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Premisele studiului au fost evaluarea prevalenţei neaderenţei la tratamentul anti hipertensiv în 
asistenţa medicală primară, analiza factorilor corelaţi cu neaderenţa şi insti tuirea unor măsuri de 
îmbunătăţire a complianţei la tratament.

Material şi metodă. În perioada 2010-2014 au fost evaluaţi prin chesti onare, clinic şi paraclinic, 
3.145 hipertensivi de la 19 cabinete de medicina familiei din judeţul Timiş, cu vârsta de peste 18 
ani, care au avut cel puţin 2 vizite la medicul de familie în decurs de 12 luni.

Rezultate. După un an de monitorizare s-au depistat 1.102 bolnavi necontrolaţi la tratament, din 
care 584 pacienţi (52,99%) s-au dovedit a fi  neaderenţi la terapie. Comparaţia caracteristi cilor 
pacienţilor cu HTA neaderentă vs. aderentă nu a arătat diferenţe semnifi cati ve stati sti c referitoare la 
vârstă (58±11,8 vs. 62,4±12,4) sau sex. S-a constatat o prevalenţă uşor crescută a neaderenţei la 
grupurile de vârstă sub 40 de ani şi peste 75 de ani. Fumatul a fost prezent la neaderenţi în 24,1% 
vs. 17,2% (p<0,05), tulburările metabolismului lipidic prezente la 40,06% vs. 36% (NS), 
IMC >30 kg/m2 la 46,23% vs. 34,9% (p<0,05), afectarea de organ ţintă în 17,29% vs. 26,72% (p<0,05) 
şi boală cardiovasculară în 16,6% vs. 20,9% (p<0,05). TAS/TAD au fost mai mari la pacienţii 
neaderenţi la tratament faţă de cei cu HTA aderentă (164/92 mmHg vs. 141/79 mmHg). Majoritatea 
cazurilor, respecti v 74,14% din cei cu HTA neaderentă la tratament au prezentat un risc CV înalt, un 
risc intermediar a fost prezent la 18,49% şi risc mic la 7,36%. Factorii din sti lul de viaţă asociaţi cu 
neaderenţa la tratament au fost: obezitatea la 46,06%, inacti vitatea fi zică la 45,03%, un consum 
excesiv de alcool la 42,12% şi un aport crescut de sare la 22,6%.

Concluzii. Neaderenţa crescută s-a asociat cu un nivel socio-economic şi educaţional precar, 
respecti v venit redus, cunoşti nţe limitate asupra bolii şi terapiei şi cu lipsa de încredere în echipa 
medicală. Neaderenţa s-a corelat cu factori din sti lul de viaţă cum sunt: fumatul, sedentarismul, 
consumul excesiv de alcool şi obezitatea, administrarea de multe medicamente şi apariţia efectelor 
secundare ale acestora. Prin acţiuni educaţionale, echipa medicală de medicină de familie trebuie 
să promoveze conşti enti zarea pacienţilor asupra riscurilor şi a complicaţiilor ce pot apărea în caz de 
neaderenţă.

Cuvinte cheie: neaderenţă la tratament, factori asociaţi, hipertensiune
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Background. The aim of the study was to assess the prevalence of nonadherence to 
anti hypertensive treatment, the analysis of factors correlated to nonadherence and to implement 
measures for a bett er compliance in primary care.

Material and methods. From 2010 to 2014 we evaluated clinical, by laboratory and questi onnaires 
a number of 3145 hypertensive over 18 years from 19 family medicine offi  ces of Timiş County, who 
had at least 2 visits during the last year at the general practi ti oner.

Results. Aft er one year of monitorizati on, from 1102 uncontrolled hypertensive a number of 584 
(52.99%) demonstrated to be nonadherent to treatment. The comparison between the 
characteristi cs of nonadherent vs. adherent hypertensive showed no diff erence regarding age 
(58±11.8 vs. 62.4±12.4) or gender. We noti ced a higher nonadherence in the age groups under 40 
and over 75 years. In nonadherents smoking was present in 24.1% vs. 17.2% (p<0.05), dyslipidemia 
in 40% vs. 36%, a BMI >30 kg/m2 in 46.23% vs. 34.9% (p<0.05), organ damage in 19% vs. 26.72% 
and cardiovascular disease in 16.6% vs. 20.9% (p<0.05). SBP/DBP was higher in pati ents non 
adherent to treatment (164/92 mmHg vs. 141/79 mmHg) (p<0.05). The majority of cases, 
respecti vely 74.14% of nonadherent pati ents had a high cardiovascular risk, an intermediate risk 
was present in 18.49% and a low risk in 7.36%. Lifestyle factors associated with nonadherence were 
obesity in 46.06%, physical inacti vity in 45.03%, an excessive alcohol consumpti on in 42.12% 
andsalt consumpti on in 42.12%.

