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 30 millió személy látássérült vagy vak 

 2.8. millió személy vak 

 27,2 millió személy látássérült 

 70 millió személynek van korai stádiumban lévő 
látáskárosodása 

 az >50 év feletti személyek 80%-ának van problémája a 
távollátással 

 az >50 év feletti személyek 67%-ának van problémája a 
közellátással (presbyopia). 

Románia 
A 2010-2020 közötti időszakban a szemészeti osztályok ágyai 

számának csökkenése figyelhető meg 1782 (2010) ágyról (1572) 
ágyra. 

 

3. Ábra Kórházi ágyak száma, szemészeti szakirány, 2010-2020 

Adatok forrása: Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 2020 
 Románia 

A 2010-2020 közötti időszakban az egy lakosra jutó szemészeti 
konzultációk és kezelések száma 0,08-ról (2010) 0,03-ra (2020) csökkent. 

1. Ábra – Konzultációk és kezelés – szemészeti szakirány/lakos 

 

 

 



Romániában a  2010-2020 közötti időszakban 

Adatok forrása: Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 2020 
4. Ábra A hazabocsátások száma 

(folyamatos kórházi ellátás) 
szembetegséggel, a romániai 
egészségügyi egységekben 

(állami szektor + magánszektor) 
végezve  

Adatok forrása: Országos Közegészségügyi 
Intézet - Országos Közegészségügyi Statisztikai 
és Informatikai Központ -2021 

5. Ábra A kórházi ellátás átlagos 
időtartama napokban a 

szemészeti osztályokon a 2020. 
évben 

Adatok forrása: Egészségügyi Statisztikai 

Évkönyv 2020 
 

 

 Minden 6 személy közül 1 (3 388 479) rendelkezik 
látásromlással. Ezek közül 59 000 személy volt vak. A 
látásvesztés bruttó előfordulási gyakorisága: 17,8%. 

 12 001 beteg került diagnosztizálásra glaukómával 

 3750 beteg került diagnosztizálásra vaksággal és 
látásvesztéssel 

 152 846 beteg került diagnosztizálásra diabéteszes 
retinopátiával 

 1762  beteg került diagnosztizálásra szembetegséggel 
Adatok forrása: Országos Közegészségügyi Intézet - Országos 
Közegészségügyi Statisztikai és Informatikai Központ -2021 

56.1% 31.8% 12.1% 
  Akkor megyek, amikor úgy érzem, baj van a látásommal 
  Időszakosan megyek a saját biztonságom érdekében 
  Soha nem voltam 

2. Ábra Szemészeti konzultáción való részvétel, Románia 

Adatok forrása: Országos Közegészségügyi Intézet tanulmánya, 2022, 1147 személlyel végezve 
 

Az Egészségügyi Minisztérium egészségértékelési és népszerűsítési és egészségnevelési Alprogramja keretében megvalósított anyag. Ingyenes szétosztásra. 
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