
Luptă pentru INIMA ta!

Află cum poți să-ți păstrezi inima 
sănătoasă în contextul pandemiei COVID-19.

În parteneriat cuCampanie susținută de

Broșură pentru pacienți



Bolile cardiovasculare reprezintă, 
anual, principala cauză de deces 
în România, cu o rată a mortalităţii 
de aproximativ 57-60% din totalul 
deceselor, în ultimii ani, potrivit Societății 
Române de Cardiologie1. 

Cele mai frecvente afecţiuni sunt 
hipertensiunea arterială, insuficienţa 
cardiacă, infarctul miocardic şi tromboza, toate 
acestea necesitând asistenţă medicală constantă 
şi tratament adaptat.  

Raportul Național privind Starea de Sănătate a Populaţiei 
României2 atestă faptul că, în perioada 2009-2018, cele mai 
frecvente cazuri de deces sunt prin boli ale aparatului circulator, 
în toată perioada studiată, urmate de decese prin tumori, prin boli ale 
aparatului digestiv şi prin boli ale aparatului respirator.

De asemenea, cele mai mari rate ale pacienţilor externaţi din spitalele din România, în intervalul 
2009-2018, corespund afecţiunilor cardiovasculare, respectiv 13,8% în anul 2018. Aceste date 
relevă importanţa accesibilitatăţii serviciilor medicale, precum şi a disponibilităţii locurilor în 
spitalele din România pentru pacienţii cardiovasculari.
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Orice informație medicală sau recomandare de sănătate conținute în materialele informative ale campaniei „Luptă pentru INIMA ta!” sunt puse 
la dispoziție doar în scop informativ, nu reprezintă consultație medicală și/sau nu este menită să reprezinte îngrijire profesională calificată. 
Informațiile prezentate în materialele informative ale campaniei „Luptă pentru INIMA ta!” nu pot înlocui și nu înlocuiesc consultul medical de 
specialitate, diagnosticul și tratamentul oferite în mod direct de către medic. Vă recomandăm să consultați un specialist în îngrijirea sănătății 
pentru orice problemă de sănătate, pentru recomandări în ceea ce privește cazul dumneavoastră. În limita legii, nu vom fi responsabili față de 
dumneavoastră pentru niciun cost, cheltuieli, pierdere sau deteriorare care rezultă din bazarea pe orice conținut sau informație din materialele 
informative ale campaniei „Luptă pentru INIMA ta!”.
* În limita stocului disponibil.



Pandemia de COVID-19, 
pneumonia virală, provocată 
de virusul SARS-CoV-2, 
ce până în luna iulie 2020, 
infectase peste 10.000.000 de 
persoane, provocând peste 
510.000 de victime la nivel 
mondial, dintre care 26.600 
de infectări şi 1.640 de 
victime în România afectează 
deopotrivă persoane 
sănătoase, cât şi cu diferite 
afecţiuni preexistente. 

Persoanele care suferă 
de afecţiuni ale aparatului 
circulator reprezintă, însă, 
una dintre categoriile de 
risc, pe fondul complicaţiilor 
provocate de virus. În plus, 
la nivel naţional, o serie 
de spitale au fost selectate 
pentru a deservi bolnavii 
de COVID-19, iar altele 
ca spitale suport, ambele 
categorii de unităţi medicale 
luând măsuri în conformitate 
cu reglementările în vigoare 
pentru a preveni răspândirea 
infecției cu COVID-19. 

deosebit de vulnerabile, cu 
morbiditate și mortalitate 
crescută atunci când suferă 
de COVID-19. În plus, virusul 
poate provoca diferite 
complicaţii cardiovasculare, 
de la leziuni cardiace, 
aritmii şi miocardite, la 
tromboembolism venos şi 
pulmonar3. 

În acest context, pacienţii cu 
simptomatologie cardiacă, 
asociată sau nu infecţiei cu 
COVID-19, necesită acces 
la tratament de urgență 
şi prezentare promptă la 
medic. Orice întârziere 
poate provoca o complicaţie 
ce ar fi putut fi evitată. 

3. Este recomandat să 
vă măsuraţi tensiunea 
arterială la domiciliu, 
atunci când sunteţi relaxat, 
şi să urmaţi tratamentul 
dumneavoastră pentru 
hipertensiune, conform 
indicaţiilor medicului curant. 
Întrucât hipertensiunea 
este o afecţiune tăcută, ce 
poate apărea la orice vârstă, 
cu o incidenţă mai mare la 
persoanele de peste 40 de 
ani, măsurarea periodică a 
tensiunii şi vizita la medic vă 
pot salva viaţa. 

