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REZUMAT
Scop. Conceperea unui chestionar complex de evaluare a statusului oral şi a calităţii vieţii din perspectiva sănătăţii 
orale la pacienţii cu afecţiuni renale cronice.
Material şi metodă. Motivaţia existenţei studiului constă în lipsa informaţiilor, în România, legate de statusul oral 
al pacienţilor cu boli renale cronice – insufi cienţă renală cronică, cu sau fără sindrom nefrotic, afl aţi sau nu sub 
dializă. Argumentarea studiului a fost realizată prin interogarea bazelor de date indexate internaţional. Designul 
stu diului constă în conceperea unui chestionar de culegere a informaţiilor medicale legate de: starea afectării 
renale, principalele boli cronice cardiace, hepatice, de diabet şi ale sistemului osos, împreună cu medicaţia cu 
efecte la nivelul cavităţii orale aferente acestora, datele de biochimie cu relevanţă în insufi cienţa renală cronică 
relaţionată cu statusul oral, manifestările orale – prezenţa sau absenţa resturilor radiculare, a edentaţiilor, a hi-
posalivaţiei – prezenţa sau absenţa protezării, efi cienţa protezării, calitatea vieţii – efi cienţa masticaţiei – alimente 
moi şi dure – gradul de satisfacţie a fi zionomie, efi cienţa igienizării, necesitatea şi efi cienţa unui tratament sto-
matologic. Chestionarul se aplică unui lot de pacienţi cu afectare renală şi, prin comparaţie, unui lot de pacienţi 
fără afectare renală.
Rezultate şi concluzii. A fost conceput un chestionar de pretestare. În urma aplicării pe două loturi de pacienţi, 
au fost corectare erorile de formă şi au fost excluse ulterior secţiunile cu date insufi ciente, s-a optimizat timpul de 
aplicare, s-a readaptat metodologia de includere/excludere. Chestionarul de pretestare a fost validat, consta-
tându-se că datele obţinute vor putea fi  folosite în studiu.

Cuvinte cheie: chestionar, insufi cienţă renală cronică, status oral, calitatea vieţii

ABSTRACT
Aim. Designing a complex assessment questionnaire of oral status and quality of life in terms of oral health in 
patients with chronic kidney disease (CKD).
Material and method. This study is required because there are lacks of information in Romania, related to oral 
status of patients with chronic kidney disease – chronic renal failure, with or without nephritic syndrome, with or 
without dialysis. Rationale study was conducted by internationally indexed database query. The design study 
consists to fi nally obtain a questionnaire to collect medical information related to: the stage of kidney disease, main 
cardiac, liver, skeletal system diseases and also diabetes. All these are related with specifi c medication and its 
infl uence on oral cavity. There has been collected biochemistry data with relevance in chronic renal failure related 
to the oral status, oral symptomatology – the presence or absence of roots, toothless, the xerostomia. Also we 
obtain data about denture presence or absence, quality of life trough prosthetic effi ciency – chewing effi ciency – 
for hard and soft foods, esthetic satisfaction, sanitization effectiveness, necessity and effectiveness of dental 
treatment. The questionnaire is applied to a group of patients with renal impairment and, by comparison, to a 
group of patients without renal impairment.
Results and conclusions. The fi nal form of a pre-test questionnaire has been obtained. After applying the two 
groups of patients: were correct errors of form and were subsequently excluded sections with insuffi cient data, 
were optimize application time, readjusted methodology subjects inclusion/exclusion.

Keywords: questionnaire, chronic renal failure, oral status, quality of life
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INTRODUCERE

