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ASSESSMENT OF RISK FACTORS FOR ORAL HEALTH IN YOUNG PEOPLE (Abstract) 

The aim of our study is to identify the risk factors involved in oral health in a group of students from 2 

universities in Iasi with different profile, medical and non-medical and to highlight the cases with inappropriate 

health behavior. 

Material and methods: A cross-sectional survey was conducted in 2016 and was selected a sample of 110 

students from University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa" and University “Al.I.Cuza” of Iasi. The 

risk factors were assessed with a questionnaire with 12 questions divided in two sections: first section-dietary 

habits concerning sweet foods, carbonated drinks, fruits and vegetables consumption and oral hygiene, and other 

risk factors for oral health such as: smoking, alcohol consumption and dental check-ups, in second section.  

Results: There were no differences between students, regarding the consumption of cariogenic food, 28.8% 

students from UMF, compared to 29.9% students from UAIC. The daily drinking of carbonated drinks is an 

unhealthy habit among 3.4% of medical students and 7.8% non-medical young people. Regarding oral hygiene, 

there are more students from medical university who used mouthwash, 55.6% versus 43.5% and also for 

brushing after each meal, 13.3% compared to 3.9%. No significant differences were observed between groups 

for alcohol consumption, dental check-ups and the reasons for seeing a dentist. 

Conclusions: The knowledge and attitudes towards healthy life is not high correlated with the medical 

profile, because life style depends also on the family behavior, friends’ influences and educational role of the 

universities. This study highlights the importance of educational courses for health in university curriculum.  

Keywords: oral health, risk factors, students, university profile  

 

INTRODUCERE 

Starea de sănătate depinde de numeroşi 

factori interrelaţionaţi, precum: moştenirea 

genetică, poziţia socială, opţiunile în ceea 

ce priveşte stilul de viaţă, 

comportamentele, atitudinile şi valorile 

adoptate cu privire la factorii de risc pentru 

sănătate [1]. Există în ultima perioadă o 
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tendinţă  care  exercită o puternică 

influenţă negativă asupra sănătăţii generale 

şi orale, în particular. Este vorba despre 

creşterea numărului de fumători şi de 

consumatori de alcool  la vârste din ce în 

ce mai mici, precum şi de consumul 

exagerat de băuturi acidulate şi produse 

îndulcite concentrate printre copii şi tineri 

[2]. Mai mult, absenţa unei igiene orale 

corespunzătoare, asociată cu fumatul, 

obiceiurile alimentare inadecvate şi 

absenţa controalelor la cabinetul dentar, 

sunt factori care  pot avea efecte negative 

pe termen scurt şi lung asupra sănătăţii 

orale. La această categorie populaţională 

un rol important în educaţia şi promovarea 

unui stil de viaţă sanogen îl are 

colectivitatea, respectiv, şcoala şi 

universitatea, deoarece tinerii sunt 

influenţaţi în mare măsură de atitudinea şi 

opiniile colegilor faţă de această problemă. 

Scăderea morbidităţii prin afecţiuni orale 

în rândul tinerilor, premiză importantă a 

unei bune stări de sănătate populaţională, 

trebuie să înceapă încă de la această vârstă 

prin conştientizarea asupra problemelor 

existente  precum şi reducerea acţiunii 

factorilor de risc [3].    

De aceea, scopul lucrării este de a 

evalua factorii de risc pentru sănătatea 

orală în colectivităţile de studenţi care 

provin din două universităţi din Iaşi, 

pentru a aprecia comportamentul şi 

cunoştinţele acestora faţă de dterminanţii 

stării de sănătate, în strânsă corelaţie cu 

profilul universităţii.  

 

    MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul de tip transversal a fost 

realizat în anul 2016 cu ajutorul unui 

chestionar propriu alcătuit din 12 întrebări 

împărţite în două secţiuni, care a fost 

distribuit şi completat de 110 studenţi, 

proveniţi din două universităţi diferite din 

Iaşi: 59 (53,6%) de la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie  “Grigore T.Popa”-

UMF şi 51 (46,4%) de la Universitatea 

“Al.I.Cuza”-UAIC.  

Cei mai mulţi studenţi, 87 (79,1%) se 

încadrau în grupa de vârstă 19-21 de ani, iar 

23 dintre aceştia (20,9%) aveau peste 22 de 

ani. În funcţie de distribuţia pe sexe, 70 

(63,1%) erau de sex feminin şi 40 (36,4%) 

de sex masculin. 

