologică bine 

fundamentată, nu numai la noi în țară, dar și la nivel internațional, s-a insistat atât asupra 

dimensiunilor cantitative, cât și calitative ale sănătății umane, punându-se în evidență modalități 

de evaluare și analiză a acestora, prin intermediul investigațiilor statistice și de teren 

(Dumitrache, Liliana,  2004). 

Geografia medicală recunoaște importanța contextului, a locului și a nivelului de 

abordare spațială – de la global la local, în stabilirea cauzelor și a beneficiilor legate de starea de 

sănătate. Factorii determinanți ai stării de sănătate sunt complecși, fapt care necesită o abordare 

integrată, multidisciplinară și transdisciplinară, pentru a garanta siguranța că munca de cercetare 

oferă dovezi calitative relevante pentru fundamentarea  politicilor privitoare la starea de sănătate. 



9 
 

Problematica asupra căreia îşi circumscrie preocupările geografia medicală are o vechime 

milenară, astfel încât putem vorbi de o evoluţie şi de o dinamică a preocupărilor specifice 

geografiei medicale. 

 

  Fig. 1.  Locul geografiei medicale în cadrul geografiei sociale 

            (model preluat după Cocean, P., Rotar, Gabriela,  Ipatiov, F., 1994) 

  

Înţelegerea sănătăţii umane în raport cu mediul reprezintă contribuţia geografiei 

medicale, care se individualizează prin faptul că deschide „problematica sănătăţii” atât spre 

sistemul social, cât şi spre mediul şi spaţiul geografic. 

Cap.2.  Municipiul Cluj-Napoca: evoluție teritorială, demografică și funcțională, este 

un segment tematic  unde municipiul Cluj-Napoca este prezentat,  în egală măsură,  ca suport 

necesar desfășurării existenței umane, dar și ca un cadru teoretic, spațial și conceptual care își 

asumă desfășurarea proceselor biologice, fizice, antropice și culturale; logica acestei secțiuni se 

constituie în nevoia de a preciza și explica evoluția istorică a contextului spațial, care să ne 

permită o comprehensiune crescută a cadrului de referință spațial asupra căruia aplicăm studiul 

nostru.  

Acest capitol a încercat să surprindă geneza urbană şi dinamica acesteia din perspectivă 

teritorială, demografică şi funcţională. Municipiul Cluj-Napoca este pe lângă un oraş cu o 

vechime milenară şi rezultatul unui lung şi dinamic proces de antropizare a unui spaţiu geografic 

în cadrul unei istorii deloc liniare. 

GEOGRAFIA  

EDUCAŢIEI 

GEOGRAFIA  

CULTURALĂ 

GEOGRAFIA 

RELIGIILOR 

GEOGRAFIA  

MEDICALĂ 

GEOGRAFIA  
COMPORTAMENTALĂ 

GEOGRAFIA 

HABITATULUI 

GEOGRAFIA  

SOCIALĂ 



10 
 

Analiza a pus în lumină etapele de structurare şi dezvoltare începând cu epoca antică, 

cunoscând un reflux în a doua parte a primului mileniu creştin, renăscând în plin ev mediu ca un 

adevărat burg de referinţă în spaţiu transilvan şi central-european, urmând ca în epoca modernă 

să se statueze ca o adevărată capitală politică şi mai ales culturală a Transilvaniei şi culminând cu 

metamorfoza înnoitoare din epoca contemporană. Fără îndoială că municipiul Cluj-Napoca de la 

începutul mileniului III este un spaţiu al devenirii, un model urban tot mai complex şi un punct 

de referinţă al toposului în care tradiţia întâlneşte şi înnobilează modernitatea. 