Existenţa afecţiunilor generale, localizate la ni-
velul anumitor organe sau sisteme, poate să cons-
tituie un factor declanşator al afecţiunilor specifi ce 
cavităţii orale – afectarea osului, a gingiilor şi a 
suportului parodontal al dinţilor, afectarea dinţilor 
în sine, afectarea părţilor moi. De asemenea, în 
acest context se pot menţiona şi infl uenţele asupra 
zonelor învecinate, care la rândul lor pot conduce la 
efecte asupra celor deja menţionate: glande salivare, 
sistemul circulator al zonei cervico-faciale sau arti-
culaţia temporo-mandibulară. Cele mai im portante 
afecţiuni generale, cunoscute deja ca având infl u-
enţe cu afectare atât pe timp scurt, cât şi pe timp 
îndelungat la nivelul cavităţii orale sunt: insufi cienţa 
hepatică, insufi cienţa renală, insufi cienţa cardiacă, 
hepatitele cronice, diabetul zaharat şi cel insulino-
dependent, afectarea sistemului circulator. Medi-
caţia aferentă acestor boli are efecte farmacologice 
în zona cavităţii orale. (1) Toate acestea se constituie 
în factori declanşatori ai resorbţiilor osoase, paro-
dontopatiilor localizate sau generalizate (sub di-
ferite forme clinice de manifestare), modifi carea 
func ţiilor glandelor salivare, ceea ce conduce la 
schimbări ale valorilor pH-ului salivar sau la 
modifi carea modalităţii de alimentare şi, implicit, 
la creşterea proporţională a bolii carioase. Toate 
acestea conduc în fi nal la pierderea dinţilor de pe 
arcadele dentare şi la instaurarea sau nu a trata-
mentelor protetice.

STADIUL CUNOŞTINŢELOR ACTUALE

Bolile cronice, afl ate în diferite stadii evolutive, 
pot avea efecte vizibile, imediate, sau cu debut lent, 
insidios, la nivelul cavităţii orale. Printre cele mai 
importante boli se pot enumera: hepatitele cronice, 
insufi cienţa hepatică (asociată sau nu bolii hepatice 
iniţiale), insufi cienţa renală cronică, insufi cienţa 
car diacă, insufi cienţa venoasă, tumorile maligne 
(cancerul), bolile de nutriţie şi diabetul, bolile sis-
temului imun şi ale celui osos. Totodată, sunt cu-
noscute aproximativ 200 de medicamente, adminis-
trate în tratamentul curativ sau în cel simptomatic 
al bolilor menţionate, care pot avea efecte secundare 
la nivelul mucoasei orale, gingiilor, parodonţiului 
marginal, suportului osos dento-alveolar sau la 

nivelul glandelor salivare şi al limbii. (2,3) Clasele 
mari de medicamente care au astfel de efecte cu-
prind: antidepresivele, antipsihoticele, antihista mi-
nicele, diureticele, antihipertensivele, anatagoniştii 
receptorilor muscarinici, inhibitorii centrilor foa-
mei, antiinfl amatoarele, bronhodilatatoarele, mio-
relaxantele, medicaţia antimigrene, opioidele, ben-
zo diazepinele şi hipnoticele, antagoniştii de re  cep-
tori H2 şi inhibitorii de pompe de protoni, medicaţia 
citotoxică, retinoidele, medicaţia anti-HIV şi cito-
kinele. (2,4) Toate aceste medicamente, la rândul 
lor, pot produce efect şi prin mecanism secundar – 
xerostomie (hiposalivaţie), modifi cări ale pH-ului 
salivar, modifi carea consistenţei salivare.

Insufi cienţa renală cronică (IRC) produce efecte 
directe şi indirecte la nivelul cavităţii orale. Dacă 
efectele directe sunt cunoscute, şi totodată şi mai 
uşor de cuantifi cat, efectele indirecte nu sunt în-
totdeauna identifi cate corect ca reprezentând un 
factor declanşator al bolilor cronice din sfera orală. 
Astfel, frecvent întâlnite sunt bolile cardiovasculare 
şi cele vascular-cerebrale, în mod particular valorile 
uremiei constituind factor de risc cardiovascular la 
pacienţii cu IRC. Lanţul efectelor continuă atunci 
când apare defi citul de pompă vasculară, parodontita 
cronică generalizată, cu sau fără pierdere orizontală 
sau verticală de os maxilar sau mandibular, fi ind cel 
mai frecvent menţionată afecţiune în literatura de 
specialitate. (5)

MATERIAL ŞI METODĂ

Ţinând cont de studiile efectuate până în prezent, 
s-a considerat că realizarea unei analize statistice 
efectuată prin intermediul unui chestionar ar con-
duce la concluzii cu aplicabilitate clinică directă. 
Până la momentul actual, nefi ind culese date la ni-
vel clinic în România, nu s-a putut stabili o direcţie 
particulară de studiu, decizia fi nală fi ind aceea de a 
cuprinde un număr cât mai mare de informaţii.

