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Sursa: European Cardiovascular Statistics 2017 (16) 

ÎN EUROPA 

4,5 din 10 adulți au HTA  
(SEPHAR III 2016) 

 



Hipertensiunea arterială este o condiție cronică și în general este asociată cu puține 

simptome sau chiar cu o absența a simptomelor. Există  o presupunere greșită că 

persoanele cu hipertensiune arterială au întotdeauna anumite simptome, dar realitatea 

este că majoritatea pacienților hipertensivi nu prezintă nici un fel de simptome. Când 

simptomele apar, acest lucru se întâmplă de obicei atunci când tensiunea arterială atinge 

valori foarte ridicate, când se întâmplă să crească brusc și suficient de marcat pentru a fi 

considerată o urgență medicală. Rarele simptome incluse pe lista hipertensiunii arteriale 

sunt: dureri de cap, amețeală, hemoragii nazale, palpitații, dar hipertensiunea arterială 

este, în mare parte, asimptomatică, este un "ucigaș tăcut" care în cele mai multe cazuri 

nu se însoțește de simptome.

Presiunea arterială crescută reprezintă o provocare globală de sănătate, dată fiind 

prevalența ridicată și comorbiditatea cardiovasculară și renală asociată, hipertensiunea arterială 

fiind principalul factor de risc pentru deces şi disabilitate la scară globală. Se estimează că 

presiunea arterială crescută a fost responsabilă pentru 9,4 milioane decese şi 162 milioane ani 

de viaţă pierduţi în 2010, 50% dintre bolile cardiace, accidentele vasculare cerebrale şi 

insuficienţa cardiacă, 13% dintre decese la scară globală şi peste 40% dintre decesele la 

persoanele cu diabet 

În prezent HTA a atins dimensiuni epidemice. Proporţia populaţiei cu presiune arterială 

ridicată sau hipertensiune a crescut de la 600 milioane în 1980 la aproape 1 miliard în 2008 (), 

la 1,39 miliarde în 2010 (), iar ca urmare a procesului de sporire a populaţiei şi a fenomenului de 

îmbătrânire şi se estimează o creştere de până la 1,56 miliarde în 2025 . 



Date statistice internaţionale privind 
nivelul și dinamica fenomenului 

hipertensiunii arteriale

 Presiunea arterială crescută reprezintă o provocare globală 
de sănătate, dată fiind prevalența ridicată și comorbiditatea 

cardiovasculară și renală asociată, hipertensiunea arterială 

fiind principalul factor de risc pentru deces şi dizabilitate la 

scară globală (6, 7). 

 Se estimează că presiunea arterială crescută a fost 

responsabilă pentru 9,4 milioane decese şi 162 milioane ani de 

viaţă pierduţi în 2010, 50% dintre bolile cardiace, accidentele 

vasculare cerebrale şi insuficienţa cardiacă (8, 9), 13% dintre 

decese la scară globală şi peste 40% dintre decesele la 

persoanele cu diabet (10). Hipertensiunea este, de asemenea, 

un factor de risc important fetal şi maternal (11, 12). 

 1 . Emdin CA, Rahimi K, Neal B, Callender T, Perkovic V, Patel A. Blood pressure lowering in type 2 diabetes: a systematic review and meta-

analysis. JAMA 2015;313:603–615.   



 În prezent HTA a atins dimensiuni epidemice. Proporţia 

populaţiei cu presiune arterială ridicată sau hipertensiune a 

crescut de la 600 milioane în 1980 la aproape 1 miliard în 2008 

(13), la 1,39 miliarde în 2010 (14), iar ca urmare a procesului 

de sporire a populaţiei şi a fenomenului de îmbătrânire şi se 

estimează o creştere de până la 1,56 miliarde în 2025 (15). 

Prevalența globală standardizată pe vârstă a HTA la adulții de 

≥20 ani a fost în 2010 de 31,1% (31,9% la bărbați și 30,1% la 

femei), 28,5% în țările cu venituri ridicate (31,6% la bărbați și 

25,3% la femei), 31,5% în țările cu venituri medii si reduse 

(31,7% la bărbați și 31,2% la femei) (10). Din cei 1,39 miliarde 

estimate de adulți cu HTA, aproape de 3 ori mai mulți locuiesc 

în tări cu venituri mici și mijlocii.  

