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"Spune Aaaa! Acţionează acum pentru sănătatea ta orală!”

Ziua Mondială a Sănătăţii Orale – o iniţiativă a Federaţiei Internaţionale a Dentiştilor
(FDI) este sărbătorită anual pe data de 20 martie. Acţiunile desfăşurate cu acest prilej au ca
scop creşterea, la nivel global, a gradului de conştientizare a populaţiei privind importanţa
menţinerii unei stări optime a sănătăţii orale la orice vârstă.
Prima zi internaţională legată de Sănătatea Orală a fost celebrată încă din anul 1994, în
Anul Internaţional al Sănătăţii Orale.
Federaţia Internaţională a Dentiştilor (FDI), subliniază, prin sloganul de anul acesta
"Spune Aaaa! Acţionează acum pentru sănătatea ta orală!” importanţa efectuării
controalelor stomatologice periodice, alături de atenţia deosebită ce trebuie acordată, încă de
la vârste mici, igienei orale corecte şi alimentaţiei sănătoase.
În anul 2017, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, privind
asigurarea populaţiei cu personal medical, numărul medicilor dentişti a fost de 15653 - cu
4,8% mai puţini faţă de anul precedent. Dintre aceştia, 1619 lucrau în sectorul public și
14034 în sectorul privat.
În judeţul Mureş, în anul 2017 şi-au desfăşurat activitatea 488 medici dentişti faţă de
462 medici dentişti în anul 2016.
Celebrarea Zilei Mondiale a Sănătăţii Orale în judeţul nostru include următoarele
acţiuni:
- transmiterea materialelor informative în format electronic la Primăriile din judeţul Mureş,
care au angajaţi asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari, la Asociaţia de Medicină
Şcolară şi Medicilor de Familie din judeţ;
- instruirea asistentilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari, cu privire la
importanţa sănătăţii orale, în vederea diseminării informaţiilor în comunităţi, la şedinţa
lunară organizată de Direcţia de Sănătate Publică Mureş;
- activităţi de informare – educare în comunităţi derulate de asistenţii medicali comunitari
şi mediatorii sanitari în colaborare cu personalul de la Compartimentul de Promovare a
Sănătăţii;

- activităţi de informare –educare a preşcolarilor şi şcolarilor susţinute de medicii şcolari
si asistentele medicale din cabinetele medicale şcolare în colaborare cu personalul de la
Compartimentul de Promovare a Sănătăţii;
- sesiuni de informare a preşcolarilor şi şcolarilor din mediul rural şi urban din 17 unităţi de
învăţământ preuniversitar din judeţul Mureş despre importanţa sănătăţii orale şi a factorilor
de risc care pot afecta sănătatea orală, realizate de personalul de la Compartimentul de
Evaluare şi Promovare a Sănătăţii;
- distribuirea pliantelor multiplicate de Compartimentul Evaluare şi Promovare a Sănătăţii;
- amenajarea unei expoziţii cu materiale informative în holul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă Tg-Mureş;
- postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş a materialelor informative.
În România, la desfăşurarea campaniei de anul acesta participă activ, Ministerul
Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrele Regionale de Sănătate Publică,
Direcţiile de Sănătate Publică, inspectoratele şcolare şi medicii din reţeaua de medicină
şcolară precum şi medicii de familie.
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