Designul studiului a constat în stabilirea obiec-
tivelor, a metodologiei de lucru, a criteriilor de in-
cludere/excludere a pacienţilor în loturile ţintă şi 
martor, conceperea chestionarului, pretestarea ches  -
tio narului, obţinerea unor rezultate parţiale, etapa 
de aplicare a chestionarului, obţinerea datelor fi -
nale, prelucrarea statistică, obţinerea unor concluzii 
pertinente şi arhivarea şi conservarea datelor 

Această lucrare a benefi ciat de suport fi nanciar prin proiectul „CERO – PROFIL DE CARIERĂ: 
CERCETĂTOR ROMÂN“, contract nr. POSDRU/159/1.5/S/135760, proiect cofi nanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
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obţinute. În cele ce urmează vor fi  prezentate in-
formaţii care cuprind inclusiv etapa de concepere a 
chestionarului, restul constituind o etapă care va fi  
expusă ulterior.

OBIECTIVE PRINCIPALE

• evaluarea importanţei stării de sănătate orală 
din perspectiva pacientului cu boală cronică 
renală;

• optimizarea tratamentelor stomatologice de 
care pacienţii cu afecţiuni renale pot bene-
fi cia.

Am considerat relevant ca lotul ţintă de pacienţi 
să fi e comparat cu un lot martor – pacienţi fără IRC, 
care se adresează pentru alte tipuri de tratamente, 
aceluiaşi spital. Criteriile de includere în lotul ţintă 
au fost următoarele:

1. Pacienţi care sunt îndrumaţi către Institutul Cli-
n ic Fundeni;

2. Pacienţi internaţi în cadrul secţiei de Nefro lo-
gie;

3. Pacienţi cu afecţiuni renale cronice, mai vechi 
de 6 luni;

4. Pacienţi cu vârstă de peste 18 ani;
5. Pacienţi cu autonomie şi autodeterminare (con-

form defi niţiilor bio-etice);
6. Pacienţi care sunt de acord cu includerea in-

for maţiilor personale medicale în prezentul studiu – 
condiţionat de prezenţa consimţământului semnat;

7. Pacienţi care nu sunt incluşi în stadiul ASA IV;
8. Pacienţi care nu să nu prezinte diagnosticul de 

tu moră malignă operată/neoperată.
Criteriile de includere în lotul martor au fost 

următoarele:
1. Pacienţi care se adresează Institutului Clinic 

Fun deni;
2. Pacienţi cu vârstă de peste 18 ani;
3. Pacienţi cu autonomie şi autodeterminare (con-

form defi niţiilor bio-etice);
4. Pacienţi care sunt de acord cu includerea in-

for maţiilor personale medicale în prezentul studiu – 
condiţionat de prezenţa consimţământului semnat;

5. Pacienţi care nu sunt incluşi în stadiul ASA IV;
6. Pacienţi care nu să nu prezinte diagnosticul de 

tu moră malignă operată/neoperată.
Totodată a fost conceput un consimţământ infor-

mat al pacientului, având următorul conţinut (expus 
în mod selectiv în cele ce urmează): 

„Sunteţi invitat/invitată să participaţi la un 
studiu care constă într-o cercetare ştiinţifi că în do-
meniul patologiei renale cronice relaţionată cu sta-
rea de sănătate de la nivelul cavităţii orale. Studiul 
are obiectivul de a evalua efectele bolilor renale 
cronice asupra statusului oral (cavitatea orală).

Participarea dvs. la acest studiu constă în com-
pletarea unui chestionar, răspunzând la întrebările 
prezentate (completarea chestionarului va dura 
aproximativ 10 minute) şi, selectiv, în a permite 
reali zarea unor fotografi i intra-orale.

Participarea la studiu este strict voluntară. Dacă 
doriţi să participaţi, vă rugăm să completaţi chestio-
narul ataşat şi să semnaţi prezentul document, care 
va fi  considerat «consimţământul dumneavoastră 
in format», prin care acceptaţi să participaţi la studiu.