În contextul epidemiei 
de COVID-19 au existat 
anumite teorii conform 
cărora principalele clase 
de medicamente utilizate în 
tratamentul hipertensiunii ar 
putea favoriza infectarea cu 
SARS-CoV-2, prin utilizarea 
inhibitorilor enzimei de 
conversie a angiotensinei 
(IECA) și a blocanților 
receptorilor de angiotensină 
II (A2RB/ARB). În acelaşi 
timp, studiile demonstrează 
că tratamentul 
hipertensiunii cu aceste 

În aceste 
condiţii, 
una dintre 
cele mai 
vulnerabile 
şi mai 
numeroase 
categorii de 
pacienţi atât 
din România, 
cât şi de la 
nivel mondial, 
se confruntă cu 
o dublă situaţie de 
risc: de a dezvolta 
o formă mai severă a 
infecţiei cu SARS-CoV-2, 
precum şi de a suferi o 
agravare a stării de sănătate, 
potenţial ameninţătoare 
de viaţă, fără a se adresa 
medicului. Motivaţiile pot 
părea fireşti: teama de o 
posibilă infectare în contact 
cu mediul spitalicesc, 
inaccesibilitatea serviciilor 
medicale şi campaniile 
mediatice ce au indus o 
stare de panică în cadrul 
grupurilor vulnerabile.

tipuri de medicamente 
poate reduce riscurile de 
mortalitate şi necesitatea 
de spitalizare la persoanele 
cu pneumonie4. Aşadar, 
Societatea Europeană de 
Cardiologie, Societatea 
Britanică de Cardiologie și 
Asociația Americană a Inimii, 
recomandă continuarea 
acestor tratamente5, 
având efecte benefice bine 
cunoscute la nivel mondial, 
în paralel cu monitorizarea 
patologiei pacienților cu 
hipertensiune arterială și 
diabet zaharat. 

Nu întrerupeţi şi nu 
modificaţi dozele de 
medicamente fără avizul 
medicului curant. Acestea 
sunt eficiente în afecţiunile 
dumneavoastră şi reprezintă 
o modalitate de prevenţie în 
agravarea acestora. 

4. Afecţiuni precum 
miocardita sau pericardita 
pot constitui factori de risc 
pentru pacienţii cu COVID-19 
ca răspuns inflamator acut 
cauzat de infecţie asupra 
cordului. Acesta poate slăbi 
funcţia cardiacă, provoca noi 
tipuri de boli cardiovasculare 
şi accentua afecţiuni 
precedente6.   
  
5. Pacienții aflați 
sub tratament 
imunosupresor, ca 
urmare a unui 
transplant 
cardiac, 
trebuie 
să îşi 

continue medicația, 
reducerea dozelor 
fiind asociată unui risc 
crescut de respingere 
a transplantului. Orice 
modificare a tratamentului 
va fi efectuată în urma 
consultului de specialitate şi 
a recomandărilor medicului 
curant. 

Nu neglijați simptomele 
bolii cardiace, mai ales dacă 
apar în timpul pandemiei 
COVID-19. Durerea în piept, 
dificultatea de a respira, 
stările de leşin şi palpitaţiile 
constituie semnale de 
alarmă şi impun apelul la 
serviciile de Urgenţă. 

Pentru o stare de relaxare şi 
bine emoţional se recomandă 
exerciţiu fizic moderat, timp 
de 30 de minute pe zi, mese 
regulate, diversificate şi 
bogate în nutrienţi, hidratare 
cu apă şi sucuri naturale, 
evitarea consumului de 
zahăr, sare, grăsimi, tutun 
şi alcool, lectura şi terapia 
prin muzică. Dacă vă simţiţi 
departe de cei dragi, luaţi 
legătura cu ei prin telefon, 
mesagerie scrisă şi online 
şi chiar întâlniri în timpul 
cărora să păstraţi o distanţă 
de siguranţă, de
1,5-2 metri.

Context
pandemic actual

1. Dacă dumneavoastră sau 
cineva cunoscut suferiţi 
de afecţiuni ale aparatului 
circulator este esenţial 
să menţineţi legătura cu 
medicul: telefonic, pe email, 
prin vizite la cabinet sau prin 
programări video - online, 

să vă continuaţi tratamentul 
şi să evitaţi, pe cât posibil, 
situaţiile ce vă pun sănătatea 
în pericol. 

2. SARS-CoV-2 nu provoacă 
doar pneumonie virală, ci 
are implicații majore asupra 

sistemului cardiovascular. 
Pacienții cu factori de risc 
cardiovascular, indiferent de 
sex, însă în special cu vârstă 
înaintată, dar şi cu alte 
afecţiuni asociate precum 
diabet sau obezitate au fost 
identificați ca fiind populații 

Informaţii utile 
Ce trebuie să ştie persoanele care suferă de boli cardiovasculare?
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COVID-19 este o pneumonie 
virală, provocată de noul 
coronavirus, SARS-CoV-2, ce 
s-a transmis pentru prima 
dată la finalul anului 2019 de 
la animal la om, în Wuhan, 
provincia Hubei, din China. 

