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„Având în vedere sesizările 
constante privind deficitul de 
sânge și produse de sânge din 
unele unităţi sanitare, Minis-
terul Sănătăţii face apel către 
populaţie să meargă la centre-
le de transfuzii să doneze vo-
luntar. De exemplu, numai în 
București există un deficit de 
colectă, care se accentuează 
în perioada verii, având în ve-

dere că cererea zilnică a unită-
ţilor sanitare este de 700 - 800 
componente sânge/zi, iar Cen-
trul de transfuzii poate să asi-
gure 500 componente/zi și mai 
puţin în perioada verii. În lu-
nile de vară, pe perioada con-
cediilor și a muncilor agrico-
le, sistemul se confruntă frec-
vent cu scăderi ale colectei, la 
centrele de transfuzii prezen - 

tându-se cu 20 - 25% mai pu-
ţini donatori faţă de media 
obișnuită. Pe de altă parte, tot 
în această perioadă, există o 
cerere mai mare din cauza nu-
meroaselor accidente rutiere 
sau a operaţiilor planificate. Ca 
urmare, se creează un deze-
chilibru între cerere și cantită-
ţile disponibile. Vreau să mul-
ţumesc și celor 43 de donatori 
care au participat, pe 14 iu-
nie, la acţiunea organizată de 
Centrul de Transfuzii București 
prin care a fost marcată Ziua 
Mondială a Donatorului. Con-
ducerea Institutului Naţional 
de Hematologie trebuie să fa-
că o analiză a situaţiei centre-

lor de transfuzie și să analize-
ze posibilitatea de prelungire 
a programului de lucru sau de 
organizare a acestuia și pe pe-
rioada weekendului în orașele 

unde există centre universita-
re, acolo unde nevoia de sân-
ge și produse din sânge es-
te mai mare“, spune ministrul 
Sănătăţii, Sorina Pintea.   

Ministerul Sănătății face apel la populație să doneze sânge
Spitalele sunt pe punctul de a se confrunta cu 
o nouă criză de sânge. Având în vedere deficitul 
care se înregistrează în această perioadă a anului, 
Ministerul Sănătății face apel la populație să 
meargă la centrele de transfuzii ca să doneze. 

 În mod normal, bătăile ini-
mii sunt ritmice. La persoanele 
cu fibrilaţie atrială, această rit-
micitate suferă modificări, astfel 
încât inima nu poate pompa tot 
atât de mult sânge cât una nor-
mală. În această situaţie, sân-
gele se acumulează la nivelul 
atriilor. Această acumulare poa-
te duce la formarea de cheaguri 
în atrii. Dacă inima pompea-
ză cheagul în circulaţie, aces-
ta poate ajunge la nivelul cre-
ierului și poate obstrua fluxul 
sângelui către creier, determi-

nând producerea unui accident 
vascular cerebral. Tocmai de 
aceea, specialiștii recomandă 
ca pacienţii cu fibrilaţie să pri-
mească tratament care împiedi-
că formarea de cheaguri. 

Medicii și pacienții cer 
creșterea accesului 

la diagnostic și 
tratament 

Societatea Română de Car-
diologie, în parteneriat cu So-

cietatea de Neurologie din Ro-
mânia, Societatea Naţională de 
Medicina Familiei și Asociaţia 
Naţională pentru Protecţia 
Pacienţilor, solicită acţiuni din 
partea autorităţilor din sănă-
tate și susţinere din partea 
decidenţilor politici pentru re-
ducerea numărului de decese 

și dizabilităţi severe cauzate de 
accidentele vasculare cerebrale 
produse de fibrilaţia atrială. Po-
vara accidentului vascular cere-
bral cauzat de fibrilaţia atrială 
în România anului 2018 impu-
ne adoptarea unor politici con-
sistente de diagnostic precoce 
și de management modern al 

fibrilaţiei atriale, precum și ac-
ces la tratament anticoagulant 
eficient.

Dezbatere privind 
salvarea cât mai 

multor vieți 
Aceasta a fost tema reuniu-

nii la nivel înalt, atât știinţific cât 
și politic, organizată recent, la 
Parlamentul României de către 
Societatea Română de Cardio-
logie, în parteneriat cu Societa-
tea de Neurologie din România, 
Societatea Naţională de Medici-
na Familiei, Asociaţia Naţională 
pentru Protecţia Pacienţilor, Co-
misia pentru Sănătate și Familie 
din Camera Deputaţilor, cu par-
ticiparea Ministerului Sănătăţii, 
a Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate, a Comisiei pentru 
Sănătate Publică din Senat și a 
altor reprezentanţi ai sistemului 
de sănătate.

ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT...
 Accidentul vascular cerebral cauzat de fibrilația atrială poate fi 

prevenit;
 Tratamentul anticoagulant “clasic” (cu antivitamine K) reduce 

riscul de accident vascular cerebral cu 67% și mortalitatea cu 26%;
 Chiar dacă accidentul vascular cerebral cauzat de fibrilația atrială 

poate fi prevenit, mai puțin de 60% dintre pacienții cu fibrilație atrială 
care au indicație de tratament anticoagulant îl și iau;
 Tratamentul anticoagulant cu antivitamine K are limitări majore: 

necesită monitorizare frecventă (prin INR), necesită ajustarea 
frecventă a dozelor, are răspuns nepredictibil, prezintă interacțiuni cu 
numeroase alimente și medicamente. Acest tratament este eficient 
doar dacă INR (coagularea și anticoagularea sângelui) este menținut 
între 2 și 3, iar în România pacienții se situează între aceste valori doar 
sub jumătate din timp. 

1 din 20 de români cu fibrilație atrială face accident  
vascular cerebral în lipsa tratamentului anticoagulant

SPECIALIȘTII AVERTIZEAZĂ!

Fibrilația atrială crește riscul de accident vascular 
cerebral de circa 5 ori și este responsabilă de circa 1/3 
dintre accidentele vasculare cerebrale ischemice. Circa 
jumătate dintre pacienții cu accidente vasculare cerebrale 
cauzate de fibrilația atrială mor în primul an și peste 2/3 
rămân cu invalidități majore. Fără tratament preventiv 
anticoagulant, în fiecare an, 1 din 20 de pacienți cu 
fibrilație atrială va face accident vascular cerebral.


