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THE INFLUENCE OF SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS ON QUALITY OF LIFE OF ADULT 

POPULATION OF IAŞI, ROMANIA - ABSTRACT 

 
This study investigated the association between socio-demographic factors (gender, age and educational level) 

and oral health-related quality of life of the adult population in Iasi, Romania.  

Material and methods: A cross-sectional survey was conducted in 2015 and was selected a sample of 150 

subjects with the age between 25-64 years old. Quality of life was assessed with a questionnaire with 15 

questions divided into 3 sections: quality of personal life, risk factors for oral health and quality of social life.  

Results: Related to gender distribution, the self perception of personal and emotional life was reduced for male 

than female. Educational level has an important influence on attitude to risk factors, like alcohol consumption 

and a diet low in fruits and vegetables. Significant variations in oral health practices were found according to 

dental hygiene between high and primary education. The risk for poor quality of life in terms of age distribution 

was higher for older population than young population.  

Conclusions: The results of the study confirm the hypothesis that vulnerable people (primary education, low 

economic status and old population) have a low quality of life in relation with oral health. 

 

INTRODUCERE 

Sănătatea este o dimensiune esenţială a 

vieţii comunităţilor umane, care nu 

semnifică doar simpla absenţă a bolii şi a 

infirmităţii, după cum o definea încă din 

1946 Organizaţia Mondială a Sănătăţii, ci 

este dependentă şi de calitatea vieţii [1]. 

Dealtfel, starea de sănătate nu are doar o 

singură dimensiune, cea biologică, ci 

numeroase alte faţete ale condiţiei umane 

şi depinde de bunăstarea populaţiei, stilul 

de viaţă, nivelul educaţional, poziţia 

socială şi venitul financiar.  

Componentele poziţiei sociale 

constituie factori importanţi în 

determinarea stării de sănătate prin 

condiţiile de viaţă şi de muncă pentru care 

o persoană poate opta, prin oportunitatea 

alegerii unui stil de viaţă sănătos şi a unor 

servicii medicale de calitate [2, 3]. Este 

cunoscut faptul că şi nivelul educaţional 

influenţează sănătatea şi implicit, calitatea 

vieţii, prin nivelul  ridicat de cunoştinţe 

din domeniul medical [4]. Studiile de 

calitate a vieţii oferă date suplimentare 
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asupra stării de sănătate şi asupra 

beneficiilor sau daunelor aduse îngrijirii 

acesteia şi pot reprezenta suportul pentru 

iniţierea unor programe de prevenţie 

primară  în cadrul unei comunităţi [5]. De 

asemenea, este important ca aceste studii 

să fie realizate într-un anumit spaţiu 

geografic de viaţă, cu multiplele lui 

componente de natură socială, economică 

şi spirituală, care pun amprenta asupra 

calităţii vieţii individuale şi colective a 

populaţiei respective [6]. 

Scopul lucrării noastre este de a evalua 

influenţa factorilor sociali şi demografici 

asupra calităţii vieţii unui grup de persoane 

adulte din Iaşi, România. 

 

    MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul de tip cross-sectional a fost 

realizat în 2015 în Iaşi cu ajutorul unui 

chestionar propriu care cuprinde 15 

intrebari ce fac referire la diferite aspecte 

ale calităţii vieţii, precum: satisfacţia faţă 

de viaţa personală,  factorii de risc şi 

comportamentul faţă de sănătatea orală, 

impactul afecţiunilor orale asupra vieţii 

sociale. Acesta a fost alcătuit ţinând cont şi 

de alte instrumente de apreciere a calităţii 

vieţii utilizate în studiile populaţionale: 

chestionarul European Quality of Life 

Survey-EQLS, dezvoltat pentru aprecierea 

calităţii vieţii populaţiei adulte din ţările 

membre ale Uniunii Europene, Health 

Behaviour in School-aged Children –

HBSC, utilizat pentru evaluarea factorilor 

de risc pentru sănătatea orală în 

colectivităţile de copii şi adolescenţi, 

precum şi Geriatric Oral Health 

Assessmnet Index-GOHAI, instrument 

populaţional de evaluare a  impactului 

determinat de statusul oral asupra vieţii 

sociale. [7, 8, 9]. 

