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TEMA CAMPANIEI

Campanie care aduce în atenția publică problematica sănătății

orale pentru copiii preșcolari și aspecte cu privire la:

➢formarea unor deprinderi sănătoase de igienă orală;

➢încurajarea tratamentului precoce al potenţialelor probleme 

dentare.

Informarea copiilor cu privire la importanța păstrării sănătății 

orale și a metodelor de prevenire a afecțiunilor oro-dentare.

SCOPUL CAMPANIEI



SLOGANUL CAMPANIEI 

Cu un zâmbet mai aproape de sănătate!

PERIOADA DE DERULARE A CAMPANIEI

1 -31 martie 2023



OBIECTIVE GENERALE 

➢Creşterea numărului de copii informați pentru a adopta

comportamente sănătoase în vederea menţinerii sănătăţii

orale;

➢ Încurajarea tratamentului precoce al potenţialelor

probleme dentare, pentru a evita îngrijirile tardive, mai

dificile şi mai costisitoare.



MESAJELE CAMPANIEI
(destinate copiilor)

▪ Fii  mândru de zâmbetul tău!

▪ Spală-te pe dinți de 2 ori pe zi! 

▪ Periază-te minim 2 minute! 

▪ Mergi la mediul stomatolog de minim 2 ori pe an!

▪ Cu obiceiuri sănătoase îți păstrezi dinţii sănătoşi!

▪ Folosește o pastă de dinți cu fluor și o periuță cu peri moi.

▪ Nu uita să periezi pe toate părțile dinților: interior, exterior și suprafețele pe care mesteci.

▪ Scuipă pasta de dinți, dar nu clăti cu apă imediat după periaj. Aceasta poate îndepărta

fluorul, care ajută la protejarea dinților.

▪ Nu mânca niciodată după ce ți-ai periat dinții, seara. Este foarte important să te culci cu 

gura curată.

▪ Băuturile cu zahăr și snacks-urile nesănătoase îți pot caria dinții, dacă le consumi prea

des!

▪ Medicul stomatolog te ajută să-ți menții dinții sănătoși și curați!

▪ O gură sănătoasă ajută la protejarea întregului corp!



Conform raportului realizat de Organizația Mondială a Sănătății, din 2019, cariile

dentare netratate la dinții permanenți reprezintă cea mai frecventă afecțiune medicală.

Cariile pot reprezenta o problemă atât pentru copii, cât și pentru adolescenți sau

adulți.

Bolile orale, deși pot fi prevenite în mare măsură, afectează oamenii pe tot

parcursul vieții lor, provocând durere sau disconfort.

Caria reprezintă distrugerea smalțului - stratul dur, extern, al dintelui.

Placa reprezintă o peliculă aderentă ce conține bacterii și se formează în mod

constant pe dinți. Când sunt consumate alimente care conțin zahăr, bacteriile din placă

produc acizi care atacă smalțul dinților. Aderența plăcii menține acești acizi în contact

cu dinții și, în timp, smalțul se poate descompune. Acesta este momentul în care se pot

forma cavități.

Cavitățile sunt mai frecvente în rândul copiilor.



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.

IGIENA ORALĂ DEFICITARĂ şi lipsa vizitelor regulate la medicul dentist se asociază cu afecţiuni

gingivale şi carii dentare.

FACTORII DE RISC 



CARIA DENTARĂ

Caria dentară este o afecţiune care apare atunci când germenii patogeni se înmulţesc în 

cavitatea bucală conducând la apariţia plăcii bacteriene. Aceasta se formează pe dinţi şi

gingii, hrănindu-se cu zaharurile din alimentele sau din băuturile pe care le consumăm, 

fenomen în urma căruia se produc acizi. Aceşti acizi pot distruge smalţul dentar ducând la 

apariţia unor cavităţi numite carii dentare. 

