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REZUMAT
Satisfacţia pacienţilor reprezintă unul dintre indicatorii de bază în aprecierea calităţii serviciilor medicale 
oferite. Obiectivul acestui studiu este evaluarea gradului de satisfacţie referitor la tratamentul protetic al 
persoanelor de vârsta a treia. Studiul a fost realizat pe un lot de 24 de subiecţi împărţiţi în trei grupe în funcţie 
de varianta de tratament aleasă: tratament protetic fix, tratament protetic mobilizabil, tratament protetic 
mobil. Pentru aflarea gradului de satisfacţie al pacienţilor, s-a folosit un chestionar de satisfacţie completat la 
sfârşitul tratamentului şi 6 luni mai târziu. Pacienţii sunt mulţumiţi de serviciile primite indiferent de tipul 
lucrării. Când sunt mai multe alternative de tratament pacientul va dori să aleagă în funcţie de avantajele 
promise, costul şi eficacitatea tratamentului. Gradul de satisfacţie al pacienţilor seniori este legat de tipul 
restaurării protetice şi este mai mare la 6 luni decât la finalul tratamentului.
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ABSTRACT
Patient satisfaction is a key factor in appreciation of quality of medical services. The objective of this study is 
evaluation of satisfaction degree among senior patients in relationship with prosthetic treatment. 24 elederly pa-
tients were involved in this study, classified in three groups according to type of prosthetic treatment. A satisfaction 
questionnaire was filled at the end of prosthetic treatment and six months later. Senior patients are satisfied about 
the quality of prosthetic treatment. The patient chooses according to advantages, cost and efficiency, when are 
different options of treatment. Satisfaction degree depend on type of prosthetic treatment and increases 6 months 
after treatment. 
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PROTETICĂ DENTARĂ

INTRODUCERE

Tratamentul protetic poate fi privit şi ca un pro-
dus al analizei comparative dintre avantajele şi dez-
avantajele pe care le implică fiecare caz în parte. 
Atât tratamentul protetic, cât şi receptivitatea paci-
enţilor comportă aspecte particulare. La pacienţii 
de vârsta a treia este necesar să se tină cont de as-
pectele biologice, psihologice, sociale şi economi-
ce. Deoarece costul tratamentului protetic este ridi-
cat opţiunea de tratament este strâns legată de 
factorii economici şi sociali.

Satisfacţia pacienţilor reprezintă unul dintre in-
dicatorii de bază în aprecierii calităţii serviciilor 
medicale oferite. Studiul opiniei pacienţilor oferă 
oricărei instituţii medicale posibilitatea de a se au-
toevalua şi de a monitoriza calitatea serviciilor me-

dicale furnizate prin prisma aşteptărilor pacientu-
lui, care este persoana principală şi în jurul căreia 
se construieşte activitatea întregului sistem de să-
nătate (1).

OBIECTIV

Obiectivul acestui studiu este evaluarea gradu-
lui de satisfacţie referitor la tratamentul protetic al 
persoanelor de vârsta a treia.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul a fost realizat pe un lot de 24 de subiecţi, 
14 (53,33%) de sex feminin şi 10 (41,67%) de sex 
masculin, cu vârste cuprinse între 65 şi 74 de ani, 
cu situaţii socio-economice diferite. 
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Toţi pacienţii au fost examinaţi clinic şi radiolo-
gic şi pentru fiecare pacient a fost completată o foa-
ie de observaţie. Au fost discutate variantele de tra-
tament posibile şi pacienţii au semnat consim-
ţământul informal. 

Examinarea şi planificarea tratamentului prote-
tic s-a realizat respectând normele din Ghidul de 
practică în protetica dentară (2): etapa preliminară, 
de contact, informaţie şi examinare generală a apa-
ratului dento-maxilar, se realizează în prima şedin-
ţă de tratament; etapa secundară (finală): de stabili-
re a diagnosticului; de elaborare a planului de 
tratament pre- şi proprotetic; de concepere a pro-
iectului viitoarei proteze, după examinarea modele-
lor de studiu şi radiografiilor.

Cei 24 de subiecţi au fost împărţiţi în trei grupe 
în funcţie de varianta de tratament aleasă: tratament 
protetic fix 25% (2 subiecţi de sex feminin şi 4 de 
sex masculin), tratament protetic mobilizabil 
33,33% (6 subiecţi de sex feminin şi 2 subiecţi de 
sex masculin), tratament protetic mobil 41,67% (6 
subiecţi de sex feminin şi 4 subiecţi de sex mascu-
lin). De menţionat că nici unul din pacienţi nu a 
optat pentru lucrări protetice susţinute de implan-
turi dentare.