Cele mai frecvente simptome 
ale pacienţilor infectaţi cu 
virusul SARS-CoV-2 sunt:
• Dureri de cap şi musculare
• Febră 
• Tuse seacă 
• Insuficienţă respiratorie 
(dificultăţi de respiraţie şi 

Noul coronavirus, SARS-
CoV-2, pătrunde în organism 
prin nazo-faringe şi coboară 
către plămâni unde se 
fixează prin intermediul 
unor receptori de suprafaţă 
celulară, numiţi enzimă de 
conversie a angiotensinei 
2 (ACE2). Această enzimă 
este responsabilă pentru 
reglarea presiunii sangvine în 
întregul organism, iar virusul 
o utilizează pentru a pătrunde, 
prin intermediul ei, în celulele 
organelor pe care aceasta 
le protejează: plămâni, cord, 
intestine, rinichi şi chiar creier. 

Majoritatea pacienţilor 
infectaţi cu noul coronavirus 
au, în principal, manifestări 
pulmonare, însă un procent 
substanţial prezintă şi 

Pacienţii cu boli 
cardiovasculare reprezintă 
una dintre principalele 
categorii de risc în contextul 
epidemiei COVID-19, 
sindromul respirator 
fiind responsabil pentru 
acutizarea simptomelor şi 
chiar a agravarea afecţiunilor 
preexistente. 

Bolile cardiovasculare 
nu constituie un risc de 
infectare cu SARS-CoV-2 
în sine, ci reprezintă o 
expunere suplimentară a 
organismului în dezvoltarea 
unei simptomatologii severe 
şi necesitatea de îngrijiri 
medicale de specialitate în 
cazul COVID-19.    

Primul organ afectat de virus 
este plămânul, după care 
acesta inițiază un răspuns 
inflamator ca reacţie imună 
de apărare a organismului. 
Însă inflamaţia produce stres 
suplimentar asupra 
întregului sistem 
cardiovascular.

senzaţie de sufocare)
• Congestie nazală, urmată 
de rinoree
• Letargie şi oboseală
• Pierderea simţului mirosului 
(anosmie) şi al gustului 
(disgeuzie)
• Tulburări digestive (diaree)

Simptomele pot fi acute, 
necesitând tratament special 
şi chiar internare în spital, 
însă cea mai mare parte 
dintre pacienţii cu COVID-19 
dezvoltă o simptomatologie 
uşoară şi moderată, ce poate 

manifestări cardiovasculare 
asociate bolii. Acestea sunt 
cu atât mai acute cu cât 
persoanele afectate suferă 
de afecţiuni cardiovasculare 
preexistente infectării. 

Durerea localizată la nivelul 
pieptului, asociată senzaţiei 
de apăsare, este frecventă la 
pacienții cu infecție activă cu 
COVID-19. De obicei este slab 
localizată și poate fi însoţită 
de dificultate în respiraţiei 
pe fondul pneumoniei virale. 
Aceasta deoarece hipoxemia  
profundă, sau scăderea 
nivelului de oxigen din sânge, 
produsă de virus, împreună 
cu tahicardia poate duce la 
dureri toracice și modificări 
electrocardiografice care 
sugerează ischemie miocardică. 

Mecanismul este dublu: în 
primul rând, de scădere a 
nivelului de oxigen din sânge 
(hipoxemia), prin infectarea 
plămânilor şi blocarea 
fluxului de oxigen, iar în al 
doilea rând, se produce o 
scădere a tensiunii arteriale, 
urmarea fiind de forţare 
a inimii să bată mai rapid, 
pentru a pompa mai mult 
sânge şi pentru a furniza 
oxigen către organele 
majore. Acest mecanism 
duce la slăbirea inimii, la 
inflamaţii ale miocardului, iar 
bolile preexistente constituie 
un risc major de insuficienţă 
cardiacă8. 

Grupuri de risc: pacienţii 
imunodeprimaţi ce au suferit 
transplanturi sau se află 
sub tratament cu radio sau 
chimioterapie, 

fi gestionată la domiciliu. 
Există şi cazuri de infectare 
asimptomatică, atunci 
când cei infectaţi nu sunt 
conştienţi de acest lucru.

Contagiozitatea virusului este 
maximă în primele 7-10 zile 
de la infectare, iar cei mai 
predispuşi la transmiterea 
intracomunitară sunt 
pacienţii ce dezvoltă 
simptome puternice ale bolii 
şi elimină virusul sub formă 
de picături respiratorii prin 
tuse şi secreţii nazale.

