
Ziua Mondială a Sănătăţii Orale 
 

SPUNE Aaaa! ACȚIONEAZĂ ACUM PENTRU SĂNĂTATEA TA ORALĂ! 
 

20 martie 2019 

ÎN ROMÂNIA: 
                                                                                                                                                         Recunoasteți afecțiunile orale 

    COPII ŞI ADOLESCENŢI                                            ADULȚI                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                             

Placa bacteriană                                       

    55%  se spală  pe dinţ i de 2-3 ori pe zi             45%  îşî periază  dinţ ii de 2 ori pe zi                                            

Tartrul dentar                                                

    53%  folosesc o pastă  de dinţ i cu fluor           30%  au încă  toţ i dinţ ii naturali                                                    

Caria dentară                         

    27,1% vizite la medicul dentist                        10%  se spală  pe dinţ i mai puţ in de o dată /să pt.                      

Gingivita                                                 

     3,39  numar carii dentare/copil                       2%  nu efectuează  niciodată  periajul dinț ilor                           

Parodontita                             

                                                                                                                                                               
 

Comportamente cu risc pentru să nă tatea orală                                                        

                                                                     
 63% consumă  dulciuri zilnic                           43% consumă  bă uturi îndulcite sau sucuri                              

 50% consumă  sucuri zilnic                              26%   fumează  zilnic 

 25% consumă  dulciuri de 2-3 ori/zi,             18% nu au vizitat medicul dentist în ultimii 5 ani 

 10% fumează                                                    3.3% consumă  alcool zilnic     

FACTORI DE RISC PENTRU APARIȚ IA AFECȚ IUNILOR CAVITĂ Ț II BUCALE 

 

                                                                                             

 

 

IGIENA ORALĂ  DEFICITARĂ                                               DIETA bogată  în zahă r ș i gră simi                                      

FUMATUL ș i CONSUMUL EXCESIV DE ALCOOL 

se asociază  cu afecț iuni gingivale                       ș i să racă  în fibre, vitamine ș i minerale esenț iale                        

                      

Nevoia nesatisfă cută  de examen dentar din motive financiare,  

geografice sau timp de aș teptare, după  chintila de venit, 2016  

 
Sursa: Health at a Glance, Europe 2018 

 

 

Numarul consultaț iilor si tratamentelor stomatologice în România 

 

 

     

 
Sursa: Anuarul de Statistică Sanitară 2017 

 

Distribuţ ia medicilor stomatologi pe medii de rezidenţ ă  ş i după  

forma de proprietate a unită ţ ii sanitare, în anul 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Activitatea unităților sanitare în anul 2017, Institutul Național de Statistică, 2018 

         2017 

Nr. consultaţii şi tratamente stomatologice (în mii) 483.1 

Nr. consultaţii şi tratamente ce revin pentru un locuitor 0.02 

FORMA DE PROPRIETATE 

PUBLICĂ 

Total Urban Rural 

Cabinete stomatologice școlare 442 440 2 

Cabinete stomatologice studențești 38 38 0 

FORMA DE PROPRIETATE 

PRIVATĂ 

Total Urban Rural 

Cabinete stomatologice independente 15095 12953 2142 



este implicat în numeroase afecț iuni incluzând 

ș i carii dentare                                               se asociază  cu carii dentare ș i pierderea prematură  a dinț ilor         

cancerul oro-faringian, afecț iuni periodontale ș i a  

                                                                                                                                                                                               

altor ț esuturi din cavitatea bucală , pierderea dinț ilor       

                                        

                                         DATE PRIVIND CHELTUIELILE ALOCATE SERVICIILOR STOMATOLOGICE ÎN 

ROMÂNIA 
Procent estimat din PIB alocat sănătății orale din diferite state europene 

  
Sursa: Raportul ”Platformei Europene pentru o Sănătate Orală mai Bună” - 2012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                MINISTERUL SĂ NĂ TĂ Ț II                                                      INSTITUTUL NAȚ IONAL                                                                 CENTRUL NAȚ IONAL DE EVALUAREA Ș I 

             CENTRUL REGIONAL DE SĂ NĂ TATE                         DSP IAȘ I 

                                                                                                                 DE SĂ NĂ TATE PUBLICĂ                                                                                                   PROMOVAREA 

STĂ RII DE SĂ NĂ TATE                                                                        PUBLICĂ  IAȘ I 

Material realizat în cadrul Subprogramului de evaluare ş i promovare a să nă tă ţ ii ş i educaţ ie pentru să nă tate al Ministerului Să nă tă ț ii -  pentru distribuț ie gratuită  -  