Ați putea avea carii dacă prezentați unul din următoarele semne:

► Alimentele rămân frecvent “prinse” în spaţiile interdentare

► Disconfort sau durere la nivelul gurii

► Dificultăţi în a mânca anumite alimente

► Sensibilitate la alimente fierbinţi, reci sau chiar dulci

► Respiraţie urât mirositoare

► Pete pe dinți, la început albe, apoi închise la culoare 

RECUNOAȘTEȚI AFECȚIUNILE ORALE



CARIA DENTARĂ:

• Împiedică mestecarea corectă a alimentelor, favorizând

unele boli ale stomacului și ale intestinului.

• Provoacă dureri foarte greu de suportat, care se resimt

și în ureche, în ochi, spre gât, în tot capul.

• Duc la formarea unor mici pungi cu puroi (abcese), la

rădăcina dintelui sau la nivelul gingiei, cauze ale

îmbolnăvirilor inimii și încheieturilor.

• Afectează dezvoltarea fizică și neuropsihică, scad

puterea de muncă, provoacă stări de nervozitate,

tulburări ale somnului, dureri de cap, ceea ce duce la

rezultate slabe la învățătură.

Netratate, cariile dentare pot cauza dureri, infecții sau 

pierderea dinților. 









AFECŢIUNILE GINGIVALE

Afecțiunile gingivale reprezintă inflamații ale gingiilor care, în stadiile

incipiente, se prezintă ca o gingivită și pot progresa până la boală parodontală

(stadiul avansat) ce distruge țesuturile gingivale și osoase.

Boala parodontală poate avea consecințe grave cum ar fi probleme

de mestecat, vorbit și pierderea dinților, cu un impact imens asupra stării de

bine și calității vieții. Spre deosebire de gingivită, distrugerile cauzate de boala

parodontală sunt ireversibile și permanente.

Ați putea suferi de afecțiuni gingivale dacă prezentați unul din

următoarele semne:

► Gingii roşii şi inflamate care sângerează uşor

(ex. în timpul periajului sau clătirii dinţilor)

► Gingii îndepărtate de dinţi

► Respiraţie urât mirositoare

► Puroi între dinţi şi gingii

► Dinţi care cad sau sunt mobili



SFATURI UTILE

Bolile orale, deși pot fi prevenite în mare măsură, afectează oamenii pe tot

parcursul vieții lor, provocând durere sau discomfort. Puteți ajuta la prevenirea

cariilor dentare urmând aceste sfaturi:

✓ Spălați-vă pe dinți de două ori pe zi, dimineața și seara;

✓ Folosiți pastă de dinți cu fluor (utilizați pasta de dinți adecvată vârstei);

✓ Periați-vă dinții minim două minute;

✓ Nu uitați să periați pe toate părțile dinților: interior, exterior și suprafețele pe care

mestecați;

✓ Mesele trebuie să fie nutritive și echilibrate;

✓ Evitați gustările care conțin zahăr adăugat;

✓ Nu mâncați niciodată după ce v-ați periat dinții seara. Este foarte important să

vă culcați cu gura curată.

✓ Vizitați medicul stomatolog de două ori pe an și întrebați-l despre metodele de 

prevenție a afecțiunilor oro-dentare.





Cazuri nou diagnosticate de cancer de buză și cavitate bucală,
în judeţul Hunedoara

Cancer

cavitate bucală

2021 2020 2019 2018 2017 2016

49 44 34 41 1 2

Cancer buză 6 1 5 5 3 5



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
Compartiment Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate

DIRECTOR EXECUTIV, MEDIC ȘEF DEPARTAMENT S.S.P.,
Jr. Băda Delia Dr. Birău Cecilia

COORDONATOR C.E.P.S.E.S.,
Dr. Roșca Daniela


	Slide 1 
	TEMA CAMPANIEI 
	SLOGANUL CAMPANIEI 
	OBIECTIVE GENERALE 
	MESAJELE CAMPANIEI  (destinate copiilor)
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 



