CAPITOLUL I
„...Dar trudeşte, chinuieşte
şi-ai s-auzi cum iarba creşte.”
M. Eminescu

INTRODUCERE ÎN STUDIUL
ERGONOMIEI STOMATOLOGICE
I.1. Introducere
Propunându-şi să rezolve problemele complexe generate de munca omului
modern, ergonomia reprezintă ştiinţa care introduce legi ce stabilesc
comportamentul omului în munca sa, în scopul optimizării acesteia şi a protejării
omului.
Studiul ergonomic necesită, din acest punct de vedere, o abordare sistemică,
noţiunea de sistem ergonomic fiind privită atât sub aspect cibernetic, cât şi
filozofic, structuralist.
Conceptul ergonomic constituie un mod de a privi mecanismele prin care
omul interacţionează cu mediul extern şi mediul de muncă, cu echipamentul, sub
aspect fizic şi emoţional, încât să existe o perfectă armonie. Argumentul final este
că numai astfel este realizat confortul omului, sănătatea lui este protejată şi, nu în
ultimul rând, eficienţa muncii este maximă.
Ergonomia modernă susţine cu argumente solide omul, ca factor central al
activităţii, în opoziţie cu ergonomia tradiţională, tayloristă, care argumentează la fel
de bine că omul se poate adapta condiţiilor de muncă [187]. Această concepţie
mecanicistă este astăzi depăşită, ergonomia demonstrând cu convingere că
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diversificarea şi marea complexitate a echipamentelor solicită din ce în ce mai mult
concepte intelectuale şi că oamenii pot atinge nivele înalte de competenţă prin
exerciţii şi antrenament specific.
Deşi spontane la început şi pierdute în negura vremurilor, preocupările de
ergonomie în stomatologie s-au cristalizat ulterior în jurul concepţiilor privind
poziţiile de lucru, mişcările optime şi instrumentarul adecvat, organizarea
cabinetului etc. Urmărind aceste aspecte, s-a avut în vedere raţionalizarea unui
domeniu de activitate deosebit de dificil, cu anumite specificităţi în desfăşurare, cu
un important consum energetic fizic şi intelectual şi condiţii de stress şi solicitare.
„Simplificarea muncii” [134], aşa cum este denumită organizarea ergonomică a
muncii în stomatologie, are în vedere reducerea acestui stress prin aplicarea
economiei de mişcări, plasarea instrumentului potrivit la locul potrivit, iluminarea
corespunzătoare şi colaborarea cu pacientul. Relaxarea, înţelegerea umană, creează
facilităţi şi reduce stress-ul în cabinetul stomatologic.
Desfăşurarea practicii stomatologice în spirit liberal introduce noţiunea de
grup şi, implicit, mai mulţi parametri: relaţiile din interiorul micro-grupului,
diviziunea sarcinilor, responsabilitatea şi etica medicală, acceptarea prospectivă a
tehnicilor de lucru şi a materialelor [32].
Informatizarea introdusă în gestiune şi cercetare, dar şi realizarea asistată de
calculator a unor faze clinice şi tehnologice, nu înseamnă dezumanizarea medicinii
stomatologice, ci, dimpotrivă, utilizarea acestor noi aspecte în scopul optimizării şi
creşterii calităţii actului medical.
Privită poate cu suspiciune de unii practicieni, ergonomia a devenit astăzi, cu
siguranţă, una din componentele fundamentale ale formării specialistului
stomatolog al zilelor noastre şi ar trebui să reprezinte un domeniu de interes pentru
specialistul cu experienţă, în cadrul programelor moderne de pregătire profesională
continuă.

I.2. Definiţie. Terminologie
Etimologia cuvântului explică doar în parte obiectul de studiu. În limba
greacă ergon = muncă, nomos = lege, descriere. El nu se limitează însă la ceea ce
înseamnă cele două cuvinte care îl compun: lege a muncii.
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Întrucât în jurul concepţiei ergonomice se organizează întreaga activitate
umană în general, se desprinde ideea că nu poate fi formulată o definiţie unică,
sfera preocupărilor fiind extrem de vastă, în permanentă schimbare.
În sens larg, ergonomia a fost definită de K.F.H. Murrell (părintele spiritual
al acestei ştiinţe) ca studiul relaţiei dintre om şi mediul său de muncă [175].
Aceasta relaţie cuprinde deci mediul, dar şi echipamentul, materialele, complexul
de metode de lucru aplicate, sistemul organizaţional şi relaţional creat, în strânsă
legătură cu fiinţa umană, prin capacităţile, performanţele, dar şi limitele sale.
Ergonomia tradiţională, pornind de la sistemul om-maşină, argumentează că
pentru o bună funcţionalitate a sistemului, indivizii şi sistemele de muncă trebuie să
fie în armonie. Deşi pare să fie novatoare, această filosofie susţine ideea că
operatorul şi sistemul sunt parteneri egali, reducând omul la o componentă
neanimată şi nu ia în considerare faptul că omul, fiind centrul activităţii, este
unicul care controlează şi conduce sistemul, aducând prin prezenţa sa creatoare o
întreagă experienţă de viaţă şi de muncă, care poate modifica sistemul într-un sens
sau altul.
Aşadar, sistemul trebuie proiectat pentru a fi eficace din punctul de vedere al
operatorului şi nu atât de mult din perspectiva simbiotică om-maşină [187].
În consens cu tradiţia, Organizaţia Internaţională a Muncii, for competent în
domeniu, defineşte ergonomia ca fiind aplicarea ştiinţelor biologice, umane, în
corelaţie cu ştiinţele tehnice, pentru a ajunge la o adaptare reciprocă optimă
între om şi munca sa, rezultatele fiind măsurate în indici de eficienţă şi stare de
bună sănătate a omului [166].
Termenul de ergonomie are o circulaţie mai largă în Europa:
 Ergonomics, Ergonomics Research, Ergonomics Dentistry (Anglia)
 Ergonomie, Ergonomie Dentaire (Franţa).
În S.U.A. aceste preocupări sunt denumite:
 Ergonomics, dar şi Human Factors.
În Germania, aspectele legate de studiu muncii sunt reunite sub denumirea:
 Arbeitswissenschaft (Ştiinţa muncii), dar şi Ergonomie.
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