Cap. 3. Analiza stării de sănătate a populaţiei din municipiul Cluj-Napoca analizează 

starea de sănătate a populaţiei clujene prin prisma diverşilor factori geodemografici, de mediu, 

comportamentali, inventariind elemente care să constituie o dinamică specifică a sănătăţii, care 

poată fi cuantificată sub forma unui model specific al sănătăţii populaţiei din acest spaţiu 

geografic. Modelul specific al sănătăţii populaţiei clujene s-a construit prin juxtapunerea unor 

modele de morbiditate şi mortalitate şi prin capacitatea  sistemului medical clujean de a 

răspunde provocărilor la adresa sănătăţii, având ca rezultat o ameliorare şi o îmbunătăţire a stării 

de sănătate. Sistemul teritorial clujean nu poate fi înţeles decât raportat la contextul mediului 

înconjurător care-i oferă suportul şi dezvoltarea, dar în egală măsură şi la factori 

comportamentali, şi mentalităţii generale din spaţiul cultural românesc. Analiza a demonstrat că 

există diferenţe notabile în ceea ce priveşte  speranţa de viaţă, şi mortalitatea generală, şi mai ales 

mortalitatea infantilă, între valorile medii naţionale şi valorile înregistrate la nivelul 

municipiului. Cauzele principale ale „mortalităţii clujene” nu se diferenţiază ca structură faţă de 

modelul românesc sau european, însă ponderea procentuală afirmă cu necesitate existenţa unor 

mecanisme foarte puternice capabile să diferenţieze să modifice şi să particularizeze cazuistica 

mortalităţii. În acelaşi registru, modelul morbidităţii generale păstrează în linii mari 

caracteristicile modelului românesc, respectând principalele categorii de boli însă ponderea în 

procente cunoaşte mutaţii semnificative. Există în cazul morbidităţii cronice o reconfigurare 

specifică categorică, pe primul loc situându-se bolile cardiovasculare, urmate de diabetul zaharat, 

boli pulmonare cronice, ciroze şi hepatite cronice. Majoritatea bolilor cronice sunt consecinţele 

condiţiilor de viaţă şi sunt influenţate de circumstanţele modului de viaţă. Modelul morbidităţii 

cronice afirmă creşterea importanţei locului şi mai ales a stilului de viaţă. Putem afirma astfel în 

urma analizei noastre că în Cluj-Napoca se trăieşte şi mai ales se moare diferit. Analiza pune în 

lumină un model clujean de valorificare şi de asumare personală şi colectivă a întregului 
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„potenţial al sănătăţii”. Acest model specific de sănătate demonstrează că existenţa din aria unui 

topos specific caracterizat de condiţii socio-economice, condiţii de mediu şi cu un comportament 

şi o mentalitate specifică determină o anumită structurare a stării de sănătate din acel spaţiu 

geografic. 

Cap.4. Sistemul medical clujean  a fost definit ca subsistem funcțional în cadrul 

sistemului teritorial clujean, responsabil de exercitarea în spațiu a funcției medicale, prin 

serviciile medicale pe care le furnizează cu scopul de a menține, promova, optimiza și dezvolta 

starea de sănătate a populației este structurat pornind de la școala medicală clujeană, utilizează o 

infrastructură medico-sanitară complexă și este deservit de un personal medico-sanitar de 

specialitate, care împreună contribuie la funcționalitatea sistemului medical prin valorificarea  

tuturor resurselor medicale în cadrul sistemului teritorial clujean. Ipoteza care s-a confirmat a 

fost că sistemul medical clujean reprezintă un subsistem în cadrul sistemului teritorial reprezentat 

de municipiul Cluj-Napoca, responsabil cu exercitarea funcţiei medico-sanitare. Analiza a 

demonstrat evoluţia deosebită a sistemului medical clujean, dinamismul fiecărei componente, 

pornind de la tradiţia şcolii medicale clujene construită pe opera marilor profesori şi mentori 

structurată în jurul Universităţii. Sistemul medical clujean valorifică o infrastructură medicală 

performantă, precum şi un personal medico-sanitar de excepţie, reuşind să le convertească în 

servicii medicale de bună calitate şi de foarte bună calitate, mai ales în cadrul institutelor 

hiperspecializate, adevărate modele de competenţă şi profesionalism. Studiul dinamicii 

sistemului medical clujean raportat la multiple referinţe comparative, precum nivelul judeţean, 

regional şi naţional a demonstrat fără nici o excepţie performanţa sistemică, calitatea 

infrastrucrurii, diversitatea şi relevanţa practică a acesteia, fapt consemnat şi de evoluţia indicelui 

serviciilor medico-sanitare. 