 În 2010, cea mai ridicată prevalență la bărbați a fost 

înregistrată în Europa și Asia Centrală, iar pentru femei în zona 

sub-Sahariană a Africii, iar cea mai redusă la bărbații din Asia 

de sud și femeile din țările cu economii puternice. Prevalența 

HTA a crescut în Asia de este și Pacific, America Latină și 

Caraibe, Asia de Sud și zona sub-sahariană a Africii la ambele 

sexe, în Europa și Asia Centrală la bărbați și a scăzut în tările 

cu economii puternice din Estul mijlociu, America de Nord la 

ambele sexe și în Europa și Asia Centrală la femei (9). 

Ultimele estimări (9) relevă cele mai reduse valori ale 

prevalenței HTA la ambele sexe în zonele Americii de Nord și 

Australiei, cele mai ridicate la bărbați în zona Europei, iar la 

femei în zona Africii. 



DATE STATISTICE LA NIVEL EUROPEAN ȘI 

NAȚIONAL, DINAMICA FENOMENULUI 

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ

Progrese substanțiale au fost făcute în înțelegerea 

epidemiologiei, fiziopatologiei și riscului asociat cu hipertensiunea 

și s-au cumulat dovezi clare care demonstrează că scăderea 

presiunii arteriale (PA) poate reduce substanțial morbiditatea și 
mortalitatea prematură (1, 2, 3). 

O serie de strategii legate de stilul de viață și abordarea 

medicamentoasă, care s-au dovedit eficiente și bine tolerate ar 

putea realiza această reducere a PA. În ciuda acestui fapt, 
ratele de control al PA rămân scăzute în întreaga lume și sunt 

departe de a fi satisfăcătoare în Europa. În consecință, 

hipertensiunea arterială rămâne principala cauză preventibilă a 
bolilor cardiovasculare (BCV) și de deces la nivel global (4) și în 

Europa (5). 



Prevalence of raised blood 

pressure aged +18, males, 2014, 

Europe

Prevalence of raised blood 

pressure aged +18, females, 

2014, Europe



WHO Global Health Observatory prezintă estimările standardizate pe 

vârstă ale prevalenței HTA pe sexe pentru 51 de țări europene. Atât în 

statele membre UE, cât non-UE, prevalența hipertensiunii arteriale a 

avut tendința de a fi mai mare în Europa Centrală și de Est și mai 

scăzută în țările nordice și sudice. Pentru ambele sexe combinate, în 

cadrul UE în 2014 prevalență hipertensiunii a fost cea mai ridicată în 

Estonia (32%) și cea mai scăzută în Prevalence of raised blood 

pressure aged +18, males, 2014, Europe  Prevalence of raised blood 

pressure aged +18, females, 2014, Europe.

Regatul Unit (15%). În afara UE, prevalenta hipertensiunii arteriale a 

variat între 18% în Israel, Norvegia și Elveția și 31% în Moldova. 

Prevalența hipertensiunii  arteriale a fost mai mare la sexul masculin în 

aproape toate țările pentru care au fost disponibile date, exceptând 

Irlanda, Tadjikistan și Turcia în care prevalența a fost aceeași în 

ambele sexe (16). Referitor la povara bolii, cele mai recente estimări la 

nivel mondial ale DALYs (cause-specific disability-adjusted life year –

ani de viață ajustați pentru dizabilitate) pentru anul 2016 au fost 

publicate de către Organizația Mondială a Sănătății (17).  În 

conformitate cu aceste estimări, la nivel global pentru hipertensiunea 

arterială DALY a fost de 19.101.413 pentru ambele sexe, dintre care 

8.864.898 la sexul masculin și 10.236.515 la sexul feminin. În 

Regiunea Europeană, DALY a fost de 2.614.113 pentru ambele sexe, 

dintre care 1.167.611 la sexul masculin și 1.446.525 la sexul feminin. 



Date statistice naţionale, indicatori relevanți la nivel național privind nivelul și 

dinamica fenomenului hipertensiunii arteriale

„România rămâne în topul ţărilor cu risc cardiovascular ridicat, iar rezultatele 

SEPHAR III confirmă, încă o dată, că hipertensiunea arterială, alături de ceilalți 

factori de risc cardiovascular reprezintă probleme majore la nivelul sănătății 

populaționale. Ne bucură, totuşi, să vedem că numărul persoanelor care au 

hipertensiune arterială și au fost diagnosticate, precum şi al celor aflate sub tratament 

şi sub control terapeutic creşte de la an la an. Eforturile noastre se concentrează pe 

conceperea şi implementarea unor programe de prevenţie, diagnosticare precoce şi 

control pe termen lung.”, a declarat Prof. Dr. Maria Dorobanţu, preşedintele 

Societăţii Române de Hipertensiune şi coordonatorul studiului SEPHAR III. 