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 

 

SECŢIUNEA 1- Obiceiuri alimentare 

şi igiena orală  

Răspunsurile la cele 7 întrebări ale 

secţiunii 1 a chestionarului sunt prezentate 
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în tabelul 1, comparativ pentru studenţii 

ambelor universităţi. La întrebarea 1 care 

face referire la tipul de gustare preferat, 

am constatat diferenţe semnificative 

(p=0,002) doar pentru consumul de fructe, 

la care au răspuns mai mulţi studenţi de la 

UMF „Grigore T. Popa“, 17,9%, faţă de 

9,8% de la Universitatea “Al.I.Cuza”. 

Consumul de alimente cariogene este 

aproape egal, indiferent de profilul 

universităţii, 28,8% versus, 29,5%. Nici în 

ceea ce priveşte frecvenţa consumului de 

hidrocarbonate (întrebarea 2) nu s-au 

observat diferenţe, un consum zilnic fiind 

declarat de 39% studenţi de la UMF, 

respectiv, 39,5% cei de la UAIC. În 

schimb, consumul zilnic de băuturi 

acidulate (întrebarea nr 3) este mai mare 

printre studenţii de la universitatea cu 

profil ne-medical, 7,8% faţă de 3,4% 

procentul studenţilor de la universitatea 

medicală, diferenţele având semnificaţie 

statistică, p=0,014.  

Referitor la igiena orală, cei mai mulţi 

studenţi, 76,5%  de la UMF, respectiv, 

74,5% de la UAIC, au raportat o frecvenţă 

a periajului dentar de 2 ori de zi; procentul 

cel mai mic a fost al celor care îşi periază 

dinţii după fiecare masă, doar 3,9% pentru 

UAIC, respectiv, 13,3% pentru UMF. 

Tipul de pastă de dinţi folosită frecvent 

este cea cosmetică, apreciată de 76,5% 

dintre studenţii UMF şi 78% dintre cei de 

la UAIC, iar dintre mijloacele adjuvante 

periajului dentar, cea mai utilizată este apa 

de gură, de către 55,6% dintre tinerii de la 

universitatea cu profil medical, respectiv, 

43,5% de la universitatea cu profil ne-

medical (întrebarea 6). Răspunsurile la 

întrebarea 7 apreciază frecvenţa utilizării 

mijloacelor suplimentare periajului dentar: 

se constată că cei mai  mulţi studenţi ai 

universităţii cu profil medical, 75,8%, 

apelează la aceste metode de 3 ori pe 

săptămână, spre deosebire de studenţii care 

provin de la Universitatea “Al.I.Cuza” 

unde procentul este de mai redus, de 

57,8%, p=0,024. 

 

Tabel 1- Răspunsurile studenţilor la întrebările din secţiunea 1 a chestionarului  

 

 

ÎNTREBĂRI CHESTIONAR 

Distribuţia în funcţie de 

profilul universităţii 

Chi

-

square 

test (p) 

UMF „Grigore 

T. Popa“ 

(%) 

Univerita

tea 

“Al.I.Cu

za”  

(%) 
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1.Tip de gustare: 

-alimente cariogene 

-alimente sărate 

-fructe 

- legume 

 

28,8 

15,3 

17,9 

37,7 

 

29,5 

21,7 

9,8 

39 

 

 

 

0,002

* 

2.Frecvenţa  produselor 

cariogene : 

-zilnic 

- maxim de 3/ săptămână 

-o dată pe săptămână 

 

           39   

           33,9 

           27,1 

 

39,5 

34,5 

26 

 

 

0,23

3 

3. Frecvenţa băuturilor acidulate: 

-zilnic 

-maxim de 3/săptămână 

-o dată pe săptămână 

 

3,4 

45,8 

50,8 

 

7,8 

44,9 

47,3 

 

 

0,014* 

4. Frecvenţa periajului dentar: 

-de 2 ori pe zi 

-o dată pe zi 

-după fiecare masă 

 

76,5 

10,2 

13,3 

 

74,5 

21,6 

3,9 

 

 

 

0,03

7* 

5. Tip de pastă de dinţi utilizată: 

-cosmetică 

-medicală 

 

76,5 

23,5 

 

78 

22 

 

0,37

7 

6. Mijloace adjuvante igienei 

orale: 

-apa de gură  

-fir interdentar 

-altele (scobitori, periute speciale) 