Conclusions. Nonadherence was associated with a low socioeconomic and educati onal level and 
limited informati on about disease, treatment and low confi dence in the medical team. 
Nonadherencewas connected with lifestyle factors as smoking, excessive alcohol consumpti on, 
obesity, physical inacti vity, administrati on of a multi ple medicati on and the appearance of secondary 
eff ects of the drugs. By educati onal acti ons, the medical team of the family medicine offi  ce can 
improve the hypertensive awareness about hypertension and assure preventi on of complicati ons.

Keywords: nonadherence to treatment, associated factors, hypertension

ABSTRACT

INTRODUCERE

H
ipertensiunea arterială 
este cunoscută ca o boală 
cu prevalenţă crescută şi 

cu un control terapeutic 
neadecvat la 2/3 până la 3/4 
din cazuri (1,2). Consecinţa 
este o morbiditate şi 
mortalitate cardiovasculară 
crescută prin boală 
coronariană, infarct 
miocardic acut, accident 
vascular cerebral, boală 
renală cronică şi arterială 
periferică. Pentru a reduce 
complicaţiile HTA este 
necesar un control adecvat al 
TA prin metode farmacologice 
şi nefarmacologice (3,4).

Neaderenţa la tratament este 
o problemă complexă şi 
multidimensională a îngrijirii 
sănătăţii. Cauzele pot ţine de 
pacient, medicaţie sau echipa 

medicală care îngrijeşte 
bolnavul. Este necesar să se 
cunoască mai bine 
problemele legate de aderenţa 
pacientului la tratament, 
fi indcă acest lucru va permite 
instituirea unor măsuri care 
să crească efi cienţa terapiei 
antihipertensive. (5)

OBIECTIVE

Obiectivele studiului au fost:

• Evaluarea prevalenţei 
aderenţei la tratamentul 
antihipertensiv în 
asistenţa medicală 
primară.

• Analiza factorilor corelaţi 
cu neaderenţa la terapie.

• Instituirea unor măsuri de 
îmbunătăţire a aderenţei 
la tratament la nivel de 
cabinet de medicină de 
familie.

MATERIAL ŞI METODĂ

În perioada 2010-2014 au 
fost evaluaţi clinic şi 
paraclinic, la 19 cabinete de 
medicina familiei din judeţul 
Timiş, 3.145 hipertensivi cu 
vârsta peste 18 ani, trataţi cu 
terapie antihipertensivă, care 
au avut cel puţin 2 vizite la 
medic în decurs de 12 luni. 
După un an de monitorizare 
s-au analizat cazurile cu HTA 
necontrolată, neaderenţa la 
tratament şi factorii asociaţi 
cu aceasta. Medicaţia 
antihipertensivă administrată 
pacienţilor s-a bazat pe 
experienţa clinică a medicilor 
de familie şi combaterea 
mecanismelor fi ziopatologice 
implicate în geneza HTA (1).

Prin cursurile COMBAT ale 
Societăţii Române de 
Hipertensiune şi cadrele 
didactice ale Disciplinei de 
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Medicina Familiei, 
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş“ 
Timişoara, medicii şi cadrele 
medii sanitare au fost 
instruiţi asupra măsurării 
corecte a TA, completarea 
chestionarelor privind datele 
socio-demografi ce ale 
pacienţilor, investigaţii, 
recomandări privind 
schimbarea stilului de viaţă, 
doze, combinaţii de 
antihipertensive administrate 
şi aderenţă.

