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Anunţul a fost fă-
cut de ministrul Sănătă-
ţii, Sorina Pintea, în ca-
drul unei conferinţe orga-
nizată pe 17 mai, cu prile-
jul Zilei Mondiale a Hiper-
tensiunii Arteriale. Potri-
vit ministrului, programul, 
în valoare de 25 de mili-
oane de euro, va fi finan-
ţat cu fonduri europene. 
„Programul de screening 
pe boli cardiovasculare, în 
valoare de 25 de milioa-
ne de euro, este finanţat 
pe fonduri europene. Spu-
nem că suntem destul de 
înaintaţi pe zona aceasta, 
în sensul că deja calculaţi-
ile sunt trimise la Bruxel-
les. Aşteptăm feedback 
de acolo. În momentul în 
care avem acest feedback 
putem să pornim la acti-
vitatea efectiv de scree-
ning“, a spus ministrul Să-
nătăţii, Sorina Pintea.

Unităţile de 
terapie intensivă 
coronariene, 
printre priorităţile 
statului

Acest program ur-
mează să fie demarat 
spre sfârşitul anului şi se 
va desfăşura în cabine-
tele medicilor de familie. 
Pentru a putea fi ajutaţi 
cât mai mulţi pacienţi, 
vor participa şi cardiolo-
gii. Din iulie-august în-
cepe extinderea Progra-
mului de Acţiuni Priorita-
re pe unităţile de terapie 
intensivă coronariene. De 
ase  menea, va creşte fi-
nanţarea pentru centre-
le de stroke. „Pentru cen-
trele de stroke avem o fi-
nanţare separată pe care 
dorim să o creştem, este 
foarte important“, a adă-
ugat ministrul Sănătăţii. 

Ce trebuie să ştim 
despre tensiunea 
arterială

Tensiunea   arterială 
reprezintă presiunea de 
coloană de sânge asu-
pra pereţilor arterelor. 
Ten    siunea arterială are 
2 componente:  presiu-
nea sistolică este presiu-
nea exercitată asupra pe-
reţilor arteriali, în timpul 
contractării miocardice (în 
sistolă). Valorile norma-
le ale tensiunii arteriale 

sistolice sunt între 100 şi 
130 mm, coloană de mer-
cur. Tensiunea diastolică 
este tensiunea, presiunea 
exercitată asupra pereţi-
lor  în timpul fazei de rela-
xare a inimii (în diastolă). 
Valorile normale ale ten-
siunii arteriale diastolice 
sunt 70 -80 mm, coloană 
de mercur. Infarctul mio-
cardic sau atacul de cord 
şi accidentul vascular ce-
rebral sunt cele mai grave 
complicaţii ale hipertensi-
unii arteriale (HTA).  

sănătate

Bolile de inimă, principala cauză de deces în România

Ministerul Sănătăţii va demara un program de 
screening în vederea scăderii mortalităţii

Atacul de cord sau infarctul miocardic se produce 
prin blocarea uneia sau mai multor artere coronare 
(arterele care hrănesc mușchiul inimii). Blocajul 
se produce atunci când o placă ateromatoasă din 
interiorul coronarei se rupe și se formează un cheag 
de sânge în jurul ei. Boala este mai frecventă în rândul 
bărbaţilor cu vârste peste 40 de ani. Hipertensiunea 
arterială este factor de risc pentru infarctul miocardic, 
alături de factorul genetic, fumatul, colesterolul peste 
valoarea limită admisă, lipsa de mișcare, obezitatea/
supraponderalitatea. 

Infarctul miocardic 

Apare atunci când un vas de sânge care furnizează 
sânge la nivelul unei zone a creierului se sparge 
sau este blocat de un cheag sanguin. După vârstă, 
hipertensiunea arterială este al doilea factor de risc 
pentru accidentul vascular cerebral. Suferinţă este tot 
mai frecventă în rândul persoanelor trecute de 55 de 
ani. Cea mai mare incidenţă este însă, la peste 65 de 
ani. O astfel de suferinţă cauzează paralizie, depresie, 
incapacitatea de a aprecia distanţa, mărimea, poziţia, 
tulburări de memorie. Dacă nu se ajunge la medic în 
primele minute de la debutul accidentului vascular, 
afecţiunea poate duce la deces. Cea mai bună metodă 
de prevenţie este menţinerea tensiunii arteriale la 
valori normale. 

