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Rezumat: Introducere: Bolile cardiovasculare (BCV) reprezintă principala cauză de deces la nivel 
mondial, fiind responsabile de aproximativ 30% din numărul total de decese (2008). Țările cu venituri 
mici și mijlocii contribuie cu circa 80% la numărul total de decese prin BCV. Scop: analiza descriptivă 
a magnitudinii poverii bolilor cardiovasculare asupra stării de sănătate a populației siriene. 
Metodologie: Studiu descriptiv, care compară estimările OMS privind decesele și anii de viață ajustați 
după incapacitate (DALY) în Siria, pentru anii 2002, 2004 și 2008. Rezultate şi discuții: Mortalitatea 
prin BCV și povara indusă de aceste boli au crescut în Siria în ultimii ani, deși, sistemul de raportare de 
date al țării nu este foarte informativ. Decesele prin BCV au crescut în valoare absolută cu 1950, 
respectiv 7270 în anii 2004 și 2008, comparativ cu nivelul de referință din 2002, în special datorită 
bolilor cardiace ischemice și celor cerebrovasculare. DALY atribuibili bolilor cardiovasculare au fost 
estimați la 359898 în 2002 (13,5% din DALY de toate cauzele și 21,2 % din DALY prin boli 
netransmisibile), cu o creștere mai mică de 1% în 2004. Bărbații au fost semnificativ mai afectați în 
comparație cu femeile (57% din decese și 61,4% din DALY s-au înregistrat la bărbați) și la grupe de 
vârstă mai tinere. Concluzie: Studiul nostru s-a bazat pe informația existentă în baze de date publice din 
Siria și de la nivel internațional, pentru a descrie magnitudinea poverii bolilor cardiovasculare ca 
problemă de sănătate publică. Cercetări ulterioare sunt necesare pentru a explora și prevalența 
factorilor de risc pentru BCV în populația din Siria și pentru a identifica nevoia de date privind 
mortalitatea și morbiditatea prin BCV, care să fie colectate de rutină sau prin anchete. Potențialele 
îmbunătățiri în colectarea datelor vor furniza argumente științifice pentru o strategie pe termen lung 
privind controlul BCV. 
 
Abstract: Introduction: Cardiovascular diseases (CVDs) represent the main cause of death in the world, 
being responsible for around 30% of the total annual registered deaths (2008) and low and middle-
income countries contribute to more than 80% of the global CV deaths. The aim of this paper was to 
present the magnitude of the cardiovascular diseases burden on health status of the Syrian citizens. 
Methods: Descriptive study, comparing WHO estimates CVDs deaths and Disability Adjusted Life Years 
(DALYs) in Syria for the years 2002, 2004 and 2008. Results and discussions: Cardiovascular mortality 
and its consecutive burden seemed to increase in the last years, even the country reporting system is not 
very informative. Cardiovascular deaths increased in Syria by 1950 and 7270 deaths in 2004 and 2008, 
respectively (compared to the reference of 2002), mostly due to ischemic heart disease and 
cerebrovascular. DALYs attributable to CVDs accounted 359,898 years in 2002 (13.5% from all causes 
DALYs and 21.2 % from non-communicable diseases DALYs) with less than 1% increasing in 2004. 
Males were significantly more affected than females (57% from deaths and 61.4% from DALYs were 
registered in males) and in younger age. Conclusion: Our study was based on existing information in 
Syrian and in international public databases, aimed at describing the magnitude of the CVDs as public 
health problem. Further research is needed to explore the CVDs risk factors prevalence in the Syrian 
society and to identify the needs for CVDs mortality and morbidity data to be collected routinely or 
through surveys. Potential improvements in data collection will provide evidence for a long term 
strategy for CVDs control 

 

                                                           
1Autor corespondent: Florentina Ligia Furtunescu, Str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 1-3, Sector 5, București, România, E-mail: 
florentina.furtunescu@umf.ro 
Articol intrat în redacţie în 28.05.2012 şi acceptat spre publicare în 31.07.2012 
ACTA MEDICA TRANSILVANICA Septembrie 2012;2(3):10-13 
 

