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       Din 1950 Ziua Mondială a Sănătăţii este celebrată în fiecare  an pe 7 aprilie, pe o temă care 

evidenţiază un domeniu prioritar pentru OMS. Ziua Mondială a Sănătăţii este o oportunitate 

pentru întreaga lume de a se concentra asupra unei probleme majore de sănătate publică la nivel 

global.  

        În acest an, Ziua Mondială a Sănătăţii are ca temă sănătatea inimii. Putem elimina riscul de 

a face infarct de miocard şi accident vascular dacă ne verificăm periodic tensiunea arterială şi 

respectăm regulile unei vieţi sănătoase. 

        Hipertensiunea arterială este o afecţiune medicală gravă care creşte semnificativ riscurile 

pentru bolile cardiace şi renale. Deoarece mulţi dintre cei afectaţi nu prezintă simptome, 

hipertensiunea arterială este cunoscută şi  sub numele de "ucigaşul tăcut".  

      Statistic, această boală  afectează unul din trei adulţi din toată lumea, ponderea fiind în rândul 

bărbaţii,  afectează mai mult populaţiile sărace şi este implicată în 13 % din decesele la nivel 

mondial. 

     În judeţul Vaslui, datele statistice ne arată că numărul bolnavilor cu hipertensiune arterială 

aflaţi în evidenţele medicilor de familie a crescut cu 2,16 % în 2012, faţă de anul anterior. Mai 

exact, la sfârşitul anului 2011, erau în evidenţe 37.644 de bolnavi cu hipertensiune arterială, 

numărul acestora, la sfârşitul anului 2012, fiind de 38.458. 

    Care sunt  factorii de risc care pot determina creşterea tensiunii arteriale?  

- Dietă bogată în grăsimi; 

- Consum excesiv de sare; 

- Stilul de viaţă sedentar şi lipsa exerciţiul fizic;  

- Consumul excesiv de alcool; 

-  Fumatul; 



- Stresul negestionat; 

- Antecedente  familiale  de tensiune arterială crescută; 

- Vârsta peste 65 de ani; 

- Alte afecţiuni: diabetul zaharat, etc. 

          Modificările stilului de viaţă pot fi extrem de eficiente în reducerea tensiunii arteriale 

crescute şi pot fi sintetizate astfel:  

• Dietă sănătoasă; 

• Reducerea consumului de sare (la mai puţin 5 g pe zi);  

• Exerciţii fizice în mod regulat;  

• Renunţarea la fumat;  

• Reducerea consumului de alcool; 

• Controale periodice ale tensiunii arteriale;  

• Managementul stresului.  

 

        Ziua Mondială a Sănătăţii 2013 reprezintă o oportunitate de a creşte nivelul de 

conştientizare în rândul populaţiei privind riscurile acestei boli prin desfăşurarea unor activităţi  

de informare, promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea factorilor de risc. 

        Pentru a marca acest eveniment, reprezentanţii Compartimentului de Evaluare şi Promovare 

a Sănătăţii din cadrul Direcţiei  de Sănătate Publică Vaslui desfăşoară acţiuni de informare, 

educare, comunicare prin distribuire de broşuri despre angină, colesterol, boala carotidiană şi 

insuficienţa cardiacă la cabinete de medicină de familie şi primării din comunele: Stănileşti,  

Lunca Banului, Vetrişoaia şi Berezeni. 
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