Şocul cardiogen, în care funcţia 
cordului de a pompa sânge 
este periclitată, poate fi un efect 
al COVID-19, şi de aceea este 
esenţial ca acest sindrom, ce 
precede infarctul miocadric, să 
fie diagnosticat rapid la pacienţii 
internaţi în spital.

Palpitaţiile reprezintă 
manifestări ale aritmiilor, 
efecte ale infectării cu SARS-
CoV-2 la pacienţii internaţi, 
precum şi la cei externaţi, ce 
au depăşit boala. De aceea, 
personalul medical trebuie 
să informeze pacienţii şi să 
rămână alert faţă de posibile 
simptome ce sugerează 
bradi sau tahicardii, deoarece 
pacienții sunt încă în pericol 
de tulburări ce vizează bătăi 
neregulate ale inimii7.

persoane vârstnice cu boli 
cardiovasculare, pacienții cu 
forme avansate şi obstructive 
ale cardiomiopatiei 
hipertrofice, pacienţii cu boli 
cardiace asociate diabetului 
zaharat şi hipertensiunii 
arteriale. 

ATENŢIE! Nu întrerupeţi 
tratamentul pe care îl 
urmaţi deja, nu modificaţi 
dozele şi nu schimbaţi 
medicamentele fără avizul 
medicului curant. Păstrați 
legătura cu medicul 
dumneavoastră prin vizite 
la cabinet, comunicare 
prin telefon, e-mail sau 
consultaţii online.

Simptomele COVID-19

Manifestări cardiovasculare 
COVID-19

COVID-19 şi
bolile cardiovasculare
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Mecanismul prin care 
COVID-19 influenţează 
funcţionarea normală a 
cordului şi a circulaţiei 
sangvine constă în atacarea 
receptorilor gazdă prin 
intermediul cărora virusul 
infectează persoanele expuse 
agentului patogen, ACE2. 
Aceşti receptori de suprafaţă 
celulară sunt prezenţi atât 
la nivelul plămânilor, cât 
şi al inimii şi al vaselor 
sangvine şi reprezintă 
proteine cu rol multiplu în 
organism, principalul fiind 
acela de a realiza conversia 
enzimatică a angiotensinei 
II, în angiotensină 1-7 
şi a angiotensinei I 
în angiotensină 1-9, 
acestea fiind peptide 
cardio-protectoare şi 
vasoconstrictoare9. 

Astfel, virusul SARS-
CoV-2 afectează nu 
doar plămânii, ci şi 
inima, provocând 
sau accentuând 
afecţiunii 
preexistente 
precum 
hipertensiune, 
insuficienţă 
cardiacă, 
miocardită. 
Afecţiunile 
cardiovasculare 
provocate de 
noul coronavirus 
reprezintă a 
doua cauză de 
mortalitate în 
rândul pacienţilor 
cu COVID-19, 
după efectele 

Prevalenţa hipertensiunii 
arteriale în cazul pacienţilor 
cu COVID-19 este 
semnificativă atât în China, 
cât şi pe plan mondial, în 
Italia, peste 70% dintre cei 
internaţi în spital suferind 
şi de această afecţiune. 
Aceasta creşte de până la 
două ori riscurile de deces 
în rândul pacienţilor cu 
COVID-19, după cum reiese 
dintr-un studiu realizat pe 
2877 de pacienţi internaţi în 

spitalul Huo Shen Shan 
din Wuhan, China. 

Dintre aceştia, 
cei cu 

devastatoare asupra 
plămânilor, precum şi prima 
ca importanţă în ceea ce 
priveşte sistemul complex de 
reglare a presiunii sangvine 
renin-angiotensină RAS-
ACE210. 

Efecte directe ale virusului 
asupra funcţionării normale 
a sistemului cardiovascular 
vizează:
• Creşterea tensiunii 
arteriale provocată de 
afectarea sistemului 
RAS-ACE2 

antecedente de 
hipertensiune, dar fără 
a urma un tratament în 
momentul spitalizării cu 
COVID-19, au avut un risc 
mai mare de deces decât 
cei aflaţi sub tratament, şi 
anume 7,9% faţă de 3,2%12.  

Se consideră, cel mai 
probabil, că mecanismele 
care stau la baza corelațiilor 
dintre hipertensiune și 
COVID-19 sunt legate 
de vârsta înaintată și 
comorbiditățile asociate, 
pacienţii cu hipertensiune 
fiind afectaţi şi de alte boli, 
precum obezitatea sau 
diabetul zaharat. Pe de 
altă parte, cercetătorii au 
observat că reacţia imună 
inflamatorie declanşată de 
organism pentru a lupta 

cu virusul este asociată 
cu intensificarea 

hipertensiunii arteriale, 
proteina interleukina 
6 întâlnită în cantităţi 
mai mari în analizele 
realizate la pacienţii 
cu COVID-19 
fiind una dintre 
citokinele cheie 
care reglează 
răspunsurile 
imuno-
inflamatorii în 
hipertensiune13.

