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Programul inițiat și 
demarat de Societatea 
Română de Cardiologie 
este un program diferit 
de comunicare, o aborda-
re nouă în conștientizarea 
bolii, bazat în primul 
rând pe creșterea de 
comunități de oameni 
atenți la sănătatea lor și 
a celor dragi. Acesta se 
desfășoară în principal 
în mediul online – Face-
book „Măsoară-ți tensi-
unea arterială” și www.
PentruCăAșaSpunEu.ro 
si mizează pe legăturile 
profunde de familie prin 
care tinerii cu vârste în-
tre 25-40 sunt invitați să 
vorbească cu părinții lor 
despre riscurile acestei 
afecțiuni, să îi încuraje-
ze să meargă la medic și 
să își măsoare tensiunea 
arterială. În copilărie, cei 
mari le spuneau mereu ce 
să facă, pentru binele lor. 
Acum este rândul lor să 
facă la fel pentru părinți. 
Vorbind într-o notă 
relaxată despre viața de 
zi cu zi și desfășurându-se 
în principal online, cam-
pania le amintește tuturor 
importanța măsurării ten-
siunii arteriale.  

Clădiri publice, 
iluminate în 
culoarea roșie 

Mesajul Societății Ro-
mâne de Cardiologie, 
transmis populației în săp-
tămana 27 septembrie – 1 
octombrie a fost adus în 
atenția românilor prin di-
verse acțiuni desfășurate 
în București, Cluj, Iași și 

Timișoara. Clădiri publi-
ce au fost iluminate în cu-
loarea roșie, fiind proiec-
tat mesajul de prevenție. 
În același timp, au fost  
amplasate puncte de in-
formare asupra tensiunii 
arteriale, cu respectarea 
măsurilor de prevenție în 
contextul pandemiei Co-
VId-19. In București, pe 
29 septembrie, au fost ilu-
minate fațadele clădirilor: 
Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Carol davila”, 
Ateneul Român, Institutul 
de Urgență în Boli Cardio-
vasculare „Prof. dr. C.C. 
Iliescu”, Spitalul Universi-
tar de Urgență București, 
Spitalul Clinic de Urgență 
București, Spitalul Clinic 
Colțea. de asemenea, au 
existat puncte de infor-
mare în Piața Universității 
(zona statuilor), Parcul Ki-
seleff, Parcul obor, Parcul 
Cișmigiu, Parcul Ateneul 
Român și în Parcul Eroii 
Sanitari.   

(Va urma)

Lumea întreagă a 
celebrat, în ziua 
de 29 septembrie, 
Ziua Mondială a 
Inimii. Cu acest 
prilej, Societatea 
Română de 
Cardiologie a lansat 
o campanie prin 
care ne amintește 
cât de important 
este să ne 
măsurăm tensiunea 
arterială și să 
respectăm întocmai 
tratamentul 
prescris de medic 
pentru a menține 
sub control valorile 
tensionale, astfel 
încât să evităm 
infarctul miocardic, 
insuficiența 
cardiacă, accidentul 
vascular cerebral, 
insuficiența renală 
și alte complicații 
care ne-ar putea 
afecta grav calitatea 
vieții. Iată ce 
ne recomandă 
specialiștii pentru 
a avea o tensiune 
normală, indiferent 
de vârstă!  

Având în vedere 
frecvența mare a hiper-
tensiunii arteriale în rân-
dul românilor, medicii re-
comandă ca și aceia care 
nu se cunosc cu hiperten-
siune arterială, mai ales 
dacă au peste 40 ani, să 
dețină un tensiometru de 
braț calibrat corect sau, 
în orice caz, să își măsoa-
re periodic tensiunea ar-
terială (acasă, la medic 
sau farmacist, acolo un-
de găsesc disponibilitate). 
dacă aceasta este peste 
140/90 mmHg ar trebui 
să se adreseze medicului 
de familie pentru sfat ca-
lificat cu privire la intensi-
ficarea măsurilor și, dacă 
este cazul, administrarea 
de tratament medicamen-
tos. Medicii cardiologi din 
România subliniază astfel 
importanța măsurării re-
gulate a tensiunii arteriale 
acasă, cu un aparat ten-
siometru pentru braț, no-
tarea valorilor înregistrate 
într-un jurnal  și păstrarea 
legăturii cu medicul, aces-