Până în anul 2005 datele referitoare la prevalența HTA în România au fost limitate și 

proveneau îndeosebi din studii pe eșantioane reduse. Datele din studiul SEPHAR I 

(18), primul studiu care a vizat prevalenţa şi controlul HTA pe un eşantion 

reprezentativ pentru populaţia României au arătat o prevalenţă generală a HTA de 

44,92%, mai mare la bărbaţi (50,17%) decât la femei (41,11%) şi în mediul rural 

(49,47%) comparativ cu cel urban (41,58%).  

In 2011 un al doilea studiu epidemiologic, SEPHAR II a fost iniţiat, pentru o 

estimare mai acurată a prevalenţei factorilor de risc CV la populaţia adultă din 

România, precum şi a tendinţelor (19). Conform acestui studiu prevalenţa globală a 

HTA a fost de 40,4%. (54,9% femei). Prevalenţa HTA a fost mai mare în mediul 

urban (59,5%) faţă de rural (40,5%). Conform studiului SEPHAR II profilul 

pacientului român hipertensiv s-a schimbat, de la bărbat de vârstă medie, mai 

frecvent din mediul rural către femeie de vârstă medie, mai frecvent din mediul 

urban, profil similar cu cel observat în ţări ca Polonia, Croaţia, Turcia şi Spania 



Hipertensiunea arterială, factor de risc major pentru boala coronariană 

și AVC creează o presiune majoră asupra sistemului de sănătate. În 

România, conform celor mai recente estimări ale WHO, DALYs (000) a 

fost de 149.0 la ambele sexe, cu 69.1 la sexul masculin și 79.9 la sexul 

feminin .

Într-un interval de 7 ani, a fost înregistrată o reducere a prevalenţei 

hipertensiunii arteriale cu 10,7% şi o creştere cu 57% a gradului de 

conştientizare şi cu 52% a tratamentului HTA, ceea ce a condus aproape la 

dublarea ratei de control a HTA la pacienţi 

În anul 2016 a fost derulat studiul SEPHAR III, care a relevat o prevalență a 

hipertensiunii arteriale de 45,1% în rândul populaţiei adulte. Raportat la 

populația României, înseamnă că în 2016, un estimat de circa 7,4 milioane 

de persoane aveau hipertensiune arterială – principalul factor de risc pentru 

bolile cardiovasculare, cele responsabile de cele mai multe decese atât la 

nivel global, cât și în țara noastră. Cu toate acestea, conform studiului doar 

80,9% dintre adulţii hipertensivi știu că suferă de această boală, în timp ce 

restul de 19,1% au fost diagnosticaţi cu ocazia studiului SEPHAR III. 

Aceasta înseamnă că aproximativ 1 din 5 români nu știe că are 

hipertensiune arterială, fiind expus unor riscuri importante în ceea ce 

privește starea de sănătate, generate de lipsa unei îngrijiri adecvate, 

care să asigure controlul eficient al afecțiuni. 



Totuși, în ultimii 11 ani, rata de cunoaştere a hipertensiunii arteriale a cunoscut o 

îmbunătățire majoră, crescând succesiv, față de rezultatele obținute de celelalte două studii 

SEPHAR. Dacă în anul 2005, doar 44,3% dintre persoanele hipertensive aveau cunoscută 

hipertensiunea arterială, în 2016, procentul acestora a ajuns la 80.9%, în următorii ani 

așteptându-se să crească la 96,2%, ținând cont de impactul pozitiv al campaniilor derulate în 

ultimii ani de către Societatea Română de Hipertensiune şi nu numai. 

Aceeaşi tendinţă de creştere poate fi regăsită şi la nivelul persoanelor care urmează un 

tratament pentru hipertensiunea arterială, arată rezultatele SEPHAR III. Dacă, în 2005, numai 

38.9% dintre persoanele hipertensive urmau un tratament, în 2016, procentul acestora a 

crescut la 75,2% şi se preconizează că va ajunge la 91,2% în anul 2020. 

De asemenea, şi numărul persoanelor hipertensive aflate sub control terapeutic este în 

continuă creştere. În anul 2005, procentul acestora era de 19,9%, în timp ce, în 2016, 

procentul a crescut la 30,8%, aşteptându-se ca în anul 2020, rata de control terapeutic să fie 

de 36,6%. 

