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ABSTRACT
Electronic databases used in dentistry are mainly found in electronic medical records held by dentists. 
Paper is still used in most clinics and institutions, but, with the digital revolution, it will be gradually replaced 
by electronic methods of storing information. There is, on the other hand, an unexploited part of electronic 
health records: they can be used in epidemiology studies, for the creation of decision support systems and 
in a new branch of medicine, in teledentistry. This paper presents, in short, the different possibilities of 
using medical databases in different contexts and proposes a modern approach of solving the problems.
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REZUMAT
Bazele de date electronice utilizate în stomatologie se regăsesc, în principal, în fişele medicale electronice 
utilizate de medicii stomatologi. Hârtia este folosită în continuare în cele mai multe clinici şi instituţii, dar, 
odată cu revoluţia digitală, ea va fi înlocuită treptat de metodele electronice de stocare a informaţiei. Există, 
în schimb, o latură neexploatată a fişelor medicale electronice: pot fi folosite în studii de epidemiologie, 
pentru crearea de sisteme de decizie şi într-o ramură nouă a medicinei, în telestomatologie. Lucrarea de 
faţă prezintă, în sinteză, diferitele posibilităţi de utilizare a bazelor de date medicale în diferite contexte şi 
propune o abordare modernă a rezolvării problemelor. 
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INTRODUCERE

Bazele de date sunt o colecţie structurată de date 
care cuprind scheme, tabele, rapoarte, proceduri, 
pachete, secvenţe etc. şi sunt folosite pentru a cap-
tura, stoca şi analiza informaţia. În stomatologie au 
căpătat multă atenţie, deoarece reprezintă o metodă 
simplă şi eficientă de stocare a informaţiei pacien-
ţilor sub formă de fişe medicale electronice (EHR – 
electronic health record). Bazele de date cuprind 
datele pacientului, planul de tratament, costul şi 
etapizarea tratamentului, informaţii pentru tehnici-
an (informaţii transmise electronic) şi se creează un 
istoric al sănătăţii individului supus intervenţiilor, 
tratamentelor şi reacţia acestuia la diverse trata-

mente. În mod curent, această informaţie este folo-
sită local de către medic, iar baza de date este acce-
sată doar în contextul actului medical al acelui 
medic. 

Cercetări recente au evidenţiat că adoptarea de 
fişe medicale electronice are efecte pozitive prin 
îmbunătăţirea calităţii actului medical, prin respec-
tarea mai îndeaproape a principiilor medicale, prin 
supravegherea mai completă a pacienţilor şi prin 
scăderea erorilor de medicaţie (1). În plan secund, 
există o latură recent descoperită a bazelor de date 
care le raportează într-un context mai larg. Prin în-
sumarea informaţiilor mai multor baze de date pu-
tem monitoriza sănătatea şi accesul la servicii me-
dicale a unei populaţii şi putem selecta pacienţi mai 
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facil pentru participarea la studii ştiinţifice. De ase-
menea, unde accesul este limitat, se pot crea căi 
prin care informaţia să poată fi distribuită şi să 
ajungă la medic şi de la medic înapoi la pacient. În 
aceeaşi ordine de idei, se pot trage concluzii în le-
gătură cu deciziile medicale pentru a crea sisteme 
de decizie care pot susţine actului medical.

Utilizarea bazelor de date în epidemiologie

Marile probleme legate de efectuarea unui stu-
diu clinic sunt: designul protocolului, recrutarea 
dificilă a pacienţilor şi execuţia clinică (2). Bazele 
de date, sub forma fişelor medicale electronice, dacă 
sunt interconectate, au potenţialul să interacţioneze 
cu platformele de cercetare pentru a scurta timpul 
de adunare a datelor, utilizează resurse mai puţine 
şi permit ca fiecare pacient să poată fi inclus în stu-
diu (3).

De Moor, în conferinţa eHealth-WoHIT din 
2010 (4), afirmă că fişele medicale electronice pot 
fi utilizate pentru a reduce achiziţia de date redun-
dante, a spori cunoştinţele despre populaţia reală de 
pacienţi, în testarea ipotezelor, în verificarea feza-
bilităţii testelor clinice, screening al populaţiei, re-
crutarea pacienţilor, detectarea din timp a riscuri-
lor, în testarea efectivităţii şi a rezultatelor tra-
tamentelor, pentru monitorizare îndelungată.