Lotul de studiu a cuprins 150 de 

subiecţi adulţi din Iaşi, 68 de sex masculin 

(45%) şi 82 de sex feminin (55%); 63% cu 

vârsta cuprinsă între de 25-44 de ani, iar 

37%, cu vârsta de  45-64 ani. Raportat la 

nivelul educational, 59% aveau studii 

primare şi medii, iar 41% studii 

superioare. Datele obţinute au fost 

analizate cu ajutorul programului 

Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS Inc., Chicago, USA, version 14.0 

for Windows), utilizând pentru testarea 

semnificaţiei statistice a răspunsurilor 

obţinute, testul Chi-square la un prag mai 

mic de 0,05. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Întrebările chestionarului au fost 

împărţite în 3 secţiuni care fac referire la 

următoarele aspecte: 1- satisfacţia faţă de 

viaţa personală, secţiunea  2- factorii de 

risc pentru sănătatea orală , iar secţiunea 3 

evaluează impactul statusului oral asupra 

vieţii sociale. 

1. CALITATEA VIEŢII 

PERSONALE 

Răspunsurile oferite la cele 4 întrebări 

din această secţiune sunt prezentate în 
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tabelul 1, diferenţiat în funcţie de 

distribuţia pe sexe.  

Se constată că la întrebarea 1, care face 

referire la satisfacţia faţă de viaţa 

personală, numărul subiecţilor de sex 

feminin care se consideră mulţumiţi cu 

viaţa lor personală este mai mare decât al 

celor de sex masculin, 76% versus, 53%, 

diferenţele având semnificaţie statistică, 

p=0,031. Aceaşi tendinţă a fost observată 

şi pentru întrebarea 2, unde procentul celor 

optimişti este mai mare printre subiecţii de 

sex feminin, 85%, faţă de cei de sex 

masculin, 57%, p=0,029. În schimb, 

sentimentul de mulţumire faţă de viaţa 

socială este apreciat pozitiv de un număr 

mai mare de persoane de sex masculin, 

66% decât de cele de sex feminin, 59%,  

p=0,072.  

Din răspunsurile oferite la întrebarea 4, 

care analizează perceperea satisfacţiei faţă 

de viaţa emoţională, se observă că 

procentul de persoane care apreciază 

pozitiv statusul lor emoţional este mai 

mare în rândul celor de sex  feminin, 53% 

faţă de cele de sex masculin, 45%, 

diferenţele având semnificaţie statistică, 

p=0,013. 

 

 

 

Întrebări 

chestionar 

 

Distribuţie pe sexe 

Chi

-

square 

test 

Masculin Feminin  

Da Nu Da Nu p 

1.Perceperea 

satisfacţiei faţă de 

viaţa personală  

 

3

6 

 

5

3% 

 

3

2 

 

4

7% 

 

6

3 

 

7

6% 

 

1

9 

 

3

4% 

 

0,03

1 

2.Optimism în 

viitor 

 

3

9 

 

5

7% 

 

2

9 

 

4

3% 

 

7

0 

 

8

5% 

 

1

2 

 

1

5% 

 

0,02

9 

3.Perceperea 

satisfacţiei faţă de 

viaţa socială 

 

4

5 

 

6

6% 

 

2

3 

 

3

4% 

 

4

8 

 

5

9% 

 

3

4 

 

4

1% 

 

0,07

2 

4.Perceperea 

satisfacţiei faţă de 

viaţa emoţională  

 

3

1 

 

4

5% 

 

3

7 

 

5

5% 

 

4

3 

 

5

3% 

 

3

9 

 

4

7% 

 

0,01

3 

Tabel 1. Aprecierea calităţii vieţii personale în funcţie de distribuţia pe sexe 

 

2. FACTORII DE RISC PENTRU 

SĂNĂTATEA ORALĂ 

În această secţiune chestionarul a inclus 

7 întrebări care pun accentul pe alimentaţia 

nesanogenă, igiena orală deficitară, 

precum şi motivul vizitelor la cabinetul 
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dentar, analizate în raport cu nivelul 

educaţional, cunoscut fiind un factor cu un 

impact major asupra comportamentului şi 

atitudinilor faţă de starea de sănătate.  

Rezultatele prezentate în tabelul 2 se 

prezintă astfel: diferenţe semnificativ 

statistice între subiecţii cu nivel 

educaţional redus (studii primare şi medii) 

şi cei cu nivel ridicat (studii superioare) au 

fost întâlnite pentru răspunsurile care 

apreciază: consumul zilnic de alcool, 

p=0,034, consumul zilnic de fructe şi 

legume, p=0,011, precum şi utilizarea 

produselor adjuvante igienei orale, 

p=0,041. Diferenţele obţinute 

demonstrează clar o frecvenţă mai mare a 

factorilor de risc analizaţi pentru subiecţii 

cu un nivel redus de educaţie. 