Au existat, de 
asemenea, 
o serie de 
speculaţii conform 
căroră utilizarea 

inhibitorilor enzimei 
de conversie a 

• Afectarea miocardului, 
determinată de reacţia 
inflamatorie produsă de 
infecţia virală în organism, 
ce duce la miocardită acută 
şi chiar la infarct miocardic 
acut 
• Tromboembolism vascular, 
prin formarea de cheaguri 
de sânge, ce pot conduce la 
accident vascular cerebral11.

angiotensinei (IECA) și a 
blocanților receptorilor 
de angiotensină II (A2RB/
ARB), clase de medicamente 
utilizate în mod obișnuit în 
tratamentul hipertensiunii 
arteriale, ar duce la 
creşterea nivelului de enzime 
ACE2 şi la facilitarea SARS-
CoV-2 de a se multiplica în 
organism. Aceste speculaţii 
au fost infirmate de studii14 
ce demonstrează că nu există 
o corelaţie negativă între 
utilizarea medicamentelor 
pentru hipertensiune 
şi riscul de contractare 
a noului coronavirus. 
Mai mult decât atât, 
tratamentul medicamentos 
clasic poate să conducă 
la evitarea complicaţiilor 
cardiovasculare ale 
pneumoniei virale şi, 
respectiv, să salveze viaţa 
pacienţilor cu hipertensiune 
arterială15. 

Hipertensiunea arterială 
reprezintă un factor de risc 
pentru cei cu COVID-19, 
însă poate fi atenuat prin 
urmarea unui tratament 
medicamentos. Organizații 
internaţionale importante 
din domeniul cardiologiei, 
precum Societatea 
Europeană de Cardiologie, 
Societatea Britanică de 
Cardiologie și Asociația 
Americană a Inimii, 
recomandă continuarea 
tratamentelor clasice 
pentru hipertensiune, cu 
eficienţă dovedită clinic.

Cum afectează infecţia cu coronavirus 
sistemul cardiovascular?

COVID-19 şi 
hipertensiunea arterială (HTA)
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După ce virusul pătrunde 
în organism el se fixează 
la nivelul plămânilor, unde 
boala poate progresa spre 
pneumonie, alveolele 
pulmonare devenind 
infectate şi inflamate. 
Această reacţie este produsă, 
pe de o parte, de virusul 
SARS-CoV-2, iar pe de altă 
parte de sistemul imunitar, 
care luptă cu acesta şi poate 
distruge celulele infectate.

De aici, boala poate avansa 
în două direcţii: fie prin 
preluarea controlului 
sistemului imunitar asupra 
sa şi eliminarea virusului 
din organism, fie printr-un 
răspuns excesiv al sistemului 
imun, ce produce citokine, 
proteine inflamatorii, în 
încercarea de a controla 
virusul. A doua modalitate 
de acţiune a sistemului 
imunitar, precum şi modul 
în care virusul afectează 
organismul, duc la o 
simptomatologie severă a 
bolii, sindrom de detresă 
respiratorie acută și chiar 
moarte20.  

Mecanismele 
inflamatorii 
și activarea 
răspunsurilor imune 
stau la baza unei 
game largi de boli 
cardiovasculare, 
inclusiv 
ateroscleroză, 
insuficienţă cardiacă 
și hipertensiune. 
Această dereglare 
poate avea grade 

Miocardita, inflamaţia 
muşchiului inimii – 
miocardul, ce afectează 
funcţiile de pompare şi de 
ritm ale inimii, poate duce la 
infarct miocardic, fără leziuni 
obstructive coronariene, şi 
chiar deces. Aceasta apare, 
cel mai frecvent, ca urmare 
a unei infecţii virale, iar ca 
simptome frecvente se pot 
observa durere la nivelul 
pieptului, respiraţie dificilă şi 
palpitaţii. În cazul pacienţilor 
cu COVID-19, s-a observat o 