De rezultatele studiului nu veţi benefi cia în mod 
direct, dar acestea vor aduce benefi cii importante, 
întrucât se prevede obţinerea unor concluzii con-
crete, cu valoare practică, în legătură cu starea de 
să nătate de la nivelul cavităţii orale în cazul per-
soanelor cu afecţiuni renale cronice şi cu calitatea 
vieţii acestor persoane. Decizia de a participa sau 
de a nu participa la acest studiu nu vă afectează şi 
nu va infl uenţa în nici un fel viitoarele dvs. co-
laborări cu Institutul Clinic Fundeni şi cu Uni ver-
sitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din 
Bucureşti, sau cu instituţiile partenere – instituţii în 
cadrul cărora se desfăşoară studiul. Singurul dis-
confort generat de studiu este reprezentat de pe-
rioada de timp acordată pentru completarea acestui 
chestionar şi, în mod selectiv, pentru realizarea fo-
tografi ilor intra-orale.

Nu veţi primi compensaţii fi nanciare pentru par-
ticiparea la studiu. Studiul nu generează nici un fel 
de costuri pentru dvs.

Toate informaţiile despre dvs. vor fi  păstrate 
con fi denţial şi nu vor fi  utilizate în scop comercial. 
În cazul publicării rezultatelor studiului, identitatea 
dvs. va rămâne confi denţială.“

Au mai fost menţionate date de contact, data şi 
semnăturile persoanei responsabile şi a celei par-
ticipante la studiu.

Designul studiului şi, totodată, al chestionarului 
a impus crearea unui sistem de indexare a fi ecărui 
chestionar şi a fi ecărui consimţământ al pacientului, 
acest sistem având următoarele justifi cări: o mo-
dalitate unică de înregistrare a celor două loturi de 
pacienţi – respectiv fi ecărui pacient i s-a alocat un 
număr unic, în ordine, pacienţilor care s-au înscris 
în lotul martor fi indu-le adăugat numărului curent 
in dicativul „lot martor (LM)“; necesitatea de re in-
terogare a aceluiaşi pacient, în situaţia în care in-
formaţiile culese prezentau inadvertenţe de formă; 
necesitatea de identifi care a valorilor analizelor în 
sistemul electronic de fi şă a pacientului, de la ni-
velul spitalului şi, în cele din urmă, necesitatea de 
prelucrare statistică optimă a informaţiilor culese. 
Datele statistice ulterioare nu cuprind informaţii 
per  sonale ale pacienţilor, asigurându-se astfel con-
fi denţialitatea datelor.
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Conceperea chestionarului a pornit de la premisa 
că IRC trebuie să fi e corelată cu informaţii personale 
(de exemplu: vârstă, greutate etc.), iar încadrarea la 
un anumit grad de IRC trebuie să fi e stabilit şi în 
funcţie de parametrii bio-chimici. Ulterior au fost 
stabilite seturi de întrebări prin intermediul cărora 
vor fi  obţinute informaţiile legate de statusul oral şi 
calitatea vieţii din perspectiva sănătăţii orale la 
aceşti pacienţi.

Informaţiile au fost organizate astfel:
1. Informaţii personale:
a. gen (sex) – relevanţă pentru distribuţie – şi 

prin comparaţie cu lotul martor;
b. greutate – necesară la calculul ratei de fi ltrare 

glomerulară (RFG);
c. domiciliul (urban/rural) – necesar la stabilirea 

distribuţiei;
d. vârsta – minorii nu vor fi  incluşi în ambele 

gru puri;
– necesară calculului RFG;
– necesară la stabilirea distribuţiei;

e. nivel educaţional: gimnazial/liceal/uni ver sitar
f. nivel de venit (stabilit pe paliere) – mai puţin 

de 950 lei/lună (acesta fi ind suma reprezentată 
de salariul minim pe economie la începerea 
studiului); între 951 şi 2.300 lei pe lună şi mai 
mult de 2.301 lei pe lună;

g. statut de fumător sau de nefumător;
– în cazul statului de fumător a fost aplicată 