-nu utilizez deloc 

 

55,6 

29,1 

11,9 

3,4 

 

43,5 

19,3 

6,5 

30,7 

 

 

 

 

0,00

1* 

7.Frecvenţa mijloacelor 

adjuvante: 

-zilnic 

-maxim 3 ori/săptămână 

- o dată pe săptămână 

 

10,4 

75,8 

13,8 

 

7,1 

57,9 

35 

 

 

0,02

4* 

 

*Pearson chi-square, p<0.05 

 

 

SECŢIUNEA 2- Alţi factori de risc 

pentru sănătatea orală 

Din acestă secţiune a chestionarului 

fac parte 5 întrebări care se raportează  la alţi 

factori de risc pentru sănătatea orală, şi 

anume: fumatul, consumul de alcool, vizitele 

la cabinetul dentar şi motivele prezentării 

pentru afecţiuni de urgenţă. Din tabelul 2 se 

constată că diferenţe semnificativ statistice 

(p<0,05) între cele două categorii de studenţi 

s-au obţinut pentru răspunsurile la întrebarea 

8, unde procentul nefumătorilor este mai 
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mare la studenţii de la UMF, 83,1% faţă de 

cei de la UAIC, 64,7%, precum şi pentru 

cele care apreciază numărul de ţigarete 

fumate pe zi-peste 11, unde procentul celor 

de la UMF este mult mai mic, doar de 5,4% 

faţă de cel al studenţilor de la UAIC, 24,5%. 

Pentru întrebările 10, 11 şi 12 nu s-a obţinut 

semnificaţie statistică (p>0,05), cele mai 

mari valori fiind constatate pentru 

răspunsurile care apreciază consumul de 

alcool, vizitele la cabinetul dentar în 

urgenţă, şi anxietatea dentară, ca motivaţie 

a lipsei la controlul periodic.  

  

Tabel 2 - Răspunsurile studenţilor la întrebările chestionarului din secţiunea 2 

 

 

ÎNTREBĂRI CHESTIONAR 

Distribuţia în funcţie de 

profilul universităţii 

Chi

-

square 

test (p) 

UMF „Grigore 

T. Popa“ 

(%) 

Univerita

tea 

“Al.I.Cu

za”  

(%) 

 

 

8. Fumători: 

-da 

- nu 

 

16,9 

83,1 

 

35,3 

64,7 

 

 

0,03

5* 

9. Număr de ţigări fumate pe zi: 

-maxim 10  

-peste 11  

 

11,5 

5,4 

 

10,8 

24,5 

 

 

0,00

2* 

10. Consum de alcool: 

-da 

-nu 

 

49,4 

51,6 

 

60,8 

46,2 

 

0,12

2 

11. Vizite la cabinetul dentar: 

-controale periodice 

- urgenţă 

-complicaţii 

 

13,6 

72,5 

13,9 

 

11 

74 

15 

 

0,24

8 

12.Motivaţia adresabilităţii în 

urgenţă : 

-anxietatea dentară 

- aspecte financiare 

-lipsă timp  

 

 

55,7 

14,8 

29,5 

 

 

58,1 

19,8 

22,1 

 

 

 

0,53

9 

*Pearson chi-square, p<0.05 
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DISCUŢII 

 

În privinţa consumul de produse 

zaharoase, datele statistice la nivel naţional 

au arătat că există o modificare 

comportamentală în ultimii ani în privinţa 

consumului de dulciuri, în sensul creşterii în 

rândul copiilor şi tinerilor a consumului 

acestor produse, la care se adaugă cele 

carbogazoase. Studiul Cross-National 

Survey on Health Behaviour in School-aged 

Chilfren-World Health Organization 

Collaborative Study (HBSC) desfăşurat în 43 

ţări, inclusiv în România, a demonstrat că 

există variaţii importante între ţări în privinţa 

consumului de produse cariogene, de la 9% 

în Finlanda, până la 70% în Polonia [4].   

Conform cercetării noastre, consumul 

produselor zaharoase ajunge la 28-30%, fără 

a exista diferenţe în privinţa profilului 

universităţii, aceeaşi tendinţă fiind observată 

şi pentru frecvenţa acestor produse în 

alimentaţie. În schimb, proporţia studenţilor 

de la universitatea cu profil medical este mai 

mare faţă de ceilalţi în privinţa consumului 

de fructe, 17,9%, versus, 9,8%; un alt aspect 

pozitiv este reprezentat şi de consumul zilnic 

al băuturilor acidulate, acesta fiind destul de 

redus, doar pentru 3,4% studenţi care provin 

de la UMF, respectiv, 7,8% de la UAIC. 