Accidentul vascular cerebral 
constituie o urgenţă medicală 
chiar și în timpul pandemiei 
de COVID-19. Majoritatea 
pacienților infectaţi cu SARS-
CoV-2 prezintă simptome 
constituționale și respiratorii; 
în timp ce alții prezintă 
manifestări gastrointestinale 
atipice, cardiovasculare sau 
neurologice. Implicaţiile 
cardiovasculare ale bolii 
asupra funcţionării normale 
a vaselor sangvine constau 
în coagularea sângelui şi 
formarea de cheaguri ce pot 
provoca accident vascular 
cerebral, infarct miocardic, 
precum şi afectarea altor 
organe vitale. Prezentarea 
la spital şi evaluarea la timp 
a simptomelor, împreună cu 
tratamentul potrivit reprezintă 

diferite în cazul pacienţilor 
cu COVID-19. Este vorba 
despre un alt receptor, 
alături de ACE2, şi anume 
clusterul de diferenţiere 
209 (CD209), exprimat 
în celule macrofage, ce 
susţin intrarea virusului 
în celuelele imunitare şi 
în ţesuturile vasculare, 
asociată răspunsului 
imunitar exagerat de tip 
furtună de citokine, cu 
efecte inflamatorii asupra 
plămânilor, cordului şi altor 
organe. 

În timul procesului de 
vindecare de COVID-19 
organismul produce 
anticorpi, proteine numite 
imunoglobuline, aflate 
în sângele unei 
persoane 
care a 
avut o 

incidenţă crescută a cazurilor 
de infarct miocardic prin 
afectarea ţesutului miocardic 
de către virusul SARS-CoV-2, 
pe fondul unei miocardite 
asociate infecției16.  

Insuficiența respiratorie și 
hipoxia (privarea de oxigen 
a organelor) în COVID-19 
pot provoca, de asemenea, 
deteriorarea miocardului, 
proces în care mecanismele 
imunitare inflamatorii pot fi 
deosebit de importante17. 

cheia pentru a reduce la 
minimum mortalitatea și 
morbiditatea pacienților 
cu AVC acut, în special în 
contextul pandemic, mai ales 
că rapoarte recente au atras 
atenţia asupra simptomelor 
severe ale COVID-19 în sfera 
cerebrovasculară18.

Mulţi pacienţi cardiaci 
sau cu un istoric de boli 
cardiovasculare pot avea 
recomandări pentru 
urmarea unui tratament 
cu anticoagulante, ceea ce 
poate fi benefic şi în timpul 
epidemiei de COVID-19. 
În plus, pacienţii infectaţi 
cu virusul SARS-CoV-2 
şi boli cardiovasculare 
asociate vor avea, probabil, 
nevoie de un tratament cu 

anumită boală şi a trecut 
prin etapele necesare 
de vindecare. Alături de 
anticorpi, organismul 
produce şi celule T, care 
recunosc şi elimină 
patogenul din corp. Această 
imunizare celulară poate 
preveni, în funcție de 
eficiența sistemului imunitar 
personal, o reinfectare 
cu acelaşi virus, în cazul 
acesta SARS-CoV-2. Aşadar, 
există posibilitatea ca cei 
vindecaţi de COVID-19 să nu 
mai contracteze virusul sau 
să dezvolte o formă mult 
mai uşoară a bolii în cazul 
reinfectării. 

ATENŢIE! Simptome precum 
durere la nivelul pieptului, 
lipsa bruscă a aerului, 
senzaţie de slăbiciune, 
palpitaţii, transpiraţii reci 
pot fi semne ale unui posibil 
infarct miocardic şi trebuie 
să apelaţi la Serviciul de 
Urgenţă.

substanţe de anticoagulare 
injectabile19. Pe de altă 
parte, este recomandată 
evitarea medicamentelor sau 
suplimentelor alimentare ce 
conţin vitamina K, un puternic 
coagulant. 

Identificarea simptomelor 
care atrag atenţia în cazul 
unui AVC şi măsurile imediate 
de contactare a Serviciului 
de Urgenţă sunt vitale pentru 
recuperarea neuronală 
a pacienţilor, chiar dacă 
aceasta nu va fi una totală. 
Simptome AVC: slăbiciune şi 
asimetrie facială, cu o parte a 
feţei lăsată în jos, dificultate 
de vorbire, asimetrie în 
ridicarea braţelor, amorţeală, 
confuzie, lipsă de coordonare.

Sistemul imunitar
şi COVID-19

COVID-19 şi 
infarctul miocardic

COVID-19 şi accidentul 
vascular cerebral



Ar trebui trebui să vă 
autoizolaţi atunci când 
aveţi febră, senzaţia de 
tuse sau alte simptome 
specifice unei infecții de 
căi respiratorii sau când aţi 
avut contact cu o persoană 
ce prezenta simptome 
de infecție ale căilor 
respiratorii, şi să sunaţi la 
TELVERDE: 0800.800.358, 
pentru a solicita informaţii 
suplimentare despre 

Bolile cardiovasculare 
sunt, de cele mai multe ori, 
afecţiuni ce persistă pe toată 
durata vieţii sau recidivează 
într-o măsură mai mare 
ori mai mică. Consultaţiile 
periodice, tratamentul 
medicamentos, şi o educare 
în schimbarea stilului de 
viaţă sunt esenţiale pentru 
prevenţia revenirii sau 
ţinerea acestora sub control. 
Prin urmare, consilierea 
repetată a pacienților nu 
numai că îmbunătățeşte 
respectarea terapiei 
medicamentoase, ci și 
reduce factorii de risc 
cardiovascular.