Deşi există date limitate despre utilizarea baze-
lor de date în acest scop, în stomatologie, există 
date multiple în literatura medicală: studii epidemi-
ologice de tuberculoză (5), observarea prevalenţei 
şi controlului factorilor de risc cardiac (6), riscul de 
boală cronică şi de infecţii acute la populaţiile de 
vârstnici cu diabet zaharat (7), în cercetare genetică 
(8), pentru fenotiparea insuficienţei cardiace (cu di-
ferenţiere între pacienţii cu IC cu fracţie de ejecţie 
scăzută şi cei cu fracţie de ejecţie păstrată) (27), 
printre multe alte subiecte abordate.

Printre sistemele de achiziţie şi prelucrare a da-
telor din fişele electronice se găsesc: proiectul 
SHARPn (Strategic Health IT Advanced Research) 
(9), soft-ul Pygargus Customized eXtraction 
Program (10) şi sisteme preexistente, open-source, 
care au putut fi adaptate cerinţelor de analiză a da-
telor (Open MRS) (5), EHR4CR (Electronic Health 
Record for Clinical Research) (11). 

Există, totuşi, obstacole pentru a putea accesa şi 
analiza informaţia din bazele de date; printre cele 
mai dificil de rezolvat sunt: interoperabilitatea şi 

lipsa terminologiilor standardizate sau codurilor 
standard de definire a bolilor, simptomelor etc. 
Analizele de laborator, datorită faptului că sunt sub 
formă numerică, sunt uşor de extras din platforme, 
dar variantele de text liber impun anumite proble-
me. Erori de scriere, neconsistenţa şi redundanţa in-
formaţiilor şi variantele de scriere sunt câteva dintre 
provocările de care ne putem lovi (14). De Moor et 
al. (12) afirmă că diferenţele de scriere a datelor şi 
lipsa standardelor de scriere continuă să încetineas-
că schimbul eficient şi rapid de date între diferite 
surse electronice şi compromite calitatea rezultate-
lor studiilor. Simplu spus, cu cât calitatea docu-
mentaţiei este mai mare (prin folosirea unor stan-
darde de documentaţie), cu atât sistemele de ex-
tragere a informaţiei relevante pot fi mai puţin so-
fisticate (14).

Interoperabilitatea este direct legată de calitatea 
datelor şi a putut fi abordată prin „algoritmi de fe-
notipare“ care au fost folosiţi pentru alegerea paci-
enţilor în studii cohortă şi pentru colectarea datelor 
de interes (13). Procesul presupune stabilirea unui 
dicţionar de date ale fenotipului care include termi-
nologii standardizate şi resurse de metadate (ex. 
SNOMED CT Systematized Nomenclature of Me-
dicine).

Alte probleme revin din protecţia datelor, mă-
suri de organizare a sistemului de sănătate şi accep-
tabilitatea cadrelor medicale şi a pacienţilor (12).

Utilizarea bazelor de date pentru alcătuirea 
sistemelor de decizie

Sistemele de decizie (clinical decision-support 
systems) sunt programe computerizate care au fost 
proiectate pentru a susţine deciziile clinicienilor 
(15). 

Pentru a explica pe scurt ce este un sistem de 
decizie, Mendonça (15) ne oferă un exemplu: paci-
ent care se prezintă pentru durere dentară comple-
tează un chestionar care este introdus în fişa medi-
cală electronică. Medicul primeşte alerte automate 
despre patologia generală a pacientului care ar avea 
impact asupra deciziilor de tratament (de ex., fumat 
şi endocardită bacteriană subacută în antecedente) 
şi pacientul este clasificat în grupa de risc cariogen. 
În plus, sistemul îi furnizează pacientului materiale 
educaţionale (de ex., pentru fumători, materiale 
care explică riscul crescut de cancer oral).

Aceste sisteme îşi regăsesc valoarea în furniza-
rea unei „a doua opinii“, nu pentru a concepe pla-
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nul de tratament pentru clinicieni, ci pentru a lucra 
în sincron cu ei (16). Sunt precum pilotul automat 
la aeronave, oferă soluţii pe baza datelor introduse 
de clinician, dar decizia o va lua întotdeauna medi-
cul, care apoi va urmări efectele sale în timp. Siste-
mul trebuie să fie adaptabil, consecvent şi să ajute 
medicii atunci când sunt în faţa unor situaţii vagi 
sau în care semnele/simptomele sunt imprecise 
(16).

Sistemele de decizie se pot folosi pentru a redu-
ce erorile medicale (17) şi pentru a creşte calitatea 
şi eficienţa actului medical (18), iar în stomatolo-
gie, White,  citat de Vikram (19), sugerează utilita-
tea lor în patologie orală, pentru urgenţe medicale-
dentare şi traumatisme, durere oro-facială, radio-
logie dentară, ortodonţie, diagnostic al patologiei 
pulpare şi stomatologie restaurativă.