Toţi medicii de familie 
implicaţi în studiu au fost 
instruiţi să folosească aceeaşi 
metodologie de măsurare a 
TA şi de evaluare a 
pacienţilor. TA de cabinet s-a 
calculat ca media citirii a 2-a 
şi a 3-a (prima citire nu a fost 
luată în considerare), 
efectuate la cabinet la 2.516 
din cazuri (80%) în cursul 
dimineţii şi la 629 din cazuri 
(20%) în cursul după-amiezii. 
Măsurătorile s-au efectuat cu 
un sfi gmomanometru aneroid 
calibrat Riester R1 la 2.202 
din pacienţi (70,01%) sau 
folosind un tensiometru 
Omron M3 semiautomat 
calibrat la 943 din pacienţi 
(29,99%).

HTA a fost defi nită ca TAS 
≥140 mmHg şi/sau TAD ≥90 
mmHg şi/sau un răspuns 
pozitiv la întrebarea: „Sunteţi 
în prezent pe terapie care 
scade TA?“. Controlul TA a 
fost defi nit ca TA<140/<90 
mmHg pe parcursul celor 12 
de luni de tratament. 
Conştientizarea TA s-a 
apreciat prin răspunsul 
afi rmativ la întrebarea: „Vi 
s-a comunicat de către un 
cadru medical că aveţi HTA?“. 
Existenţa tratamentului HTA 
s-a apreciat pe răspunsul la 
întrebarea: „Din cauza 
tensiunii crescute luaţi în 
prezent medicaţie 
antihipertensivă?“.

Pacienţii au fost chestionaţi 
asupra unor factori socio-
demografi ci, a stilului de 
viaţă, a patologiei asociate, a 
relaţiei cu echipa medicală şi 
asupra cunoştinţelor privind 
boala şi medicaţia.

Aderenţa la tratament a fost 
evaluată prin datele obţinute 
de la pacient pe baza 
întrebărilor: „Aţi uitat 
vreodată să vă luaţi 
medicamentele?“; „Sunteţi 
câteodată neatent la ora de 
administrare a medicaţiei?“; 
„Când v-aţi simţit rău, aţi 
eşuat vreodată în a vă lua 
medicaţia?“; „Când v-aţi 
simţit bine, v-aţi întrerupt 
vreodată medicaţia?“. S-a 
acordat 1 punct pentru un 
răspuns negativ şi 0 puncte 
pentru un răspuns pozitiv. 
Pacienţii cu răspuns 4 au fost 
consideraţi aderenţi, iar cei 
cu cel puţin un răspuns 
pozitiv la o întrebare au fost 
consideraţi neaderenţi.

ANALIZA STATISTICĂ

Analiza statistică a fost 
efectuată folosind software-ul 
Stata 9.2. Datele au fost 
prezentate ca procente pentru 
variabilele calitative şi ca 
medii ± deviaţia standard 
pentru variabilele cantitative. 
Diferenţele între grupuri au 
f ost apreciate prin testul 

Pearson χ2 şi testul Student. 
Variabilele independente cu 
p<0,05 au fost considerate a 
avea semnifi caţie statistică.

REZULTATE

După un an de monitorizare 
şi excluderea efectului de 
„halat alb“, a HTA rezistente 
şi secundare, au rămas 1.102 
(35,03%) bolnavi necontrolaţi 
cu tratament.

Cauzele de HTA necontrolată 
au fost: neaderenţa la 
tratament la 584 de pacienţi 
(52,99%), doze prea micide 
medicamente şi combinaţii 
inadecvate la 408 pacienţi 
(37,02%), medicamente ce 
cresc TA la 67 de pacienţi 
(6,07%) şi alte cauze la 59 de 
pacienţi (5,35%) (Figura 1).

Am comparat caracteristicile 
pacienţilor cu HTA 
neaderentă la tratament vs. 
HTA aderentă. Datele sunt 
prezentate în Tabelul II. În 
HTA neaderentă la terapie, 
vârsta medie a pacienţilor a 
fost mai mică, dar fără 
semnifi caţie statistică 
(58±11,8 vs. 62,4±12,4). S-a 
constatat o prevalenţă uşor 
crescută a neaderenţei la 
grupele de vârstă sub 40 de 
ani şi peste 75 de ani. 
Fumatul a fost prezent la 
neaderenţi în 24,14% vs. 

FIGURA 1. Eti ologia HTA necontrolate

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
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17,27% (p<0,05), tulburările 
metabolismului lipidic au fost 
prezente la 40,06% vs. 36%, 
IMC>30 kg/m2 la 46,23% vs. 
34,9% (p<0,05), afectarea de 
organ ţintă în 17,29% vs. 
26,72% (p<0,05) şi boală 
cardiovasculară în 16,6% vs. 
20,9% (p<0,05).