Rezultatele menţionate demonstrează rolul 

important al informaţiilor şi al educaţiei 

acumulate pe parcursul studiilor universitare 

privind diminuarea factorilor de risc pentru 

sănătate. Pe lângă aceste constatări, în 

literatura de specialitate se citează cercetări 

care demonstrează că şi mediul social 

contribuie la adoptarea unui anumit stil de 

viaţă. De exemplu, Papadaki şi colaboratorii 

au arătat că studenţii care locuiesc departe 

de familie adoptă obiceiuri alimentare 

nesănătoase, care includ un consum redus de 

fructe proaspete şi legume, în timp ce 

aportul de zahăr şi băuturi alcoolice este 

crescut [5].    

O igienă orală corect realizată ca 

frecvenţă, tip de pastă de dinţi şi produse 

adjuvante este un veritabil factor de 

prevenire a cariilor dentare şi a afecţiunilor 

gingivale. Odată însuşită această deprindere, 

nu se mai poate schimba, iar rolul primordial 

revine în primul rând familiei, urmat şi de 

şcoală şi universitate. Ţinând cont de 

informaţiile primite de către studenţii 

universităţii medicale în privinţa igienei 

orale, situaţia este mult mai favorabilă în 

cazul acestei categorii de tineri, în special în 

privinţa frecvenţei periajului dentar şi a 

utilizării metodelor adjuvante. Astfel, am 

constatat că 30,7% dintre studenţii 

Universităţii “Al.I.Cuza” nu utilizează 

niciodată aceste metode suplimentare, iar 

dintre acestea, doar apa de gură este cea mai 

frecvent cunoscută şi utilizată, de 43,5% 

dintre aceştia. Zaborskis şi colaboratorii într-

un studiu realizat în 35 de ţări cu privire la 

comportamentul adolescenţilor faţă de 

igiena orală găseşte diferenţe mari între ţări, 

astfel: în Elveţia, Suedia şi Norvegia, 74% 
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dintre tinerii de sex masculin şi 84% dintre 

cei de sex feminin realizează un periaj 

dentar de 2 ori pe zi, la polul opus situându-

se adolescenţii din Malta, Lituania şi 

Finlanda, unde prevalenţa este de 32% băieţi 

şi 52% fete [6].  În cercetarea de faţă, 

frecvenţa periajului dentar de 2 ori pe zi are 

valori apropiate la ambele categorii de tineri, 

de 76,5% pentru cei de la UMF,  respectiv,  

74,5% UAIC. 

Alcoolul şi fumatul reprezintă factori 

de risc incriminaţi în apariţia a peste 200 de 

stări patologice, având răsunet şi asupra 

cavităţii orale, prin existenţa riscului de  

agravare a bolii parodontale şi de apariţie a 

leziunilor neoplazice pe termen lung, iar pe 

termen scurt, riscul eşecului implantar sau 

de apariţie a complicaiilor postextracţionale. 

Conform datelor furnizate de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii, Europa este 

continentul cu prevalenţa cea  mai mare de 

fumători, la fel şi în privinţa consumului de 

alcool, iar România ocupă locul 5 la 

consumul de alcool, după Belarus, 

Republica Moldova, Lituania şi Rusia  [7,8].   

Din punct de vedere al prevalenţei 

fumatului, studiul publicat de Comisia 

Europeană în 2015 indică o prevalenţă a 

fumatului în populaţia generală din 

România, de 27%, faţă de media EU de 26% 

[9]. Într-un cercetare realizată în România în 

2014 pentru adolescenţi şi tineri, Sandu şi 

colaboratorii au constatat faptul că mai mult 

de 42% dintre aceştia fumează, trei sferturi 

dintre ei în fiecare zi şi un sfert doar 

ocazional.  O altă concluzie a acestui studiu 

este aceea că există o tendinţă de creştere a 

ratei de fumători odată cu tranziţia spre viaţa 

adultă. Dacă 71% dintre tinerii cu vârste 

cuprinse între 15 şi 19 ani sunt nefumători, 

procentajul scade la 50% pentru cei între 20 

şi 24 de ani  şi la 44% pentru tinerii între 25 

şi 29 de ani [10].   