următoarea formulă: numărul de pachet/pachete 
(sau fracţie de pachet) fumat/fumate pe zi, înmulţit 
cu numărul de ani în care pacientul a fumat. 
Rezultatul fi nal se identifi că a fi  „număr de pachete 
zi-an“, ceea ce înseamnă că se obţine un număr de 
pachete fumate pe zi timp de un an de zile. În 
situaţia în care numărul de pachete/fracţie de pachet 
a variat pe perioada în care pacientul a fumat, se va 
face medie. În situaţia în care pacientul a fumat 
intermitent sau a renunţat la fumat de o anumită 
perioadă de timp, atunci se va face media anilor în 
care a fumat cu ani în care nu a fumat;

2. Informaţii legate de statusul bolii cronice renale:
a. de cât timp este prezentă IRC (ani/fracţie an), 

dar nu mai puţin de 6 luni;
b. antecedente familiale legate de boli cronice 

renale;
c. de cât timp este prezent sindromul nefrotic;
d. de cât timp pacientul este supus dializei;
Toate întrebările prezentate la punctul 2 conţin 

informaţii condensate, deoarece s-a considerat că 
timpul de aplicare a chestionarului pentru fi ecare 
pacient trebuie să fi e foarte bine optimizat. Astfel, 
sunt culese informaţii despre IRC – dacă este pre-
zentă sau absentă, iar la întrebarea „dacă este 

prezentă“ se completează implicit numărul de ani/
fracţie de an. În mod repetat, această modalitate de 
culegere a informaţiilor a fost aplicată unui număr 
de întrebări ulterioare.

3. Constante bio-chimice:
a. valoarea creatininei – valori normale (v.n.): 

mai puţin de 0,6-1,3 mg/dl;
b. valoarea RFG – v.n.: mai mult de 90-120 ml/

min/1,73 m2;
c. valoarea albuminei – v.n.: 3,5-5,2 g/dl;
d. valoarea triiodtiroxinei (FT3) – v.n.: 2,3-4,2 

pg/ml;
e. valoarea tetraiodtiroxinei (FT4) – v.n.: 0,93-

1,7 ng/dl;
f. valoarea TSH – v.n.: 0,35-5,5 μUI/ml;
g. valoarea calciului (total) – v.n.: 8,6-10,3 mg/dl;
h. valoarea glicemiei – v.n.: 74,0-106,0 mg/dl;
i. valoarea proteinei totale – v.n.: 6,4-8,3 g/dl;
j. valoarea fi brinogenului – v.n.: 200-400 mg/dl;
k. valoarea leucocitelor – v.n.: 4,0-9,0 (x10³/μl);
l. valoarea hemoglobinei – v.n.: 11,5-17,0 g/dl;
m. valoarea VSH – la o oră – v.n.: valoarea de 

referinţă este mai mică de 10 mm/h;
n. valoarea PTH – v.n. sistem ADVIA 

CENTAUR XP: 14-72 pg/ml; v.n. sistem AIA 
TOSOH 1800: 8,7-79,6 pg/ml;

o. valoarea fosfatemiei – v.n.: 2,5-4,9 mg/dl;
În faza de concepere a chestionarului s-a cons-

tatat, prin testarea pe un număr foarte mic de su-
biecţi, că informaţiile legate de albuminemie, triiod- 
tiroxină, tetraiodtiroxină, calciul total, proteină 
totală, TSH, VSH, PTH şi fosfatemie pot să lip-
sească din sistemul electronic al fi şelor pacienţilor. 
Motivele absenţei acestor analize constau în: lipsa 
cererii de către medic, lipsa relevanţei acestor ana-
lize la anumiţi pacienţi, lipsa relevanţei la pacienţii 
din lotul martor, ultima situaţie putând să conducă 
la compromiterea analizei statistice ulterioare. În 
această situaţie s-a luat decizia adăugării opţiunii 
de „valoare necunoscută“ pentru categoriile de 
informaţii amintite anterior.