Mendonça (15) explică alcătuirea unui sistem de 
decizie: motorul de deducţie, baza de cunoştinţe, 
memoria de lucru şi modulul de explicaţii. Motorul 
de deducţie este piesa principală a sistemului şi fo-
loseşte cunoştinţele din sistem şi despre pacient 
pentru a trage concluzii. Cunoştinţele sunt repre-
zentate de o bază de date construită de un expert 
(un inginer de baze de date care este ajutat de clini-
cieni o va crea, edita şi menţine) sau automat de un 
program. În procesul automat, cunoştinţele sunt 
asigurate de surse externe (cărţi, articole, jurnale) şi 
sunt integrate ca răspuns printr-o aplicaţie compu-
terizată. Memoria de lucru este reprezentată de 
baza de date a informaţiilor pacientului. Ultima 
componentă, modulul de explicaţii, nu există în 
toate sistemele. Rolul modulului este de a genera 
justificări pentru concluziile motorului pentru felul 
în care a aplicat cunoştinţele pentru un anumit paci-
ent. 

Ca exemple concrete de sisteme de decizie folo-
site în medicină dentară, putem da: reţele neurolo-
gice care să ajute în tratamentul molarilor de minte 
inferiori (20), programe care să ajute igieniştii (21), 
sisteme utilizate în implantologie (22), software 
pentru îndrumarea tratamentului în traume dentare 
(16), sisteme care să determine predictibilitatea 
tehnicilor de albire a dinţilor (23), evaluarea riscu-
lui şi managementul bolii parodontale (25). 

În ceea ce priveşte atitudinea clinicienilor, un 
sistem de decizie poate fi implementat cu succes şi 
acceptat de întreaga echipă clinică (24). Medicii 
vor folosi sistemul dacă primesc instructajul cores-

punzător, dacă sunt motivaţi, iar sistemul va contri-
bui la crearea unui mediu de muncă perfecţionat şi 
la satisfacţia clinicienilor (24).

Există, totuşi, anumite obstacole în implementa-
rea sistemelor de decizie: lipsa unei evaluări forma-
le şi standarde a sistemelor, numărul scăzut al stu-
diilor care să susţină procesul de decizie al sis-
temelor şi scepticismul clinicienilor (15). Nu există 
standarde de evaluare a sistemelor, iar fără aceste 
standarde  sistemele nu pot fi implementate la scară 
largă şi rămân sub formă fragmentată, accesibile 
numai în câteva variante şi locaţii (clinici, spitale) 
(15,24). Bariera cea mai importantă este baza de 
date a cunoştinţelor pe care se bazează sistemul de 
decizie, costul achiziţiei cunoştinţelor şi mentenan-
ţei lor este semnificativ, iar informaţia care consti-
tuie cea mai bună variantă de tratament poate fi 
oricând contestată (15). 

Telestomatologie

Telestomatologia este un domeniu relativ nou 
care combină tehnologia informaţiei cu telecomu-
nicaţiile pentru a îmbunătăţi accesul la sănătate 
orală, consultaţii, educaţie şi pentru conştientizarea 
publicului (26).

Telestomatologia poate fi aplicată în multiple 
domenii şi este folosită în contextul în care accesul 
la îngrijiri stomatologice este precar sau unde spe-
cialiştii sunt în număr limitat. Pacienţii/igieniştii/
asistentele/medicii generalişti prin intermediul fo-
tografiilor/radiografiilor/chestionarelor trimise la 
specialişti pot primi informaţii în legătură cu diver-
se patologii, iar pacienţii sunt trimişi direct la spe-
cialiştii la care pot primi îngrijiri individualizate.

În Statele Unite ale Americii, telestomatologia a 
fost abordată în 1994 prin proiectul Total Dental 
Access pentru armată, pentru ca mai apoi să fie fo-
losită şi de Universitatea din California de Sud îm-
preună cu clinica lor mobilă pentru a ajuta copiii 
din zonele rurale greu accesibile (26). În Alaska, un 
astfel de program este DHAT (Dental Aid Health 
Therapist), care foloseşte telestomatologia pentru 
consultaţii, diagnostic şi trimiteri la specialişti. În 
2004, în Australia, în urma unei consultaţii la dis-
tanţă de către un specialist, pacienţii pot ajunge la 
un stomatolog terapeut – dental therapist (concept 
asemănător cu un igienist) care poate aborda proce-
duri de diagnostic, prevenţie, tratamente restaurati-
ve, ortodonţie (28). În India, există un interes cres-
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cut pentru extinderea şi dezvoltarea acestui do-
meniu pentru că populaţia Indiei este în majoritate 
rurală şi se doreşte implementarea de centre de te-
lestomatologie în centre de sănătate comunitară 
(30). În Franţa, s-au implementat programe pentru 
pacienţii din cămine, în care asistente special in-
struite au fotografiat leziunile dentare, iar medicii 
din Spitalul Universitar Montpellier au diagnosti-
cat, au propus planuri de tratament şi au indicat ce 
tip de specialist să intervină (31). În Africa de Sud 
au existat multiple programe de telestomatologie, 
deoarece a fost recunoscut efectul pozitiv pe care 
telestomatologia îl are pentru populaţie, dar din ca-
uza lipsei fondurilor, cele mai multe nu mai funcţi-
onează în prezent (29).

