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Marcând Ziua Inter
națională de Luptă Îm
potriva Hipertensiunii Ar
teriale, în cadrul cam
paniei de informare 
„Mergi și  măsoară-ți ten
siunea arterială! #Pen-
truCăAșaSpunEu!” deru
late de către Societatea 
Română de Cardiologie, 
medicii cardiologi atrag 
atenția asupra unor con
vingeri greșite care ză
dărnicesc eforturile de re
ducere a mortalității și 
invalidității prin boli cardi
ovasculare în țara noastră. 
Cu această ocazie, în seara 
de 17 mai, clădirea Arcu
lui de Triumf din București 
a fost iluminată în roșu. 
„Deși, practic toți românii 
au auzit de hipertensiune, 
vedem printr-un studiu re
cent că un procent semni
ficativ ignoră și nu respec
tă aspecte esențiale pen
tru menținerea sub con
trol a valorilor tensiona
le: măsurarea periodică 
a tensiunii arteriale chiar 
și în absența unor sem
ne sau simptome, urma
rea întocmai a tratamen
tului prescris. Astfel, sunt 
adesea  zădărnicite efortu
rile de prevenire a urmă
rilor cardiovasculare fatale 
sau invalidante ale hiper
tensiunii arteriale”, atra
ge atenția profesorul uni
versitar Bogdan Alexan
dru Popescu, președintele 
Societății Române de Car
diologie. 

Întreruperea 
tratamentului face 
ca inima și vasele 
de sânge să  sufere 
ireversibil 

„Analiza SEPHAR III 
din 2016 arăta că doar 
o treime dintre români 
aveau valorile tensiona
le optim controlate. Doar 
o parte din pacienții hi
pertensivi urmează tra
tament, aproximativ 70-
75%. Dintre cei care ur
mează tratament doar un 
procent mic este corect 
controlat, adică tratamen
tul își atinge ținta, iar valo
rile tensiunii sunt în limite
le dorite”, subliniază prof. 
univ. Bogdan-Alexandru 
Popescu. De asemenea, în 
cadrul unei analize canti

tative din 2021 vizând ati
tudinea față de hipertensi
unea arterială, 31% dintre 
românii între 56 și 70 de 
ani consideră că medicația 
antihipertensivă poate 
fi oprită odată ce valori
le tensionale revin la nor
mal, iar 15% că hiperten
siunea este o boală cu ca
re poți trăi chiar dacă nu 
o tratezi. Un procent mai 
mic decât în 2019 (78% 
vs 83%) cunoaște fap
tul că în cazul hipertensi
unii, tratamentul medica
mentos se urmează toa
tă viața. La fel de îngri
jorător este și faptul că 
dintre intervievați niciu
nul nu a mai ales faptul 
că hipertensiunea arte
rială poate să nu prezin
te simptome. „Obiectivul 

medicației antihipertensi
ve este să aducă la un ni
vel țintă „normal” tensiu
nea arterială. În caz con
trar inima, vasele de sân
ge și celelalte organe su
feră, iar în timp efecte
le sunt ireversibile. Fap
tul că tratamentul antihi
pertensiv și-a atins obiec
tivul, deci valorile tensio
nale sunt sub control, es
te un lucru foarte bun și 
nicidecum un motiv ca 
medicația să fie întrerup
tă. Efectul unei întreruperi 
bruște poate fi chiar pe
riculos, acesta fiind mo
mentul când se pot pro
duce cele mai multe eve
nimente cerebrale hemo
ragice”, avertizează prof. 
univ. Bogdan Alexandru 
Popescu.

sănătate
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30.000 de români 
mor anual din 

cauza urmărilor 
grave ale HTA

În 2021, publicul do
rea să cunoască în prin
cipal cum să își controle
ze hipertensiunea arteria
lă (56% din eșantionul in
tervievat), care sunt ca
uzele (50%) și simpto
mele afecțiunii (45%). 
„Credem în puterea co
municării medic-pacient 
pentru formarea unor 
comunități mai bine infor
mate și, astfel, mai sănă
toase. Este conceptul pe 
care se bazează și cam
pania de informare asu
pra hipertensiunii arteria
le derulată de către Socie
tatea Română de Cardio
logie, din 2019. Eforturile 
noastre merg spre a du
ce mesajele de prevenție 
cât mai aproape de pu
blic, într-o manieră atrac
tivă și convingătoare. 
Din 2020 îl avem alături, 
pentru a întări mesaje
le medicilor cardiologi, 
pe domnul Mircea Luces
cu. Anul acesta ne bucu
răm să colaborăm cu în
că 5 personalități îndrăgi
te de public: Adrian Des
pot, Virgil Ianțu, Vizante, 
Ana Radu, Radu Gabri
el. Măsoară-ți tensiunea 
arterială și sfătuiește-i și 
pe cei dragi să facă la fel. 
Ține legătura cu medicul 
tău și respectă întocmai 
ce ți-a recomandat! De 

ce? Pentru că așa spun 
eu!”, reamintește, în spiri
tul campaniei de informa
re, șef de lucrări dr. Ana-
Maria Vintilă, președintele 
Grupului de Lucru Hiper
tensiune Arterială din ca
drul Societății Române 
de Cardiologie. În fieca
re an, 30.000 de români 
mor din cauza urmărilor 
severe ale hipertensiunii 
arteriale. Aproape jumă
tate (45%) dintre româ
nii adulți au hipertensiu
ne arterială. Un procent 
semnificativ, peste 20%, 
nu știu că au valori tensi
onale crescute, nu se tra
tează și pot deja să aibă 
complicații ale acesteia. 
La vârste tinere, între 18 
și 24 de ani aproximativ 1 
din 7 persoane suferă de 
hipertensiune arterială, 
pentru ca la vârste între 
25 și 34 de ani să avem 
de-a face cu o persoa
nă din 5 afectate, la vâr
ste între 35 și 44 de ani 
sunt deja 1 din 3 persoa
ne afectate, iar între 45 
și 54 de ani practic jumă
tate din populație suferă 
de hipertensiune arteria
lă. Acestea sunt cifre în
grijorătoare care demon
strează că hipertensiunea 
arterială este o problemă 
majoră de sănătate publi
că în România.

Prin campania de informare asupra 
hipertensiunii arteriale „Mergi și 
măsoară-ți tensiunea arterială! 
#PentruCăAșaSpunEu!”, Societatea 
Română de Cardiologie vine în 
întâmpinarea nevoii de informare a 
românilor. 

Mesajul specialiștilor, de Ziua Internațională de 
Luptă Împotriva Hipertensiunii Arteriale: 

„Măsurați-vă tensiunea și respectați 
tratamentul! Astfel evitați invaliditatea 
sau decesul prin boli cardiovasculare”

Ziua de marți, 17 
mai, a fost Ziua 
Internațională de 
Luptă Împotriva 
Hipertensiunii 
Arteriale. Specialiștii în 
domeniu ne amintesc, 
cu acest prilej, cât de 
important este să ne 
măsurăm tensiunea 
arterială cât mai 
des și să respectăm 
tratamentul 
recomandat de 
medicul specialist, 
întocmai, pentru a 
evita complicațiile 
grave ale bolii. 


