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Contexul mondial

 Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cariile dentare reprezintă, la

nivel mondial, o problemă majoră de sănătate publică în ţările

industrializate, afectând 60-90% dintre copiii de vârstă şcolară şi marea

majoritate a adulţilor. Boala parodontală severă, care poate duce la

pierderea dinţilor, afectează 15-20% din adulţii vârstă mijlocie (35-44

ani).

 La nivel global, aproximativ 30% din persoanele cu vârsta între 65-74 de 

ani nu mai au nici un dinte natural.

 Distribuţia şi severitatea bolilor orale variază între diferite părţi ale lumii

dar şi în cadrul aceleaşi regiuni sau ţări. Prevalenţa este crescută în mai

multe ţări din Asia şi America Latină, în timp ce majoritatea ţărilor

africane par să fie mai puţin afectate.

.



Contexul mondial

 Rolul semnificativ al factorilor socio-comportamentali şi de mediu în bolile

orale este evidenţiat într-un număr extins de anchete şi studii epidemiologice.

 În ciuda marilor progrese în domeniul sănătăţii orale a populaţiei la nivel

mondial, problemele privind sănătatea orală rămân în continuare importante

în multe comunităţi din întreaga lume - în special în rândul grupurilor

defavorizate din ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare.

 Cu ocazia Zilei Mondiale a sănătăţii orale, Federaţia Dentară Internaţională

îndeamnă toate părţile interesate să recunoască şi să sublinieze importanţa

sănătăţii orale pentru o societate sănătoasă.



Afecţiunile orale

• Cariile dentare şi boala peridontală reprezintă la ora actuală cele mai

frecvente boli infecţioase în întreaga lume.

• Larga răspândire a acestor boli este în strânsă corelaţie cu stilul de viaţă

şi în special cu un consum crescut de zahăr, alcool şi tutun dar şi cu o

igienă orală deficitară

• În plus, afecţiunile orale depind în mod semnificativ şi de atitudinea

faţă de starea de sănătate. Acest lucru este la rândul său strâns legat de

factorii socio-economici, cum ar fi educaţiaşi veniturile.

• Afecţiunile dentare au drept consecinţă durerea şi suferinţa dar şi

absenteismul de la locul de muncă şi şcoală iar netratate afectează

serios calitatea vieţii unei persoane.



Istoric al Zilei Mondiale a Sănătăţii Orale

 a fost adoptată de Adunarea Generală a Federaţiei Dentare

Internaţionale, reprezentată de mai mult de un milion de dentişti şi

chirurgi buco-maxilo-faciali din întreaga lume, pe 26 octombrie 2007;

 a fost celebrată pentru prima dată pe 12 septembrie 2008;

 a fost aleasă şi sărbătorită iniţial pe 12 septembrie:

 în onoarea fondatorului Federaţiei Dentare Internaţionale, Dr. Charles Godon,

care s-a născut pe 12 septembrie 1854 şi

 pentru a celebra totodată aniversarea Conferinţei Internaţionale a Organizaţiei

Mondiale a Sănătăţii pentru Îngrijirile Primare de Sănătate de la Alma Ata,

Kazakhstan, care a avut loc pe 6-12 septembrie 1978

•Mai târziu, din motive practice, legate de posibilităţile de planificare şi
organizare a campaniilor, Federaţia Dentară Internaţională a modificat data
la care se sărbătoreşte Ziua Mondială a Sănătăţii Orale, aceasta fiind acum
20 martie.



În anul 2012, s-a desfăşurat campania Familia mea are dinţi
sănătoşi!, la care au participat 17 judeţe.

Campanii prilejuite de Ziua Mondială a Sănătăţii 

Orale în România

Promotorii campaniilor au fost: Ministerul Sănătăţii, INSP, CNEPSS şi 

CRSP Iaşi.

La derularea campaniilor au participat Direcţii de Sănătate Publică, 

Inspectorate Şcolare judeţene, Cabinete medicale şcolare şi de familie, 

primării, asociaţii ale medicilor dentişti, cabinete stomatologice, mass media 

locală (presa scrisă, radio şi tv) 

În anul 2014, s-a desfăşurat campania Ai grijă de dinţii tăi!, la care au 

participat 10 judeţe.

În anul 2011, s-a desfăşurat campania Obiceiuri sănătoase pentru 
dinţi sănătoşi, la care au participat 22 de judeţe şi municipiul Bucureşti.
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Campanii prilejuite de Ziua Mondială 

a Sănătăţii Orale în România – aspecte din timpul desfăşurării 

campaniilor



Campania 2015: scop şi obiective

 Sensibilizarea populaţiei cu privire la sănătatea orală  şi a 
factorilor de risc 

 Îmbunătăţirea utilizării măsurilor eficiente de prevenţie, atât
la nivel individual cât şi la nivelul comunităţii

 Încurajarea tuturor membrilor asociaţiilor, guvernelor,
organizaţiilor neguvernamentale, mass-mediei şi altor entităţi să
folosească ocazia oferită de Ziua Mondială a Sănătăţii Orale de a
organiza activităţi la nivel comunitar, naţional, regional şi global,
pentru îmbunătăţirea sănătăţii orale.


