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ZIUA NAŢIONAL
NA IONALĂ A INIMII - 4 mai 2011
Comunicat de presă

Din 1997, in Romania se marcheza anual, in 4 mai, Ziua Naţională a Inimii. In 2011
sloganul acestei zile este “Aleargă pentru inimă, sănătate şi viaţă!”
Scopul acestei zile este de a atrage atentia populatiei asupra factorilor de risc pentru bolile
cardio-vasculare: stresul, fumatul, abuzul de alcool, alimentatia nesanatoasa si sedentarismul.
Inactivitatea fizica este factor de risc pentru bolile cardio- vasculare,precum si pentru alte boli
netransmisibile, cum ar fi diabetul zaharat sau cancerul. Miscarea are efecte benefice pentru
sanatate. Este importanta practicarea regulata, de miscare cu ritm moderat ,30-45 minute zilnic.
De asemenea, atragem atentia pacientilor cronici sau celor în curs de recuperare, carora
medicii le-au recomandat o anumita“doza “de miscare asociata tratamentului medicamentos, ca
“doza ‘‘- parte a tratamentului global nu este facultativa, ci trebuie „luata” cu aceeasi consecventa
ca si pilula zilnica, desigur in conditiile de auto-control sau supraveghere de specialitate prescrise
în schema de tratament.
In Romania au devenit o traditie Crosurile Inimii .
Crosul Inimii reprezinta de asemenea un apel catre administratia publica locala pentru a
oferi în continuare sprijin amenajarilor necesare miscarii pentru sanatate, precum piste marcate
pentru jogging si biciclete, în parcuri si alte locuri ferite de poluare. Mentionam ca exista o
prevedere legala putin cunoscuta: Hotărârea Guvernului României nr. 283/13.03.2003 privind
Programul National Miscare pentru Sanatate care pune la dispozitia cetatenilor in mod gratuit de
cel putin trei ori pe saptamana,cate doua ore pe zi, cele mai multe facilitati sportive din domeniul
public (detinute de Ministerul Tineretului si Sportului, alte ministere si comunitati locale).
Direcţia de Sănătate Publică Cluj, în parteneriat cu Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret si Asociatia Medicilor Scolari Cluj,organizeaza in 7 mai orele 17, in Parcul
Victor Babes, un Cros al Inimii pentru toti cei care cred ca miscarea este sanatate. Cu aceasta
ocazie se vor distribui afise si pliante de educatie pentru sanatate. Suntem încrezatori ca crosurile
inimii pot contribui la evolutia ca efort si mentalitate de la cele cateva zeci de entuziasti de astazi la
sute si mii de alergatori pentru sanatate, tineri si varstnici, in viitorul apropiat.
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