4. Statusul bolilor generale cu relevanţă:
a. accident ischemic – accident vascular cerebral 

(AVC)/infarct miocardic acut (IMA): s-a 
considerat că un accident ischemic în ante-
cedente are un prognostic mai bun dacă pa-
cientul a depăşit 1 an de la producere, decât 
situaţia în care a avut loc în perioada mai 
recentă de 1 an de zile. Motivaţia constă în 
faptul că un accident ischemic va fi  întotdeauna 
remarcat, tratamentul va fi  instaurat imediat, 
iar recuperarea (dacă aceasta este în parametrii 
optimi) este stabilă la mai mult de 1 an de la 
producere.
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b. insufi cienţă cardiacă;
c. insufi cienţă hepatică;
d. hepatită cronică (B, C, D, E);
e. diabet zaharat;
f. diabet insulino-dependent;
g. osteodistrofi e / osteopenie / osteporoză/fra gi-

litate osoasă / resorbţii osoase.
Cu excepţia accidentului ischemic, aşa cum a 

fost precizat deja, în cazul tuturor celorlalte afec-
ţiuni s-a considerat că un răspuns mai bun este cel 
în care pacientul nu a depăşit perioada de 1 an de 
zile de la debut (sau de la depistare), deoarece pot fi  
instaurate tratamente adecvate fi ecărei afecţiuni.

5. Medicaţia aferentă bolilor generale cu rele-
vanţă:

a. blocante de calciu (nifedipin/verapamil sau 
echivalenţi cu aceleaşi efecte);

b. anticoagulant (sintrom);
c. ciclosporină/imunosupresor (neoral);
d. cortizon (prednison);
e. cortizon (medrol);
f. hidantoină;
g. medicaţie pentru oricare dintre următoarele 

afecţiuni: osteodistrofi e / osteopenie / ostepo-
roză / fragilitate osoasă / resorbţii osoase;

h.  medicaţie împotriva durerii sau antiifl amatorii 
(cu regularitate).

Toate acestea sunt cunoscute ca având efecte 
directe sau indirecte la nivelul cavităţii bucale. S-a 
considerat că administrarea s-a făcut pe perioadă 
îndelungată, efectele de la nivel parodontal sau 
osos fi ind remarcate de obicei de către pacienţi.

6. Manifestări orale existente la pacienţii din 
gru purile de studiu:

a. prezenţa xerostomiei (hiposalivaţia);
b. senzaţia de „limbă încărcată“;
c. prezenţa a cel puţin 3 resturi radiculare;
d. prezenţa infl amaţiei gingivale;
e. prezenţa a cel puţin 5 dinţi cu mobilitate;
f. prezenţa retracţiilor gingivale;
g.  lipsa a mai mult de jumătate din numărul 

din  ţilor de pe o arcadă dentară (sau edentat 
total).

De asemenea, în cazul acestei categorii s-a 
considerat că prezenţa manifestărilor mai vechi de 
1 an de zile prezintă o gravitate mai mare (sau sunt 
mai agravante pentru evoluţia statusului ulterior al 
pacienţilor) decât cele care se înscriu în perioada de 
până la 1 an de zile.

7. Prezenţa lucrărilor protetice şi statusul acestora:
a. lucrările protetice sunt neadaptate sau 

prezintă mobilitate – întrebare care cuprinde 
informaţii legate şi despre prezenţa sau ab-
senţa lucrărilor protetice. Şi în acest caz s-au 

aplicat aceleaşi intervale de apreciere ca la 
punctul 6;

b. consultul medicului stomatolog pentru re zol-
varea problemelor menţionate – întrebare la 
care s-a răspuns afi rmativ dacă s-a consultat 
medicul stomatolog pentru cel puţin una 
dintre problemele pentru care s-a răspuns 
afi rmativ la punctul 6 şi 7.a.

8. Calitatea vieţii – prin prisma statusului oral:
a. probleme de masticaţie cu lucrările protetice;
b. probleme de vorbire cauzate de xerostomie 

(hiposalivaţie);
c. probleme legate de aspectul dvs. (dinţi sau 

lucrări protetice);
d. disconfort la consumul alimentelor foarte 

moi;
e. disconfort la consumul alimentelor foarte 

dure;
f. evitarea consumului alimentelor în prezenţa 

altor persoane;
g. evitarea periajului dentar din cauza diferitelor 

probleme dentare existente;
h. igienizarea sufi cient de bună a lucrărilor 

protetice: la această categorie s-a considerat 
că răspunsul afi rmativ este cel optim;

i. problemele de la nivelul cavităţii orale vă 
afectează viaţa personală;

j. problemele de la nivelul cavităţii orale vă 
afectează fi zionomia;

k. aveţi nevoie de un tratament stomatologic de 
urgenţă;

l.  v-ar îmbunătăţi viaţa un tratament stoma-
tologic efectuat în perioada imediat urmă-
toare;

m.  consultul medicului stomatolog în perioada 
următoare.