Avantajele telestomatologiei sunt legate de cos-
turi reduse şi o utilizare mai eficientă a resurselor 
pentru consultaţii ortodontice, trimiteri la specia-
lişti, tratamente, prevenţie, screening (32).

Problemele întâlnite frecvent în implementarea 
telestomatologiei au de-a face cu fragmentarea in-
formaţiei (de ex., medicul specialist nu face o con-
sultaţie completă şi se bazează pe datele achiziţio-
nate de altcineva) care are repercusiuni în relaţia 
medic-pacient (26), dar şi în acurateţea diagnosti-
cului (33). Alte bariere care trebuie abordate sunt: 
licenţa programelor folosite în comunicare, lipsa 
legislaţiei pentru telestomatologie (cu implicaţii în 
malpraxis), probleme de securitate şi de menţinere 
a confidenţialităţii, costuri legate de planificarea şi 
de menţinerea infrastructurii (26). Dar problema 
cea mai grea de rezolvat are de-a face cu efectuarea 
tratamentului. Nu este destul ca pacientul să pri-
mească informaţia legată de patologia sa, el trebuie 
să aibă parte şi de tratamentul medical corespunză-
tor. În Statele Unite ale Americii şi în Australia 
există conceptul de igienist sau terapeut dentar 
care, în urma unei pregătiri mai specializate, poate 
aborda proceduri de tratament simple. Aceşti igie-
nişti/terapeuţi dentari sunt recrutaţi din medii rurale 
şi susţinuţi să abordeze populaţiile rurale (34), iar 
implicaţi într-un program de telemedicină ar putea 
aduce tratamente mai complexe unor pacienţi care, 
în mod uzual, nu ar avea acces la ele. În România, 

acest concept nu este utilizat la scară largă şi nu se 
poate implementa un program de telestomatologie 
împreună cu igieniştii, dar s-ar putea implementa 
cu ajutorul medicilor dentişti generalişti.

CONCLUZII

Bazele de date au în prezent, în România, rol 
numai în menţinerea datelor pacientului sub formă 
de fişă medicală electronică, iar utilizarea lor este 
la scară mică şi interoperabilitatea este aproape 
nulă. Totuşi, nu putem ignora faptul că bazele de 
date în sine impun o serie de avantaje, cel mai im-
portant dintre ele fiind ajutorul în managementul 
informaţiei. Gândind la nivel naţional şi mondial, 
bazele de date au aplicaţii şi în cercetare, în mărirea 
accesului la îngrijiri medicale şi în susţinerea deci-
ziilor clinicienilor. Există un interes major pentru 
elaborarea bazelor de date medicale mai ales în Eu-
ropa şi în SUA. Dacă metoda electronică de deţine-
re a informaţiilor medicale va deveni majoritară, 
trebuie folosită în întregul său potenţial. 

Există metode de însumare a mai multor tipuri 
de date pentru a obţine un tot unitar, dar acest mo-
del este un model greoi în care erorile de corelare 
sunt inerente. În acest context, crearea unui sistem 
implementat naţional trebuie luată în considerare. 
Sistemul trebuie să fie bazat pe sisteme UNIX (Li-
nux – sisteme de siguranţă maximă) pentru servere-
le care găzduiesc bazele de date şi va fi accesat prin 
internet (pentru a spori posibilitatea accesării siste-
mului). Orice informaţie trebuie securizată şi dis-
ponibilă pe nivele de securitate. Securizarea infor-
maţiei va fi realizată prin tehnici de anonimizare şi 
encriptare, dar şi prin controlul accesului, al politi-
cilor, managementul accesului pentru utilizatori şi 
monitorizarea accesului. Este nevoie de educaţie, 
instructaj şi conştientizare pentru a combate atitu-
dinea publicului la adresa unui astfel de sistem. 
Acest model de abordare este simplu de utilizat, iar 
datele vor fi în siguranţă chiar şi faţă de administra-
torul bazei de date, care nu are acces nici chiar la 
datele din backup-uri.
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