 

 

 

 

Întrebări 

chestionar 

 

Nivel educaţional 

Chi

-

square 

test 

Studii primare şi 

medii 

Studii superioare  

Da Nu Da Nu p  

5.Consum 

alimente dulci (3 

ori pe zi ) 

 

4

5 

 

5

1% 

 

4

3 

 

4

9% 

 

3

4 

 

5

5% 

 

2

8 

 

4

5% 

 

0,15

1 

6.Consum 

zilnic alcool 

5

6 

6

3% 

3

2 

3

7% 

2

8 

4

5% 

3

4 

5

5% 

0,03

4 

7.Consum 

zilnic fructe şi 

legume 

2

9 

3

3% 

5

9 

6

7% 

3

2 

5

2% 

3

0 

4

8% 

0,01

1 

8.Fumat 3

9 

4

4% 

4

9 

5

6% 

3

0 

4

8% 

3

2 

5

2% 

0,17

7 

9.Periaj dentar 

de 2 ori pe zi 

6

7 

7

6% 

2

1 

2

4% 

5

0 

8

1% 

1

2 

1

9% 

0,33

2 

10.Utilizare 

metode adjuvante 

igienă orală  

6 7

% 

8

2 

9

3% 

1

4 

2

3% 

4

8 

7

7% 

0,04

1 

11.Vizite la 

cabinetul dentar 

în urgenţă 

6

7 

7

6% 

2

1 

2

4% 

4

2 

6

9% 

2

0 

3

1% 

0,18

8 

Tabel 2 –Factorii de risc pentru sănătatea orală raportaţi la nivelul educaţional 

 

3. IMPACTUL SĂNĂTĂŢII ORALE 

ASUPRA VIEŢII SOCIALE 

 

Ultima secţiune a chestionarului  

cuprinde 4 întrebări adaptate după 

chestionarul de calitate a vieţii, Geriatric 

Oral Health Assessment Index. Distribuţia 

răspunsurilor în funcţie de grupa de vârsta 



Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 5, Issue 1, January - June 2016 

 

57 

este prezentată în tabelul 3.  

 Subiecţii cu vârsta cuprinsă între 25-44 

ani menţionează scăderea calităţii vieţii prin 

existenţa problemelor de ordin estetic, 56%,  

faţă de 41% procentul persoanelor cu vârsta 

de peste 45 ani, p=0,048. În schimb, 

limitarea consumului de alimente dure ca o 

consecinţă a disfuncţiilor orale determină o 

scădere a calităţii vieţii mai pronunţată la 

persoanele de peste 45 de ani, 31% faţă de 

cele mai tinere, 19%, p=0,028. Pentru 

răspunsurile oferite la întrebările 13 şi 15 nu 

au fost înregistrate diferenţe semnificativ 

statistice, p>0,05.  

 

 

 

Întrebări 

chestionar 

 

Vârsta 

Chi

-

square 

test 

25-44 ani 45-64 ani  

Da Nu Da Nu p 

12.Insatisfa

cţii de ordin 

estetic 

5

2 

5

6% 

4

2 

4

4% 

2

3 

4

1% 

3

3 

5

9% 

0,04

8 

13.Limitare 

viaţă socială 

2

6 

2

8% 

6

8 

7

2% 

1

2 

2

1% 

4

4 

7

9% 

0,53

5 

14.Limitare 

consum 

alimente dure 

1

8 

1

9% 

7

6 

8

1% 

1

7 

3

1% 

3

9 

6

9% 

0,02

8 

15.Durere, 

disconfort la 

masticaţie 

4

4 

4

7% 

5

0 

5

3% 

2

9 

5

1% 

2

7 

4

9% 

0,66

3 

Tabel 3 Calitatea vieţii sociale apreciată în funcţie de grupa de vârstă 

 

DISCUŢII 

 

Conceptul de calitate a vieţii are la ora 

actuală o perspectivă mult mai largă, datorită 

accentuarii rolului crescut al determinanţilor 

sociali în apariţia afecţiunilor cronice. Este 

cunoscut faptul că acestea sunt strâns legate 

de comportamentele negative faţă de 

sănătate, de mediul în care fiecare individ de 

dezvoltă, de percepţia faţă de starea de bine, 

iar toate se află în strânsă corelaţie cu 

factorii sociali şi demografici. 

În literatura de specialitate există studii 

care menţionează faptul că persoanele de sex 

feminin au altă percepţie faţă de viaţa 

personală comparativ cu cele de sex 

masculin, pentru care alte lucruri pot fi 

considerate a fi importante, cum ar fi, 

venitul şi poziţia socială [10].  