În studiul de faţă am constatat diferenţe 

semnificativ statistice între studenţii celor 

două universităţi, fiind  mai mulţi 

nefumători printre cei care învaţă la UMF, 

83,1% faţă de cei de la UAIC, 64,7%, o 

situaţie mia favorabilă faţă de statisticile 

naţionale menţionate în studiul anterior.  

În privinţa consumului de alcool, acelaşi 

studiu de cercetare prezintă o tendinţă 

asemănătoare între grupul tinerilor cu vârste 

cuprinse între 15 şi 19 ani şi grupul celor cu 

vârste cuprinse între 24 şi 29 de ani, în 

sensul că rata celor care consumă alcool 

zilnic se dublează odată cu vârsta [10].  În 

studiul de faţă, am constatat un procent mare 

de studenţi care s-au declarat consumatori de 

alcool, 49,4% dintre studenţii de la UMF, 

respectiv, 60,8 % dintre studenţii de la 

UAIC, valori apropiate de cea semnalată la 

nivel naţional, de 56,8%.    

La intrebarea “Cât de frecvent va 

prezentaţi la medicul stomatolog?”, aproape 

trei sferturi dintre participanţi au răspuns că 

ajung la cabinetul dentar pentru tratamente 

de urgenţă (UMF-72,5%, UAIC-74%). 
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Având în vedere gradul de informare al 

studenţilor de la universitatea cu profil 

medical, considerăm acest procent prea 

mare, raportat la cel care apreciază vizitele 

periodice, 13,6%. În cele mai multe cazuri, 

necesitatea vizitei la stomatolog este privită 

ca un motiv de stress pentru pacienţi şi din 

acest motiv este amânată până în ultimul 

moment. Experienţele neplăcute anterioare 

constituie un factor deosebit de important în 

frecvenţa vizitei la cabinetul stomatologic. 

Ideea că un tratament stomatologic este 

însoţit de durere şi disconfort este prezentă 

încă şi la această vârstă, deşi stomatologia a 

evoluat foarte mult în ultimul timp. În 

literatura de specialitate sunt citate 

numeroase cercetări care apreciază gradul de 

anxietate la tratamentele dentare pentru 

studenţii ce provin din universităţi cu profil 

diferit. Într-un studiu realizat cu ajutorul a 

850 de studenţi, Sghaireen şi colaboratorii 

găsesc cele mai mari valori ale anxietăţii la 

tratamentele dentare printre studenţii care 

provin din facultăţile cu profil nemedical, 

situaţie constatată şi de  Storjord şi 

Teodorsen în Norvegia [11,12].  

În studiul de faţă nu am găsit diferenţe 

semnificativ statistice între cele două 

categorii de studenţi la întrebarea care 

apreciază motivul prezentării la cabinetul 

dentar în urgenţă, iar  anxietatea dentară este 

factorul cel mai des incriminat, p=0,539. 

 

CONCLUZII 

 

În studiul de faţă am constatat diferenţe 

în privinţa atitudinii şi comportamentului 

studenţilor faţă de factorii de risc pentru 

sănătatea orală, diferenţe care nu pot fi 

corelate în totalitate cu profilul universităţii. 

Deşi cei care provin de la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie “Grigore T.Popa” 

deţin mai multe informaţii cu privire la 

riscul apariţiei afecţiunilor generale şi orale, 

nu am observat comportamente favorabile 

sănătăţii cu privire următoarele aspecte: 

consumul şi frecvenţa hidrocarbonatelor în 

alimentaţie, consumul de alcool şi 

prezentarea la cabinetul dentar pentru 

controale periodice. Totuşi, faţă de cei de la 

Universitatea “Al.I.Cuza”, aceştia au 

prezentat un comportament favorabil pentru 

sănătate prin consumul crescut de fructe şi 

legume, scăzut de băuturi acidulate, 

utilizarea frecventă a metodelor 

suplimentare periajului dentar, precum şi 

procentul mai mare de nefumători. 

Rezultatele acestui studiu semnalează 

necesitatea introducerii  unor programe 

suplimentare de educaţie pentru sănătate în 

cadrul unităţilor de învăţământ, cu scopul de 

a transmite un bagaj informativ corect din 

punct de vedere ştiinţific, dar mai ales, 

crearea unor comportamente individuale 

sănătoase, care se construiesc în paralel cu 

dezvoltarea educativă. 
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