INTRODUCERE 
 Bolile cardiovasculare (BCV) reprezintă principala 
cauză de deces la nivel mondial, fiind responsabile de 
aproximativ 30% din numărul total de decese înregistrate anual 
(circa 17,3 milioane în 2008). Această cifră va ajunge la peste 
35% în anul 2030 (23,6 milioane decese/an).(1) Conform datelor 
OMS, țările cu venituri mici și mijlocii contribuie cu circa 80% 

la numărul total de decese prin BCV, deoarece, populația din 
aceste țări este mai expusă la acțiunea factorilor de risc pentru 
BCV (fumat, nutriție nesănătoasă, sedentarism, consum 
dăunător de alcool) și are un acces mai redus la intervențiile de 
prevenire primară, prin educație pentru sănătate și la servicii de 
sănătate eficace.(1) Situată în Orientul Mijlociu, Republica 
Arabă Siriană a fost clasificată de Banca Mondială drept o țară 
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cu venit mijlociu-inferior.(2) 
Anterior crizei politice care a marcat țara în ultimii doi 

ani, Siria, parcurgea o etapă avansată de tranziție 
epidemiologică, marcată de scăderea globală a mortalității, 
scăderea mortalității prin boli transmisibile și creșterea poverii 
bolilor cronice.(3)  

 
SCOP 

Scopul acestui articol a constat în descrierea 
magnitudinii poverii bolilor cardiovasculare asupra sănătății 
populației siriene. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

S-a realizat un studiu descriptiv, pe baza datelor 
naționale și internaționale privind mortalitatea prin BCV în 
Siria. Variabilele de interes au fost reprezentate de decesele și de 
anii de viață ajustați după incapacitate atribuibili BCV (ca 
număr absolut și ca rată standardizată la 100000 locuitori). S-au 
comparat estimările OMS pentru anii 2002, 2004 și 2008 (Ca 
modificări procentuale sau în număr absolut). Acolo unde a fost 
posibil, datele s-au analizat pe genuri sau pe grupe de vârstă (0 -
14, 15 – 59, 60+). Comparațiile între grupuri s-au realizat cu 
testul Chi2, considerând pragul de 0,05 pentru semnificația 
statistică. 

 
REZULTATE 

Din punct de vedere demografic, Siria s-a confruntat 
în ultimele două decenii cu o creștere populațională de 62,6% 
(figura nr. 1). Acest fenomen a fost însoțit de creșterea speranței 
de viață la naștere și de reducerea mortalității la adulți, ambele 
genuri (tabelul nr. 1).  
 
Tabelul nr. 1. Speranţa de viaţă la naştere şi rata 
mortalităţii pe genuri în Siria, 1990, 2000, 2009 

 1990 2000 2009 

Speranţa de viaţă (ani) 

Bărbaţi 64.5 68.7 71 
Femei 69.7 73.8 76.4 
Total 67 71.1 73.6 

Rata de mortalitate la adulţii între 15-60 ani 
(decese/100000 locuitori) 

Bărbaţi 257 194 159 

Femei 186 130 95 
Total 221 162 127 

Mortalitatea prin BCV și povara acestor boli par să fi 
crescut totuși în Siria în ultimii ani, deși, sistemul de raportare al 
țării nu este foarte informativ.  

Înregistrarea deceselor se realizează în proporție de 
80%, iar calitatea informațiilor privind cauzele de deces 
consemnate în documentele de înregistrare a deceselor a fost 
clasificată drept ”scăzută” într-un studiu anterior.(8,9) În acest 
context, abordarea noastră a constat în analiza estimărilor OMS 
privind decesele și DALY atribuibili BCV, atât în număr 
absolut, cât și ca rate standardizate. Acești indicatori au fost 
disponibili pentru anii 2002, 2004 și 2008. 

