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Rezumat: Calitatea vieţii unui individ este influențată de starea de sănătate a acestuia, care se află la 
rândul său în interrelație cu alte dimensiuni ale calitaţii vieţii, cum sunt: venitul, condițiile de locuit, 
stilul de viaţă, nivelul de educaţie, gradul de dezvoltare al serviciilor medicale, sănătatea mediului 
ambiant etc. În acest concept de sănătate generală este inclus și acela de sănătate oro-dentară, care se 
referă în esență la menţinerea integrităţii şi sănătăţii tuturor componentelor aparatului dento – maxilar. 
Potrivit unor studii de specialitate, caria dentară reprezintă  cea mai frecventă afecțiune din lume: 
„cariile reprezintă una din problemele majore ale sistemului de sănătate din lume” (Frank Muller, 
Universitatea Saar, Germania ). Studiul de față îşi propune să evidenţieze principalele aspecte ale stării 
de sănătate oro-dentare la populaţia judeţului Sibiu, comparând patologia orală din mediile urban și 
rural. 
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Abstract: Quality of life of an individual is influenced by its health status, which in turn is interrelated 
with other dimensions of quality of life, such as income, housing, lifestyle, education, the development of 
services health, environmental health etc. Within the concept of general health, there is also included the 
orodental health, which refers essentially to maintain the integrity and health of all components of the 
dentomaxillary system. According to some studies, tooth decay is the most common disease in the world: 
“tooth decay is one of the major problems of the health system in the world” (Frank Muller, University 
of Saarland, Germany). This study aims at highlighting the main aspects of orodental health in Sibiu 
county population, comparing the oral pathology in the urban and rural areas. 
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INTRODUCERE 
Conform definiției Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

adoptate în ultimii 30 de ani, starea de sănătate nu înseamnă 
doar absența bolii sau a handicapului, ci o stare de bine fizică 
mentală și socială. Absenţa stării de sănătate este sincronă cu 
apariţia bolii. Odată cu apariţia bolii apar o serie de ameninţări 
la adresa integrităţii şi / sau a capacităţii fizice a individului, 
care pot duce până la decesul acestuia, în funcţie de gravitatea 
bolii. 
 Conceptul de sănătate oro-dentară nu înseamnă numai 
dinți sănătoşi, ci se referă la toate componentele aparatului dento 
- maxilar, în interacţiune complexă. Sănătatea orală afectează 
numeroase activităţi zilnice: preferinţele alimentare, masticaţia, 
deglutiţia, fonaţia, fizionomia, somnul, expresivitatea facială şi 
chiar respectul de sine. Astfel, în multe situaţii, starea de 
sănătate orală indică starea de sănătate generală a organismului. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
 Lucrarea de față a fost posibilă prin colaborarea cu o 

echipă formată dintr-un medic dentist din municipiul Sibiu și o 
studentă de la secția Medicină Dentară,  anul VI , Facultatea de 
Medicină „Victor Papilian”, Sibiu. 

 Ca metodă de lucru am utilizat studiul de tip 
transversal efectuat în perioada 01.01.2013 – 01.06.2013, pe un 
lot format din 60 de pacienţi selectați aleator din mediile rural şi 
urban ale județului Sibiu. Ca instrument de lucru s-a utilizat 
examenul clinic al pacienților urmat de completarea unei fişe 
stomatologice de cercetare. Fișele au urmărit evidențierea 
următoarelor aspecte:  

• starea dentiţiei : existenţa proceselor carioase şi a semnelor 
de boală parodontală; 

• corectitudinea tratamentelor deja efectuate: obturaţii sau 
lucrări protetice;  

• existenţa resturilor radiculare sau a edentaţiilor.  
Ultima parte a fişei conţine întrebări legate de igiena 

orală: 
• frecvenţa periajului dentar; 
• mijloace auxiliare de igienă şi profilaxie folosite; 
• aprecierea stării de igienă orală  în momentul consultului.  

