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Abstract 

Musculoskeletal disorders (MSD) are common among dental practitioners. The aim of the study was to 

assess the prevalence of MSD among dental students as well as the level of knowledge and attitudes about the 

principles of ergonomics. Material and Methods: The study was conducted among the 2nd and 6th year students 

of the Faculty of Dental Medicine, UMPh Gr.T.Popa University of Iasi. The questionnaire covered four main 

sections: the first section on demographic data collection, the second section assessed the work environment and 

work characteristics, the third section addressed ergonomics, while the fourth section assessed the prevalence of 

MSD based on body regions. Data analysis was performed with SPSS 14.0 Results: The response rate was 87% 

.72% of female subjects and 20% of male subjects reported MSD symptoms. 50% of students work with an 

assistant. They reported few symptoms of MSD at the elbow and forearm level. 70% of students have the ability 

to take over the instrument without making unnecessary movement. The number of clinical weekly workouts 

was significantly correlated with the discomfort experienced in the hands and fingers but also with the pain in 

the lumbar region. Conclusions: The prevalence of musculoskeletal disorders is higher in end-year students. The 

causes of these illnesses are the low level of knowledge about the ergonomic principles that need to be applied 

to improve medical activity and the reduction of the risk of installing muscle fatigue but also the lack of 

auxiliary staff to help the student achieve the treatments. 
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Introducere 

Afecțiunile musculo-

scheletale(AMS) sunt comune în rândul 

personalului din domeniu medicinii dentare, 

care lucrează într-un spatiu restrâns, într-o 

poziție statică sau incomodă excesiv, precum 

și faptul că  realizează miscări ale mâinilor 

în mod repetitiv [1,2]. Multe studii au 

investigat prevalența AMS printre medici 

stomatologi, o analiza sistematică pe acest 

subiect concentrându-se în principal pe 

experiența durerii, prevalența AMS  variind  

între 64% și 93% [3].  

În conformitate cu Organizația 

Mondială a Sănătății (OMS) cauzele AMS 

sunt plurifactoriale, incluzând nu numai 

condițiile de la locul de muncă, dar și modul 

de organizare, condițiile psihologice și 

variabilele socio-culturale[4,5]. In studiul 

nostru termenul AMS se referă la semne și 

simptome care rezultă din suprasolicitarea 

sistemului osos, articular, ligamentar si 

nervos in timpul activității desfasurate în 

cabinetele de medicină dentară [6].  

AMS pot fi prevenite prin aplicarea 

principiilor ergonomiei în echipamentele 

stomatologice și design instrumentelor [7]. 

Durerile musculo-scheletale au fost corelate 

negativ cu numărul de ani de experiență 

[8,9] iar studenții pot manifesta semne 

timpurii ale AMS în anii lor de formare. 

Aceste descoperiri au fost susținute de 

cercetări care au relevat că mai mult de 70% 

dintre dintre studenții de an terminal  au 

probleme la gât, umăr, și dureri de spate la 

fel de devreme ca în primii ani  de formare a 

lor [10]. O evaluare a AMS în rândul 

studenților și a factorilor asociati este 

necesar să se realizeze pentru a elucida în 

mod clar natura acestei probleme importante 

pentru practica medicală [11]. In acest sens, 

scopul studiului a fost de a evalua prevalenta 

mailto:livia12mi@yahoo.com


Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 6, Issue 2, July - December 2017 

 

 

 26 

AMS în rândul  studenților de stomatologie 

cât și nivelul de cunostinte și atitudini 

privind principiile ergonomiei. 

 

Material și metode  

Acest studiu transversal  a fost 

realizat pe parcursul perioadei octombrie 

2016-aprilie 2017 printre studenții de 

stomatologie ai Facultății de Medicină 

Dentară, Universitatea de Medicină și 

Farmacie Gr.T.Popa din Iași. Lotul de studiu 

a fost format din studenții anilor  II și VI 

care au comsimțit să participe. Prevalența 

AMS a fost evaluată pentru toți studenții 

participanți. Studenții anului II au fost 

recrutați în studiu pentru a acționa ca un 

control grup.  

Chestionarul a cuprins patru 

secțiuni principale: prima secțiune adresată 

colectării datelor demografice, a doua 

secțiune a evaluat mediul de lucru și 

caracteristicile de lucru, a treia secțiune s-a 

adresat ergonomiei, în timp ce a patra 

secțiune a evaluat prevalența   AMS bazată 

pe regiuni ale corpului.  

 Datele au fost introduse și analizate 

cu ajutorul SPSS 14.0.  Rezultate cu valorile 

P mai mici de 0,05 au fost statistic 

semnificative.  

 

Rezultate  
Un total de 175 de studenți au 

participat la acest studiu ,rată de răspuns 

fiind de 87%. Lotul a fost format din 100 

studenți de anul VI și 75 de studenți din anul 

II(fig.3). Datele demografice ale studenților 

înscriși în acest studiu au arătat 

caracteristicile ce sunt prezentate în figurile 

1 și 2.  