TAS şi TAD au fost mai mari 
la pacienţii neaderenţi la 

TABELUL I. Caracteristi cile populaţiei hipertensive totale monitorizate 12 luni

Caracteristi cile populaţiei hipertensive monitorizate Număr Procent
Număr total de hipertensivi monitorizaţi 3.145 100%
Neaderenţi la tratament 584 18,56%
Vârsta (ani) 55,4±14,4 -
Istoric familial de BCV prematură 724 23,02%
Conști enti zarea HTA 2.140 68,04%
Sexul masculin 1.542 49,03%
Durata hipertensiunii (ani) 14±8,6 -
Fumat 663 21,08%
Dislipidemie 1.227 39,01%
Obezitate (IMC >30 kg/m2)
Obezitate viscerală

1.353
1.852

43,02%
58,88%

Sindrom metabolic 1637 52.05%
Diabet zaharat 633 20.12%
Afectare subclinică de organ 818 26.00%
Boală cardiovasculară și renală 596 18.95%

TABELUL II. Caracteristi cile pacienţilor cu HTA aderentă vs. pacienţi 
cu HTA neaderentă

Caracteristi ci
HTA neaderentă

Nr. = 584
HTA aderentă

Nr. = 550
p

Vârstă (ani) 58±11,8 62,4±12,4 NS
Sex masculin 300 (51,36%) 270 (49,09%) NS
Fumat 141 (24,14%) 95 (17,27%) <0,05
Consum de alcool prezent 246 (42,12%) 110 (20%) <0,05
Acti vitate fi zică zilnică 263 (45,03%) 138 (25,09%) <0,05
Alimentaţie inadecvată 32 (5,47%) 61 (11,09%) <0,05
Nivel educaţional redus 139 (23,8%) 88 (16%) <0,05
Ocupaţie – angajat
                 – pensionar

39 (6,67%)
42 (7,19%)

28 (5,09%)
51 (9,27%)

NS
NS

Venit mediu sub 800 de lei 164 (28,08%) 77 (14%) <0,05
Dislipidemie 234 (40,06%) 198 (36%) NS
IMC >30 kg/m2

Obezitate viscerală
270 (46,23%)
358 (61,3%)

192 (34,9%)
231 (42%)

<0,05

Diabet zaharat 188 (32,19%) 154 (28%) NS
Sindrom metabolic 328 (56,16%) 298 (54,18%) NS
Durata HTA (ani) 5,1±2,1 12±8,9 <0,05
Afectare de organ ţintă 101 (17,29%) 147 (26,72%) <0,05
Boală cardiovasculară 97 (16,6%) 115 (20,9%) <0,05
Alte boli cronice prezente 42 (7,19%) 45 (8,18%) NS

tratament faţă de HTA 
controlată (Figura 2).

Majoritatea cazurilor cu HTA 
neaderentă la tratament, 433 
(74,14%), au prezentat un 
risc CV înalt, constând de 
obicei în 4 sau mai mulţi FR, 
un risc intermediar a fost 
prezent la 108 cazuri 
(18,49%) şi risc mic la doar 43 
de cazuri (7,36%) (Figura 3).

Factorii din stilul de viaţă 
asociaţi cu neaderenţa la 
tratament au fost: obezitatea 
la 269 de cazuri (46,06%), 
inactivitatea fi zică la 263 de 
cazuri (45,03%), un consum 
excesiv de alcool la 246 de 
cazuri (42,12%) şi un aport 
crescut de sare la 132 de 
cazuri (22,6%) (Figura 4).

MATA a arătat în caz de 
neaderenţă comparativ cu 
HTA aderentă un profi l 
tensional de tip nondipper la 
357 de pacienţi faţă de 308 
pacienţi (61,13% vs. 56%) 
(Figura 5).

Medicamentele administrate 
în caz de neaderenţă au fost: 
nici un medicament la 88 de 
cazuri (15,06%), 1 
medicament în 142 de cazuri 
(24,31%), 2 medicamente la 
322 de cazuri (55,13%) şi 
peste 3 medicamente la 32 de 
cazuri (5,47%) (Figura 7). S-a 
constatat o corelaţie directă 
între neaderenţă şi creşterea 
numărului de medicamente 
administrate.