Pe baza fișelor individuale am prelucrat statistic datele 
referitoare la starea de sănătate oro-dentară a subiecților, 
incluzând și calculul indicelui ICORA (dinți indemni, cariați, 
obturați, restaurați și absenți). 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Pacienții luați în studiu provin din ambele medii 

geografice, în pondere ușor crescută din mediul urban, 52%, față 
de mediul rural, 48%. În ceea ce priveşte distribuţia pacienţilor 
pe sexe, lotul investigat are o pondere a sexului feminin mai 
mare cu aproximativ 10% decât sexul masculin. Subiecții 
analizați au vârsta cuprinsă între 18-75 ani, aparținând tuturor 
categoriilor sociale.  
 Niveul de instruire variază, de la ciclul gimnazial sau 
școala profesională în special pentru persoanele din mediul 
rural, până la studii liceale sau superioare, preponderent în 
mediul urban. 
 Distribuţia pacienţilor în funcţie de motivul prezentării 
la medic arată o pondere ridicată pentru afecțiunile dureroase 
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sau diferite procese inflamatorii, atât mediul urban cât și rural și 
o prezență relativ scăzută, sub 10% de pacienți care se prezintă 
la medic doar pentru un control. În schimb, adresabilitatea 
pentru continuarea tratamentului este de aproximativ 50%, în 
ambele loturi de studiu (figura nr. 1). 
 
Figura nr. 1. Repartiția pacienţilor în funcţie de motivul 
prezentării la medic, pe medii 

 
 În urma calculului statistic al indicelui ICORA (dinți 
indemni, cariați, obturați, restaurați și absenți) am constatat că 
indicele este mai mare la pacienții din mediul urban. De 
asemenea la pacienții din urban există o pondere mai mare a 
dinților obturați, restaurați și indemni, față de cei din mediul 
rural unde am constatat mai mulți dinți cariați și/sau absenți. 
(figurile nr. 2,3). 
 
Figura nr. 2. Indicele ICORA în mediul urban 

 
 
Figura nr. 3. Indicele ICORA în mediul rural 

 
 Un alt aspect studiat a fost acela al edentațiilor. 
Pacienții din mediul urban nu prezintă edentații subtotale sau 
totale, doar uniterminale și laterale și în pondere mică edentații 
bilaterale. În mediul rural sunt mai frecvente edentațiile 
biterminale și laterale și de asemenea edentații subtotale și 
totale, atât la maxilarul superior cât și la cel inferior. În cea mai 
mică pondere se întâlnesc edentațiile uniterminale. 
  
Figura nr. 4. Repartiția cazurilor în funcție de tipul de 
afectare parodontală  

 

 Analizând gradul de afectare parodontală am constatat 
că la subiecții din mediul rural este mai prezentă parodontita 
marginală, spre deosebire de cei din mediul urban, la care 
gingivita și sângerările gingivale sunt mult mai frecvente (figura 
nr. 4). 
 În funcţie de prezentarea la medic pentru control am 
remarcat că această pondere este foarte mică, sub 5% în ambele 
medii. Majoritatea covârșitoare a pacienților apelează la medic 
exclusiv pentru tratamentul afecțiunilor dentare, deseori în fază 
tardivă.  
 Din punct de vedere al frecvenţei igienei orale 
personale, majoritatea pacienților efectuează periajul dentar de 
două ori pe zi. Aproximativ un sfert din ei efectuează un periaj 
dentar pe zi, iar 1-3% din subiecții studiați nu respectă igiena 
orală zilnică (figura nr. 5). 
 