Conform raportărilor oficiale ale Ministerului 
Sănătății din Siria, numărul absolut de locuitori în anul 2010 
ajungea la 20,62 milioane, cu o rată brută de mortalitate de 3,8 
decese la mia de locuitori, din care rezultă aproximativ 78352 
decese produse în acest an.(10) Cu toate acestea, numărul 
absolut de decese raportat oficial a fost de 63336 (10), existând 
o diferență de aproximativ 15000 de decese între cele două 
abordări. 

Decesele prin BCV au crescut în valoare absolută cu 
1950, respectiv 7270 în anii 2004 și 2008, comparativ cu nivelul 
de referință din 2002, respectiv cu 7,15% în 2004 și 26,7% în 
2008.  

Această creștere s-a făcut în special pe seama 
deceselor prin cardiopatii ischemice (3240), boli 
cerebrovasculare (2090) și hipertensiune arterială (tabelul nr. 2).  

Modelul de mortalitate prin BCV (rata standardizată 
după vârstă) a rămas relativ constant în perioada 2002 – 2008 
(figura nr. 2). 

 
Figura nr. 1. Siria–Numărul populației și structura pe grupe 
de vârstă 1990 – 2009 

 
Sursa: OMS, combinat cu baza de date UN pentru populație (4, 

5) 

 
Figura nr. 2. Rata standardizată de mortalitate prin BCV 
(inclusiv subgrupuri) 

 
Sursa: OMS. Estimările ratei mortalităţii şi DALY pe tipurile de 
boli pentru statele membre OMS (11–13) 

 
În anul 2002, DALY atribuibili bolilor cardiovasculare 

au fost estimați la 359898 ani (13,5% din DALY de toate 
cauzele și 21,2 % din DALY prin boli netransmisibile) (tabelul 
nr. 3).  

Acești DALY au fost în special acumulați prin 
cardiopatii ischemice și prin boli cerebrovasculare. Doi ani mai 
târziu, Siria a înregistrat o creștere foarte mică a DALY prin 
BCV (3137 ani, respectiv 0,8% față de 2002). 

Cu toate acestea, ratele DALY la 100000 locuitori 
standardizate după vârstă par să fi crescut în 2004 (figura nr. 3). 

În condițiile în care modelul de mortalitate a rămas 
constant, creșterea acestor rate s-a făcut, probabil, pe seama 
anilor de viață trăiți într-o stare de sănătate mai precară. 
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Tabelul nr. 2. Diferenţe în decese prin boli cardiovasculare pe subgrupuri (număr absolut, mii) 
 

 Boli 
cardiovasculare 

Cardiopatii 
reumatismale 

Boli 
hipertensive 

Cardiopatii 
ischemice 

Boli 
cerebrovasculare 

Boli 
inflamatorii 

2002 27.2 1.7 2.0 11.2 7.7 1.1 

2004 29.2 1.7 2.2 12.1 8.2 1.1 

2008 34.5 1.9 2.5 14.4 9.8 1.4 

Dif. 2004-2002 1.95 (0.00) 0.17 0.96 0.54 0.08 

Dif. 2004-2002 7.27 0.16 0.51 3.24 2.09 0.31 

)Sursa: Estimările ratei mortalităţii şi DALY pe tipurile de boli pentru statele membre OMS (11–13) 

Tabelul nr. 3. Număr de DALYs atribuibili BCV (inclusiv pe subgrupuri) 

 BCV Cardiopatii 
reumatismale 

Boli 
hipertensive 

Cardiopatii 
ischemice 

Boli 
cerebrovasculare Boli inflamatorii 

2002 359,898 57,332 25,410 117,906 100,054 12,948 

2004 363,035 55,675 27,182 128,869 93,647 13,066 

2008 NA NA NA NA NA NA 

Dif. 2004 -
2002 3,137 - 1,667 1,771 10,963 -6,407 117 

)Sursa: Estimările ratei mortalităţii şi DALY pe tipurile de boli pentru statele membre OMS (11–12) 
 

Figura nr. 3. Rata DALY prin BCV la 100000 locuitori, 
standardizată după vârstă 

 
)Sursa: Estimările ratei mortalităţii şi DALY pe tipurile de boli 
pentru statele membre OMS (11–12) 

În anul 2004 (anul pentru care au fost disponibile atât 
decesele cât și DALY pe grupe de vârstă și gen) două treimi din 
decese (67,7%) au apărut la grupa de vârstă 60+, în timp ce, 
două treimi din DALY au apărut la grupa de vârstă 15 – 59 ani 
(figura nr. 4). 
 

