Introducere
Ponderea vârstnicilor în structura populaţiei a înregistrat o importantă
creştere numerică în ultimele decenii, mai ales în ţările dezvoltate (ţările Uniunii
Europene, America de Nord, Australia). Acest fenomen ce reprezintă de fapt
îmbătrânirea demografică a populaţiei s-a produs şi în România.
Conform prognozelor se estimează că şi în viitor în zonele amintite populaţia
vârstnică va creşte într-un ritm mai rapid decât cea nevârstnică. În consecinţă vor
apărea o serie de probleme de ordin socio-economic şi medical datorită atât
importantelor schimbări care au loc în funcţionalitatea organismului, cât şi
a îngrijirilor adesea numeroase ce se impun în cazul vârstnicilor, fiind de dorit
integrarea lor într-o viaţă activă conform posibilităţilor de care dispun.
Problematica vârstei a III-a deşi cunoscută nu beneficiază încă de atenţia
corespunzătoare din partea societăţii româneşti.
Procesul de îmbătrânire este definitoriu pentru toate fiinţele vii, inclusiv
omul, iar pentru 90-95% din indivizi nu constituie o fatalitate. Pare a demara între
30-40 de ani, având ritmuri proprii, fiind întârziat sau accelerat prin intervenţia
unor factori genetici sau de mediu.
Este ştiut faptul că vârstnicii au o fragilitate imunologică, metabolică,
circulatorie, osoasă, mai accentuată decât tinerii şi adulţii de vârstă medie, ceea ce
explică polipatologia lor, cu boli cronice peste care se suprapun şi numeroase
afecţiuni acute.
Declinul fiziologic şi asocierea afecţiunilor cronice pot contribui la scăderea
semnificativă a răspunsului terapeutic şi a limitei de siguranţă a medicamentelor
folosite. Cele mai multe maladii cronice prezente la vârstnici şi tratamentele făcute
pentru a le atenua pot afecta sănătatea orală. Este unanim acceptată ideea că starea
de sănătate orală reflectă starea generală de sănătate. Persoanele vârstnice cu
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o stare generală precară prezintă un risc crescut pentru apariţia diferitelor afecţiuni
orale.
De asemenea, multiple boli infecţioase pot fi consecinţa unei stări de sănătate
orală deficitare; astfel de situaţii există frecvent la adulţii vârstnici.
În cazul vârstnicilor instituţionalizaţi o pondere importantă a acestora,
prezintă multiple afecţiuni generale însoţite adesea şi de disabilităţi fizice, psihice
sau funcţionale. Terenul deficitar dobândit al bătrânilor instituţionalizaţi face ca
aceştia să fie în mod particular vulnerabili la apariţia unei patologii orale şi
maxilo-faciale complexe.
Trebuie menţionat faptul că procesele involutive influenţate de o multitudine
de factori bio-psiho-sociali se reflectă şi asupra sistemului stomatognat. La
vârstnici, acesta prezintă o o serie de afecţiuni care deşi nu sunt specifice au o
incidenţă crescută, cu forme clinice caracteristice, determinate de faptul că funcţiile
organismului nu îşi menţin eficienţa iar mecanismele defensive şi compensatorii
acţionează deficitar datorită unei imunodeficienţe relative. De aceea, persoanele
vârstnice sunt mai vulnerabile la traumatisme şi la infecţii în special la nivelul
mucoasei aparatului respirator şi a cavităţii orale.
Walton şi colab. (2001) estimează că aproximativ 90% din adulţii vârstnici au
o anumită afecţiune orală nediagnosticată sau o afecţiune orală diagnosticată şi
aflată într-o fază terapeutică.
Maladiile generale cronice şi medicaţia folosită, prin efectele sale secundare
(de exemplu, frecvent xerostomia) predispun la apariţia leziunilor elementare de
mucoasă: ulceraţii, eroziuni, vezicule, placarde, a complicaţiilor acestora dar şi
a stomatitelor paraprotetice.
De asemenea, trebuie menţionat şi faptul că un număr mare de vârstnici sunt
edentaţi total sau prezintă un număr redus de dinţi restanţi pe ambele arcade.
Tratamentele protetice trebuie să fie adecvate condiţiilor de viaţă ale pacientului de
vârsta a III-a, ceea ce implică necesitatea obţinerii unor informaţii medicale
generale complexe care să ducă la cunoaşterea terenului individual, a psihologiei,
a condiţiilor şi necesităţilor sociale ale vârstnicilor.
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