Figura nr. 5. Repartiția subiecților în funcție de frecvența 
periajului dentar 

 
 La întrebarea privind mijloacele de igienă orală altele 
decât periajul dentar s-a răspuns în felul următor: 34% din 
pacienții din mediul urban folosesc în special apa de gură și mai 
puțin ața dentară (19%), în timp ce subiecții din mediul rural nu 
folosesc nici un alt mijloc de igienă orală, în afara periajului 
dentar.  
 Studiul s-a finalizat printr-o apreciere generală asupra 
nivelului de igienă orală la pacienții studiați. Astfel, am 
constatat o igienă satisfăcătoare la subiecții din mediul urban, în 
comparație cu mediul rural unde nivelul de igienă este precar, la 
peste jumătate din pacienți.   
 

CONCLUZII 
1. Subiecții din lotul de studiu sunt de gen masculin și 

feminin în pondere similară, provin din mediile urban și 
rural, au vârste cuprinse între 18-75 de ani și nivele de 
instruire variabile. 

2. O pondere importantă din pacienți se prezintă la medic 
pentru afecțiuni dentare în fază dureroasă, sau pentru 
continuarea tratamentului.  

3. Un procent nesemnificativ de pacienți, atât din mediul 
urban, cât mai ales din mediul rural se adresează serviciilor 
de medicină dentară pentru control periodic. 

4. Indicele ICORA (dinți indemni, cariați, obturați, restaurați 
și absenți) este mai mare la pacienții din mediul urban. 
Aceștia înregistrează o pondere mai mare a dinților 
obturați, restaurați și indemni, spre deosebire de pacienții 
din mediul rural, care au o frecvență mai mare de dinți 
cariați și/sau absenți. 

5. Pacienții din mediul urban nu prezintă edentații subtotale și 
totale, doar uniterminale și laterale și în pondere mică 
edentații bilaterale. În mediul rural sunt mai frecvente 
edentațiile biterminale și laterale și de asemenea cele 
subtotale și totale, atât la maxilarul superior cât și la cel 
inferior. În cea mai mică pondere se întâlnesc edentațiile 
uniterminale. 

6. Gradul de afectare parodontală diferă în funcție de mediul 
de proveniență al pacienților studiați. La cei din mediul 
rural este preponderentă parodontita marginală, spre 
deosebire de pacienții din mediul urban, la care gingivita și 
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sângerările gingivale sunt mai frecvente. 
7. Din punct de vedere al igienei orale am constatat o pondere 

mai mare a periajului dentar efectuat de două ori pe zi la 
pacienții din ambele medii și o dată pe zi la o parte din 
pacienții din mediul rural. Există și o pondere foarte mică 
de pacienți, care nu efectuează periajul dentar zilnic. 

8. Pacienții din mediul urban utilizează și alte mijloace de 
igienă orală, mai ales apa de gură și ața dentară, în timp ce 
pacienții din zona rurală nu folosesc nici un alt mijloc de 
igienă orală în afara periajului dentar.  

9. Starea generală de igienă oro-dentară este satisfăcătoare la 
subiecții din mediul urban și relativ precară la cei din 
mediul rural. 

 
REFERINŢE 

1. Bîcleşanu C. Diagnosticul şi managementul modern al 
cariei dentare – Revista Română de Stomatologie 
2009;LV(1). 

2. Cuculescu M. Prevenţia primară în carie şi parodontopatii, 
Ed. Didactica şi Pedagogică, Bucureşti; 2010. 

3. Dumitriu HT, Dumitriu S, Dumitriu A. Parodontologie, ed. 
Viaţa Medicală Românească, Bucureşti; 2009.  

4. Moraru R, Dumitrache A. Comunicare şi educaţie in 
sănătatea orală. Editura Cerma, Bucureşti; 2003. 

5. Nigel B. Pitts, Detection, Assesment, Diagnosis and 
Monitoring of Caries, Monographs in Oral Science, Editor: 
Pitts, N.B. (Dunde) Karger; 2009;21.  

6. Ţovaru Ş. Medicină şi patologie orală, Ed. Qmed 
Publishing, Bucureşti 2008;1. 

7. http://www.sser.ro/docs/ghid-de-profilaxie-2011-09.pdf. 
 
 