Rezultatele studiului de faţă sunt în 

concordanţă cu aceste afirmaţii, prin 

constatarea  următoarelor diferenţe: există 

un procent mai mare al persoanelor 

feminine, 76%, faţă de cele masculine, 53%, 

în privinţa satisfacţiei faţă de viaţa 
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personală, precum şi a optimismului într-un 

viitor mai bun, 85%, versus, 57%. În studiul 

realizat în 2010 pentru populaţia din ţările 

Uniunii Europene cu ajutorul chestionarului 

European Quality of Life Survey-EQLS, s-a 

constatat că europenii cei mai mulţumiţi cu 

viaţa personală şi cea emoţională sunt cei 

din ţările nordice, Norvegia, Danemarca şi 

Finlanda, la polul opus situându-se cei din 

Bulgaria, Turcia, Malta [7]. În ceea ce 

priveşte populaţia din România, aceasta se 

situează pe o poziţie de mijloc, unde,  pe o 

scală de la 1 la 10, a obţinut o valoare de 6,5 

pentru satisfacţia faţă de viaţa personală, 3,8 

pentru percepţia vieţii emoţionale şi doar 3,4 

pentru optimismul faţă de viitor. În funcţie 

de distribuţia pe sexe, acelaşi studiu 

menţionează faptul că există doar mici 

diferenţe raportate la această variabilă, cu o 

medie de 6,6 pentru persoanele masculine, 

respectiv, 6,4 pentru persoanele feminine 

[7].  

Din altă cercetare populaţională realizată 

la nivel european privind calitatea vieţii, 

Eurobarometer 62, se constată că 81% 

dintre cei chestionaţi sunt mulţumiţi faţă de 

viaţa personală. În funcţie de ţară, se 

semnalează faptul că populaţia din România 

se consideră mulţumită în proporţie de 49%, 

la polul opus fiind cea din Danemarca şi 

Suedia, unde proporţia este de 97%, 

respectiv, 96%. Raportul citează existenţa de 

diferenţe între răspunsuri în funcţie de 

următoarele variabile socio-demografice: 

vârsta, fiind mai mulţumiţi tinerii, 

comparativ cu cei vârstnici, precum şi 

nivelul de educaţie, unde mai multe 

persoane cu un nivel educaţional superior 

apreciază pozitiv viaţa personală decât cele 

cu studii primare şi medii [11]. 

În privinţa factorilor de risc pentru 

sănătatea orală, răspunsurile au fost analizate 

din punct de vedere al statutului 

educaţional. Am observat că există mai 

multe persoane cu studii  superioare care 

consumă zilnic fructe şi legume, 52% faţă de 

33%, procentul celor cu studii medii şi 

primare. Alte diferenţe au fost semnalate 

pentru consumul de alcool, unde procentul 

consumatorilor de alcool este mai mare 

printre cei cu un nivel educaţional scăzut, 

63% faţă de cei cu studii superioare, 45%. 

Datele statistice la nivel internaţional arată 

că Uniunea Europeană este regiunea care 

înregistrează cele mai înalte rate ale 

consumului de alcool, pe primele locuri fiind 

ţări ca Belarus, Republica Moldova, 

Lituania,  Rusia şi România  [12]. Datele 

existente în România pentru monitorizarea 

consumului de alcool sunt extrem de sărace 

şi discontinui. Conform raportului European 

Status Report on Alcohol and Health 2014, 

se constată o creştere constantă a 

consumului de alcool în rândul tinerilor şi 

adolescenţilor. Acelaşi raport identifică 

asocieri intens semnificative statistic între 

consumul de alcool şi statutul ocupaţional, 

nivelul socio-economic, marital şi statutul de 
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fumător [12]. 

În privinţa fumatului, în studiul de faţă nu 

am obţinut diferenţe semnificativ statistice 

în funcţie de nivelul educaţional, procentul 

fumătorilor cu studii primare şi medii fiind 

apropiat cu cel al fumătorilor cu studii 

superioare, 44%, respectiv, 48%. Într-un 

studiu publicat  în 2016 se semnalează o 

prevalenţă a fumatului în populaţia generală 

din România, de 27%, faţă de media Uniunii 

Europene de 26%; 13% au obişnuit să 

fumeze însă au renunţat, iar 60% nu au 

fumat niciodată  [13]. Studiul a arătat o 

particularitate pentru populaţia românească: 

procentul cel mai mare de femei care 

fumează zilnic se înregistrează în rândul 

celor cu nivel de educație mediu şi ridicat, 

situaţie diferită de tendinţa europeană, în 

care lipsa educaţiei este factorul care 

vulnerabilizează femeile în faţa fumatului. 