Factorii corelaţi cu încrederea 
pacientului în echipa 
medicală, terapia 
farmacologică şi infl uenţa 
acestora asupra aderenţei şi 
nonaderenţei la tratament 
reies din Tabelul III.

În ceea ce priveşte stilul de 
viaţă, majoritatea pacienţilor 
care şi-au menţinut obiceiul 
de a fuma, de a consuma 
băuturi alcoolice şi de a nu 
practica activităţi fi zice au 
fost mai neaderenţi la 
tratamentul antihipertensiv. 
70% din bolnavii care nu au 
fost clarifi caţi asupra terapiei 
şi a bolii nu au prezentat 
aderenţă la tratament.
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FIGURA 2. Valorile tensionale la loturile de pacienţi neaderenţi şi aderenţi la tratament

FIGURA 3. Riscul CV la pacienţii cu HTA neaderentă la 
tratament

FIGURA 4. Factorii din sti lul de viaţă asociaţi cu HTA neaderentă 
la tratament

FIGURA 5. Profi lul tensional la MATA în HTA neaderentă vs. 
HTA aderentă la tratament

DISCUŢII

Deşi avem la dispoziţie un 
număr mare de posibilităţi 
terapeutice în tratamentul 
hipertensiunii arteriale, 
creşterea aderenţei la 
tratament rămâne o mare 
provocare pentru medicina 
primară. Datele privind 
aderenţa la tratament sunt 
variabile în diferite studii 
efectuate, lucru explicat prin 
diferenţele existente 
referitoare la populaţia 
studiată şi metodele de 
evaluare a aderenţei la 
tratament. Cercetarea 
noastră a demonstrat o 
prevalenţă crescută a 
neaderenţei, întâlnită la 
52,9% din pacienţii 
necontrolaţi afl aţi sub 
tratament antihipertensiv. 
Pacienţii mai tineri, între 
18-40 de ani şi cei peste 75 
ani au prezentat niveluri uşor 
mai reduse de aderenţă în 
comparaţie cu grupa de 
vârstă 41-74 de ani. Acest 
lucru se poate explica prin 
faptul că tinerii tratează 
uneori HTA cu mai puţină 
atenţie, acordând importanţă 
simptomelor doar odată cu 
agravarea bolii şi a apariţiei 
complicaţiilor (7). Studiul 
nostru nu a arătat o diferenţă 
semnifi cativă statistic legată 
de sex privind aderenţa la 
tratament. Un venit familial 
mai mare şi apariţia 
complicaţiilor cardiovasculare 
au crescut aderenţa la 
tratament. Cei angajaţi au 
prezentat o aderenţă mai 
scăzută la tratament faţă de 
cei neangajaţi, dar având 
valori nesemnifi cative 
statistic. Alte studii au 
constatat o aderenţă mai 
crescută la tratament, 
respectiv de 80-91% (8-10).

S-a demonstrat o corelaţie 
importantă între neaderenţă, 
obezitate şi lipsa activităţii 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
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fi zice. Prevalenţa neaderenţei 
a fost mai mare la cei cu IMC 
peste 30 kg/m2. Alte studii 
au constatat, de asemenea, 
asocierea neaderenţei cu 
inactivitatea fi zică, obezitatea, 
consumul de alcool şi 
fumatul. Astfel, schimbarea 
stilului de viaţă va contribui 

şi la reducerea TA, a greutăţii 
şi a riscului cardiovascular 
(11).

O cauză de neaderenţă la 
terapia administrată a fost 
neînţelegerea din partea 
pacientului a recomandărilor 
echipei medicale, datorate 

TABELUL III. Reparti ţia pacienţilor în funcţie de încrederea în medic şi înţelegerea 
bolii

Caracteristi că Neaderenţă
Număr / %

Aderenţă
Număr / %

p

Încrederea în medic – da 351 (60,1%) 138 (25,1%) p<0,05
Încrederea în medic – nu 233 (39,89%) 412 (74,9%) p<0,05
Încrederea în echipa medicală – da 320 (54,8%) 303 (55,1%) p <0,05
Încrederea în echipa medicală – nu 264 (45,2%) 247 (44,9%) p <0,05
Înţelegerea recomandărilor – da 205 (35,1%) 385 (70%) NS
Înţelegerea recomandărilor – nu 379 (64,9%) 165 (30%) p <0,001
Orientare către colaborare cu medic 234 (40,07%) 330 (60%) p <0,05
Orientare către cadru mediu sanitar 415 (59,93%) 220 (40%) p <0,05