Pentru aflarea gradului de satisfacţie al pacienţi-
lor s-a folosit un chestionar de satisfacţie concepţie 
proprie (Fig. 1) completat la sfârşitul tratamentului 
şi la 6 luni de la terminarea tratamentului. Chestio-
narul urmăreşte aprecierea a şase aspecte: gradul 

FIGURA 1. Chestionar pentru aflarea gradului de satisfacţie al pacienţilor.
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general de satisfacţie, profesionalismul, comunica-
rea, aspectul financiar, accesibilitatea şi îndeplini-
rea aşteptărilor pacientului legate de tratamentul 
protetic.

REZULTATE

Rezultatele comparative ale chestionarelor com-
pletate şi centralizate în funcţie de tipul tratamentu-
lui protetic sunt prezentate în Fig. 2 şi 3.

Pacienţii sunt mulţumiţi de serviciile primite in-
diferent de tipul lucrării, majoritatea răspunsurilor 
se încadrează la bine şi foarte bine. 

Pacienţii cu lucrări protetice fixe au un grad mai 
mare de satisfacţie privind evaluarea generală a ca-
binetului, profesionalismul şi comunicarea cu me-
dicul, precum şi faţă de gradul de accesibilitate şi 
gradul de confort. Aceşti pacienţi sunt cei mai mul-
ţumiţi de serviciile primte, urmaţi de pacienţii cu 
tratament protetic mobilizabil şi tratament protetic 
mobil.

Un grad mai mic de satisfacţie al pacientului 
este legat de costul acestor lucrări, unde pacinţii cu 
tratament protetic fix sunt cei mai puţin mulţumiţi 
de preţul tratamentului.

La evaluarea de 6 luni creşte gradul de satisfac-
ţie al pacienţilor referitor la serviciile primite şi 
gradul de satisfacţie privind îndeplinirea aşteptări-
lor legate de tratamentul protetic.

DISCUŢII

În acest studiu pacienţii sunt mulţumiţi şi foarte 
mulţumiţi de tratamentul protetic. Gradul cel mai 
mare de satisfacţie îl au pacienţii cu tratament pro-
tetic fix, urmat de pacienţii cu tratament protetic 
mobilizabil şi tratament protetic mobil, rezultate 
confirmate şi de alte studii din literatura de specia-
litate (3,4).

Gradul de satisfacţie privind serviciile primite 
este mai mare la 6 luni decât la finalul tratamentu-
lui, iar cel mai puţin satisfăcător aspect legat de tra-
tamentul protetic este preţul acestuia; la întrebarea 
cum apreciază aspectul financiar al tratamentului 
se înregistrează cele mai mici grade de satisfacţie, 
comparativ cu celelalte întrebări.

Nici unul dintre pacienţi nu a optat pentru resta-
urare protetică susţinute de implanturi dentare, de-
oarece cu toate avantajele faţă de terapiile tradiţio-
nale, decizia privind varianta terapeutică este 
dificilă, datorită implicării factorilor medicali, so-
ciali, economici în relaţie cu timpul, discomfortul 
şi complexitatea dispensarizării (5).

Satisfacţia pacienţilor este strâns legată de cali-
tatea serviciilor primite. După Anderson et al (6), 
eficacitatea unui serviciu, definită drept calitatea de 
a produce efectul pozitiv scontat, are drept criteriu 
satisfacţia pacientului. Relaţia medic-pacient stă la 
baza practicii medicinei dentare. În mod tradiţio-

FIGURA 2. Aspectul comparativ al rezultatelor chestionarelor la finalul tratamentului.

FIGURA 3. Aspectul comparativ al rezultatelor chestionarelor la 6 luni.
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nal, această relaţie era una paternalistă, în care me-
dicul lua decizii spre bine pacientului, iar pacientul 
respecta aceste decizii. Această relaţie nu mai este 
de actualitate, relaţia actuală medic-pacient este 

una de parteneriat egal, de autonomie a pacientului 
(7).

Autonomia pacienţilor se referă la faptul că 
oamenii au control asupra propriei vieţi şi sunt 

FIGURA 4. Caz clinic nr. 1 – Tratament protetic fix. Pacient în vârstă de 65 de ani se prezintă la cabinet cu incisivul maxilar 
central drept fracturat. După analiza modelului de studiu (A) şi a examenul computer tomograf pentru analiza suportului 
osos (B) se iau în considerare variantele de tratament potetic fix. Datorită costurilor mai ridicate şi a duratei de timp mai 
mari până la realizarea lucrării protetice de durată, pacientul optează pentru un tratament protetic fix cu includerea în 
lucrare a dinţilor vecini breşei edentate (C), în locul augumentării crestei şi inserării unui implant. Pacientul este mulţumit de 
tratamentul protetic realizat şi, de îndeplinirea aşteptărilor legate de aspectul fizionomic şi confortul oferit de lucrare, atât 
după realizarea tratamentului şi la 6 luni după cimentarea lucrării protetice fixe.
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capabili să ia propriile decizii, fără influenţa alto-
ra. În consecinţă, pacientul poate să opteze asupra 
medicului curant şi să decidă asupra cursului trata-
mentului, bazat pe informaţiile clare furnizate de 
medic, acesta din urmă având obligaţia de a respec-
ta decizia pacientului.