Foarte important este faptul că, din punct de 

vedere al numărului de ţigări fumate zilnic, 

cel mai mult fumează femeile cu nivel 

educaţional scăzut [13]. În alte studii 

populaţionale, cum este cazul celui 

desfăşurat în Brazilia, a fost calculat riscul 

pentru o calitate scăzută a vieţii în funcţie de 

variabilele fumat şi nivel educaţional, 

obţinându-se valori de 2,73 pentru fumat şi 

2,05 pentru nivelul primar al educaţiei [3].   

În privinţa comportamentului şi atitudinii 

faţă de igiena orală, nu am constatat 

diferenţe semnificativ statistice între 

răspunsurile oferite de subiecţii cu nivele 

diferite de educaţie în privinţa periajului 

dentar efectuat de 2 ori pe zi.  În schimb, 

diferenţe semnificativ statistice (p=0,041) au 

fost obţinute în cazul utilizării metodelor 

adjuvante periajului dentar: doar 7% dintre 

cei cu studii primare şi medii, comparativ cu 

23%, procentul subiecţilor cu studii 

superioare care utilizează frecvent apa de 

gură şi firul interdentar. Raportat la acest 

aspect, menţionăm studiul efectuat în 2013 

cu privire la igiena orală a populaţiei din 

judeţele Moldovei, în care s-a constatat o 

scădere a consumului de pastă de dinţi şi a 

produselor auxiliare de igienă orală din anul 

2009 până în 2013, menţionându-se că 

acestea din urmă sunt încă nepopulare 

printre locuitorii zonelor rurale [14].   

Ultimele 4 întrebări ale chestionarului fac 

referire la calitatea vieţii sociale apreciată 

din punct de vedere al sănătăţii orale şi a 

variabilei vârstă. Am constatat că 

răspunsurile care au obţinut semnificaţie 

statistică se referă la aspectele estetice şi 

cele care limitează consumul anumitor 

alimente din dietă. Astfel, pentru categoria 

de vârstă 25-44 ani, aspectele estetice sunt 

considerate mai impoartante în percepţia 

calităţii vieţii, în schimb, pentru  persoanele 

de peste 45 de ani, pe primul loc sunt 

menţionate limitările funcţionale care impun 

modificări ale dietei, prin renunţarea sau 

reducerea din alimentatie a alimentelor dure. 

În literatura de specialitate sunt citate 

cercetări care asociază scăderea calităţii 



Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 5, Issue 1, January - June 2016 

 

60 

vieţii sociale şi cu alţi factori sociali, cum 

este nivelul economic şi statutul ocupaţional 

[15].   

 

 

 

 

CONCLUZII 

 

Studiul de faţă îşi propune să analizeze 

influenţa factorilor socio-demografici asupra 

calităţii vieţii populaţiei adulte, ştiut fiind că 

determinaţii sociali joacă un rol important în 

apariţia afecţiunilor orale şi implicit, în 

percepţia calităţii vieţii.  Rezultatele obţinute 

evidenţiază următoarele aspecte : 

1. În funcţie de variabila distribuţie pe 

sexe, am constatat că persoanele cele mai 

mulţumite de viaţa personală şi  optimiste 

într-o schimbare pozitivă în viitor sunt cele 

feminine. 

2. În funcţie de variabila nivel 

educaţional, diferenţele observate fac 

referire la comportamentul şi atitudinea faţă 

de dietă, fiind mai multe persoane cu studii 

superioare  care consumă zilnic fructe şi 

legume; un nivel educaţional redus se 

asociază şi cu alţi factori de risc pentru 

sănătatea orală, cum este, consumul zilnic de 

alcool; utilizarea frecventă a metodelor 

adjuvante de igienă orală face parte din 

comportamentul persoanelor cu un nivel 

educaţional superior. 

3. În funcţie de variabila vârstă, am 

constatat scăderea calităţii vieţii prin aspecte 

diferite: la tineri, aceasta se corelează cu 

insatisfacţiile de ordin estetic, la persoanele 

vârstnice, depinde de limitările funcţiei 

masticatorii ce determină modificări ale 

dietei prin reducerea consumului alimentelor 

dure. 

Printre factorii determinanţi ai stării de 

sănătate, cei sociali au un rol din ce în ce 

mai important în condiţiile inegalităţilor 

existente în societatea de astăzi. De aceea, 

este datoria decidentului politic de a 

introduce la nivelul fiecărei comunităţi 

programe de prevenţie primară care să 

reducă diferenţele constatate, scopul final 

fiind de a ameliora calitatea vieţii grupurilor 

populaţionale vulnerabile, cum sunt cele cu 

statut economic şi educaţional redus, 

vârstnicii, precum şi locuitorii  zonelor 

rurale. 
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