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„Cu un zâmbet mai aproape de sănătate!” 
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În luna martie, Ministerul Sănătății finanțează și organizează campania„Cu un zâmbet 

mai aproape de sănătate!”,campanie  care aduce în atenția publică problematica sănătății orale 

pentru elevii din clasele 0-4 și are ca obiective creşterea numărului de persoane din grupul ţintă 

informate privind importanţasănătăţii orale şi riscurile neglijării acesteia;  

 Creşterea numărului de elevi informați pentru a adopta comportamente 

sănătoaseînvedereamenţineriisănătăţii orale;  

 Formareaunordeprinderisănătoaseşiîncurajareatratamentuluiprecoce al 

potenţialelorproblemedentare, pentru a evitaîngrijirile tardive, mai dificile şi mai costisitoare. 

     Pe data de 20 martie se celebrează Ziua Mondială a Sănătăţii Orale – o iniţiativă a Federaţiei 

Internaţionale a Dentiştilor (FDI,  sărbătorită anual. Conform OMS, 90% din populaţia lumii suferă 

în cursul vieţii de afecţiuni orale şi multe dintre acestea pot fi evitate prin programe de prevenţie, 

diagnostic şi tratament, finanţate de guvern, asociaţii şi societăţi de promovare a sănătăţii. Ziua 

Mondială a Sănătăţii Orale  aduce in atenția opiniei publice și a profesioniștilor aceste probeleme și 

promovează intervenții eficiente. 

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. 

Ultimulstudiucu 4592 de respondențiefectuatînRomânia de specialiștii  INSPreferitor la 

evaluarea practicilor privind menținerea sănătății orale arată că în ceea ce 

priveștefrecvențaspălăriizilnicepedinți18 % dintreparticipanți se spală de mai puțin de 

douăoripezipedinți, 33,7 % se spală mai puțin de două minute pedințișidoar 33,6 % după ce 

mănâncăîn maximum 15 minute.  Numai70,2 % din respondenți au fostinstruiți cu privire la 

tehnicacorectă de periaj al dințilorșidoar28,2 %îșischimbălunarperiuța de dinți. Referitorla 

mijoaceleutilizate pentru asigurareaigieneiorale: 1,9 % nu utilizeazăpastă de dinți, doar 57,3 % 

utilizează o pastă de dinți cu fluor, 24, 7 %  folosescdoarperiuța de dinți,  55,6 %   folosescapa de 

gurăși 29, 5 % ațainterdentară. Un procentrelativ mare, 48, 7 % utilizeazăguma de mestecat ca mijloc 

de asigurare a igienei orale iar 24,9 %  folosescscobitori. Înceea ce priveștestarea de 

sănătateoralădoar 27,6 % dintreparticipanții la studiu au afirmatcăînultimul an nu au avutnici un 

disconfort la niveluldințilorșidoar 15, 9 % se duc de douăoripe an la control la mediculstomatolog.   

Referitor la consumul de produseîndulcite, alcool șifumat: doar 50,4 % dintrerespondenți nu 

consumăzilnicdulciuri, 53,4 % nu consumăzilnicbăuturiacidulateîndulciteși 61, 3 % nu 

consumădelocbăuturialcoolice.20,1 % dintreparticipanții la studiufumează.  

Campania IEC  este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate 

Publică , iar la nivel judeţean, coordonarea este asigurată de Compartimentul de Evaluare și 

Promovare a Sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt.   

 