Medicul dentist trebuie să furnizeze pacienţilor 
toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei în 
cunoştinţă de cauză. Aceasta implică explicarea di-
agnosticului, prognosticului şi tratamentului în ter-
meni simpli, pe înţelesul pacienţilor, confirmând 
sau corectând informaţiile primite din altă parte (alt 
medic, internet, publicaţii) (8). 

Tratamentele protetice de o mare calitate tehni-
că (profesională) sunt strâns legate de calitatea vie-
ţii şi de gradul de satisfacţie al pacientului (9). 

Competenţa tehnică (profesională) a medicului este 
crucială din perspectiva pacientului (10), dar doar 
aceasta nu va convinge pacientul că va primi un tra-
tament de calitate (11). Sunt şi alţi factori, netehnici 
care sunt indicatori ai calităţii actului terapeutic 
după cum acesta este perceput de pacient. O comu-
nicare bună între medic şi pacient este benefică 
pentru actul terapeutic, ajută la înţelegerea aşteptă-
rilor pacientului şi la satisfacerea acestora şi impli-
că pacientul în luarea deciziei şi desfăşurarea actu-
lui terapeutic. 

Reabilitarea orală protetică a pacientului de vâr-
sta a treia duce la creşterea calităţii vieţii pacientu-
lui, iar nivelul de reintegrare socială este direct pro-
porţional cu gradul de satisfacţie privind tratamentul 
protetic (12). 

FIGURA 5. Caz clinic nr. 2 – Tratament protetic mobilizabil. Pacienta în vârstă de 67 de ani se prezintă la cabinetul de 
medicină dentară acuzând dificultăţi în masticaţie şi nemulţumită de aspectul fizionomic (A). În urmă discuţiei cu pacienta 
s-a optat pentru restaurarea arcadei superioare prin punte şi proteză scheletată şi neintervenţie la arcada inferioară unde 
există un număr de 10 unitaţi dento-parodontale (B). Prin alegerea acestei variante de tratament de protezare mixtă se 
realizează închiderea breşei frontale prin lucrare protetică fixă şi protezarea breşelor edentate prin lucrare protetică 
mobilizabilă. Pacienta este mulţumită de lucrarea realizată şi de îndeplinirea aşteptărilor legate de aspectul fizionomic şi 
masticaţie la 6 luni de la realizarea lucrării.

FIGURA 6. Caz clinic nr. 3 – Tratament protetic mobil. Pacienta în vârstă de 66 de ani se prezintă la cabinet acuzând 
dificultăţi în masticaţie. În urma examenului clinic şi paraclinic (A) se hotăreşte extracţia tuturor dinţilor restanţi mandibulari 
şi realizarea unei proteze totale imediate (B). Pacienta consemnează un grad de satisfacţie bun la finalul tratamentului şi 
foarte bun la evaluarea de 6 luni.
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În cazul restaurărilor protetice la seniori cheia 
tratamentului este reprezentată de înţelegerea aş-
teptărilor pacientului şi materializarea acestor aş-
teptări prin furnizarea restaurărilor aşteptate. Con-
tează calitatea şi preţul restaurării, timpul necesar 
până la finalizarea tratamentului, dispensarizarea. 
După Al-Mobeeriek (13) înţelegerea mutuală a pro-
blemei pacientului şi soluţionarea acesteia, partici-
parea pacientului la luarea deciziei îmbunătăţesc 
beneficiile tratamentului, precum satisfacţia, coo-
perarea şi complianţa. 

În protetica dentară gradul de satisfacţie este în 
conexiune cu toate aspectele vieţii pacientului (14) 
şi din acest motiv are un caracter pluricauzal, fiind 
influenţat de: vârsta, sexul, gradul de educaţie, exi-
genţele fizionomice precum şi de experienţele pro-
tetice anterioare (15). Când sunt mai multe alterna-
tive de tratament pacientul va dori să aleagă în 
funcţie de avantajele promise, costul şi eficacitatea 
tratamentului.

Deşi nu sunt factori determinanţi în obţinerea 
satisfacţiei legată de tratamentul protetic, atmosfe-
ra generală a cabinetului: climatul, mobilierul, con-
fortul scaunului, muzica ambientală, etc. influen-
ţează confortul şi prin aceasta gradul de satisfacţie. 
Pacienţii mai apreciază uşurinţa de a obţine o pro-
gramare şi respectarea acesteia. 

CONCLUZII

Gradul de satisfacţie al seniorilor este legat de 
tipul restaurării protetice. Gradul cel mai mare de 
satisfacţie îl au pacienţii cu tratament protetic fix, 
urmat de pacienţii cu tratament protetic mobilizabil 
şi tratament protetic mobil. 

Gradul de satisfacţie privind serviciile primite 
este mai mare la 6 luni decât la finalul tratamentu-
lui, iar cel mai puţin satisfăcător aspect legat de tra-
tamentul protetic este preţul acestui tratament.
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