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Direcţia de Sănătate Publică  Vaslui  
Compartimentul de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii  
 

CAMPANIE DE INFORMARE A POPULATIEI PRIVIND 
SANATATEA ORALA 

 
 

În perioada 12-30 septembrie 2012 , Direcţia de Sănătate Publică Vaslui , prin  
Compartimentul de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii , va derula  Campania de informare a populaţiei 
privind sănătatea orală, avănd ca slogan Familia mea are dinţi sănătoşi ! , campanie prilejuită de 
celebrarea Zilei Mondiale a Sănătăţii Orale , pe data de 12 septembrie 2012. 

Scopul campaniei, vizează  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 . Campania se adresează 
populaţiei generale şi în special : părinţilor, gravidelor , cadrelor didactice , copiilor şi tinerilor . 

Afecţiunile orale ( ale cavitaţii bucale )  reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, 
având un cost social şi economic considerabil  . Cariile dentare, boala periodontală , pierderea dinţilor , 
leziunile mucoasei orale , cancerul orofaringian , manifestările orale ale HIV/SIDA , stomatita ulcerativă 
necrozantă sau traumatismele orodentale  , au un impact major asupra indivizilor şi societăţii în termeni 
economici şi de reducere a calităţii vieţii . 

Neglijate şi netratate la timp, pot fi punctul de plecare a unor probleme grave de sănătate a 
organismului ; unele microorganisme  , cum ar fi : streptococcii , Helicobacter pylori, prezente din 
abundenţă la nivelul cavităţii bucale , în cazul inflamaţiilor , pot ajunge în fluxul sangvin şi pot provoca : 

   - tromboză, infarct miocardic sau accident vascular cerebral; 
  -  meningită cronică, abces cerebral; 
  - afecţiuni ale pielii; 
  -  complicaţii ale sarcinii; 
  -  ulcer gastric; 
  -  dureri articulare.  
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Factorii de risc ai afecţiunilor orale sunt : 
 

• IGIENA ORALĂ DEFICITARĂ şi lipsa vizitelor regulate la medicul dentist  , se asociază cu 
afecţiuni gingivale şi carii dentare. 

• DIETA bogată în zahăr şi grăsimi şi săracă în fibre, vitamine şi minerale esenţiale , se asociază cu 
carii dentare şi pierderea prematură a dinţilor. 

• FUMATUL este implicat în numeroase afecţiuni incluzând cancerul oro-faringian, afecţiuni 
periodontale şi a altor ţesuturi din cavitatea bucală, pierderea dinţilor. 

• CONSUMUL EXCESIV DE ALCOOL creşte riscul apariţiei cancerului cavităţii bucale.  
 Alcoolul este un factor de risc major pentru numeroase probleme sociale şi violenţa fizică , care 
adesea conduc la fracturi ale oaselor feţei sau dinţilor. 

• NEFOLOSIREA ECHIPAMENTELOR DE PROTECŢIE adecvată în timpul practicării 
anumitor sporturi sau a utilizării vehiculelor cu motor , poate fi cauza unor traumatisme faciale. 

 
Măsurile de prevenire sunt :  
 
  Scăderea consumului de zahăr din alimentaţie 
 Nutriţie echilibrată 
 Consum de fructe şi legume 
 Renunţarea la fumat 
 Descurajarea copiilor şi tinerilor de a fuma 
 Reducerea consumului de alcool 
 Asigurarea unui nivel scăzut, dar constant de fluor în cavitatea bucală. Fluorul poate fi obţinut din 

apa de băut, sare, lapte, apă de gură sau pastă de dinţi  fluorizată precum şi prin aplicarea 
profesională de fluor de catre medicul dentist  

 Igienă orală corectă 
 Vizite regulate (cel puţin două pe an) la medicul dentist 
 Asigurarea accesului la apă curată de băut pentru o igienă generală mai bună şi o igienă orală 

corespunzătoare 
 Folosirea efectivă a echipamentelor de protecţie adecvate în cazul practicării anumitor sporturi sau 

a utilizării vehiculelor 
 Educaţia părinţilor privind sănătatea orală în timpul sarcinii şi vârsta pentru prima vizită la 

medicul dentist 
 Încurajarea părinţilor de a se spăla pe dinţi împreună cu copiii lor pentru formarea unor deprinderi 

corecte de la o vârstă fragedă.  
 Prevenirea cancerului cavităţii orale şi a leziunilor pre-canceroase prin implicarea specialiştilor în 

sănătate dentară în realizarea acţiunilor de screening, diagnostic precoce, intervenţii adecvate în 
cazul prezenţei unor factori de risc ,  cum ar fi fumatul sau consumul excesiv de alcool 
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