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ASSESSING QUALITY OF LIFE USING EUROBAROMETER QUESTIONNAIRE AMONG ADULTS 

POPULATION (Abstract):  

The standard Eurobarometer76 was established in 1973. Each survey consists of approximately 1000 face-to-

face interviews per country and assesses the following major problems: health care, economy, human rights and 

policy, social problems.  The questions used in our study are based on health care, insurance system, satisfaction 

and optimism about personal life and the future. 

Our article aims at evaluating the practical usefulness of this form, by applying it to a group of subjects that 

provide answers pertaining to their satisfaction regarding life quality and the health system. We noticed the vast 

majority of subjects that is 52.8% do not hope for a positive change in the following 5 years with regard to life 

quality improvement, whereas for 51.8 % of them, the situation worsened as compared to the last 5 years. The 

distribution of the degree of satisfaction depending on age and level of studies, demonstrates that the most 

dissatisfied subjects are the ones aged from 18 to 34, followed by the ones aged from 45 to 60, as well as by 

subjects who graduated from institutions of higher education. 
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INTRODUCERE 

Starea de sănătate individuală şi 

populaţională este legată  de bunăstarea 

comunităţii, de standardele ei de viaţă, de tot 

ceea ce experţii numesc ”calitatea vieţii” 

existente într-o anumită societate. În această 

ordine de idei, boala nu este numai o 

problemă de biologie umană, ci şi o 

importantă problemă socială dependentă, de 

comportamentele, normele sau valorile 

sociale, de deprinderile, obiceiurile şi 

stilurile de viaţă practicate de o anumită 

populaţie şi de grupurile sale componente. 

Pentru acest motiv, din punct de vedere 

sociologic, boala constituie un veritabil rol 

social, care implică o conduită distinctă şi 

are numeroase consecinţe asupra vieţii 

individului şi colectivităţii. Atât starea de 

sănătate, cât şi starea de boală constituie 

indicatori importanţi ai progresului social, ai 

bunăstării sociale, şi ai calităţii vieţii, care 

sunt influenţaţi şi la rândul lor,  sistemele de 

valori, practicile sociale, deprinderile, 

comportamentul [1]. 

Scopul studiului este de a aprecia 

dimensiunea socială a calităţii vieţii unui 

grup populaţional utilizând în acest scop un 

chestionar care cuprinde 7 întrebări legate 

de aspecte sociale şi  psihologice ale calităţii 

vieţii.  

 

MATERIAL ŞI METODE 

Perceperea calităţii vieţii este oferită la 

nivel european cu ajutorul rapoartelor 

numite Eurobarometru care, pe baza 

analizelor naţionale, prezintă opiniile 
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populaţiei din ţările respective despre 

multiplele faţete ale calităţii vieţii Sunt 

prezentate, comentate şi corelate 

răspunsurile subiecţilor intervievaţi despre: 

încrederea în instituţiile statului, sănătate şi 

sistemul  sanitar respectiv, viaţa de familie 

şi securitatea personală, calitatea vieţii în 

medii sociale diferite[2].  

 Pentru acest studiu  ne-am oprit asupra 

următoarelor întrebări: 

1. „Sunteţi mulţumit de viaţa personală în 

general?” 

2. „Dacă aţi compara situaţia actuală cu 

cea de acum 5 ani, ce aţi declara?”     

Răspunsurile oferite sunt de tipul: s-a 

îmbunătăţit; a rămas la fel; s-a înrăutăţit; nu 

ştiu. 

3. „Speraţi la o schimbare în bine în 

următorii 5 ani ?”  

4. „Sunteţi mulţumit de actuala stare de 

sănătate?”  

5. „În ultimul an aţi avut nevoie de 

consultaţie la: medicul de familie, dentist, 

medicul specialist, spitalizare”. 

6.”Sunteţi mulţumit de actualul sistem de 

sănătate ?”  

7.” Dar de cel din stomatologie?”  

Răspunsurile oferite la întrebările 1, 3 ,4, 

6, 7  sunt: da; nu. 

Lotul de studiu este format din 110 

subiecţi adulţi de vârste, sex şi statut social 

diferit (Tabel 1). 