Studiul infrastructurii şi al personalului medico-sanitar  a pus în evidenţă faptul că există 

o diversitate şi o calitate deosebită a acestora, care pot să reprezinte baza sustenabilă a menţinerii 

stării de sănătate a populaţiei din municipiu, dar pot să reprezinte chiar mai mult, un adevărat pol 

de referinţă pentru  menţinerea şi  îngrijirea stării de sănătate a unui spectru foarte larg al 

populaţiei localizate în întreg judeţul Cluj, în regiunea de dezvoltare Nord-Vest şi chiar în 

întreaga Transilvanie, creionând  o adevărate ,,regiune” cu o geografie variabilă, în care îşi 

exercită funcţia medicală polarizatoare. Studiul a relevat caracteristicile infrastructurii medico-

sanitare clujene, remarcând dinamismul şi evoluţia acesteia, diversitatea morfo-funcţională  
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deosebită, modernitatea structurală şi aplicată în planul actului medical, calitatea ridicată 

incontestabilă şi caracterul polarizator al acesteia, într-un spaţiu geografic variabil, dar foarte 

semnificativ. Interogaţia noastră a pus în lumină, în mod evident, şi o serie de neajunsuri  

existente în sistem, datorate atât  evoluţiei generale a societăţii româneşti, cât, mai ales, viziunii 

confuze şi inconsistente a valurilor de reformă din sistemul medical românesc.  

Cap. 5. Polarizarea medicală a municipiului Cluj-Napoca ne-a permis să creionăm, 

utilizând instrumentele metodologice specifice geografiei medicale - polarizarea medicală, ca 

fiind rezultatul funcţionalităţii sistemului medical clujean, precum și structura acestor forme de 

polarizare. Polarizarea medicală este un tip specific de influență realizat de către un centru 

polarizator, prin calitatea și surplusul său de resurse medicale, asupra mediului înconjurător. 

Analiza polarizării medicale a condus la o structură de tipuri şi forme polarizatoare 

induse de factori precum: instituţii educaţionale medicale, tradiţia şcolii medicale clujene, 

specializări medicale de referinţă, calitatea resurselor umane şi calitatea infrastructurii medico-

sanitare. Toate aceste criterii descriu gradul de adecvare şi utilizare a resurselor medicale pe care 

„centrul”, reprezentat de sistemul medical clujean, le deţine şi le utilizează în procesul exprimării 

funcţiei sale medicale. Pentru a realiza o abordare sistemică, am căutat să întreprindem o serie de 

raportări la elementele ,,centru ” și ,,aria de influență” mai întâi, teoretic-conceptual, iar apoi, 

printr-un sistem de cuantificare și determinare valorică a fluxurilor și a relațiilor complexe care 

se stabilesc între centru și zona de influență. 

 Analiza polarizării medicale a condus la o structură de tipuri și forme polarizatoare 

induse de următorii factorii:  

� instituții educaționale medicale; 

� instituții culturale și multiculturale; 

� specializări medicale de referință; 

� tradiția şcolii medicale clujene; 

� calitatea deosebită a infrastructurii medico-sanitare; 

� calitatea asistenței medicale (resurselor umane); 

� specialiști de renume. 

 Toate aceste forme de polarizare au fost investigate și s-a încercat obținerea unei imagini 

cât mai rezolutive privind amplitudinea fluxurilor medicale și a gradului de adecvare și utilizare 
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a resurselor medicale pe care ,,centrul” le deține și le utilizează în procesul exprimării funcției 

sale medicale. 