 

 
Figura 1. Distribuția   subiecților  pe sexe         Figura 2. Distribuția subiecților pe sexe 

 

 
Figura 3. Distribuția  subiecților  in  

funcție  de anul de studiu   

Figura 4. Distribuția  subiecților  în funcție 

de mâna dominantăcu care lucrează 

 

Diferențele de disconfort din cauza 

AMS între studenții de an VI și II raportate 

în diferite regiuni ale corpului au fost 

semnificative statistic la nivelul a p <0,05  

(fig.5,tab. 1). Nu au existat diferențe 

semnificative statistic între mâna dominantă 

și zonele cu discomfort(fig.4). 

Dintre studenții anului VI au 
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subiecții de sex feminin și numai 20% din 

subiecții de sex masculin. Chi-pătrat a 

relevat o diferență semnificativă statistic 

între sexe și raportarea AMS(p <0,05).

  
Tabelul 1. Zonele în care studenții au raportat dureri sau discomfort 

 gât tora

ce 

lom

bar 

dege

te și 

mână 

ante

braț 

braț cot 

anul II 15% 10% 12% 8% 5% 2% 1% 

 

anul VI 82% 80% 64% 

 

42% 26% 23% 13% 

Chi 

square 

0.00

1 

0.00

1 

0.00

1 

0.00

1 

0.001 0.00

1 

0.00

1 

 

 
Figura 5. Distribuția răspunsurilor în ceea 

ce privește zonele cu discomfort în funcție 

degrupele de student 

 

Figura 6. Distribuția   subiecților  în  

funcție  de prezența disconfortului și sex 

Mediul de lucru și caracteristicile 

sale au fost reprezentate de trei domenii: 

poziția șezând pe scaun, manipularea 

instrumentelor, numărul orelor de lucru. Trei 

elemente au fost  abordate: poziția de lucru, 

utilizarea unui scaun confortabil, ajustarea 

scaun de lucru în funcție de înălțimea și de 

poziția spatelui și folosind săpătarului în 

timpul practicii. Alte patru elemente au fost 

urmărite: manipularea instrumentelor, 

întinderea pentru instrumente, fără mișcări 

intense, folosirea de mișcări puternice pentru 

a efectua munca clinică, efectuarea lucrărilor 

clinice cu brațele deasupra umerilor  la care 

se asociază mișcări de încovoiere și răsucire 

a gâtului.   Două elemente din chestionar a 

evaluat numărul de ore de lucru în clinica și 

numărul de ore folosind instrumente 

roatative .  

În ceea ce privește poziția de lucru 

studenților ca parte a mediului lor de lucru, 

trei variabile au fost evaluate: utilizarea unui 

scaun de lucru confortabil, ajustarea 

scaunului de lucru în funcție de înălțime și 

de poziția spatelui, precum și a sprijinului  

pe scaun. 78% dintre studenți au indicat că 

scaunul utilizat a fost confortabil. Reglarea 

înălțimii scaunului s-a dovedit a fi o practică 

comună în rândul studenților, 86% dintre 

studenți, raportând că de multe ori au reglat 

scaunul înainte de tratamente. 34% și 9% 

dintre studenți au raportat că  "de multe ori" 

gat

torace

lombar

degete si mana

antebrat

brat

cot

15 

10 

12 

8 

5 

2 

1 

82 

80 

64 

42 

26 

23 

13 

Zonele care au prezentat discomfort 

anul VI anul II

72 

8 

20 

80 

cu disconfort

fara disconfort

Distribuția subiecților în funcție de 
prezenta disconfortului și sex 

sex feminin sex masculin



Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 6, Issue 2, July - December 2017 

 

 

 28 

și "foarte des", au stat cu spatele sprijinit în 

timp ce 43% au raportat "rar" și 14% a 

răspuns negativ la întrebarea cu privire la 

ajustarea suportului pentru spate.  

 
Figura 7. Distribuția  răspunsurilor  la  întrebările   privind  poziția  de lucru 

 

Nu a existat o asociere 

semnificativă între prezența durerilor de 

spate și poziția așezat pe scaun, folosind un 

scaun confortabil de lucru (p <0.05) și având 

un suport pentru spate (p <0,05). Acest lucru 

sugerează că  studenții  care au folosit un 

scaun de lucru confortabil, cu un suport din 

spate au fost mai puțin susceptibili de a avea 

dureri de spate, in zona  lombară. Cu toate 

acestea, nu a existat nici o asociere 

semnificativă statistic între durerea lombară 

și reglarea înălțimii scaunului.  

