
 1

Presiunea sanguină crescută  
 

Hipertensiunea arterială este o afecţiune medicală gravă care creşte 
semnificativ riscurile pentru bolile cardiac şi renale. Deoarece mulţi dintre cei afectaţi 
nu au simptome este cunoscută sub numele de "ucigaş tăcut".  
 
Date cheie  
- Afecteaza unul din trei adulţi din toată lumea 
- Afectează mai mult bărbatii decât femeile 
- Afectează populatiile mai sărace mai mult 
- Implicată  în 13% din decesele la nivel mondial 
 
Ce este presiunea sanguină crescută ? 
 
O valoare înregistrată a presiunii arteriale mai mare de 130/80mmHg   este 
considerată a fi crescută. 
 
Deseori  hipertensiunea arterială este o afecţiune asimptomatică? 
 

Măsurători ale presiunii arteriale indică cât de puternic sângele exercită 
presiune asupra  pereţilor  arteriali,  pe măsură ce este  pompat  de inimă în organism. 

Presiunea sanguină se măsoară în milimetri mercur (mmHg) si este 
înregistrată  sub forma a două valori, sistolică şi diastolică: presiunea sanguină  
sistolică se referă  la presiunea sângelui atunci când inima bate pentru a pompa 
sângele în organism, presiunea sanguină  diastolică se referă la presiunea sângelui 
atunci când inima este în repaus între contracţii-bătăi. 
 
Care sunt riscurile  pentru presiunea sanguină crescută ? 
 
Presiunea sanguină crescută suprasolicită arterele şi inima crescând probabilitatea de 
atac de cord, accident vascular cerebral şi boli de rinichi. Bolile cardiovasculare 
cauzează în  Regiunea Europeană anual aproximativ 42%  din totalul deceselor. 
 
Care este povara presiunii arteriale crescute şi hipertensiunii arteriale ? 
 

În 2009 OMS a atribuit presiunii artriale crescute 13 % din totalul deceselor la 
nivel global făcând din aceasta un domeniu de importanţă majoră pentru sănătatea 
public global.  

Hipertensiunea arterială cauzează 22 % din totalul infarcturilor de miocard în 
Europa de vest şi 25 % în Europa central şi de est.  

Bolile cardiovasculare pentru care presiunea sanguină crescută este un factor 
contributor, cauzează 42 % din totalul deceselor anuale din întreaga Regiune 
Europeană.  
 
Factorii de risc pentru presiunea sanguină crescută  
 
- Dieta  bogată în grasimi saturate 
- Consumul excesiv de sare  
- Stil de viată sedentar şi lipsa de exercitiu fizic  
- Consumul excesiv de alcool  
- Fumatul  
- Stressul negestionat  
- Antecedente familiale de tensiune sanguină crescută  
- Vârstă peste  65  de ani  
- Co-morbidităti, cum ar fi diabetul zaharat  
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Cum poate fi tratată presiunea sanguină crescută  
 
Deoarece mulţi oameni care au presiune sanguină crescută sunt asimptomatici este 
important ca tensiunea arteriala să fie regulat controlată de către un profesionist sau 
chiar monitorizată la domiciliu.  
 
Modificările stilului de viaţă pot fi extreme de eficiente în reducerea presiunii 
sanguine crescute şi pot 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  
 
Medicaţia şi presiunea sanguină crescută  
 
În unele cazuri, medicaţia este utilizată, în combinatie cu modificarea stilului de viata, 
pentru a controla tensiunea arterială. 
 
 
 