Municipiul Cluj-Napoca, prin forța tradiției, dar și ca stare prezentă instituită prin 

interacțiunea unor factori obiectivi, se constituie într-un centru medico-sanitar de primă mărime 

în țara noastră, atât din punctul de vedere al volumului extrem de mare de servicii în domeniul 

sănătății oferite populației, cât și din cel al diversității și al calității lor. Această situație îl 

plasează în postura unui adevărat centru de gravitație, înspre care este atrasă în primul rând 

populația din mediul rural al județului Cluj, populația din județele Regiunii de Nord-Vest, 

populația județelor transilvane, precum și populația altor județe din țară. 

Cap. 6   Strategii de optimizare a stării de sănătate s-a construit pornind de la 

caracterizarea stării de sănătate a populaţiei municipiului Cluj-Napoca, reconfigurându-se 

modelul de sănătate specifică. S-au identificat  aspectele negative şi pozitive cu impact asupra 

sănătăţii şi s-a realizat o radiografie a modelului de funcţionare, finanţare şi reformare a 

sistemului medical în context  european, naţional şi local. Problemele majore cu care se 

confruntă sistemul de sănătate, atât cel naţional, cât şi cel clujean, în perspectivă comparativă la 

nivel european pot fi sintetizate prin următoarele simptome: subfinanţarea şi utilizarea ineficientă 

a resurselor, accesul scăzut şi inechitabil la servicii de calitate, managementul deficitar al 

resurselor umane, insuficienta atenţie acordată serviciilor de promovare a sănătăţii şi 

managementul deficitar al informaţiilor. Pornind de la această diagnoză, am creionat un efort 

discursiv capabil să ofere soluţii punctuale şi sistemice astfel ca sistemul medical local, dar şi 

naţional să poată fi optimizat devenind un suport cadru capabil să faciliteze şi să îmbunătăţească 

starea de sănătate a populaţiei. În lumina acestei analize sintetice finale am identificat şi descris o 

serie de obiective şi ţinte strategice cu un grad relativ de generalitate, prin care am dorit să creâm 

o perspectivă constructivă asupra optimizării stării de sănătate a populaţie clujene. Proiecţia a 

vizat modificarea factorilor determinanţi ai stării de sănătate; optimizarea impactului factorilor 

comportamentali, a factorilor socio-economici, de mediu şi optimizarea sistemului medical 

clujean. 

Concluzii: 

Teza de doctorat pe care am elaborat-o având titlul Municipiul Cluj-Napoca – studiu de 

geografie medicală s-a constituit într-o analiză complexă a dinamicii populaţiei municipiului, 

din perspectiva unui studiu de geografie medicală. 
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Scopul acestui demers s-a focalizat pe analiza complexă a stării de sănătate a populaţiei 

municipiului Cluj-Napoca, în raport cu factorii care o determină, dintr-o perspectivă 

transdisciplinară, integrând datele oferite de abordarea statistică, medicală şi sociologică în 

cadrul dinamicii geodemografice a fenomenelor şi a dimensiunii antropologice şi culturale, 

construind astfel o abordare sistemică specifică studiilor recente din geografia medicală. 

Rezultatele acestui studiu sunt utile autorităţilor publice locale, medicilor, organizaţiilor 

nonguvernamentale, instituţiilor publice şi societăţilor private, oferindu-le puncte de plecare 

pentru acţiuni menite să amelioreze factorii locali de risc ai sănătăţii, pentru acţiuni prin care 

comunitatea clujeană să acţioneze în folosul propriei sănătăţi, devenind artizanul acesteia. 

Concluzionând, putem afirma că departe de a-şi fi pierdut importanţa în era 

informaţională a tehnologiilor, factorul uman trebuie să înveţe să-şi protejeze şi să-şi amelioreze 

starea de sănătate, starea de bine, deoarece aceasta se răsfrânge în mod determinant, în orice 

sistem, asupra oricărei dezvoltări durabile. Efortul acestei cercetări a produs în noi o interogaţie 

mai profundă despre sănătatea oamenilor din Cluj-Napoca, despre dezvoltarea posibilă a acestui 

spaţiu şi despre devenirea oamenilor acestor locuri…  
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