
 
 
 
Direcţia  de Sănătate Publică Vaslui 
Compartimentul de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii 
                        

                                    INFORMARE  

                             Campania  :     Ziua  Naţională a Inimii  

                                                          4 mai 2013 

         Ziua Naţională  a Inimii este un eveniment  anual  , marcat  prin campanii de 
educare şi testare a populaţiei , deoarece  România ocupã locul 3 în lume în ceea ce 
priveşte decesul din cauza bolilor cardiovasculare, 62% dintre români mor din cauza 
bolilor de inimã. 

       Scopul campaniei este de a încuraja  populaţia ,  să adopte un stil de viaţă sănătos ,  
să conştientizeze riscul pe care îl reprezintă  bolile cardiovasculare şi să ştie că acestea 
pot fi prevenite .   

      Ce sunt bolile cardiovasculare ?  

    Sunt boli ce afectează inima şi vasele de sănge , printre acestea numărăndu-se  : 
cardiopatia ischemică , hipertensiunea arterială , boala arterială periferică , miocardita , 
etc 

     Care sunt factorii de risc ce determină apariţia bolilor cardiovasculare ?  

● Factorii de risc comportamentali  , sunt responsabili pentru aproximativ 80% dintre 
afecţiunile coronariene şi cerebrovasculare. Cei mai importanţi factori de risc 
comportamentali pentru bolile de inimă şi accidentul vascular cerebral sunt :  dieta 
nesănătoasă, lipsa de activitate fizică şi consumul de tutun.  
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● Efectele unei diete nesănătoase şi ale inactivităţii fizice se manifestă prin  : tensiune 
arterială ridicată, nivelul ridicat de glucoză şi lipide din sânge, precum şi prin exces de 
greutate sau obezitate ; aceştia sunt numiţi " factori de risc intermediari".  
 
● Există, de asemenea, determinanţi mai profunzi pentru bolile cardiovasculare, "cauzele 
cauzelor". Patologia cardiovasculară reflectă schimbările majore de ordin politic, 
economic şi cultural :  globalizarea, urbanizarea şi îmbătrânirea populaţiei. În acest sens , 
stresul şi sărăcia ,  reprezintă cauze potenţiale  ale bolilor cardiovasculare. 
  
        Ca nucleu pentru activităţile de familie şi  punct focal în viaţa noastră, căminul este 
locul ideal unde se pot lua primele măsuri pentru sănătatea inimii.  
 
         În prevenirea bolilor cardiovasculare există patru paşi  , pe care fiecare familie îi 
poate asuma , şi anume :  
 
1. Eliminarea fumatului din  cămin 
 Este recunoscut că renunţarea la fumat în propria locuinţă  , îmbunătăţeste 

semnificativ sănătatea întregii familii.  
 Introducerea unei reguli de tipul “pentru fiecare ţigară fumată, cel interesat va 

îndeplini o activitate casnică suplimentară”, ar putea stimula excluderea fumatului 
din locuinţă. 

2. Alimentatie sănătoasă 
Consumul a cel putin 5 portii de fructe şi legume si limitarea aportului total de sare  , la 
cel mult o linguriţă zilnic , sunt regulile de bază. 
 Ziua trebuie începută cu consumul unui fruct.  

            Prânzul ar trebui pregătit la domiciliu pentru a asigura  optiunile cele mai 
sănătoase la locul de muncă sau şcoală.   
            Fiecare masă de seară , trebuie sa conţină cel puţin două sau trei porţii de legume.  
.3 Activitate fizică recreativă 
  Timpul petrecut în faţa televizorului trebuie limitat la cel mult două ore pe zi. 

  Fiecare familie ar trebui să prevadă activităţi săptămănale în aer liber precum : 
excursii cu bicicleta, drumeţii sau pur şi simplu activităţi gospodăreşti în jurul casei (de 
ex. în grădină).   
 Maşina ar trebui înlocuită cu bicicleta sau cu mersul pe jos,    de la domiciliu la 
locul de muncă , atunci cănd este posibil.     
4. Cunoaşterea parametrilor cardiovasculari în scop preventiv  

Măsurarea  tensiunii arteriale, colesterolul şi nivelul de glucoză în sănge, împreună cu 
circumferinta şoldului şi indicele de masă corporală (IMC  ) , sexul , vărsta şi statutul 
de (ne)fumator  , pot preciza riscul de apariţie a unei  boli cardiovasculare , de către 
medical specialist .    

 Odată cunoscut acest risc, se poate dezvolta un plan de acţiune individual pentru 
menţinerea sau îmbunătăţirea sănătăţii cardiovasculare. Acest plan ar trebui să fie 
afişat ca un memento în fiecare cămin. 
         Fiecare persoană poate contribui la atenuarea poverii  bolilor cardiovasculare, 
pentru individ şi societate, prin învăţarea, însuşirea şi aplicarea unor măsuri simple 
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dar vitale pentru reducerea expunerii lor şi a familiilor lor  ,la  factorii de risc ai 
bolilor cardiovasculare   . 

          În judeţul Vaslui , în anul 2011 , erau în evidenţă un număr de 3665 de persoane   
diagnosticate cu boli cardiovasculare . În anul 2012  ,  numărul acestora a crescut cu  
1,01%.  

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

 

 

 