În ciuda perspectivelor pozitive în ceea ce privește diagnosticarea hipertensiunii arteriale, 

persoanele aflate sub tratament sau controlul afecțiunii, rezultate studiului SEPHAR III arată 

că factorii de risc cardiovascular rămân o problemă critică. Dintre aceștia, diabetul zaharat și 

dislipidemiile generează cele mai multe îngrijorări, dat fiind că prevalența celor două 

afecţiuni este de două ori mai ridicată decât în 2006, fapt care creşte riscul de apariţie a 

complicaţiilor. Astfel, studiul SEPHAR III a identificat o prevalență de 12.2% a diabetului 

zaharat, în timp ce procentul persoanelor cu dislipidemie se situează la 73.2%, la nivel global 

și la 77.8% în rândul hipertensivilor. 



Bărbaţi Femei 

urban rural urban rural 

46,6% 54,9% 38% 45,42%

18-24 ani 25-34 

ani

35-44 

ani

45-54 

ani

55-64 

ani

≥65 ani

8,75% 15% 28,12% 51,4% 65,54% 75,06%

Prevalenţa HTA din România în raport cu sexul şi 

mediul de provenienţă. 

Prevalenţa HTA pe grupe de vârstă. 

Grupe de risc ale pacienţilor cu HTA 
(Conform Ghidului de diagnostic şi tratament Hipertensiunea Arterială, elaborat de Comisia de 

Cardiologie)

Grupa cu risc scăzut

 bărbaţi <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

 pacienţi cu HTA de niveluri diferite

 prezenţa mai multor factori de risc

 riscul de eveniment CV major în următorii 10 ani este de 15%- 20%

Grupa de risc înalt

 pacienţi cu HTA de gradul 1 şi 2 care au 3 sau mai mulţi factori de risc asociaţi, diabet sau 
afectarea organelor ţintă

 pacienţi cu HTA severă fără factori de risc asociaţi

 risc de eveniment CV major la 10 ani este de 20-30%

Grupa de risc foarte înalt

 pacienţi cu HTA gradul 3 şi unul sau mai mulţi factori de risc asociaţi

 toţi pacienţii cu BCV clinic manifestă sau boală renală

 Risc de evenimente CV majore de circa ≥30% în 10 ani.



Bolile legate de HTA

au un impact major asupra cheltuielilor de îngrijiri medicale

 Se estimează că 10% dintre cheltuielile pentru îngrijiri medicale sunt în relaţie 

directă cu PA crescută şi complicaţiile ei.



Intervenţiile clinice nu au fost aplicate în mod sistematic, atât în 

ţările economic dezvoltate, cât şi în cele în dezvoltare 

Cele mai multe persoane cu HTA 

(conform estimărilor CDC, în 

aproape jumătate dintre cazuri) 

nu sunt conştiente că presiunea 

lor arterială este ridicată.

O proporţie mare dintre cei care 

sunt conştienţi că au valori 

ridicate ale PA, rămân netrataţi, 

sau chiar dacă sunt trataţi, o 

proporţie mare au încă PA 

controlată suboptimal.





Clasificarea hipertensiunii 

bazată pe criteriul cantitativ (după OMS):
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CONTRIBUIE LA 
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Determinanți sociali 

Factori de risc comportamental 

Presiune arterială 

crescută 

Obezitate 

Diabet zaharat 
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Insuficiența cardiacă 

 
Boală renală 



Hipertensiunea arterială – Factori de risc

Factorii de risc în ceea ce priveşte apariţia hipertensiunii arteriale sunt de două 
tipuri, precum : 
- factorii nemodificabili, care nu ţin de pacient - vârsta, rasa, antecedentele 
familiale patologice din punct de vedere cardiologic,
- factori controlabili de către pacient, respectiv obezitatea, sedentarismul, 
fumatul, aportul excesiv de sare, consumul de alcool în exces, o dietă privată de 
vitamina D, stresul sau alte boli cronice.

Factorii nemodificabili

Vârsta - riscul apariţiei hipertensiunii arteriale creşte în cazul persoanelor 
vârstnice. În timp ce bărbaţii sunt predispuşi la a suferi de hipertensiune în jurul 
vârstei de mijloc, la femei hipertensiunea apare cel mai adesea la menopauză.
Rasa - hipertensiunea arterială este mult mai întâlnită în rândul persoanelor de 
culoare, la acestea hipertensiunea fiind mult mai frecventă decât în cazul 
persoanelor albe. Complicaţiile hipertensiunii, precum accidentul vascular 
cerebral sau infarctul de miocard acut sunt de asemenea mult mai întâlnite în 
rândul persoanelor de culoare.
Istoricul medical al familiei - hipertensiunea arterială tinde să fie moştenită în 
familie.