Tabelul 1. Profilul eşantionului populaţional în funcţie de caracteristicile socio-demografice 

Distribuția pe sexe Nr. subiecţi % 

 feminin 81 73,6 

 masculin 29 26,4 

          Vârsta:  18-34 45 40,9 

           35-44 37 33,6 

            45-60 16 14,5 

          60+ 12 10,2 

Studii:   Primare 9 8,2 

          Medii 31 28,2 

                  Superioare 70 63,6 

 

Subiecţii intervievaţi au fost aleşi 

aleatoriu din rândul pacienţilor care s-au 

prezentat pentru acordarea de asistenţă 

stomatologică la cabinetele stomatologice 

ale Facultăţii De Medicina Dentara  Iaşi în 

perioada ianuarie-decembrie 2011. 

Răspunsurile furnizate de aceștia au fost 

introduse in baza de date si prelucrate 

statistic cu ajutorul programului SPSS17. 

Acesta a permis calcularea următoarelor 

date: 

- procentul răspunsurilor la întrebările din 

chestionarul “Eurobarometru”; 

- corelația dintre calitatea vieții şi 

variabilele sociale: vârsta, studii, sexe; 

- corelația dintre două întrebări ale 

chestionarului. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Răspunsurile oferite de subiecţii din lotul 

de studiu la întrebări sunt prezentate în 

tabelul 2.  

Am considerat important informaţiile 

despre optimismul legat de calitatea vieţii, şi 

anume, dacă este acelaşi la toate grupurile 

de vârstă, motiv pentru care am apreciat 

frecvenţa răspunsurilor la întrebarea 2 în 

funcţie de categoria de vârstă (tabel 3). 

Aprecierea relaţiilor dintre variabile 

realizată cu ajutorul corelaţiei  Pearson este 
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prezentată în  tabelele 4, 5, 6,  pentru fiecare 

întrebare a chestionarului, pe de o parte  şi 

variabilele socio-demografice, pe de alta 

parte. O legătură deosebit de puternică a fost 

observată  în cazul răspunsurilor la 

întrebările legate de  satisfacţia subiecţilor 

faţă de sistemul sanitar (întrebarea 6) 

precum şi cel din stomatologie (întrebarea 

7), la o intensitate a corelației de  0,7 şi un 

prag de semnificaţie statistică   de 0,001. 

Tabelul 2. Distribuţia răspunsurilor la întrebările chestionarului Eurobarometru 

1. Sunteţi mulţumit de viaţa personală? Nr. subiecţi % 

Da 57 51,8% 

Nu 43 48,2% 

2. Dacă aţi compara situaţia actuală cu cea de acum 5 ani ce 

declaraţi? 

  

S-a îmbunătăţit 12 10,9 

A rămas la fel 26 23,6 

S-a înrăutăţit  57  51,8 

Nu ştiu 5 13,7 

3. Speraţi la o schimbare în bine în următorii 5 ani?   

Da 52 47,2 

Nu 58 52,8 

4. Sunteţi mulţumit de actuala stare de sănătate?   

Da 73 66,1 

Nu 37 33,6 

5. În ultimul an aţi avut nevoie de consultaţii la:   

- medicul de familie 53  48,2 

- stomatolog 24 28,8 

- medicul specialist 23 20,4 

- spitalizare 10 9,1 

6. Sunteţi mulţumit de actualul sistem de sănătate?   

Da 33 30 

Nu 77 70 

7. Dar de cel din stomatologie?   

Da 40 36,4 

Nu 70 63,6 

Tabelul 3. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea 2 Eurobarometru în funcţie de vârstă (%) 

Dacă aţi compara situaţia actuală cu cea de acum 5 ani ce declaraţi? 

Vârstă S-a îmbunătăţit A rămas la fel S-a înrăutăţit Nu ştiu Total  % 

18-34 4 12,1 24,2 1 41,3 52,5% 

35-44 8,1 11,1 11,1 2 32,3 34,3% 

45-60 4 5,1 6,1 0 15,2 40,1% 

60+ 1 4 4,2 2 11,2 37,5% 
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Tabelul 4. Valori ale corelaţiei Pearson  în 

funcţie de distribuţia pe sexe 

Întrebări r p 

1 0,12 0,2 

2 -0.01 0,8 

3 -0,07 0,4 

4 -0,12 0,21 

5 0,16 0,08 

6 -0,32 0,74 

7 +0,32 0,8 
 

 
Tabelul 5. Valori ale corelaţiei Pearson  în 

funcţie de variabila vârstă 

Întrebări r p 

1 -0,30 0,001* 

2 0,23 0,002* 

3 0,24 0,01* 

4 -0,31** 0,001* 

5 0,24 0,009* 

6 0,13 0,16 

7 0,045 0,6 

*=semnificativ statistic (p<0,01)  

