
22 06 - 12 mai 2019www.jurnaluldeilfov.ro

 „Lucrul acesta es-
te necesar pentru că boli-
le cardiovasculare omoară 
cei mai mulți oameni. Da-
că se iau măsurile de pre-
venire în bolile cardiovas-
culare, ele pot să fie re-
duse. Lucrul acesta nu se 
poate face decât cu aju-
torul medicilor de familie, 
pentru că a preveni bolile 
cardiovasculare înseamnă 
să tratezi cu succes hiper-
tensiunea arterială, să tra-
tezi cu succes colesterolul 
crescut, să tratezi cu suc-
ces diabetul zaharat. Toa-
te acestea nu se fac de că-
tre specialiştii cardiologi, 
ci de către medicii care se 

adresează întregii popula-
ții. În acest context, întâl-
nirile dintre medicii cardi-
ologi şi cei de familie sunt 
absolut necesare, pentru 
că ele duc la capăt cea 
mai importantă activitate 
medicală la nivel de ma-
să, care înseamnă preven-
ția şi tratamentul bolilor 
cardiovasculare. În fieca-
re an, au participat câteva 
sute de medici de familie 
în Bucureşti. Pe durata a 
trei zile sunt expuse nou-
tăți din cardiologia mondi-
ală de către speakeri. Du-
pă părerea mea, principa-
lul avantaj este că la fina-
lul expunerilor au loc dis-

cuții cu medicii de fami-
lie care pun întrebări le-
gate de practica de zi cu 
zi“, explică prof. dr. Mircea 
Cinteză, copreşedinte al 
conferinței, citat de Ager-
pres.ro.

Avertismentul 
specialiștilor! 
Bolile 
cardiovasculare 
rămân prima 
cauză de deces în 
România 

Potrivit medicului, 
deşi mortalitatea prin bo-
lile majore de inimă înre-
gistrează un trend des-
cendent, afecțiunile car-
diovasculare rămân pri-
ma cauză de deces în 
rândul românilor. „De 
câțiva ani, în România 
bolile cardiovasculare au 
început să se împuțineze 
sau cel puțin rezultatele 
lor proaste: mortalitatea 
prin boli de inimă sau bo-
lile majore de inimă cum 
ar fi infarctul de miocard 
sau accidentul vascu-
lar cerebral. Lucrul aces-
ta nu se poate face decât 
printr-o acțiune generală 
de tratament la nivelul în-
tregii populații al factori-
lor de risc. (...) Din anul 
2000 încoace şi în Româ-
nia, în mod constant, ac-
cidentele majore şi mor-
talitatea cardiovascula-
ră au început să se re-
ducă. Sunt încă la un ni-
vel înalt, dar au început 

să se reducă“, mai spu-
ne medicul. Anul aces-
ta, Conferința Națională 
de Cardiologie în Medici-
na Generală va fi prezida-
tă de prof. dr. Mircea Cin-
teză şi prof. dr. Adrian Re-
stian.

Bolile de inimă 
ucid anual peste 
100.000 de români 

La fiecare nouă mi-
nute, un român este di-
agnosticat cu sindrom 
coronarian acut. Con-
form specialiştilor, pes-
te 100.000 de oameni se 
sting, anual, din cauza 
complicațiilor bolilor car-
diovasculare. Hipertensi-
unea arterială, diabetul, 
obezitatea, fumatul şi se-
dentarismul sunt princi-
palii factori declanşatori 
ai afecțiunilor inimii şi va-
selor de sânge. De altfel, 
România este una din 
țările cu risc crescut, prin-
cipala cauză de mortalita-
te fiind sindromul corona-
rian acut (incapacitatea 
sângelui de a circula, ca 
urmare a îngustării arte-
relor). “Alarmant este că 
a scăzut şi vârsta la care 
apare boala coronariană, 
pentru că toată aceas-
tă patologie este cauzată 
de modul nostru de viață. 
Boli care apăreau la 40-
50-60 de ani apar acum 
la 20 de ani”, avertizea-
ză prof. dr. Dan Gaiță, 
preşedintele Fundației 
Române a Inimii.

sănătate
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„Este foarte clar - 
odată cu lansarea aces-
tui plan în data de 14 mai 
- pot să vă spun cu si-
guranță că există şi vo-
ință politică. Vom înce-
pe cu prevenția, este un 
lucru esențial. Din păca-
te, la capitolul prevenție 
aş putea spune că sun-
tem oarecum deficitari şi 
nu numai aici, când vor-
bim despre hepatită. Sun-
tem deficitari pentru că 
nu ne-am preocupat sufi-
cient, am ajuns să tratăm 
în acest moment pacienți 
în stadii grave ale bolii, 
cu costuri foarte ridicate. 
Dar, în primul rând, mă 
gândesc la pacienți, la 
costurile pe care ei le plă-
tesc. De aceea este foar-
te greu să ne calăm doar 
pe prevenție, aşa că po-
liticile noastre de sănă-
tate în general vor fi ori-
entate către prevenție 
şi tratament în paralel. 
Apoi vaccinarea“, a spus 
Sorina Pintea,  într-un 
mesaj video transmis 
participanților la „RoHe-
pat Summit“, o dezba-
tere pe tema problema-

ticii naționale şi europe-
ne pentru eliminarea he-
patitelor virale. Cu acest 
prilej, ministrul Sănătății 
a precizat şi faptul că 
„nu va trece foarte mult 
timp“ pentru ca Legea 
vaccinării, care se află 
în acest moment în Par-
lament, să fie adoptată. 
De asemenea, ministrul 
a subliniat necesitatea 
ca toți pacienții infectați 
cu virus hepatic C să fie 
cuprinşi în program şi 
tratați. „Am speranța că 
şi acei pacienți care în 
acest moment nu pot fi 
cuprinşi în program vor 
avea acces la tratament“, 
a menționat ministrul So-
rina Pintea. Dezbaterea 
„RoHepat Summit“ a fost 
organizată de Point Public 
Affairs, împreună cu Co-
misia pentru Sănătate Pu-
blică din Senat, Platforma 
europeană de advocacy 
„Friends of the Liver“ 
(Bruxelles), APAH-RO 
(Asociația Pacienților cu 
Afecțiuni Hepatice din Ro-
mânia) şi ELPA (Asociația 
Europeană a Pacienților 
cu Afecțiuni Hepatice). 

Ministerul 
Sănătății 

lansează... 

Planul-cadru 
național 
privind 

controlul 
hepatitelor 

virale
Ministerul Sănătății lansează luna aceasta 
Planul-cadru național privind controlul 
hepatitelor virale în România. Anunțul 
a fost făcut, recent, de ministrul Sorina 
Pintea, care dă asigurări că absolut toate 
componentele vor fi bugetate. 

Elitele medicinei se reunesc la București 

Cardiologii 
şi medicii de 
familie caută 
soluţii pentru 
reducerea 
mortalităţii în 
România

Capitala va găzdui, în perioada 30 mai 
– 1 iunie, o nouă ediție a Conferinței 
Naționale de Cardiologie în Medicina 
Generală. Evenimentul va pune față în 
față elitele cardiologiei și profesioniștii 
în medicina de familie cu scopul de a 
preveni, de a depista în faze incipiente și 
de a trata cât mai eficient bolile de inimă 
și vase sanguine. Se va pune accent, însă, 
pe evitarea dezvoltării acestor afecțiuni în 
rândul populației.  

Prof. dr. Mircea Cinteză  