FIGURA 6. Boala cardiovasculară/renală în HTA neaderentă şi cea 
aderentă la tratament

FIGURA 7. Numărul de medicamente administrate 
în HTA neaderentă la tratament

FIGURA 8. Factorii care infl uenţează neaderenţa la tratament

faptului că informaţiile nu au 
fost transmise într-un limbaj 
pe înţelesul pacientului sau 
fi indcă acesta nu a avut 
cunoştinţe despre boală şi 
severitatea complicaţiilor. 
Astfel, sfaturile medicale s-ar 
putea să nu fi e ascultate şi 
respectate cu sufi cientă 
seriozitate. Studiile confi rmă 
corelaţia pozitivă între 
cunoştinţele pacientului 
despre boală şi complianţa la 
recomandările medicale, cel 
mai greu fi ind de urmat un 
regim alimentar cu cantitate 
redusă de sare (12). Echipele 
medicale trebuie să 
stabilească strategii de 
educare şi consiliere a 
pacientului hipertensiv, 
adaptate la nivelul uneori 
scăzut de înţelegere a 
informaţiei medicale din 
partea bolnavului. 
Neaderenţa la tratament se 
poate produce şi la cei cu 
niveluri crescute de înţelegere 
a bolii şi a tratamentului prin 
lipsă de îndrumare şi 
convingerea că medicaţia 
poate fi  luată doar în situaţia 
în care pacientul se va simţi 
rău (13). Necunoaşterea 
numelui medicamentelor se 
corelează, de asemenea, cu 
creşterea neaderenţei la 
tratament.
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Neaderenţa la tratament se 
întâlneşte frecvent, în special 
la pacienţii cu un control 
suboptim al TA. În studiul lui 
M. Tomaszewsky (9), 
evaluarea aportului de 
medicamente s-a făcut prin 
dozarea urinară a 
metaboliţilor medicamentelor 
prin spectrometrie. 25% din 
pacienţi au fost parţial 
(14,9%) sau total (10,1%) 
neaderenţi la tratament. În 
câteva cercetări nu s-a 
constatat că aderenţa scăzută 
este infl uenţată de grupele de 
vârstă, comorbidităţi şi 
numărul de medicamente 
administrate (6,14). Există 
studii care arată că aderenţa 
a fost infl uenţată în bine prin 
administrarea de 
medicamente în combinaţie 
fi xă.

Deşi aderenţa scăzută la 
tratament are un rol 

important în explicarea lipsei 
de control a TA, relaţia între 
complianţă şi hipertensiune 
nu a fost pe deplin stabilită.

Pentru creşterea aderenţei la 
tratament este esenţială 
implicarea tuturor cadrelor 
medii sanitare, în special a 
asistentelor, educaţia pentru 
sănătate şi conştientizarea 
pacientului hipertensiv 
asupra bolii, terapiei 
farmacologice şi a stilului de 
viaţă.

CONCLUZII

Studiul a documentat o 
prevalenţă crescută a 
neaderenţei la tratament, de 
52,9% din cazurile de HTA 
necontrolată. Neaderenţă 
crescută s-a constatat în caz 
de nivel socio-economic şi 
educaţional precar, respectiv 
venit redus, cunoştinţe 

limitate asupra bolii şi 
terapiei şi în caz de lipsă de 
încredere în echipa medicală. 
Neaderenţa s-a asociat cu 
factori din stilul de viaţă cum 
sunt: fumatul, sedentarismul, 
consumul excesiv de alcool şi 
obezitatea. Aderenţa scăzută 
la tratament s-a mai corelat 
cu grupele de vârstă 18-40 de 
ani şi peste 75 de ani, 
administrarea de numeroase 
medicamente şi efectele 
secundare ale acestora. Prin 
acţiuni educaţionale, echipa 
medicală de medicină de 
familie poate să promoveze 
conştientizarea pacienţilor 
asupra bolii, a riscurilor şi a 
complicaţiilor ce pot apărea 
în caz de neaderenţă la 
tratament, asigurând astfel 
schimbarea stilului de viaţă a 
hipertensivului şi o mai bună 
complianţă la tratament.
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