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Afectiunile orale reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, având un cost social şi
economic considerabil. Neglijate şi netratate la timp, ele pot fi punctul de plecare a unor probleme grave
de sănătate a organismului.
În perioada 12 septembrie-15 octombrie 2010 se va desfăşura Campania de informare a
populaţiei privind sănătatea orala, avand mesajul: Dinti sanatosi pentru un organism sanatos, campanie
prilejuită de celebrarea Zilei Mondiale a Sănătăţii Orale, 12 septembrie 2010.
Scopul campaniei este îmbunătăţirea utilizării măsurilor eficiente de prevenţie, atât la nivel
individual cât şi la nivelul comunităţii, prin conştientizarea populaţiei generale cu privire la importanţa
sănătăţii orale şi a factorilor de risc care pot afecta sănătatea orală.
Obiectivele generale ale acestei campanii sunt:
 Creşterea numărului de persoane din grupul ţintă informate privind importanţa sănătăţii orale şi
riscurile neglijării acesteia;
 Creşterea numărului de persoane care adoptă comportamente sănătoase în vederea menţinerii
sănătăţii orale;
Realizarea acestor obiective va avea în vedere diseminarea de informaţii privind afecţiunile
orale şi factorii de risc care contribuie la producerea acestora şi transmiterea de recomandări pentru
populaţie în vederea menţinerii sănătăţii orale cu participarea unităţilor de învăţământ, cabinetelor de
medicină de familie, autorităţilor locale etc. atât în format tipărit cât şi în format electronic prin canale
multiple: e-mail
i reţelele sociale, website-ul DSP urilor, website-urile instituţiilor partenere , articole
în ziarele locale, reviste, etc.
 Parteneri ai acestei campanii vor fi:
 Inspectoratul şcolar, şcoli, licee, universităţi
 Direcţia judeţeană de asistenţă comunitară- asistenta copilului
 Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană
 Organizaţii neguvernamentale
 Mass - media

Contact ... ... ..., telefon ... ... ..., website ... ... ... etc.
Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră activ - veniţi cu noi!
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CAMPANIE DE INFORMARE A POPULAŢIEI
PRIVIND SĂNĂTATEA ORALĂ
12 – 15 octombrie 2010
DINŢI SĂNĂTOŞI
PENTRU UN ORGANISM SĂNĂTOS
DATE GENERALE - 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.
 Distribuţia şi severitatea bolilor orale variază între diferite părţi ale lumii dar şi în
cadrul aceleaşi regiuni sau ţări.
 Cariile dentare reprezintă o problemă majoră de sănătate orală în ţările
industrializate, afectând 60-90% dintre elevi şi marea majoritate a adulţilor şi au o
prevalenţă crescută în mai multe ţări din Asia şi America Latină, în timp ce
majoritatea ţărilor africane par să fie mai puţin afectate.
 Rolul semnificativ al factorilor socio-comportamentali şi de mediu în bolile orale este
evidenţiat într-un număr extins de anchete şi studii epidemiologice.
 Deşi cele mai multe afecţiuni orale sunt prevenibile ele sunt responsabile pentru un
mare procent al afecţiunilor cronice în întreaga lume.
 Afecţiunile dentare au drept consecinţă durerea şi suferinţa şi absenteismul de la locul
de muncă şi şcoală. De ex. numai în SUA adulţii angajaţi pierd mai mult de 164 de
milioane de ore lucru anual datorită bolilor dentare sau vizitelor la dentist. (U.S.
Surgeon General’s oral health report).
 Bolile periodontale şi ale gingiilor au fost asociate cu complicaţii ale sarcinii, diabet
zaharat şi alte boli sistemice. Cariile dentare netratate afectează serios calitatea vieţii
unei persoane.

Istoric al Zilei Mondiale a Sănătăţii Orale
 a fost adoptată de Adunarea Generală a Federaţiei Dentare Internaţionale, pe 26
octombrie 2007, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
 a fost celebrată pentru prima dată pe 12 septembrie 2008;
 12 septembrie a fost aleasă să coincidă cu zilele mondiale ale sănătăţii orale pentru a
onora pe fondatorul Federaţiei Dentare Internaţionale, Dr. Charles Godon, care s-a
născut pe 12 septembrie 1854 şi celebra totodată aniversarea conferinţei
Internaţionale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Îngrijirile Primare de
Sănătate de la Alma Ata, Kazakhstan, 12 septembrie 1854

În perioada 12 septembrie-15 octombrie 2010 se va desfăşura Campania de informare a
populaţiei privind sănătatea orala, avand mesajul: Dinti sanatosi pentru un organism sanatos,
campanie prilejuită de celebrarea Zilei Mondiale a Sănătăţii Orale, 12 septembrie 2010.
SCOPUL CAMPANIEI : Îmbunătăţirea utilizării măsurilor eficiente de prevenţie, atât la nivel
individual cât şi la nivelul comunităţii, prin conştientizarea populaţiei generale cu privire la
importanţa sănătăţii orale şi a factorilor de risc care pot afecta sănătatea orală
OBIECTIVE GENERALE:
 Creşterea numărului de persoane din grupul ţintă informate privind importanţa sănătăţii
orale şi riscurile neglijării acesteia;
 Creşterea numărului de persoane care adoptă comportamente sănătoase în vederea
menţinerii sănătăţii orale;
OBIECTIVE SPECIFICE:
Diseminarea de informaţii privind afecţiunile orale şi factorii de risc care contribuie la
producerea acestora
Transmiterea de recomandări pentru populaţie în vederea menţinerii sănătăţii orale (
cabinete de medicina de familie, articole in presa, etc) )
ACTIVITĂŢI CE VOR FI DERULATE
1. Desfăşurarea unor activităţi de informare, educare, comunicare în vederea formării unor
deprinderi de igienă orală in unitati de invatamant - la solicitarea acestora
2. Transmiterea in format electronicde informaţii referitoare la importanţa sănătăţii orale,
factori de risc implicaţi în afecţiunile orale, modalităţi de prevenire a afecţiunilor orale, igiena
orală corectă către: unităţi de învăţământ (gradinite, scoli), cabinete de medicina de familie, etc.
3. Organizare de diverse competitii -ex: desene- cabinete scolare stomatologice ( copiii cls. IIV)
4. Colaborarea cu autoritatile locale ( primaria capitalei, inspectoratul scolar general, colegiul
medicilor – asociatia medicilor de familie, etc)
REZULTATE ASTEPTATE:
*Creşterea numărului de persoane informate cu privire la importanţa sănătăţii orale şi
factorii de risc
* Creşterea numărului de persoane care adoptă măsurile corecte de igienă orală şi
comportamente sănătoase în vederea prevenirii afecţiunilor orale

