
  

 

 

Poziție publică - CardioCheck 

 

 

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate la nivel mondial, 
iar România ocupă un nedorit loc fruntaș în topul țărilor cu decese provocate de afecțiunile 

cardiace. Potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la nivel mondial se 

înregistrează 17 milioane de decese cauzate de boli de inimă, motiv pentru care 

sănătatea cardiovasculară trebuie să devină o prioritate pentru fiecare persoană. 

În acest context alarmant, Societatea Studenților în Farmacie București în 

parteneriat cu Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România a organizat 

Campania Națională de Sănătate Publică: CardioCheck. Aceasta s-a desfășurat în 

perioada 11-17 octombrie 2021, activitățile desfășurându-se în cadrul Facultății de 
Farmacie - Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București. 

Prin desfășurarea campaniei au fost atinse obiective precum: încurajarea verificării 

periodice a tensiunii arteriale, cunoașterea de către publicul larg a factorilor de risc care 

pot declanșa hiper/hipotensiune, precum și a complicațiilor la care poate conduce 

hipertensiunea arterială netratată. 

Publicul țintă a fost diferit din punct de vedere al categoriilor sociale, al vârstei și al 

educației. Mesajul campaniei a ajuns la studenți și profesori ai Facultății de Farmacie 

București. Astfel, în urma activităților desfășurate, am reușit să ajungem la un număr de 22 
voluntari ai Societății Studenților în Farmacie București și la 80 de studenți și 
profesori ai Facultății de Farmacie din București. 

 

 



  

 

 

Pentru a afla nivelul de conștientizare și comportamentul populației cu privire la 

acest subiect, am distribuit un formular online care a contribuit la realizarea unei 

statistici locale. Aceasta se bazează pe răspunsurile a 82 de persoane chestionate, 

câteva dintre concluziile sondajului fiind: 

• Media de vârstă a celor cărora le-am măsurat valoarea tensiunii arteriale este 

27,71 ani, participanții având vârste cuprinse între 18 și 67 de ani; 

• 71 din cei 82 de participanți au fost femei; 

• Media valorilor tensiunii arteriale este 122/79 mmHg, iar cea a valorilor pulsului 

este 81 bătăi pe minut; 

• 22 din cei 82 de participanți sunt fumători; 

• În ceea ce privește activitatea sportivă a acestora, 22 dintre participanți au relatat 

că fac sport de mai mult de două ori pe săptămână, 15 dintre aceștia practică 

activități sportive o dată pe săptămână, 19 dintre ei - o dată sau de două ori pe 
lună, iar 26 dintre participanți au considerat că sunt activi foarte rar sau aproape 
niciodată. 

Totodată, accentuăm necesitatea măsurării periodice a tensiunii arteriale și vă 

sfătuim să aveți grijă la factorii de risc ce pot contribui la bolile cardiovasculare - 

fumatul excesiv, sedentarismul, o nutriție bază exclusiv pe alimente ce au un conținut mare 

de grăsimi, deoarece principalul scop al acestui proiect este sensibilizarea populației cu 
privire la importanța îngrijirii sistemului cardiovascular prin adoptarea unui stil de 
viață sănătos, prin eliminarea anumitor factori de risc și prin adoptarea unui 
program de exerciții fizice săptămânale. 
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