Accidentul vascular cerebral 

Circa șapte milioane de români sunt hipertensivi. Pacienți care, mai 
devreme sau mai târziu, vor prezenta un risc crescut de deces dezvoltând 
boli cardiovasculare grave.  Se apreciază că 60% din decesele înregistrate 
în țara noastră sunt cauzate de infarcturi și atacuri vasculare cerebrale. 
În spitalele din România, în fiecare oră un om moare ca urmare a 
complicațiilor insuficienței cardiace, declanșată de hipertensiune. Comparativ 
cu mortalitatea cauzată de maladia secolului, cancerul, cea prin boli 
cardiovasculare este de trei ori mai mare. Pentru a salva cât mai multe vieți, 
Ministerul Sănătății va demara un program de screening 
pentru bolile cardiovasculare. Ministrul Sănătăţii, 

Sorina Pintea

„Începând cu data de 
4 mai, orice pacient care 
vine cu bilet de trimite-
re de la un medic speci-
alist din Ilfov poate  să-şi 
facă CT sau RMN, gra-
tuit. Punem la dispoziţia 
pacienţilor o tehnologie 
extrem de avansată, ca-
re permite investigarea 
oricărei părţi a corpu-
lui, de la cap, gât şi ini-
mă, până la oase, co-
loană şi articulaţii. Avem 
contract cu Casa de Asi-
gurări de Sănătate Il-
fov, aşa că pacienţii ca-
re sunt asiguraţi la să-
nătate pot face aceste 
investigaţii fără să plă-
tească. Pacienţii trebuie 
să ştie că există o limita-
re de fonduri care, proba-
bil, în general, va ajunge 
cam până pe data de 10 
a fiecărei luni. RMN-ul se 
numeşte Avanto Fit, este 
de 1,5 T (Tesla), iar  CT-ul 
Revolution Evo. Aparatul 
RMN, care este cel mai 
nou model din România, 
permite inclusiv identifi-
carea tuturor modifică-
rilor de la nivel cerebral, 
este Gold Standard pen-
tru tot sistemul osteo-ar-
ticular. Datorită rezoluţiei, 
majoritatea examinări-

lor se fac fără injectare 
cu substanţă de contrast, 
motiv pentru care nu sunt 
nici contraindicaţii, nici al-
te modificări sau reţineri. 
Singurul lucru foarte im-
portant este că la RMN nu 
pot intra pacienţi care au 
obiecte metalice (n.r. – ti-
je, plăci dentare, dispo-
zitive pentru auz etc.) cu 
excepţia unor generaţii 
noi de dispozitive accep-
tate, dar numai medicul 
poate lua o astfel de de-
cizie”, ne-a spus dr. Cla-
ra Alexandrescu, me-
dic primar cardiolog, cu 
competenţă în ecografie 
cardiacă specială şi, tot-
odată, unul dintre fonda-
torii Centrului de Recupe-
rare CardioRec din Cor-
beanca. Reţineţi! Nu ori-
ce investigaţie RMN es-
te gratuită! Doar pentru 
investigaţiile care sunt 
acoperite în mod obişnuit 
de asigurările de sănătate 
nu există nicio contribuţie 
din partea pacientului. 
Pentru a avea acces la 
astfel de servicii medi-
cale, pacienţii trebu-
ie să-și facă o progra-
mare, în prealabil, la 
tel. 0787.361.454 sau 
0787.363.357.

Cel mai performant 
RMN din România, 

disponibil la 
Spitalul CardioRec, 

din Corbeanca  

Pacienții din Ilfov își pot face investigații 
medicale la cele mai înalte standarde 
europene, cu aparatură de ultimă 
generație, care permite stabilirea rapidă a 
unui diagnostic de mare precizie, chiar la 
ei în județ. Cel mai performant aparat de 
imagistică prin rezonanță magnetică din 
România este disponibil acum la Spitalul 
CardioRec, din Corbeanca. Cei care au 
trimitere de la medicul specialist au acces 
la investigații gratuite. 

Ionela ChIrCu

Ca 
să ne măsurăm 

tensiunea corect trebuie: 
  să fim în repaus, așezat pe un 

scaun sau pe pat, 
 să nu fi fumat înainte să facem 

măsurătoarea,  
  trebuie să ne verificăm tensiunea la ambele 

braţe. 

Cea mai bună metodă de evaluare a tensiunii 
arteriale rămâne însă MAPA/ HOLTER TA   (în

registrarea TA pentru 24 de ore de către un 
aparat automat) deoarece aduce in for

maţii precise despre variaţia ten
siunii arteriale în cursul zilei 

și, mai ales, în timpul 
nopţii.

Reguli pentru măsurarea 
corectă a tensiunii