Factorii de risc controlabili

Supraponderabilitatea sau obezitatea - Cu cât greutatea corporală este mai 
mare cu atât mai mare este nevoia de sânge pentru a suplimenta oxigenul şi 
nutrienţii din ţesuturi. Cu cât volumul de sânge care circulă prin vasele de sânge 
creşte, cu atât creşte şi presiunea exercitată asupra pereţilor vaselor de sânge.
Lipsa activităţii fizice - Persoanele care nu sunt active din punct de vedere fizic 
tind să aibă o rată cardiacă mai mare. Atunci când rata cardiacă este mare inima 
trebuie să lucreze din greu la fiecare contracţie, ceea ce face ca presiunea asupra 
arterelor să fie mult mai mare. Lipsa activităţii fizice este legată de asemenea de 
obezitate, un alt factor declanşator al hipertensiunii.
Fumatul - Nu numai că tutunul creşte instantaneu tensiunea arterială, dar 
chimicalele din tutun pot afecta căptuşeala pereţilor arterelor. Acest lucru duce la 
îngustarea arterelor şi la creşterea tensiunii arteriale.
Sarea consumată în exces - Prea mult sodiu în dietă poate duce la reţinerea 
fluidelor de către organism şi implicit la creşterea tensiunii arteriale.



Atenționare WHL 

http://www.whleague.org/

 Consumul ridicat de sare este una dintre riscurile majore de sănătate la

nivel mondial.

 Se apreciază că peste 300 de milioane de persoane au hipertensiune

arterială determinată de un consum ridicat de sare.

 În plus, aportul ridicat de sare este asociat cu cancerul gastric, litiaza renală

recurentă, osteoporoză, obezitate, deteriorarea vaselor de sânge.

 Adulții ar trebui să mănânce mai puțin de 5 g de sare (2000 mg sodiu) pe

zi.

 OMS a indicat reducerea consumului de sare ca fiind cel mai bun mod de a

de a îmbunătăți starea de sănătate. (http://www.whleague.org/)

http://www.whleague.org/


Factorii comportamentali joacă un rol major în creşterea presiunii 

arteriale 

Se estimează că alimentaţia nesănătoasă este în relaţie cu aproximativ 

jumătate dintre cazurile de HTA.

În jur de 30% sunt în relaţie cu consumul crescut de sare, 20% cu consumul 

redus e potasiu = consum redus de fructe şi legume.

Sedentarismul este în relaţie cu ~ 20% dintre cazurile de HTA.

Obezitatea în relaţie cu ~ 30% dintre cazurile de HTA.

Consumul excesiv de alcool cauzează de asemenea HTA.

Renunţarea la fumat este îndeosebi importantă pentru persoanele cu HTA.



Prea puţin potasiu în dietă - Potasiul echilibrează necesarul de sodiu din celule. 
Dacă nu consumaţi sau nu reţineţi suficient potasiu în corp, pentru a echilibra nivelul 
de sodiu, acesta se acumulează în exces în organism favorizând apariţia 
hipertensiunii.
Dieta privată de vitamina D - Ipoteza potrivit căreia prea puţină vitamina D în 
dietă poate duce la hipertensiune este încă nesigură. Cu toate acestea, cercetătorii 
consideră că vitamina D poate ataca o enzimă produsă de rinichi, enzimă 
responsabilă de apariţia hipertensiunii arteriale. 
Consumul excesiv de alcool - Cu timpul consumul excesiv de alcool poate afecta 
inima. Două – trei pahare de alcool consumate la o masă pot de asemenea să 
crească temporar tensiunea arterială, deoarece alcoolul stimulează organismul să 
elimine hormoni care cresc circulaţia sanguină şi bătăile inimii.
Stresul - Poate duce la creşterea temporară, însă simţitoare, a tensiunii arteriale. 
Dacă încercaţi să vă relaxaţi mâncând mai mult, fumând sau consumând alcool, nu 
faceţi decât să agravaţi problemele, deoarece hipertensiunea se agravează.
Prezenţa bolilor cronice - Anumite boli cronice pot creşte de asemenea 
nivelul tensiunii arteriale. Este vorba despre afecţiuni precum: nivelul crescut al 
colesterolului, diabetul, bolile renale sau apneea obstructivă. 
Există situaţii când sarcina poate să fie un factor declanşator al hipertensiunii 
arteriale.



