
Probleme cauzate de Hipertensiunea arteriala : 

Presiunea sanguină crescută  (de asemenea, cunoscută sub numele de presiune sanguină  ridicată 
sau hipertensiune arterială), poate duce la atac de cord, accident vascular cerebral si alte probleme 
grave de sanatate. 
 
Aceasta afecteaza unul din trei adulti şi conduce la mai mult de nouă milioane de decese în întreaga 
lume în fiecare an. 
 
Presiunea  arterială crescută poate provoca, de asemenea, insuficienta renala, orbire, ruptură a 
vaselor sanguine si afectare cerebrală. 
 
Multi oameni nu stiu că au hipertensiune arterială, deoarece nu este totdeauna simptomatică. 

Chiar dacă este usor de diagnosticat si de tratat, multi oameni nu au acces la servicii de sănătate de 
bază, în special în tările cu venituri mici şi medii. 

Soluţii pentru prevenirea Hipertensiunii arteriale : 

Presiunea sanguină crescută poate fi atât prevenită cât şi tratată. 
 
Controlul presiunii sanguine crescute  împreună cu alti factori de ris  este principala cale de a preveni 
infarcatul de miocard  si accident vascular cerebral. 
 
Detectarea precoce este cheia; toti adultii ar trebui să îşi cunoască presiunea arterială. 

Riscul de a dezvolta presiune sanguină crescută poate fi minimizat prin  reducerea consumului de 
sare , o dieta echilibrata, evitarea consumului abuziv  de alcool ,  exercitii fizice efectuate în mod 
regulat , evitarea  si abandonarea  consumului de tutun. 

Pentru multi oameni, schimbarea stilului de viată este suficient pentru a controla presiunea sanguină. 
Pentru altii, este necesară medicatia. Există medicamente cu cost scăzut , care sunt eficient atunci 
când luate aşa cum au fost prescrise de medic . 
Este esential ca detectarea si controlul presiune sanguine crescute  (masurătorile, sfaturile medicale 
si tratamentul), să fie cuplate cu reducerea simultană a celorlalţi  factori de risc ( cum ar fi diabetul 
zaharat si consumul de tutun) ce  cauzeaza infarct de miocard si accident vascular cerebral.  

Acestea ar trebui să fie elementele de bază ale asistentei medicale primare în toate tările , cu  
integrarea eforturilor de a  reduce povara tot mai mare a bolilor netransmisibile. 
Societatea civilă are un rol important de jucat in a ajuta pentru soluţiona problematica presiunii 
sanguine crescute. 
Industria pot contribui ca solutie , de exemplu , prin reducerea conţinutului de sare din produsele 
alimentare prelucrate si de a face mijloacele esentiale de  diagnostic si medicamentele mai 
accesibile. 


