ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA HIPERTENSIUNII ARTERIALE – 17 MAI 2011
SLOGAN “Verifică-Ńi tensiunea arterială – menŃine–o la valori normale”
OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii afirmă că hipertensiunea arterială contribuie la apariŃia a peste jumătate din bolile cardiovasculare şi o declară prima cauză
de mortalitate şi morbiditate evitabilă (corectabilă prin prevenŃie şi tratament) din lume!
Măsurile legate de stilul de viaŃă sănătos sunt recomandate tuturor persoanelor cu hipertensiune arterială şi fac parte integrantă din tratamentul
hipertensiunii arteriale. Aceste măsuri sunt:
-

renunŃarea la fumat;

-

reducerea aportului de sare;

-

creşterea consumului de fructe şi legume proaspete;

-

reducerea consumului de alimente bogate în grăsimi şi dulciuri;

-

menŃinerea greutăŃii corporale în limite normale;

-

reducerea consumului de alcool;

-

practicarea de exerciŃii fizice timp de 30 minute de 5 ori pe săptămâna într-un ritm moderat;

-

evitarea stresului.
Creşterea tensiunii arteriale este favorizată şi de factori ce nu pot fi modificaŃi: ereditatea (dacă unul sau ambii părinŃi au avut hipertensiune arterială riscul

de a avea această boală este mai mare); vârsta (hipertensiunea arterială se dezvoltă mai frecvent la oamenii peste 40 ani); sexul (hipertensiunea este mai
frecventă la bărbaŃi faŃă de femei).
Deoarece hipertensiunea arterială este frecvent asimptomatică, singura modalitate de a o depista este aceea de a vă verifica periodic tensiunea arterial
Ziua Mondiala a Hipertensiunii Arteriale este celebrata in data de 17 mai si anul acesta are ca scop promovarea practicilor comportamentale
preventive în rândul populaŃiei
Tema campaniei pentru celebrarea acestei zile o reprezinta conştientizarea populaŃiei cu privire la importanŃa măsurării periodice a tensiunii arteriale
Sloganul campaniei este „Verifică-Ńi tensiunea arterială – menŃine–o la valori normale”
MESAJELE CHEIE ale campaniei sunt :
“Măsoară-Ńi tensiunea”
“Consultă-Ńi medicul şi când eşti sănătos”
ANALIZA DE SITUAłIE
I. Date statistice
A. InternaŃionale

6% din decesele înregistrate pe glob sunt atribuite HTA

Mai mult de o pătrime din populaŃia globului este hipertensivă.

Conform predicŃiilor matematice ale prevalenŃei hipertensivilor pentru anul 2025 sunt de 1,56 bilioane pacienŃi. Creşterea numărului
persoanelor cu HTA va fi predominentă în Ńările dezvoltate


In Europa rata HTA este superioară celor înregistrate în SUA (28%), Canada (27%) sau Ńările din Asia incluzând China (20%) sau Coreea
(22,9%).

Prin prevalenŃa de 44,92% înregistrată în România aceasta se situează printre Ńările din Europa cu prevalenŃe reduse ale HTA după cum
urmează: Grecia (31,1%), Suedia (38%), Italia (38%), Regatul Unit (42%), Republica Cehă (42%), Portugalia (42%). łările europene cu prevalenŃe
ridicate sunt Spania (47%) sau Germania (55%).

PrevalenŃa la bărbaŃi este în mod semnificativ crescută faŃă de valorile înregistrate la femei.
Dinamica mortalităŃii datorate HTA



rata mortalităŃii datorate hipertensiunii se prezinta descendentă în perioada 2004-2008 respectiv 1,7% în perioada 2004 şi 1,4% în 2008
are un trend ascendent pînă în anul 2040 (2,1%).

B. NaŃionale






44,92% prevalenŃa HTA în România .
40% din populaŃia României suferă de HTA.
3,5%. riscul cardio-vascular la 10 ani în populaŃia adultă a României
Una din două persoane adulte ştie ce valori tensionale are şi cunoaşte complicaŃiile pe care le poate da HTA.
1/5 din totalul populaŃiei cu hipertensiune respectă întocmai tratamentul şi îşi măsoară tensiunea arterială.