**=corelaţie moderată (r=0,3) 

Tabelul 6. Valori ale corelaţiei Pearson  în funcţie de variabila studii 

Întrebări r p 

1 -0,25 0,06 

2 +0,3** 0,001* 

3 -0,1 0,23 

4 -0,2 0,01* 

5 -0,2 0,02 

6 0,09 0,9 

7 0,005 0,9 

 

DISCUŢII 

Percepţia calităţii vieţii şi al stării de 

sănătate reprezintă un model în strânsă 

interdependenţă cu sistemul de valori 

economice, culturale, politice al fiecărei ţări. 

Pe de altă parte, aceasta nu poate fi delimitată 

de o serie de indicatori socio-demografici, 

cum ar fi de exemplu, variabila „vârstă”, ştiut 

fiind faptul că percepţia tinerilor  faţă de 

calitatea vieţii este diferită de cea a 

persoanelor vârstnice [3]. 

Răspunsurile oferite de subiecţi la 

întrebările 1 şi 4, arată că 51,8% dintre aceştia 

sunt mulţumiţi de calitatea vieţii lor, iar 66,1% 

sunt optimişti în privinţa stării de sănătate.  

Satisfacția fata de actuala stare de sănătate 

a populației din Romania de 66% este la 

același nivel cu cea din Suedia (68%), Olanda 

(65%), Germania (62%)  si Cipru (61%), 

conform sondajului Eurobarometru din anul 

2010 [2].  

Analiza statistică efectuată pentru aceste 

două întrebări (corelaţie bivariată Pearson) a 

arătat că există o legătură negativa între 

întrebarea 1 (r=-0,30) şi variabila vârstă, la fel 

si pentru întrebarea 4  (r=-0,31). Explicaţia 

constă în faptul că, odată cu înaintarea în 

vârstă scade satisfacţia faţă de calitatea vieţii, 

precum si  mulţumirea faţă de starea de 

sănătate.  

Răspunsurile la întrebarea 2 pun accentul 

pe  satisfacţia  faţă de schimbările survenite în 

modul de viaţă în ultimii 5 ani. Din studiul 

nostru  reiese că doar pentru 10,9% calitatea 

vieţii s-a îmbunătăţit, pentru 23,6% a rămas la 

fel, s-a înrăutăţit pentru 51,8%, în timp ce 

13,7% nu pot aprecia.  

Sondajul Eurobarometru arată totuşi că în 

privinţa economiei UE, dar şi a celei globale, 

românii au o opinie mai bună decât europenii 

în general. Peste o treime din români 

consideră că situaţia economică din spaţiul 
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comunitar este bună, faţă de media UE de 

18%, în timp ce 22% au o opinie bună în 

privinţa economiei mondiale, raportat la 

media europeană de 17%[4]. 

Analiza statistică efectuată a demonstrat 

existenţa unei corelaţii direct proporționale 

între această întrebare şi variabila socială 

„studii”,  apreciind astfel faptul că la subiecţii 

cu studii superioare, insatisfacţia faţă de 

schimbările survenite în calitatea vieţii este 

mai mare decât la cei cu studii medii, 

respectiv studii primare. 

Raportat la grupa de vârstă, am constatat 

faptul că odată cu înaintarea în vârstă scade şi 

numărul celor la care viaţa li s-a îmbunătăţit, 

de la  32,3% pentru tinerii de 18-34 ani , până 

la 40,1% la persoanele de 45- 60 de ani, 

aceasta categorie fiind cea mai afectata de 

schimbările care le-au determinat scăderea 

calităţii vieţii. 

