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Egészségügyi ellátások 

még a fogantatás előtti időszaktól kezdődően biztosítson egészséges életkezdést babájának! 

A születési arány Romániában a 2019. évben 

 

2500 gr-nál kisebb súlyú élve-születések százalékos dinamikája 100 

élve-születésre RO vs EU, 2006-2015 

 

Korai újszülöttkori halálozás (0-6 nap) 1000 élve-születésre nemenként 

Romániában, 2010-2019 

 
Adatok forrása: A Lakosság Egészségügyi Állapotának Országos Jelentése, 2019 
A nemek szerinti megoszlás rámutat arra, hogy a korai újszülöttkori (perinatális) 

halálozás (0–6 nap) ugyanazt a csökkenő tendenciát követte 2010 -től 2019 -ig, a 

férfiaknál magasabb értékek kerülve jegyzésre. 

 

Adatok forrása: European Core Health Indicators 
A 2010–2019 közötti időszakban a csecsemőhalandóság tendenciája az EU-ban viszonylag 

állandó értékeket mutatott (4 ‰ 2010-ben, 3,7 ‰ 2014-ben, 3,6 ‰ 2017-ben), míg 

Romániában a mutató jelentős fokozatos csökkenést mutatott, hazánk 2018 -ban a 

legjelentősebb csökkenést jegyezve, 6‰ értékkel. az EU 3,5 ‰ átlagához képest. 

Adatok forrása: European Core Health Indicators 
 Romániában a születési arány az EU-átlaghoz közeli volt, a 2015–2019 közötti időszakban 

folyamatosan magasabb értékeket jegyezve (10‰ felett), az EU átlagához képest, ahol a 

mutató folyamatosan csökkent (a 2016-os 10,1 % -ról 9,5 % -ra 2019 -ben). 2020 -ban 

Romániában 9,2 ‰ születési arányt jegyeztek, az EU -ra vonatkozóan nem állnak 

rendelkezésre adatok. 

Adatok forrása : Eurostat 
Ami az elhalálozást (1-6 nap) illeti, ez 2011 és 2018 között számos ingadozást tapasztalt, 

Romániában 2013-ban jelentős növekedést (30,64 ‰) mutatva az EU- átlaghoz képest 

(22,79 ‰), a különbség jelentősen csökkenve 2016-ban, amikor Románia lényegesen 

alacsonyabb értékeket (24,66 ‰) mutatott az EU-átlaghoz képest (21.58‰). 

Anyai elhalálozás 1000 élve-születettre Romániában vs EU átlag 

 

Adatok  forrása : Health for all explorer 
A mutató értékeinek dinamikája a 2006–2015 közötti időszakban 

nagymértékű ingadozást mutat az anyai halálozási változásának 

tendenciájában Romániában, az értékek jelentősen meghaladják az EU-

átlagot. 

Adatok forrása: A Lakosság Egészségügyi Állapotának Országos Jelentése, 2019 
Területi profilban a legalacsonyabb születési arány Caraș - Szeverin megyében (6,5 

élveszületett ‰ lakos) és a legmagasabb Ilfov megyében (10,5 élveszületett ‰ 

lakos) volt. 

Anyai elhalálozás a terhesség, a szülés és a szülés után szövődmények 

által Romániában, a 2010-2019 közötti időszakban 

 
Adatok forrása: A Lakosság Egészségügyi Állapotának Országos Jelentése, 2019 
Az anyai elhalálozási arány 2019 -ben 0,11 volt 1000 élve-születésre, alacsonyabb, 

mint 2010 -ben, ami 0,24 ‰ élveszületés volt. A 2010-2019 közötti időszakban 

megnövekedett értékeket jegyeztek a 2010. évben (0,24 ‰ élveszületés) és a 2011. 

évben (0,25 ‰ élve-születés), amelyek különböző értékeket mutattak a két 

összetevő tekintetében: szülészeti kockázat - közvetlen okok és abortusz. 

Adatok forrása: European Core Health Indicators 
A 2500 g-nál kisebb súlyú élve-születések százalékos arányának dinamikája a 

2006–2015 közötti időszakban mind Romániában, mind az EU-ban állandó 

fejlődést mutatott, a hazánkban jegyzett átlag valamivel magasabb, mint az 

EU-ban.  



 


