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 AVC-ul generat de 
fibrilația atrială (FiA) es-
te a doua cauză de mor-
talitate în țara noastră, 
după hipertensiunea ar-
terială. Potrivit medici-
lor, FiA crește de cinci ori 
riscul de AVC. Până la o 
treime dintre pacienții cu 
accident vascular cere-

bral a avut un diagnos-
tic de fibrilație atrială îna-
intea, în timpul sau după 
accidentul vascular. Pen-
tru a informa asupra ris-
cului de accident vascu-
lar cerebral a pacienților 
cu fibrilație atrială, Aso
ciația Națională pen-
tru Protecția Pacienților 

 (ANPP), a lansat cam-
pania “Schimbă Ritmul”. 
Astfel, reprezentanții 
aso ciației atrag atenția că 
România are nevoie rapid 
de îmbunătățirea mana-
gementului pacienților cu 
FiA și de acces la terapie 
eficientă. Doar astfel mii 
de români vor fi cu ade-

vărat protejați împotriva 
AVCului. 

Alarmant! Un sfert 
din populație are 
fibrilație atrială

Primul studiu local 
despre impactul fibrilației 
atriale, solicitat de ANPP, 
arată date îngrijorătoare: 
 Peste 200.000 de ro-
mâni au ajuns în decursul 
unui an la spital cu dia-
gnosticul de fibrilație atri-
ală. Este doar vârful unui 
iceberg și reprezintă un 
risc demonstrat pentru a 
dezvolta AVC în viitor; 
 Suferă de FIA peste 
20% dintre cei 128.000 
de bolnavi unici internați 
pentru AVC întrun an în 
spitale din România; 
 În cazul pacienților cu 
diagnostic dublu AVC și 
FIA ponderea cazurilor 
de deces urcă la 16,3%; 
 De asemenea, 6,3% 
din decese survin înaintea 
vârstei de 65 de ani;
 Peste 100 milioane de 
euro pe an sunt cheltuie-
lile publice rezultate nu-
mai din două componen-
te calculabile relativ ușor 
 cost spitalizare și pensii 
de invaliditate;
 Prin tratament adec-
vant cu anticoagulante 
orale se pot preveni 2/3 
din AVC, respectiv sar pu-
tea economisi peste 96,6 
milioane de euro pe an.

Avem astfel confir-
marea că în România lu-
crurile sunt cel puțin la 
fel de dramatice pre-
cum anunță statistici-
le internaționale: 1  3% 
din populație suferă de 
fibrilație atrială, 15%  
20% din totalul AVC apa-

re pe fondul FIA, iar AVC
urile la pacienții cu FIA au 
o mortalitate crescută cu 
70%, o spitalizare prelun-
gită cu 20% și o reduce-
re cu 40% a ratei de re-
cuperare. Depistarea pre-
coce a FIA și tratamen-
tul anticoagulant pot pre-
veni AVC. Aceleași sta-
tistici europene ne con-
firmă faptul că ne aflăm 
în preziua unei epide-
mii. Dacă nu vom acționa 
acum, în curând va fi 
prea târziu! Se estimea-
ză că incidența va crește 
cu 24%, prevalența cu 
13%, numărul de decese 
cu 34%, iar anii de viață 
ajustați în funcție de in-
capacitate cu 22%. Es-
te o perspectivă dureroa-
să iar pacienții au nevoie 
de o abordare pe măsu-
ră pentru scăderea atât a 
suferinței individuale, cât 
și a apăsării economice 
pe care le presupun AVC
urile din FIA. Mii de acci-
dente vasculare cerebrale 
la persoanele cu fibrilație 
atrială pot fi evitate. 

„Schimbă Ritmul!”
ANPP a reluat anul 

acesta acțiunile de in-
formare asupra fibrilației 
atriale derulate în 2013 
și 2014. Pe toată dura-
ta anului în curs au avut 
și vor avea loc acțiuni de 
informare și de advocacy 
adresate publicului larg și 
forumurilor decizionale din 
sistemul de sănătate. Site
ul www.SchimbaRitmul.ro 
este punctul de acces la 
informație avizată despre 
fibrilația atrială și riscul de 
AVC. Comunitatea Face-
book SchimbaRitmul es-

