COMUNICAT DE PRESĂ
VITEZA UCIDE...NU NUMAI ÎN TRAFIC!
CAMPANIA NAŢIONALĂ
CONTROLEAZĂ-ŢI TENSIUNEA ARTERIALĂ!

„A depăşit limita de viteză, iar asta l-a costat viaţa”. Când tensiunea arterială
depăşeşte limita normală, viaţa poate fi în pericol. Tocmai de aceea, controlul regulat al
tensiunii arteriale şi informaţiile legate de prevenţia, diagnosticarea precoce şi controlul
aceastei afecţiuni sunt mai mult decât necesare.
În acest context, se impune intensificarea eforturilor de comunicare în direcţia informării
și educării publicului larg, cu privire la importanţa controlului permanent al valorilor
tensionale. În aceeaşi măsură, la fel de importantă este și instruirea intensivă a medicilor cu
privire la cele mai noi metode de tratament a hipertensiunii arteriale. Aşa a luat naştere
iniţiativa Societăţii Române de Hipertensiune, de a demara campania naţională „Viteza
ucide...nu numai în trafic. Controlează-ţi tensiunea arterială!”.
Campania include o serie de manifestări dedicate publicului larg, persoanelor care
suferă de hipertensiune arterială, medicilor și autorităților locale. Pentru anul 2012,
Societatea Română de Hipertensiune îşi propune realizarea a trei acţiuni de testare a tensiunii
arteriale şi informare a publicului larg. Prima acţiune se va desfăşura în data de 14 mai 2012, în
foyerul camerei de plen a Senatului României. Scopul acestei acţiuni este acela de a atrage
atenţia asupra hipertensiunii arteriale, ca problemă de sănătate publică în România.
Manifestarea se va desfăşura în co-organizare cu Senatul României – Comisia pentru Sănătate
Publică.
A doua acţiune va avea loc în data de 17 mai, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă
împotriva Hipertensiunii Arteriale. În cadrul acestei acţiuni, va fi amenajat un cort special în
zona Spitalului Colţea, unde toţi cei care doresc îşi pot măsura gratuit tensiunea arterială.
Persoanele depistate cu hipertensiune arterială vor primi sfaturile medicilor specialişti prezenţi.
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Cea de-a treia acţiune a campaniei de măsurare a tensiunii arteriale din 2012, se va
desfăşura în perioada 23-24 iunie 2012, la Iaşi, cu ocazia primei Conferinţe Internaţionale a
Societăţii Române de Hipertensiune.
Scopul campaniei este conştientizarea populaţiei despre riscurile hipertensiunii
arteriale, încurajarea practicării metodelor de diagnosticare precoce şi de
prevenire. Obiectivele principale sunt creşterea numărului de persoane care îşi verifică
tensiunea arterială regulat, a celor care adoptă un stil de viaţă care să prevină apariţia
hipertensiunii arteriale, precum şi creşterea numărului persoanelor cu hipertensiune arterială
care urmează corect tratamentul prescris.
”Prin organizarea acestui eveniment ne dorim informarea și educarea publicului larg cu
privire la importanța controlului hipertensiunii arteriale în vederea prevenirii afecţiunilor
cardiovasculare, cu precădere a accidentelor vasculare cerebrale. În aceeaşi măsură, dorim să
mobilizăm autorităţile locale în vederea obţinerii unui sprijin constant pentru astfel de
campanii.” a declarat iniţiatorul campaniei şi preşedintele Societăţii Române de Hipertensiune,
prof.univ.dr. Maria Dorobanţu.
Campania de măsurare a tensiunii arteriale din 14 şi 17 mai, din Bucureşti, se va realiza
cu sprijinul: Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Direcţiei de Sănătate Publică
Bucureşti şi Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti.
Partener Oficial Instituţional: Comisia pentru Sănătate Publică din Senatului României
Partener Social: Clubul ROTARY
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