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Comunicat de Presă 

România clasată pe ultimul loc în Indexul Inimii 
(Euro Consumer Heart Index) 

 
Bruxelles, 3 iulie 2008 

 

La lansarea primului Index Cardiovascular care a avut loc azi în Bruxelles, 
performanţa României în domeniu a fost ultima din cele 29 de ţări europene 

comparate. Luxembourg a câstigat cu scorul de 836 de puncte, urmat de 
Franţa, Norvegia si Elvetia. 

In cinci categorii, acoperind 28 de indicatori de performanţă, România a adunat 

504 de puncte din 1000 posibile. 

„Din păcate România are o cale lungă de străbătut până să ajungă la un sistem 

cardiolovascular impecabil” explică Dr. Arne Björnberg, Director de Cercetare pentru 
Indexul Inimii.  

 

Ce ar putea fi făcut în România? 
 

„Nu ne putem astepta ca România să concureze cu Europa de Vest in ceea ce priveste 
medicaţia costisitoare, dar există măsuri preventive generale care pot fi luate fără prea 
multe costuri” spune D-nul Johan Hjertqvist, Preşedintele Health Consumer Powerhouse, la 

analiza rezultatelor pentru România. „Asistarea mai bună a consumatorilor care doresc să 
renunţe la fumat ar fi una, cresterea numărului de ore de sport la scoală, ca o investiţie pe 

termen lung în sănătate, ar fi alta”, adaugă dânsul. 
 

Despre Index 
 

Euro Consumer Heart Index consistă în evaluarea sistemelor cardiovasculare naţionale în 
cinci sub-domenii esenţiale pentru consumatori: Informare, drepturile si alegerile 

consumatorului, Acces, Prevenire, Proceduri si Rezultate. Indexul a fost construit pe baza 
statisticilor publice oficiale şi a cercetarii independente. Producatorul Indexului este 
compania de analiză şi informare Health Consumer Powerhouse. La fel ca toate celelalte 

Indexuri realizate de HCP, si acesta sprijina poziţia consumatorului. 
 

Pentru a vedea / descărca Indexul si raportul explicativ: 
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

 

Despre Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 

 

Contact: D-na Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 
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