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SÃNÃTATE

Românii trãiesc cel mai puþin din Europa

Europenii trãiesc, în medie, între 73,45 ºi
82,2 ani, cel mai mult vesticii ºi cel mai
puþin esticii, campioni la categoria din
urmã fiind...românii, scrie Econtext. Cel
mai mult se trãieºte în Spania: 82,2 ani, pe
când românii au speranþa de viaþã cea mai
micã, de numai 76,2 ani la femei ºi 69,2 ani
la bãrbaþi. Cu alte cuvinte, bãrbaþii români
nu apucã „sã-ºi mãnânce pensia”, pentru cã
dupã 4 ani ºi 70 de zile în medie pãrãsesc
aceastã lume. La rândul lor, româncele trãiesc cu 8,2 ani mai puþin decât franþuzoaicele, longevivele Europei, potrivit statisticilor medicale ale Eurostat. Urmaºii lui
Decebal ºi Traian prind, în medie, cu 7 ani
mai puþin decât germanii, cu 8 ani mai
puþin decât spaniolii ºi francezii, cu 9 ani
mai puþin decât elveþienii ºi cu circa 36 de
zile mai puþin decât bulgarii. Pe þãri,
elveþienii trãiesc cel mai mult, cu o speranþã medie de viaþã pe întreaga populaþie
de 81,65 ani. Pentru Germania speranþa
medie de viaþã este 79,7 ani. Pânã ºi vecinii
noºtri din sud au o speranþã de viaþã de 72,8
ani, iar ungurii - de 73,35 ani. Grecii, por-
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tughezii, italienii, islandezii, novegienii ºi
celelalte naþii ale bãtrânului continent, toþi,
absolut toþi, trãiesc mai mult decât românii.
Principalele cauze de deces în Europa
rãmân, în continuare, bolile cardiovasculare (atac de cord ºi accident vascular cerebral) ºi afecþiunile oncologice, la care se
adaugã sinuciderile ºi accidentele de transport. Bolile cardiovasculare reprezintã o
problemã majorã în România, astfel cã, în
timp ce mortalitatea provocatã de ele a
înregistrat în ultimii 20 de ani o tendinþã de
scãdere în þãrile Europei de Vest ºi
Centrale, în România evoluþia a fost diametral opusã, a subliniat fostul preºedinte al
Societãþii Române de Cardiologie, dr. Dan
Deleanu. El a spus cã hipertensiunea arterialã este printre factorii principali de risc
atât în infarctul de miocard, cât ºi în accidentele vasculare cerebrale, un român din
trei având tensiunea mare. La rândul sãu,
prof. dr. Dragoº Vinereanu a spus cã, din
pãcate, unul din doi bãrbaþi de peste 50 de
ani suferã de hipertensiune arterialã ºi o
femeie din 2,5 femei de peste 50 de ani are

aceeaºi afecþiune, ceea ce înseamnã mult
peste media europeanã. Prof. dr. Ovidiu
Bãjenaru, preºedintele Societãþii Române
de Neurologie, a reliefat cã hipertensiunea
arterialã afecteazã cel mai mult creierul.
”Mortalitatea pacienþilor cu accident vascular cerebral este frecventã”, a avertizat
dr. Bãjenaru. Acesta a adãugat cã hipertensiunea arterialã afecteazã arterele cerebrale
mai ales în boala vascularã de vase mici,
dar este ºi un factor de risc în cazul
demenþelor ºi pentru psihiatri este foarte
important, întrucât cei cu maladia
Alzheimer nu trebuie sã-ºi neglijeze valorile tensiunii arteriale ºi nici dislipidemia.”Hipertensiunea arterialã este un
factor de risc ºi în tulburãrile neurocognitive, care culmineazã cu sindromul vascular”, a spus prof. dr. Ovidiu Bãjenaru. Prof.
dr. Radu Lichiardopol, preºedintele
Societãþii Române de Boli de Nutriþie ºi
Diabet, a evidenþiat cã hipertensiunea arterialã este unul dintre cei mai importanþi
factori la diabetici, 60% dintre ei având
aceastã boalã.