ta fiind singurul care poa-
te interveni asupra tra-
tamentului antihiperten-
siv. Tratamentul antihi-
pertensiv trebuie respec-
tat întocmai cum a fost 
prescris. Altfel, riscăm să 
pierdem controlul valori-
lor tensionale, iar pacien-
tul este expus urmărilor 
hipertensiunii arteriale. 

„Cu toții ne dorim o 
Românie mai sănătoasă, 
iar aceasta începe cu ro-
mâni mai bine informați, 
mai preocupați de pro-
pria sănătate și de a ce-
lor din jur. Hipertensiu-
nea arterială nu mai este 
o boală doar a vârstnicu-
lui, apare tot mai frecvent 
în jurul vârstei de 40-45 
de ani, iar numărul de de-
cese prin complicațiile hi-
pertensiunii arteriale a 
crescut cu 71% în 2016 
față de 2001”, spune prof. 
univ. dr. Bogdan Alexan-
dru Popescu, președintele 
Societății Române de Car-
diologie. „Măsurarea ten-
siunii  arteriale în cabi-
netul medical, auto-mă-
surarea acasă folosind 
tensiometre valida-

te, de braț, conform re-
comandărilor ghidurilor 
europene, este primul și 
cel mai simplu pas pen-
tru diagnosticarea la timp 
a afecțiunii și instituirea 
conduitei și a tratamen-
tului medicamentos an-
tihipertensiv corect. Ast-
fel, putem avea șansa să 
menținem sub control va-
lorile tensionale, iar paci-
entul să aibă o viață mai 
bună și mai lungă!”, mai 
spune prof. univ. dr. Bog-
dan Alexandru Popescu. 
„Hipertensiunea arteri-
ală nu doare, nu deran-
jează și nici nu se simte 
în general, ajungând, de 
multe ori, să fie ignora-
tă. În același timp, este 
poate afecțiunea cel mai 

simplu de depistat, prin 
simpla măsurare a ten-
siunii arteriale și o mini-
mă informare asupra va-
lorilor tensionale corec-
te. Puterea de a schim-
ba în fiecare an cursul a 
30.000 de decese ce ar fi 
putut fi evitate stă în spa-
tele campaniei de infor-
mare „Mergi și măsoară-
ți tensiunea arterială! 
#PentruCăAșaSpuneEu!”, 
pe care Societatea Ro-
mână de Cardiologie o 
desfășoară de 3 ani,” spu-
ne șeful de lucrări dr. Ana-
Maria Vintilă, președintele 
Grupului de Lucru Hiper-
tensiune Arterială. 

„Ziua Mondială a Ini-
mii ne dă ocazia să atra-
gem încă o dată atenția, 
în acest context pan-
demic dificil, asupra 
importanței celor trei 
pași de prevenție: mă-
soară tensiunea arteri-
ală, respectă întocmai 
tratamentul prescris, 
ține legătura cu medi-
cul”, adaugă dr. Ana-Ma-
ria Vintilă.

Campanie de 
informare și 

conștientizare
Pentru îmbunănățirea calității vieții 
populației, speciliștii demarează 
o campanie de informare asupra 
hipertensiunii arteriale „Mergi și 
măsoară-ți tensiunea arterială! 
#PentruCăAșaSpunEu!”. 

Mesajul medicilor, de Ziua Mondială a Inimii:

„Mergi şi  măsoară‑ţi tensiunea 
arterială, respectă tratamentul 

şi ţine legătura cu medicul!”

Hipertensiunea 
apare tot mai 
frecvent în jurul 
vârstei de 40 
de ani”

președintele 
Societății Române 
de Cardiologie

Prof. univ. dr. Bogdan 
Alexandru Popescu