Ţintele terapeutice tensionale

•La tensiunea înalt-normală (130-139/80-89 mmHg) la care uzual nu se recomandă iniţierea tratamentului, în

prezent acesta este de luat în considerare (clasa IIb) la pacienţii cu risc CV foarte înalt, mai ales cu boală

coronariană.

•La HTA de gradul 1 cu risc scăzut-moderat şi fără afectare de organe-ţintă, indicaţia de a iniţia tratament dacă

pacientul rămâne hipertensiv după modificarea stilului de viaţă timp de 3-6 luni devine de clasă I.

•La pacienţii vârstnici (65-80 de ani) cu stare biologică bună, indicaţia de clasă I este de modificare a stilului de

viaţă şi tratament dacă TA este 140-159 (grad 1), dacă acest tratament e bine tolerat.

Valorile-ţintă tensionale

•Primul obiectiv rămâne scăderea sub 140/90 mmHg, ca și anterior, la toţi pacienţii, şi DACĂ tratamentul este bine

tolerat, ţinta să fie chiar 130/80 mmHg sau mai puţin. Pentru toţi pacienţii sub 65 de ani, recomandarea este de

<120-129 mmHg. Scade ţinta şi la cei de peste 65 de ani, de la 140-150 mmHg la 130-139 mmHg. La pacienţii de

peste 80 de ani se recomandă aceeaşi ţintă DACĂ tolerează tratamentul.

•Ţintele TA diastolice: ghidul vechi recomandă totdeauna ţinta de <90 mmHg, cu excepţia diabeticilor, la care se

recomandă <85 mmHg. Actualmente, se recomandă menţinerea TA diastolice <80 mmHg indiferent de nivelul de

risc şi de comorbidităţi.

Măsuri non-farmacologice Recomandări Reducere estimată a

PA sistolice (mmHg)

Reducerea greutății corporale Obținerea unei greutăți corporale normale cu 

BMI între 18,5 și 24,9kg/m3

O reducere cu 10 kg a greutății corporale 

reduce PA cu 5-20 mmHg

Tipar alimentar DASH* Aport de legume, fructe, produse lactate cu 

grăsimi saturate și totale reduse

Modificare obiceiurilor alimentare reduce PA 

cu

8-14 mmHg

Reducerea consumului de sare Reducerea cât de mult posibil a consumului 

de sare

Nivel optim: 1,5g/zi sodiu sau 3,8g/zi clorură 

de sodiu

Reducerea consumului de sare reduce PA cu

2-8 mmHg

Excerciții fizice Activitate fizică aerobică regulată de 30 

minute/zi în maximum de zile din săptămână

Reduce PA cu 4-9 mmHg

Aport de alcool Maximum 2 băuturi/zi la bărbați și 1/zi la 

femei și persoane cu greutate redusă

Reducerea consumului de alcool scade PA cu

2-4 mmHg



Date statistice din judeţul Hunedoara

Numar cazuri 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Boli Cardio-

Vasculare
33.136 32.320 32.752 33.396 32.621 32.156 33.002

HTA 61.700 62.629 62.856 62.438 62.735 63.158 61.887

Obezitate 2.990 4.374 4.716 5.259 5.280 4.964 4.835



ESTE NECESARĂ TRANSFORMAREA ŞI RECENTRAREA 

EFORTURILOR DE REVENIRE ŞI CONTROL

Profesioniştii în sănătate:

 Determinarea PA la toate 
examinările medicale

 Evaluarea riscului cardiovascular 
la cei diagnosticaţi cu HTA

 Tratarea celor la risc 
cardiovascular înalt pentru 
controlul valorilor PA

 Evaluarea tulburărilor 
hipertensive în timpul gravidităţii

 Militarea pentru politici de 
sănătate publică

 Încurajarea şi asistarea 
comunităţii pentru programe 
screening al PA

Fiecare persoană:

 Reducerea aportului de sare

 Mişcare - minimum 30 de minute 
pe zi

 Menţinerea unei greutăţi 
corporale optime 

 Renunţarea la fumat

 Atenţie la consumul de alcool

 Consumul frecvent de alimente 
neprocesate sau minim procesate  

 Verificarea regulată a valorilor PA

 Militarea pentru politici de 
sănătate publică



5.VERIFICAȚI-VĂ 

GREUTATEA CORPORALĂ!

Încercați să vă mențineți 

greutatea ideală!

6.ADOPTAȚI UN STIL DE 

VIAȚĂ ACTIV!

