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 ZNI abordează an de an factorii de risc/protecţie privind sănătatea cardiovasculară, ce pot fi 

influenţaţi prin schimbări în stilul de viaţă la nivel individual sau comunitar. În ultimii ani ZNI a 

focalizat pe stresul psihosocial, hipertensiune arterială, activitate fizică, obezitatea la femei şi consumul 

de alcool la tineret. 

În Europa, dintre  factorii de risc (FR) stil de viaţă se consideră că alimentaţia are cea mai mare 

contribuţie la decesul prin boli cardiovasculare (BCV), în timp ce hipertensiunea arterială (HTA) este 

cel mai important dintre factorii de risc biologici (urmat de colesterol, obezitate şi diabet).  

Prevalenţa fumatului a scăzut în cea mai mare parte a Europei, deşi global ritmul descreşterii s-a 

redus în ultimii ani, din cauza prevalenţelor stabile sau în creştere în unele ţări, în special în rândul 

femeilor. Puţini adulţi practicau în 2015 activitatea fizică la nivelul recomandat, cu sedentarism mai 

frecvent în rândul femeilor decât al bărbaţilor. De-a lungul ultimilor 30 de ani, consumul de alcool a 

scăzut treptat atât în Europa in toto cât şi în UE.  

Nivelul colesterolului a scăzut în aceeaşi perioadă în aproape toate ţările europene. Atât în Europa 

geografică cât şi în UE, nivelurile de obezitate au rămas în general ridicate, atât la adulţi cât şi la copii, 

în ciuda variaţiilor substanţiale între ţări. Prevalenţa diabetului în Europa rămâne ridicată în urma 

creşterii susţinute (cu peste 50%, în multe ţări) în ultimii zece ani. 

Per total, BCV costau economia UE circa 210 miliarde € pe an, dintre care aproximativ 53% (111 

miliarde €), reprezentau costuri de sănătate, 26% (54 de miliarde €) pierderi de productivitate, iar 21% 

(45 miliarde €) cheltuieli pentru îngrijire la domiciliu a persoanelor cu BCV. 

Îmbunătăţirea situaţiei depinde de: educaţia sistematică pentru sănătate/stil de viață în şcoală şi 

comunitate, de politici de sănătate care au în centrul lor prevenirea bolilor cardiovasculare, de 

implicarea autorităților locale în vederea asigurarii spațiilor și activităților  pentru mișcare și sport fără 

taxă.  
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