Diferite măsuri preventive 
şi de reducere a riscului de 
boli cardiovasculare includ 
următoarele direcţii de 
urmat:

ce trebuie să faceţi în 
continuare.
Pentru a preveni îmbolnăvirea 
cu noul coronavirus încercaţi 
să lucraţi de acasă, să evitaţi 
călătoria cu mijloacele de 
transport în comun, să vă 
deplasaţi pe distanţe scurte şi 
să evitaţi spaţiile aglomerate. 
Pentru a face mişcare în aer 
liber, alegeţi zone cât mai 
deschise şi mai libere. De 
asemenea, evitaţi contactul 

• Prevenirea și tratamentul 
obezității, asociată riscului 
crescut de a dezvolta 
hipertensiune arterială, 
diabet zaharat, glucoza 
cu afectare a jejunului și 
hipertrofia ventriculară 
stângă21

• Urmarea unui program 
zilnic de activităţi fizice 
moderate, de tip aerobic, 
mers activ, jogging sau înot. 
• Dietă săracă în sare, 
zahăr şi grăsimi 
animale

cu oricine este bolnav, chiar 
dacă pare a fi doar o răceală 
uşoară.
Oricât ar fi de dificil să 
păstraţi distanţa faţă 
de cei dragi, aceleaşi 
recomandări se aplică 
şi în cazul întâlnirilor cu 
aceştia. Protejaţi-vă pe 
dumneavoastră şi pe cei 
apropiaţi.

• Un aport alimentar adecvat 
de potasiu, calciu și magneziu
• Reducerea consumului de 
alcool şi evitarea fumatului
• Evitarea consumului 
de medicamente fără 
recomandarea medicului sau 
farmacistului, mai ales dacă 
există şi alte afecţiuni, precum 
şi a consumului de droguri 
ilicite, cum ar fi cocaina22

Autoizolarea este
o soluţie? 

Măsuri generale pentru managementul 
bolilor cardiovasculare

Pacienţii cardiovasculari 
reprezintă una dintre 
categoriile cu risc înalt 
în contextul epidemiei 
de COVID-19, datorită 
vulnerabilizării organismului 
şi a sistemului imunitar la 
care sunt supuşi prin asociere 
cu afecţiuniile preexistente. 
Astfel, cu atât mai mult 
cu cât aceştia se află sub 
sau necesită un tratament 
medicamentos pentru bolile 
pe care le au sau le dezvoltă, 
ei trebuie să poată fi în contact 
cu medicul de familie sau 
specialist pentru a îşi putea 
ţine sub control afecţiunea. 
Serviciile medicale sunt 
oferite, în această perioadă 
şi sub alte forme decât prin 
prezentare la cabinetul 
medicului sau la spital, tocmai 
pentru a veni în întâmpinarea 
necesităţilor pacienţilor. 

Aşadar, o primă măsură este 
de a cerceta toate modalităţile 
prin care se poate menţine 
o legătură constantă cu 
medicul curant, de exemplu: 
prin telefon, prin e-mail, prin 
consultaţii online. Foarte mulţi 
medici şi multe clinici pun la 
dispoziţia pacienţilor metode 
variate de îngrijire a stării de 
sănătate, pentru prevenirea 
situaţiilor riscante de infectare 
cu noul coronavirus şi 
pentru minimizarea riscului 
de răspândire a infecţiei. 
Monitorizarea tensiunii 
arteriale la domiciliu este 
o metodă prin care se 

poate măsura tensiunea 
arterială în linişte şi stare 
de relaxare, fără presiunea 
exercitată de prezenţa în 
cabinetul medicului şi fără 
distorsiunile ce pot apărea de 
aici. Această modalitate de 
evaluare a hipertensiunii este 
recomandată în situaţiile de 
risc.
Dacă, totuşi, este nevoie 
de o prezentare în mediul 
spitalicesc, se recomandă 
măsuri de protecţie stricte: 
purtarea măştii pe gură şi 
pe nas, evitarea atingerii 
obiectelor comune, 
dezinfectarea frecventă 
mâinilor şi păstrarea distanţei 
de minim 1,5 metri faţă de alţi 
pacienţi. 