30 minute de exerciții efectuate 

zilnic, vă pot ajuta să scădeți în 

greutate și să vă reduceți presiunea 

arterială.

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare şi promovare a sănătăţii 

şi educaţie pentru sănătate al Ministerului Sănătății -pentru distribuție gratuită 

–

Material adresat populației
generale

Ministerul Institutul
Sănătății Național 
de
Sănătate Publică

Centrul
Regional 

de 
Sănătate
Publică

Cluj

Siglă
Denumire

DSP

WHO– A Global Brief  on Hypertension, Silent killer, Global Public Health Crisis, 

WHO/DCO/WHD/2013.2 2018 ESC/ESH Guidelines for themanagement of arterial 

hypertension, The Task Force for the management of arterial hypertension of the 

European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension 

(ESH),

CNEPS
S

Centrul 
Național de 
Evaluare și 
Promovare a 
Stării de 
Sănătate

6 MODALITĂȚI 

SIMPLE PENTRU 

A VĂ REDUCE 

PRESIUNEA 

ARTERIALĂ

BENEFICIILE 

CONTROLULUI 

PRESIUNII ARTERIALE!

Reducerea presiunii 

arteriale sistolice medii 

(valoarea superioară a 

presiunii arteriale) cu 12-13 

mmHg poate reduce riscul 

de:

ACCIDENT 

VASCULAR 

CEREBRAL

37%

BOALĂ 

CORONARIANĂ
21%

DECESE PRIN BOLI 

CARDIOVASCULAR

E

25%

DECESE PRIN 

ALTE BOLI

13%



CE PUTEȚI FACE PENTRU A VĂ 

REDUCE PRESIUNEA ARTERIALĂ ?

1. 
REDUCEȚI

CONSUMUL DE 
SARE!

Verificați etichetele 

produselor alimentare. Nu adăugați 

sare la masă!

2. ALEGEȚI O 

ALIMENTAȚIE 

SĂNĂTOASĂ!

Consumați multe legume și fructe! 

Spuneți nu alimentelor de tip fast-

food!

3. RENUNȚATI LA 
FUMAT!

4.CONSUMAȚI ALCOOL 

CU MODERAȚIE!

SEMNIFICAȚI

A 

VALORILOR 

PRESIUNII 

ARTERIALE:

Sub 
120

120-

139

80-

89

140
sau mai mult

90
sau mai 
mult

NORMAL

Ă

CRESCUT

Ă

RIDICAT

Ă

Numită și pre-

hipertensiune

Numită și 

hipertensiune

Valoarea 

SUPERIOARĂ:

Presiunea din artere

la

bătaia 

cardiacă

PRESIUNE
A 
SISTOLICĂ

PRESIUNEA 

DIASTOLIC

Ă

Sub 
80

COMPLICAȚIILE

HIPERTENSIUNII

ARTERIALE

AV

C

Afectarea

vederii

Infarc
t 
miocardi
c

Insuficienț
ă 
cardiac
ă

Trombi 

arteriali 

care pot 

conduce la 

infarct 

miocardic și 

AVC

Afectare 

renală



REZULTATE RELEVANTE DIN STUDII INTERNAȚIONALE, 

EUROPENE ȘI NAȚIONALE 

Conform studiului Global burden of cardiovascular diseases (28) se 
apreciazã cã din totalul de 55 milioane de decese înregistrate anual 
pe întreg globul, aproximativ 30% sunt decese de cauzã 
cardiovascularã. 

Tendinţa evolutivã a curbei mortalitãţii prin patologia 
cardiovasculară a înregistrat în ultimele decenii o divergenţã între 
ţãrile Europei Centrale şi de Est - unde a atins rate foarte înalte - şi 
ţãrile din nordul şi vestul Europei – unde se aflã într-o continuã 
scãdere (29).  

Conform studiului SEPHAR 2005 (primul studiu naţional privind 
epidemiologia HTA) prevalenţa hipertensiunii arteriale la nivel 
naţional a fost de 44,92%, procent comparabil cu prevalenţa 
hipertensiunii arteriale în Europa. În 2005 patru din zece adulţi 
sufereau de hipertensiune arterială şi foarte important mai mult de 
jumatate dintre ei nu se ştiau hipertensivi. O proporţie importantă 
dintre pacienţii nou diagnosticaţi cu hipertensiune în 2005 au fost 
tineri sub 40 de ani. Studiul a mai evidenţiat că 39% dintre 
pacienţii hipertensivi se tratau şi doar un procent foarte mic 7,8% 
erau bine controlaţi cu valori ale tensiunii de 14 cu 9. 