DeterminanŃi ai stării de sănătate în relaŃie cu HTA







Cu o frecvenŃă de 12,4% a populaŃiei de 12-24 ani care fumează zilnic, România se situează pe locul 11, dintre Ńările raportoare din Europa.
Cu o frecvenŃă de 20,5% a persoanelor care fumează zilnic, din populaŃia generală, România se plasează pe locul 9 dintr-un total de 12 Ńări europene
raportoare.
FrecvenŃa de 11,79% a persoanelor de ≥ 15 ani care consumă un litru/capita de alcool, plasează România pe locul 6 dintr-un număr de 13 Ńări
europene raportoare.
FrecvenŃa persoanelor ≥ 18 ani obeze este de 7,1% valoare ce plasează România pe locul 11 dintr-un număr de 11 Ńări europene raportoare.
FrecvenŃa consumatorilor de vegetale la populaŃie ≥15 ani a fost de 54,1% ocupând locul 8 în ierarhizarea unui număr de 12 Ńări europene raportoare.
FrecvenŃa consumatorilor de fructe la populaŃia ≥ 15 ani a fost de 45,6%, prin aceasta plasându-se pe penultimul loc într-o ierarhie a unui număr de
11 state europene raportoare.

II.



Rezultate relevante din studii
 În Ńările în care s-au implementat programe naŃionale pentru reducerea factorilor de risc cardiovascular, nivelul HTA a scăzut foarte mult prin
creşterea gradului de conştientizare a populaŃiei privind importanŃa controlului periodic al TA, cum ar fi o creştere cu 66% în Regatul Unit şi
76% în SUA, atestând succesul unor politici conjuncte de depistare a presiunii arteriale ridicate
 Depistarea precoce, tratamentul şi controlul periodic reduc complicaŃiile în mod particular la persoanele cu risc crescut
 În Europa conştientizarea controlului în vederea depistării HTA variază între 46% în Portugalia, 60% în Grecia şi 70% în Republica Cehă.
 Rezultatele studiului BP-CARE derulat în łările Ruropei Centrale şi de Est, printre care şi România au relevat faptul că în proporŃie de 27,1%
s-a reuşit controlul TA la persoanele hipertensive tratate
Studiul derulat în Anglia între anii 2003 şi 2006 a arătat că în intervalul dat gradul de conştientizare a populaŃiei , tratamentul şi controlul HTA
au crescut considerabil

III.

Strategii, programe de acŃiune:

Subprogramul de screening pentru identificarea pacienŃilor cu factori de risc cardiovascular.
- Cunoaşterea ponderii în rândul populaŃiei a factorilor determinanŃi pentru BCV, diagnosticarea precoce şi monitorizarea acestora,
pentru evitarea deceselor premature.
-

Program naŃional de boli cardiovasculare
•
Subprogramul de tratament al pacienŃilor cu afecŃiuni CV.
•
Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic.

IV.

Analiza grupurilor populaŃionale
 PrevalenŃa HTA din România în raport cu sexul şi mediul de provenienŃă.
urban - bărbaŃi 46,6%, femei 38%
rural - bărbaŃi 54,9%, femei 45,42%
 PrevalenŃa HTA pe grupe de vârstă.
- 18-24 ani 8,75%
- 25-34 ani
-35-44 ani

15%
28,12%

- 45-54 ani 51,4%
- 55-64 ani 65,54%
- ≥65 ani 75,06% ani

Grupe de risc ale pacienŃilor cu HTA








Grupa cu risc scăzut
bărbaŃi < 55 ani şi femei <65 ani cu HTA de gradul I
fără factori de risc
riscul de eveniment CV major în următorii 10 ani este de 15%
Grupa de risc mediu
pacienŃi cu HTA de niveluri diferite
prezenŃa mai multor factori de risc
riscul de eveniment CV major în următorii 10 ani este de 15%- 20%
Grupa de risc înalt
include: pacienŃi cu HTA de gradul 1 şi 2 care au 3 sau mai mulŃi factori de risc asociaŃi, diabet sau afescarea organelor Ńintă
pacienŃi cu HTA severă fără factori de risc asociaŃi
risc de eveniment CV major la 10 ani este de 20-30%
Grupa de risc foarte înalt
include: pacienŃi cu HTA gradul 3 şi unul sau mai mulŃi factori de risc asociaŃi
toŃi pacienŃii cu BCV clinic manifestă sau boală renală
Risc de evenimente CV majore de circa ≥30% în 10 ani.

ACTIUNI CAMPANIE
1.Documentare
2.Implementare
a)Punct stradal de măsurare a TA a populaŃiei si consilierea privind importanŃa controlului periodic al tensiunii arteriale
b)Informare/instruire şi distribuire de materiale informative prin asistenŃii medicali comunitari şi mediatorii sanitari
c)Distribuirea de materiale informative in scoli , cabinete medicale şcolare şi CMI – uri , ambulatorul de specialitate , Institutia Prefectului , Consiliile judetene ,
farmacii
d)Seminar adresat persoanelor de varsta a treia cu
3.Mediatizare
afectiuni cornice , urmat de monitorizarea TA
PLIANTELE MS SI DSP

VALORIFICARE FOTO

