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ROMÁNIÁBAN: 
Az orális egészségi szabályokat betartó 
és legalább naponta kétszer fogat mosó 

kamaszok hányada (2006-2018) 
 

A kamaszok által az orális egészségre 
szánt figyelemre vonatkozó fejlődés a 
2006-2018 időszakban a naponta kétszer 
fogatmosó személyek számának növelését 
mutatja, a hányad nagyobb lévén a lányok 
esetében, 55,2%-ról 60,3%-ra való 
növekedést mutatva, mint a fiúk esetében 
(37,8%-ról 44,5%-ra). 

Az orális egészségre vonatkozó magatartások 
értékelési tanulmánya, INSP 2020 

 
70% több, mint 20 természetes foggal rendelkezik 
25% részleges fogprotézissel rendelkezik 
93% naponta 2-szer vagy többször mos fogat 
68% legalább 2 percig mos fogat 
52% evés után mos fogat (18% legfeljebb 15 
percen belül és 34% több, mint 15 percen belül) 
70% kiképzésre került a helyes fogmosás 
technikáját illetően 
58% 3 havonta vagy gyakrabban cserél fogkefét 
98% fogkrémet használ a fogmosáshoz 
57% fluoridos fogkrémet használ 
71% fogproblémával szembesült az elmúlt évben 
 

A fogorvosok megosztása Romániában, 
lakóterületi környezetek szerint 

 
Vidéki környezet 12% 
Városi környezet 88% 
 
Forrás: Országos Statisztikai Intézet (INS) 
2018 
 

A fogorvosok megosztása Romániában, 
lakóterületi környezetek szerint 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Fogászati rendelések 
és kezelések száma 

716.8 366.9 500.4 610.9 483.1 

Egy főre eső 
rendelések és 

kezelések száma 

0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 

Forrás: Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 
2018 

Kamaszok, akik naponta kétszer 
mosnak fogat (a megkérdezett személy 
számának %-a, (Forrás: kutatás HBSC 

2018) 
A kamaszok által az orális egészségre 
szánt figyelemre vonatkozó fejlődés a 
2006-2018 időszakban a naponta kétszer 
fogatmosó személyek számának növelését 
mutatja, a hányad nagyobb lévén a lányok 
esetében, 55,2%-ról 60,3%-ra való 
növekedést mutatva, mint a fiúk esetében 
(37,8%-ról 44,5%-ra). 

Az orális egészség kockázatokkal rendelkező 
magatartásai 
46% naponta legalább egyszer fogyaszt 
édességeket 
27% naponta egyszer (19,2%) vagy többször 
(13%) fogyaszt édességeket az étkezések között 
22% naponta fogyaszt édesített italokat vagy 
üdítőket (9% naponta egyszer és 13% naponta 
többször) 
20% naponta dohányzik 
18% nem látogatta meg a fogorvost az elmúlt 5 
évben 

 Az aktív egészségügyi dolgozók száma / 
100 000 fő, az Európai Unió egyes 

államaiban, a 2016. évben 
 

Forrás: Országos Egészségügyi Intézet,2016 



A válaszadók megoszlása a fogorvosnál 
tett utolsó látogatás óta eltelt idő 

függvényében, 18-64 év, Románia, 2017 

Mikor volt utoljára fogorvosnál? % 

6 hónapja 37% 

Az elmúlt 6-12 hónapban 21% 

Az elmúlt 1-5 évben 25% 

Több, mint 5 éve 18% 

Forrás: http://insp.gov.ro/sites/cnepps/wp-
content/uploads/2017/COMPSAN2.pdf. 

A fogászati szolgáltatásokra szánt költségekre 
vonatkozó adatok Romániában 

Az orális egészségre szánt PIB becsült 
hányada különböző európai államokban 

Az Európai Unió többi országával 
összehasonlítva, Romániában, a 2016. évben, 

átlagban 1198 főre jutott egy fogorvos 

 

Forrás: Az Európai Platform Jelentése Egy Jobb 
Orális Egészségért – 2012 
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Az Egészségügyi Minisztérium egészségértékelési és népszerűsítési és egészségnevelési Alprogramja 
keretében megvalósított anyag – ingyenes szétosztásra. 
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