Optimismul cu privire la posibilitate 

schimbărilor  pentru următorii 5 ani este, de 

asemenea apreciat diferit în ţările Uniunii 

Europene.  Din studiul nostru reiese că 47,2% 

dintre cei intervievaţi sunt optimişti în ceea ce 

priveşte viitorul, în timp ce  52,8% sunt 

pesimişti în această privinţă. Conform 

chestionarului oficial,  peste 70% din români 

consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie 

greşită, printre cele mai ridicate procentaje din 

UE, unde media este de 58%. Doar grecii, 

spaniolii şi cehii au mai puţină încredere în 

evoluţia ţărilor lor. Numai 12% din români 

consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie 

bună. Românii tind să fie însă mai optimişti 

comparativ cu media UE în privinţa evoluţiei 

pentru următoarele 12 luni, cu aşteptări mai 

bune în privinţa economiei naţionale, situaţiei 

financiare a gospodăriei, şomajului, situaţiei la 

locul de muncă, economiei UE şi a celei 

mondiale[5]. 

Îngrijirile de sănătate şi calitatea sistemelor 

sanitare reprezintă alte dimensiuni ale calităţii 

vieţii care sunt apreciate prin întrebările 5, 6 şi 

7. S-a constatat din studiul nostru că cei mai 

mulți subiecți, 70% sunt nemulțumiți de 

actualul sistem sanitar, iar 63,6% de cel din 

medicina dentara. Răspunsurile negative sunt 

aproape identice pentru ambele sisteme de 

sănătate şi  se corelează direct proporţional, cu 

o puternică legătură  dintre ele (apreciată prin 

coeficientul de corelaţie Pearson, r=0,7). 

Acest fapt subliniază interdependenţa dintre 

cele două verigi ale aceluiaşi sistem, iar 

schimbările care au loc doar pentru 

îmbunătăţirea unui singur sector, nu contribuie 

la ameliorarea sănătăţii populaţiei [6,7]. 

Răspunsurile oferite la întrebările 

chestionarului Eurobarometru  demonstrează 

existenta unor diferențe semnificativ statistice 

între diferite ţări: 97% dintre belgieni 

consideră ca bună calitatea din sistemul 

sanitar, urmată de populația din Austria (95%) 

şi Finlanda (91%). La polul opus se situează 

răspunsurile oferite de subiecții din Grecia şi 

România, 25% dintre aceștia fiind mulțumiți 

de actualul sistem de sănătate [4] . 

Nevoile de îngrijiri de sănătate ale 

subiecţilor din studiul de cercetare variază de 

la 9,1% pentru spitalizare, la 48,2% pentru cei 

care au cerut ajutorul medicului de familie. 

Necesarul de consultații şi tratamente 

stomatologice a fost de 28,8%, potrivit 

răspunsurilor oferite de subiecții din lotul de 

studiu. Comparând cu rezultatele altor ţări, se 

poate aprecia faptul că există un procent mai 

mare de subiecți aparținând ţărilor UE care au 

beneficiat de consultații la medicul de familie, 

78%, precum şi la specialistul de medicină 

dentară,  57%. De altfel şi procentul celor care 

au necesitat spitalizare este tot mai mare faţă 

de cel din Romania, de 14%.   Este interesant 

de aflat care sunt motivele prezentării la 

cabinetul stomatologic, ştiut fiind faptul că 

ţările din Europa de Est se confruntă cu un 

număr mult mai mare de pacienţi care solicită 

asistenţă de urgenţă [4]. 

 

CONCLUZII 

1. Procentul cel mai mare de subiecți 

52,8% este al celor care nu speră la o 

schimbare pozitivă în următorii 5 ani în 

privința îmbunătăţirii calităţii vieţii, iar 
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pentru 51,8 %  situația s-a înrăutăţit faţă 

de ultimii 5 ani. 

2. Distribuția gradului de satisfacție faţă de 

calitatea vieţii în funcție de vârstă 

demonstrează că cei mai nemulțumiți 

sunt cei din grupa de vârsta 18-34 ani, 

urmați de subiecții cu vârsta cuprinsă 

între 45-60 de ani.  

3. Pentru subiecţii cu studii superioare, 

insatisfacţia faţă de schimbările 

survenite în calitatea vieţii este mai mare 

decât la cei cu studii medii, respectiv 

studii primare. 

4. Necesarul de consultații şi tratamente de 

specialitate demonstrează că cei mai 

mulți pacienți, 48,2% s-au adresat 

medicinii primare, şi doar 20,4% 

specialiștilor din ambulatoriile de 

specialitate.
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