În ceea ce privește manipularea   

instrumentarului, patru caracteristici au fost 

evaluate: dacă stomatologia la 4 mâini este 

facilitată la școală, dacă instrumentele au 

fost la îndemână evitând astfel necesitatea de 

a efectua   mișcări suplimentare 

nerecomandate, dacă se lucrează cu mâinile 

mai sus de înălțimea umerilor și, în final, 

folosirea de mișcări puternice pentru a 

efectua munca clinică. 50% studenți au 

lucrat la 4 maini în timpul activității clinice. 

Studenții care au practicat stomatologia la 

patru mâini au fost mai puțin probabil  să 

raporteze simptome la cot (p <0,05) și 

antebraț (p <0,05). Nu a fost nici o asociere 

cu simptomele dureroase din alte regiuni ale 

corpului. Capacitatea de a prelua 

instrumentarul, fără a face mișcare inutile, 

suplimentare a fost raportată de 70% dintre 

studenți. Nu a existat o asociere între 

preluarea instrumentelor și simptomele AMS 

la nivelul umărului, antebrațului și cotului. 

Lucrările efectuate în clinici cu brațele mai 

sus de înălțimea umărului și mișcarile 

puternice de brațe s-au   asociat statistic cu 

simptomele AMS la nivelul umărului și 

antebrațului, în timp ce nu au fost 

semnificativ statistic asociate cu simptomele 

AMS la nivelul  cotului (fig.3).  
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Figura 8.  Distribuția  răspunsurilor  

privind manipularea instrumentarului 

Figura 9.  Distribuția  răspunsurilor  

privind numărul de ore lucrate și zonele cu 

disconfort 

 

 Numărul orelor de lucru clinice pe 

săptămână au fost corelate semnificativ din 

punct de vedere statistic cu disconfortul 

resimțit la nivelul mâinilor și degetelor dar și 

cu durerea din zona lombară.  Studenții cu 

număr crescut de ore de lucru pe săptămână, 

au mult mai multe șanse de a raporta 

disconfort în la nivelul mâinilor și degetelor 

. 

A patra parte a chestionarului s-a 

adresat practicilor ergonomice și de 

prevenire a AMS. Răspunsurile în legătură 

cu această parte sunt prezentate în fig.10. 

2% dintre studenți   au participat la cursuri  

privind   prevenirea AMS și doar 11%  au 

raportat că respectă principiile ergonomice. 

 

 
Figura 10.  Distribuția  răspunsurilor  la  întrebările  privind practica ergonomică 

 

Discuții 

În general, studiul demonstrează că 

AMS poate reprezenta o povară 

semnificativă pentru studenții de medicină 

dentară din Romania. Raportarea de 

simptome musculo-scheletale de către 

studenți încă din primii ani sugerează că 

ergonomia ar trebui să fie parte a curriculei 

universitare pentru a reduce riscurile de 

AMS în viitor. Prin urmare, îmbunătățirile 

transmiterii principiilor ergonomice, de 

promovare a sănătății ocupaționale și 

intervențiile instituționale sunt necesare 

pentru reducerea riscurilor de AMS. Pentru a 

reduce disconfortul din zona gâtului și partea 

superioară a spatelui este foarte recomandat 

ca distanța de lucru să fie menținută pentru 

postura optimă, cu umerii relaxați și coatele 
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pe lângă  părțile laterale ale corpului. Este 

important să se mențină flexia gâtului cu 20 

grade sau mai puțin astfel se va evita ca 

operatorul să se aplece prea mult asupra 

pacientului. Lupele dentare cu mărire de 2x 

sunt suficiente pentru a vizualiza detaliile   

câmpului de lucru. Înainte de a începe orice 

manoperă terapeutica, operatorul trebuie să 

își adapteze brațul și astfel se reduce 

oboseala gâtului și umărului.  

Disconfortul în partea inferioară a 

spatelui poate fi prevenit prin utilizarea unui 

scaun operator de tip șa cu suport lombar. 

Acest lucru este necesar pentru a menține 

curbura spatelui naturală postură care 

permite, de asemenea, operatorului să 

rămână mai aproape de pacient. Suportul 

lombar ar trebui să rămână mereu în contact 

cu spatele operatorului. Se recomandă 

efectuarea de cercetării prin studii 

observaționale, examen fizic și evaluare. 

Este la fel de important să se dezvolte 

programe de intervenție pentru o abordare 

corectă a cunoștințelor și practicilor  

ergonomice. 

 

Concluzii 

 Prevalența afectiunilor musculo-

scheletale este mai mare la studenții de ani 

terminali. Cauzele instalării acestor afecțiuni 

sunt nivelul de cunoștințe scăzut privind 

principiile ergonomice care trebuie aplicate 

pentru eficientizarea activității medicale și 

reducerea riscului de instalare a oboselii 

musculară dar și lipsa personalului auxiliar 

care să ajute studentul la realizarea 

tratamentelor.  
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