
Tu ce tensiune arteriala ai? 4 din 10 romani sufera de hipertensiune arteriala
In ultimii trei ani numarul hipertensivilor aflati in evidenta a fost in crestere. Daca in 2009 erau 54.833
cazuri, in Sibiu, in 2010 a ajuns la 57.424, iar in 2011, la 60.414. Cresterea s-a inregistrat in timp ce
numarul celor confirmati de specialist a inregistrat o scadere: 2009 - 4.251cazuri; 2010 - 4.168 si 2011 -
3.819 cazuri). Pentru ca de cele mai multe ori oamenii ignora cauzele care duc la hipertensiune, DSP
Sibiu, in colaborare cu Societatea Studentilor in Medicina "Hipocrates" , vor marca Ziua Mondiala de
Lupta impotriva Hipertensiunii Arteriale in data de 29 mai, printr-o actiune publica de determinare a
Tensiunii Arteriale, glicemiei, colesterolului, etc. 
  
  17 mai este Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hipertensiunii Arteriale. Pentru anul 2012 activitatile de
celebrare se vor desfasura sub sloganul "Un stil de viata sanatos - o tensiune arteriala normala" .
  
  Scopul campaniei este de a informa populatia cu privire la beneficiile unui stil de viata sanatos, pentru
mentinerea tensiunii arteriale la valori normale. Potrivit DSP Sibiu, obiectivele campaniei se refera la
promovarea unor modele sanogene ale stilului de viata si informarea populatiei cu privire la necesitatea
consultului medical de specialitate, in vederea tratarii acestei afectiuni si prevenirii complicatiilor.
  
  Mesajele campaniei: " Fii atent la greutatea corporala!" ; " Mananca sanatos!" ; " Fa miscare zilnic!" ; "
Masoara-ti regulat tensiunea !" - sunt legate de pricipalii determinanti ai starii de sanatate. 
  
  O patrime din populatia globului este hipertensiva, 6% din decesele inregistrate pe glob fiind atribuite
hipertensiunii arteriale. Cu o prevalenta de 44,5%, Romania se situeaza printre tarile din Europa cu
prevalente crescute ale hipertensiunii arteriala. Valori similare sau mai mari s-au inregistrat in Bulgaria
(44,5%), Ungaria (45,5%), Croatia (46,7%), iar cele mai reduse in Danemarca (34,5%), Franta (35,7%)
sau Olanda (36,6%).
  
  Conform studiului SEPHAR (2005), circa 40% din populatia Romaniei sufera de hipertensiune
arteriala, una din doua persoane adulte stie ce valori ale tensiunii are si cunoaste complicatiile pe care le
poate da aceasta afectiune, iar 1/5 din totalul populatiei cu hipertensiune respecta intocmai tratamentul si
isi masoara tensiunea arteriala.
  
  Factorii determinanti ai starii de sanatate in relatie cu hipertensiunea arteriala sunt fumatul, consumul de
alcool, obezitatea, consumul de legume si fructe, Romania situandu-se pe locul 11 intre tarile raportoare
din Europa, cu o frecventa de 12,4% a populatiei de 12-24 ani care fumeaza zilnic, iar cu procentul de
20,5% persoane care fumeaza zilnic, din populatia generala, Romania se plaseaza pe locul 9 (dintr-un
total de 12 tari europene raportoare). Frecventa de 11,79% a persoanelor de �15 ani care consuma un
litru/capita de alcool, plaseaza Romania pe locul 6 (dintr-un numar de 13 tari europene raportoare). In
ceea ce priveste greutatea corporala, frecventa persoanelor �18 ani obeze, in Romania, este de 7,1% ,
valoare ce plaseaza tara noastra pe locul 11 - ultimul (dintr-un numar de 11 tari europene raportoare). La
populatia �15 ani, frecventa consumatorilor de vegetale/legume a fost de 54,1% (locul 8 in ierarhizarea
unui numar de 12 tari europene raportoare), iar frecventa consumatorilor de fructe: 45,6%, prin aceasta
plasandu-se pe penultimul loc, intr-o ierarhie de 11 state europene raportoare.
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