Figura nr. 4. Proporţia BCV şi DALY pe grupe de vârstă 

 
Sursa: Estimările ratei mortalităţii şi DALY pentru 2004 pe 
tipurile de boli pentru statele membre OMS (12) 

Analiza pe genuri a relevat că 57% din decese și 
61,4% din DALY s-au înregistrat la bărbați.  

Numărul de decese și de DALY a fost semnificativ 
diferit pe grupe de vârstă și gen (tabelul nr. 4). 

Tabelul nr. 4. Proporția deceselor și a DALY pe grupe de 
vârstă și gen 

 Grupa de 
vârstă 0-14 15 - 59 60+ 

p-
value

* 

Decese Bărbaţi 2.05
% 

34.54
% 

63.41
% 

<0.00
1 

 Femei 1.72
% 

24.95
% 

73.33
%  

DALY Bărbaţi 6.62
% 

64.61
% 

28.77
% 

<0.00
1 

 Femei 6.49
% 

55.71
% 

37.80
%  

*Testul Chi2 pe genuri şi grupuri de vârstă 
Sursa: Estimările ratei mortalităţii şi DALY pentru 2004 pe tipurile de 
boli pentru statele membre OMS (12) 
 

DISCUŢII 
Analiza stării de sănătate în relație cu bolile 

cardiovasculare pentru populația din Siria s-a dovedit dificil de 
realizat prin prisma discontinuităților în raportările de rutină. Nu 
sunt disponibili indicatori de morbiditate în bazele de date 
publice, naționale și internaționale. Un studiu transversal în 
populația adultă din regiunea Aleppo (18–65 ani) a estimat o 
prevalență de 5,8% pentru bolile cardiovasculare (4,8% pentru 
bolile inimii și 1% pentru bolile cerebrovasculare).(14) Datele 
de mortalitate sunt raportate la OMS pentru anumiți ani, dar 
acoperirea înregistrării deceselor este estimată la 80%, iar 
calitatea completării cauzelor de deces în documentele de 
înregistrare a deceselor a fost clasificată ca ”scăzută” într-un 
studiu anterior.(9) Estimări ale OMS pentru povara BCV sunt 
disponibile pentru anii 2002, 2004 și 2008 (numai mortalitate). 

Acestea au arătat creșteri în ultimii ani cu 26,7% 
pentru numărul absolut de decese (2002 – 2008) și respectiv cu 
0,8% pentru DALY (2002 – 2004) atribuibili BCV. Mortalitatea 
standardizată prin BCV a rămas relativ constantă, ceea ce arată 
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că, modelul de mortalitate nu s-a înrăutățit în ultimii ani. Totuși, 
dacă analizăm evoluția pe termen lung a mortalității prin boli 
cardiovasculare experimentată de țările din Europa de Est, de 
exemplu, rata de mortalitate prin BCV a avut o tendință de 
scădere începând cu sfârșitul anilor 80, fenomen care încă nu a 
apărut în Siria.(15)  

Creșterea numărului absolut de decese este probabil 
asociată cu cohorte mai mari de populație care a început să 
sufere și să moară prin BCV. Translatat în cererea de servicii de 
sănătate, acest fapt se va asocia cu o cerere crescută de servicii 
medicale pentru BCV pe termen scurt, de aceea, guvernul ar 
trebui să planifice creșterea resurselor (materiale, financiare, de 
personal) pentru a satisface nevoile populației. Rata DALY 
standardizată după vârstă a crescut, iar bărbații au fost 
semnificativ mai afectați decât femeile și la grupe de vârstă mai 
tinere. 
 

