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 Informare 
 
 

Ziua Mondială a Inimii (WHeartD) se celebrează pe 29 septembrie 2012 şi este coordonată pe 
plan internaţional de Federaţia Mondială a Inimii (WHF), în parteneriat cu Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS).  

Tema WHeartD 2012 “O lume, un cămin şi o inimă - începând cu femeile şi copiii” coroborată cu 
sloganul ”Inima femeii bate pentru fiecare copil, cămin şi naţiune!”, focalizează atenţia pe sănătatea 
cardiovasculară a celor mai preţioase categorii populaţionale : copiii şi femeile.  

Scopul campaniei, se referă la încurajarea femeilor de a se preocupa mai mult de sănătatea inimii 
lor – străns lagată de cea a copiilor şi a familiei, creşterea atenţiei personalului medical în privinţa bolilor 
cardio- vasculare în răndul femeilor şi acordarea de prioritate pentru acest subiect în agendele de sănătate 
publică . 

În ţara noastră ponderea mortalităţii prin boli cardio- vasculare la femei este crescută, fiind în 
legătură cu riscul suplimentar ce decurge din activitate fizică insuficientă, colesterol crescut şi obezitate, 
evaluate la cote crescute faţă de bărbaţi. 

Corectarea factorilor de risc al bolilor cardio- vasculare la femei, şi anume: 
1) eliminarea fumatului din casă 
2) alimentaţia nesănătoasă 
3) lipsa mişcării fizice 
4 ) necunoaşterea parametrilor cardiovasculari, poate influenţa favorabil stilul de viaţă al copiilor 

şi al întregii familii . 
 
Şi în acest an, Ziua Mondială a Inimii, vă propune respectarea a 4 reguli simple, pe care fiecare 

femeie, poate încerca să le respecte, şi anume : 
 
Regula nr.1. Eliminarea fumatului din casă , 
Regula nr. 2. Alimentaţia sănătoasă : zilnic - consumul a cel puţin 5 porţii de fructe şi legume şi 

limitarea aportului total de sare, la cel mult o linguriţă , 
Regula nr. 3. Activitate fizică recreativă : zilnic- 30 minute de exerciţii cu ritm şi intensitate 

medie, sunt un pas important catre o formă fizică bună, performanţă socială şi longevitate,  
Regula nr. 4. Cunoaşterea în scop preventiv, a cătorva parametri cardiovasculari : tensiunea 

arterială, colesterolul şi glucoza în sănge ( glicemie ), poate fi începutul unui plan de acţiune individual, 
pentru menţinerea sau îmbunătăţirea sănătăţii inimii . 

 
 

Întocmit , 
Dr. Irina Carmen – şef Compartiment de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii 