Măsurile generale pentru 
prevenţia îmbolnăvirii cu 
COVID-19 vor fi respectate 
şi de pacienţii cu afecţiuni 
cardiovasculare, acestea 
incluzând:
• evitați persoanele bolnave 
sau care prezintă simptome 
de infecţii acute ale căilor 
respiratorii superioare: 
strănut, congestie nazală şi 
rinoree, tuse, stare generală 
rea;
• păstrați o distanță de 2 metri 
față de celelalte persoane, de 
fiecare dată când acest lucru 
este posibil;
• spălați-vă mâinile complet 
cu apă caldă și săpun pentru 
cel puțin 20 de secunde; 
• evitaţi să vă atingeţi faţa sau 
ochii cu mâinile neingienizate;

• acoperiți-
vă gura cu 
un șervețel 
sau cu 
pliul cotului 
când 
tușiți sau 
strănutaţi;
• nu luaţi 
medicamente 
antivirale sau antiinflamatorii 
ori care ar putea interfera cu 
tratamentul pe care îl urmaţi
• dezinfectaţi frecvent 
suprafețele atinse în mod 
curent (uşile şi clanţele uşilor, 
volanul, telefonul mobil, 
întrerupătoarele de lumină, 
tastele calculatorului şi 
mouse-ul) pentru a îndepărta 
virusul. 
• la intrarea în casă trebuie: 
să aveţi un covoraş umed 
îmbibat în soluţie de clor sau 
dezinfectant, să vă descălţaţi la 
uşă, după care să dezinfectaţi 
zona, apoi este esenţial să vă 
spălaţi temeinic pe mâini cu 
apă şi săpun, să vă schimbaţi 
hainele de stradă şi să le lăsaţi 
în balcon sau în altă parte a 
casei unde nu staţi în mod 
curent şi repetaţi spălarea 
mâinilor ori-de-câte-ori veniţi 
în contact cu obiecte din 
exterior. 
• Cumpărăturile trebuie lăsate 
în aer liber pentru a se inactiva 
eventualul virus existent pe 
suprafaţa lor, iar ambalajele 
celor care necesită păstrarea 
în frigider ar trebui spălate cu 
apă şi săpun sau tratate cu 
soluţie dezinfectantă.

Măsuri nonfarmacologice de protecţie 
pentru pacienţii cardiovasculari în 
contextul pandemiei

10
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Menţineţi un stil de viaţă 
sănătos, prin activitate 
fizică desfăşurată acasă, 
în apropierea domiciliului 
sau în zone cât mai puţin 
poluate, cum ar fi parcurile şi 
cartierele de case, cu străzi 
fără trafic auto. 

Alegeți o hrană sănătoasă
Alimentaţia diversificată 
este o sursă de vitamine, 
minerale şi fitonutrienţi 
esenţiali pentru sănătatea 
cardiovasculară şi trebuie 
controlată pentru a asigura 
organismului necesarul de 
substanţe hrănitoare, care 
vă vor da o stare de bine. 
O dietă bogată în fructe şi 
legume este recomandată 
mai ales în perioadele cu 
înalt risc viral, dar şi în alte 
momente ale anului, iar 
compensarea vitaminelor 
cu suplimente alimentare 
se va realiza doar în urma 
recomandării medicului, 
întrucât acestea pot 
depăşi anumite doze 
zilnice recomandate 
afectând, astfel, 
tratamentul pe care 
îl urmaţi în mod 
normal.  

Fiți pozitivi!
Pentru o stare de 
bine emoţional23, 
în afară de o 
alimentaţie 
sănătoasă şi 
exerciţiu fizic, 
este important să 
menţineţi legătura 
cu cei dragi, preteni 
sau familie, atât prin 

metode clasice, precum 
telefon sau întâlniri, cât şi 
apelând la metode virtuale 
de socializare: aplicaţii de 
mesagerie şi de întrevederi 
online. 

Evitaţi ştirile, mesajele 
alarmante şi privitul excesiv 
la televizor sau în ecranul 
calculatorului. Pe lângă 
mesajele negative pe care 
le puteţi recepţiona, aceste 
dispozitive vă pot răpi din 
timpul pe care l-aţi putea 
petrece într-un mod mult 
mai plăcut. 

Rămâneți activi!
De asemenea, se 
recomandă să 
vă ocupaţi 
timpul 

liber cu activităţi plăcute: 
grădinărit, fie în grădină, fie 
în balcon, lecturarea unor 
cărţi relaxante, desenul, 
pictura sau lucrul manual vă 
pot aduce bună-dispoziţie. 
Meloterapia vă ajută prin 
inducerea unor stări diverse, 
în funcţie de muzica pe care 
o ascultaţi, aşadar încercaţi 
mai multe stiluri muzicale: 
de la pop, la jazz sau 
muzică clasică. Relaxarea 
prin respiraţie profundă 
şi hidratarea sunt, de 
asemenea, importante.        

Menţineţi un stil
de viață sănătos! 
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