Cu excepţia punctului 8.h., la toate celelalte în-
trebări s-a considerat că răspunsul negativ este cel 
optim, întrebările fi ind structurate de maniera 
respectivă.

REZULTATE

În urma analizei informaţiilor existente la 
nivelul bazelor de date s-a conceput chestionarul de 
eva luare. În prima fază acesta a fost denumit „ches-
tionar de pre-testare“, având următoarele scopuri 
principale:

Observarea corectitudinii designului studiului;
1. Observarea posibilităţii includerii în studiu, 

pe baza criteriilor de includere/excludere, a 
pa cienţilor care sunt prezenţi în secţiile de 
specialitate de nefrologie şi medicină internă. 
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2. Includerea pacienţilor corespunzători în fi e-
care lot trebuie să se realizeze în mod alea-
toriu, în funcţie de gradul de adresabilitate 
din perioada desfăşurării studiului;

3. Chestionarul trebuie să cuprindă toate posi-
bi lităţile de răspuns pe care un pacient le poate 
oferi la o anumită întrebare, astfel încât infor-
maţia înregistrată să fi e reală;

4. Optimizarea timpului de aplicare a ches tio-
narului, astfel încât să nu fi e depăşite 10 mi-
nute per pacient;

5. Corectarea posibilelor erorilor de fond sau de 
formă în această fază;

6. Optimizarea numărului de întrebări: ches tio-
narul iniţial a cuprins peste 80 de întrebări. În 
urma fi ltrării şi analizei informaţiei care se 
dorea să fi e obţinută, s-a redus numărul între-
bărilor la 63.

 CONCLUZII

Sintetizând datele existente în literatură, legate 
atât de formatul unor chestionare aplicate în direcţia 
studiată, cât şi legate de conţinutul care trebuie ana-
lizat, considerăm că a fost atins obiectivul de asi gu-
rare a culegerii unui număr semnifi cativ de infor-
maţii, în următoarele condiţii:

1. Conceperea, şi ajustarea ulterioară, înaintea 
declanşării culegerii datelor, a unei meto-
dologii corecte a studiului;

2. Conceperea unor criterii de includere/exclu-
dere a pacienţilor în loturile de studiu;

3. Stabilirea unei forme fi nale de consimţământ 
informat al pacientului;

4. Organizarea întrebărilor din chestionar 
într-o manieră organizată, ceea ce permite 
par curgerea facilă a chestionarului;

5. Necesitatea de asistare de către un medic a 
parcurgerii chestionarului pentru fi ecare 
pacient, datorită formulării întrebărilor într-o 
manieră medicală specifi că unor do menii 
va riate;

6. Minimizarea posibilelor răspunsuri eronate 
prin exprimări scurte care să nu inducă pa-
cientului răspunsul;

7. Stabilirea conexiunilor şi a corelaţiilor care 
vor fi  realizate în urma analizei statistice: 
exem plifi care: statusul lucrărilor protetice la 
pacienţii cu IRC – şi procentul celor cărora 
li s-a instaurat tratamentul prin dializă, com-
parativ cu pacienţii din lotul martor; statusul 
parodontal, exprimat prin intermediul infl a-
maţiei gingivale, al retracţiilor gingivale şi 
al mobilităţii dinţilor la pacienţii cu IRC – în 
comparaţie cu lotul martor; valorile anali-
zelor la pacienţii cu IRC, cu sau fără sindrom 
nefrotic, şi lotul martor, în concordanţă tot-
odată cu manifestările clinice identifi cate la 
nivelul cavităţii orale; calitatea vieţii din 
pers pectivă sanogenă orală – la ambele lo-
turi, comparativ.
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