te nucleul de  informare și 
implicare. În cadrul cam-
paniei au fost organizate 
o masă rotundă și întâlniri 
de lucru cu reprezentanți 
ai societăților medica-
le și reprezentanți ai au
to rităților pentru analiza 
problemelor și propuneri 
de politici de sănătate. A 
fost demarat un studiu 
farmacoeconomic care 
arată date despre povara 
bolii. De asemenea, în pe-
rioada 1721 octombrie a 
avut loc, la Iași, o acțiune 
de informare a publicului 
larg, organizată de ANPP 
în parteneriat cu Institu-
tul de Boli Cardiovascula-
re Profesor Doctor George 
I.M. Georgescu, Iași, și cu 
Ordinul Asistenților Medi-
cali Generaliști, Moașelor 
și Asistenților Medicali 
din România, filiala Iași. 
În cadrul acesteia au 
fost efectuate o serie de 
investigații medicale în li-
mitele scopului educativ 
(consultație clinică cardio-
logică, măsurarea tensiu-
nii arteriale, electrocardio-
gramă), precum și discuții 
educative, de informa-
re și conștientizare pri-
vind riscurile pacienților cu 
fibrilație atrială. Asociația 
Națională pentru Protecția 
Pacienților derulează cam-
pania Schimbă Ritmul sub 
patronajul Ministerului 
Sănă  tății, având ca par-
tener instituțional Comisia 
pentru Sănătate și Familie 
din Camera Deputaților, cu 
suportul științific al parte-
nerilor: Societatea Româ-
nă de Cardiologie, Soci-
etatea de Neurologie din 
România și Societatea 
Națională de Medicina Fa-
miliei.

Asociația Națională pentru Protecția Pacienților:

“Mii de bolnavi pot evita accidentul 
vascular. România are nevoie rapid de 
acces la terapie eficientă” 

„52% dintre cei 
chestionați afirmă că în-
tâmpină probleme în pro-
curarea tratamentului 
de substituție specific, o 
proporție importantă din-
tre aceștia menționând că 
problemele legate de dis-
ponibilitatea tratamentu-
lui îi determină să facă 
„provizii de factor“. (...) 
22% dintre respondenți 
menționează explicit că 
deplasarea în altă loca-
litate pentru a procura 
tratamentul reprezintă 

un obstacol semnificativ. 
(...) Pacienții cu hemofi-
lie nu fac notă discordan-
tă în rândul pacienților 
români care sunt cel 
mai puțin mulțumiți 
pacienți din Uniunea Eu-
ropeană cu privire la ca-
litatea serviciilor medi-
cale. Aproape jumăta-
te (41%) dintre pacienții 
chestionați au declarat că 
sunt nemulțumiți/ foarte 
nemulțumiți de îngrijirile 
medicale specifice aces-
tei patologii“, precizează 
analiza. Potrivit aceleiași 
surse, părinții pentru ca-
re calitatea vieții a scă-

zut după aflarea diagnos-
ticului de hemofilie la un 
membru apropiat al fa-
miliei sunt mai numeroși 
decât cei pentru ca-
re acest indicator nu sa 
schimbat. „Aderența și 
complianța la tratament 
reprezintă un specific no-
tabil al managementu-
lui hemofiliei în Româ-
nia, aspect confirmat și 
de rezultatele chestiona-
rului: 22% dintre cei care 
au răspuns afirmă că nu 
reușesc să respecte tra-
tamentul specific hemofi-
liei“, se mai arată în ana-
liza respectivă.

Deși s-au făcut pași 
importanți pentru 
îmbunătățirea calității 
vieții bolnavilor de 
hemofilie, aceștia 
încă mai întâmpină 
dificultăți în ceea 
ce privește accesul 
la tratament. O 
arată analiza socio-
economică privind 
impactul hemofiliei A 
în România, realizată 
de EY România, la 
solicitarea Roche 
România.

Pacienții cu hemofilie... tot 
bolnavi și fără tratament

Accidentul vascular cerebral (AVC) este o 
boală gravă, care apare atunci când unul 
dintre vasele care alimentează creierul cu 
sânge, se sparge sau este blocat de un 
cheag. Practic, partea corpului controlată 
de zona afectată a creierului nu mai 
funcționează normal. Dacă, accidentul 
vascular afectează partea dreaptă a 
creierului, pot fi afectate mișcările și 
senzațiile, iar dacă este vorba de partea 
stângă a creierului, este afectată vorbirea 
și pronunția. O cauză majoră de AVC este 
fibrilația atrială, o aritmie cardiacă, adică 
bătăile inimii neregulate, cel mai adesea 
rapide, care pot opri circulația într-unul 
sau mai multe vase de sânge de la nivelul 
creierului din cauza cheagurilor formate. 