CONCLUZII 
Studiul nostru s-a bazat pe informația existentă în baze 

de date publice din Siria și de la nivel internațional, încercând să 
sintetizeze informații utile pentru înțelegerea magnitudinii 
poverii bolilor cardiovasculare ca problemă de sănătate publică. 

Cercetări ulterioare sunt necesare pentru a explora și 
prevalența factorilor de risc pentru BCV în populația din Siria și 
pentru a identifica nevoia de date privind mortalitatea și 
morbiditatea prin BCV, care să fie colectate de rutină sau prin 
anchete. Potențialele îmbunătățiri în colectarea datelor vor 
furniza argumente științifice pentru o strategie pe termen lung 
privind controlul BCV. 

 
REFERINŢE 

1. World Health Organization. Cardiovascular Disease. 
Available at: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/ 
(Accessed June, 2012). 

2. World Bank Indicators. Available at: 
http://data.worldbank.org/country/syrian-arab-republic/ 
(Accessed May, 2012). 

3. Regional Health Systems Observatory EMRO. Health 
System Profile Syria, 2006. Available at 
http://gis.emro.who.int/HealthSystemObservatory/PDF/Syr
ia/Full%20Profile.pdf . (Accessed April 2012). 

4. WHO. Global Health Observatory Data Repository. 
Available at: 
http://apps.who.int/ghodata/?vid=19200&theme=country 
(Accessed June 2012). 

5. United Nations. Department of Economic and Social 
Affairs. Population Division. Available at: 
http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm 
(Accessed June 2012). 

6. WHO. Global Health Observatory Data Repository. Life 
expectancy. Available at: 
http://apps.who.int/ghodata/?vid=720# (Accessed May 
2012). 

7. WHO. Global Health Observatory Data Repository. 
Mortality and burden of disease, Adult mortality. Available 
at: http://apps.who.int/ghodata/ (Accessed May 2012). 

8. World Health Statistics 2012. Available at. 
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistic
s/2012/en/  (Accessed June 2012). 

9. Mathers CD, Ma Fat D, Inoue M, Rao C, Lopez AD. 
Counting the dead and why they died from: an assessment 
of the global status of cause of death data. Bull. WHO. 
2005, March 83 (3). Available at. 
http://www.who.int/bulletin/volumes/83/3/171.pdf  
(Accessed April 2012). 

10. Syrian Arab republic. Ministry of Health. Available at: 
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=342#10 
(Accessed March 2012). 

11. WHO. Death and DALY estimates for 2002 by cause for 
WHO member states. Available at 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/esti
mates_2000_2002/en/index.html.  

12. WHO. Death and DALY estimates for 2004 by cause for 
WHO member states. Available at: 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/esti
mates_country/en/index.html. 

13. WHO. Death estimates for 2008 by cause for WHO 
member states. Available at: 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/esti
mates_country/en/index.html. 

14. Maziaka W, Rastam S, Mzayek F, Warda KD, Eissenberg 
T, Keile U. Cardiovascular health among adults in Syria: a 
model from developing countries. Ann Epidemiol. 2007 
September ; 17(9):713-720. 

15. W. Zatonski et al. Closing the health gap in EU – Main 
report. 2008.  Available at:  
http://www.hem.waw.pl/?idm=87,139&cmd=1 (Accessed 
May 2012). 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/
http://data.worldbank.org/country/syrian-arab-republic/
http://gis.emro.who.int/HealthSystemObservatory/PDF/Syr
http://apps.who.int/ghodata/?vid=19200&theme=country
http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm
http://apps.who.int/ghodata/?vid=720#
http://apps.who.int/ghodata/
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistic
http://www.who.int/bulletin/volumes/83/3/171.pdf
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=342#10
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/esti
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/esti
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/esti
http://www.hem.waw.pl/?idm=87,139&cmd=1