Rezultatele studiului SEPHAR II au arătat o prevalenţă mai 
ridicată a HTA la sexul feminin (54.9%). Majoritatea pacienţilor 
(59,1%) au fost trataţi, în cea mai mare parte cu 2 sau mai multe 
medicamente (72,3%). Dintre pacienţii trataţi, doar o pătrime au 
avut valori controlate ale PA. Rata controlului terapeutic a crescut 
cu nivelul de educaţie.

Studiul SEPHAR III, care a relevat o prevalență a hipertensiunii 
arteriale de 45,1% în rândul populaţiei adulte. Raportat la 
populația României, înseamnă că în 2016, un estimat de circa 7,4 
milioane de persoane aveau hipertensiune arterială. 

Asocierea comportamentului sedentar total și a vizionării la 
televizor cu riscul de supraponderalitate / obezitate, diabet zaharat 
de tip 2 și hipertensiune arterială: metaanaliză - Concluzii: 
Nivelurile ridicate de comportament total sedentar și vizionare 
prelungită la televizor, au fost asociate cu supraponderalitatee / 
obezitate, diabet de tip 2 și hipertensiune arterială.

Prevalența globală a hipertensiunii arteriale rezistente: o meta-
analiză a datelor de la 3,2 milioane de pacienți Concluzii:  Acest 
studiu arată o prevalență ridicată a hipertensiunii arteriale 
rezistente la tratament. Această prevalență este mai mică decât cea 
a hipertensiunii aparente rezistente la tratament, demonstrând 
importanța excluderii cauzelor de hipertensiune arterială pseudo-
rezistentă. Importanţa hipertensiunii arteriale rezistente este cea 
mai mare la pacienții cu boli renale cronice. Noile tratamente 
pentru hipertensiunea rezistentă sunt foarte necesare, având în 
vedere complicațiile dezastruoase ale bolii.

Compararea citirilor automatizate ale tensiunii arteriale de birou 
AOBP cu alte metode de măsurare a tensiunii arteriale pentru 
identificarea pacienților cu hipertensiune arterială posibilă
Concluzii și relevanță: Citirile automate ale tensiunii arteriale de 
birou, numai atunci când sunt înregistrate corespunzător cu 
pacientul așezat singur într-un loc liniștit, sunt mai exacte decât 
citirile de BP de birou în practica clinică de rutină și sunt similare 
cu citirile BP ambulatorii, cu AOBP in mediu lipsit de orice efect 
de halat alb. A existat o oarecare reticență în rândul medicilor de a 
adopta această tehnică din cauza incertitudinii cu privire la 
avantajele acesteia, comparativ cu metodele mai tradiționale de 
înregistrare a BP în timpul unei vizite la cabinet. Pe baza dovezilor, 
AOBP ar trebui să fie acum metoda preferată pentru înregistrarea 
BP în practica clinică de rutină.



“HTA – o ameninţare a bunăstării ce poate fi prevenită”

“Măsurarea presiunii arteriale – o obligaţie pentru sănătatea 

dumneavoastră”

“Prin menţinerea sub control  a presiunii arteriale evitaţi 

riscul de deces şi dizabilitate”

“Adoptaţi un stil de viaţă sănătos”

“Centraţi eforturile preventive şi de control al HTA pe 

promovarea măsurării presiunii arteriale ca rutină în practica 

medicală”



Acțiuni de sănătate publică recomandate 

de WHL  și ISH pentru Organizații Naționale

 Creșterea gradului de conștientizare a faptului că hipertensiunea arterială poate 

fi, în mare măsură, prevenită și că reprezintă o amenințare constantă pentru 

starea de bine, fiind principală cauză de deces și invaliditate la nivel mondial

 Creșterea gradului de conștientizare că hipertensiunea arterială este în, mare 

parte, cauzată de alimentația nesănătoasă, lipsa activității fizice, obezitate și 

consumul excesiv de alcool

 Să milltăm pentru politici publice sănătoase eficiente care, puse în aplicare, ar 

putea împiedica, în mare măsură, apariția hipertensiunii arteriale

 Creșterea gradului de conștientizare a faptului că hipertensiunea arterială poate 

fi detectată cu ușurință și fără costuri mari 

 Programe pentru ca toți adulții să aibă evaluări periodice a tensiunii arteriale,

pentru gestionarea eficientă a hipertensiunii arteriale

 Să milltăm pentru medicamente antihipertensive accesibile tuturor
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