Φνβάζηε ηνλ Οδνληίαηξν ;
Η θνβία γηα ηνλ νδνληίαηξν απνηειεί ζηηο κέξεο καο έλα ζνβαξό θνηλσληθό
πξόβιεκα πνπ απαζρνιεί νινέλα θαη πεξηζζόηεξνπο ζπλαλζξώπνπο καο άζρεηα κε
ην κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν,ηε θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο
θαηάζηαζε. Μεηαμύ 9% θαη 15% ησλ ελειίθσλ δειώλνπλ όηη απνθεύγνπλ λα πάλε
ζηνλ νδνληίαηξν από άγρνο ή θόβν, αιιά αλ ηειηθά αλαγθαζηνύλ λα ην θάλνπλ
αηζζάλνληαη νινέλα εληεηλόκελε αλεζπρία όζν πιεζηάδεη ε κέξα θαη ε ώξα ηνπ
ξαληεβνύ.
Τν άγλσζην, γελλά θόβν! Ο νδνληίαηξνο ζπρλά παξαιείπεη λα ελεκεξώζεη ηνλ
αζζελή γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη.
Τη κπνξείηε ινηπόλ λα θάλεηε γηα λα θαηαπνιεκήζεηε απηή ηε θνβία;
Τν πξώην πξάγκα είλαη λα αληηιεθζείηε όηη απηόο ν θόβνο όπσο ήξζε , έηζη κπνξεί
θαη λα θύγεη (ππό πξνϋπνζέζεηο θπζηθά) γηαηί είλαη έλα επίθηεην ζπλαίζζεκα. Δελ
γελληόκαζηε κε θνβίεο, ηηο απνθηνύκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο αλάινγα κε ηα
εξεζίζκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ βηώλνπκε.
Απηέο αθξηβώο νη εκπεηξίεο είλαη πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο θνβίεο. Εηδηθόηεξα ε θνβία γηα
ηνλ νδνληίαηξν εληνπίδεηαη ζε πξνεγνύκελεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ είρε θάπνηνο
ή απν ηξνκαθηηθέο αθεγήζεηο πνπ ηνπ πεξηγξάςαλε θάπνηνη από ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Τν πξώην βήκα γηα λα θαηαπνιεκήζεηε ην θόβν ζαο είλαη λα βξείηε έλα «θαιό»
νδνληίαηξν.
Καιόο νδνληίαηξνο είλαη απηόο πνπ:
1. είλαη ππνκνλεηηθόο
2. είλαη ηθαλόο θαη ζσζηά εθπαηδεπκέλνο επηζηήκνλαο
3. πξνζπαζεί λα θάλεη ηηο νδνληηαηξηθέο επεκβάζεηο ρσξίο πόλν
4. είλαη επγεληθόο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ζαο
5. θαηαλνεί ηηο πξνεγνύκελεο ηξαπκαηηθέο ζαο εκπεηξίεο
Πσο ζα γίλεη λα βξείηε έλα θαιό νδνληίαηξν; Ρσηήζηε θίινπο ,γλσζηνύο ,ζπγγελείο
αλ έρνπλ λα ζαο πξνηείλνπλ θάπνηνλ. Αθόκα θαη όηαλ πάηε ζε θάπνην νδνληίαηξν
ξσηήζηε ηνλ γηα ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη πείηε ηνπ λα ζαο εμεγήζεη πσο
κπνξεί λα θάλεη ηελ όπνηα νδνληηαηξηθή επέκβαζε ζε ζαο, ρσξίο πόλν.
Ζεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη ν νδνληίαηξνο ζε
θάζε επίζθεςε.
Μελ ληξέπεζηε γηα ην θόβν ζαο θαη κελ πξνζπαζείηε λα ηνλ θξύςεηε. Μνηξαζηείηε
ην άγρνο ζαο κε ην πξνζσπηθό ηνπ Οδνληηαηξείνπ θαη εμεγείζηε ζηνλ Οδνληίαηξν ην
πσο αθξηβώο αηζζάλεζηε. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα ηνλ βνεζήζεηε λα αληηιεθζεί όηη
πξέπεη λα πξνζαξκόζεη ηε ζεξαπεία ζηηο ηδηαίηεξεο ζαο αλάγθεο
Η εκπηζηνζύλε πξνο ηνλ νδνληίαηξν είλαη θάηη άιιν πνπ πξέπεη λα πξνζέμεηε.
Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ππάξρεη κία αιεζηλή ζρέζε εκπηζηνζύλεο ε νπνία
απμάλεηαη κε ηνλ θαηξό. Δελ ππάξρεη εκπηζηνζύλε εμ’ αξρήο ,ε εκπηζηνζύλε
νηθνδνκείηαη ,δεκηνπξγείηαη !
Είλαη απόιπηα θαηαλνεηό όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα ληώζεηε άλεηα ακέζσο αιιά κε ηε
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.
Έλαο θαιόο νδνληίαηξνο ην πξώην ξαληεβνύ ην αθηεξώλεη απνθιεηζηηθά ζηελ
ςπρνινγία ηνπ αζζελή θαη ζηηο όπνηεο ελδερόκελεο απνξίεο έρεη. Έλα θαιό ηζηνξηθό

είλαη απαξαίηεην ,ππό ηε κνξθή ζπδήηεζεο ,γηα λα είλαη ελήκεξνο ν νδνληίαηξνο γηα
ηπρόλ ρξόληα λνζήκαηα θαη θάξκαθα πνπ παίξλεη ν αζζελήο.
Τν δεύηεξν ξαληεβνύ πεξηιακβάλεη πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηώλ θαη ζπδήηεζεεμήγεζε γηα ην πώο ζα γίλεη θάζε επέκβαζε ζην ζηόκα ηνπ αζζελή. Είλαη ζεκαληηθή
ε θαηαλόεζε από κέξνπο ηνπ αζζελή ησλ εξγαζηώλ πνπ πξόθεηηαη λα γίλνπλ, όπσο
θαη ε πξνεηνηκαζία ζην κέξνο πνπ αθνξά ηε ςπρνινγία ηνπ.
Όηαλ ν αζζελήο βξεη ην θνπξάγην θαη θαηαιάβεη ηελ αλαγθαηόηεηα λα επηζθεθζεί έλα
νδνληίαηξν ππάξρνπλ νξηζκέλα «ηερλάζκαηα» πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα
κεηαηξέςεηε ηελ επίζθεςε ζηνλ νδνληίαηξν ζε κία επράξηζηε εκπεηξία.
1. Κάληε ζεηηθέο ζθέςεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο όπσο «ιίγν έκεηλε
αθόκα ,αο θάλσ ππνκνλή», «αλ πνλέζσ ζα ηνλ ζηακαηήζσ ακέζσο», «είλαη θαιόο
νδνληίαηξνο ,ελδηαθέξεηαη γηα κέλα θαη δελ ζέιεη λα κε πνλέζεη» θαη νηηδήπνηε άιιν
λνκίδεηε εζείο όηη ζα ζαο απνθνξηίζεη. Μελ αθήλεηε αξλεηηθέο ζθέςεηο ηνπ ηύπνπ
«..ηώξα ζα πνλέζσ» λα ζαο θπξηεύζνπλ γηαηί ην ράζαηε ην παηρλίδη.
2. Καζηεξώζηε έλα ζηληάιν, όπσο ην λα ζεθώλεηε ην ρέξη ζαο, γηα λα
εηδνπνηήζεηε ηνλ νδνληίαηξν λα ζηακαηήζεη ηε δηαδηθαζία. Θα έρεηε έηζη ηελ
αίζζεζε όηη ειέγρεηε πεξηζζόηεξν ηελ θαηάζηαζε.
3. Πάξηε καδί ζαο έλα Walkman κε ηελ αγαπεκέλε ζαο ραιαξσηηθή κνπζηθή γηα
λα αθνύηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Έηζη δε ζα αθνύηε ην ελνριεηηθό ζόξπβν
ηνπ «ηξνρνύ» θαη ζα κπνξέζεηε πξαγκαηηθά λα ραιαξώζεηε.
4. Αθηεξώζηε αξθεηό ρξόλν ζην νδνληηαηξηθό ζαο ξαληεβνύ. Μελ ην θιείζεηε πξηλ
από θάπνηα ζεκαληηθή δνπιεηά πνπ έρεηε λα θάλεηε γηαηί έηζη πηέδεζηε, αγρώλεζηε αλ
ζα πξνιάβεηε θαη πηέ δεηε ηνλ νδνληίαηξν ζαο λα θάλεη γξήγνξα γηα λα ηειεηώζεηε
θαη λα πάηε λα θάλεηε θαη ηηο άιιεο ζαο δνπιεηέο.
5. Κιείζηε ηα κάηηα ζαο θαη ζθεθηείηε ηηο θαινθαηξηλέο ζαο δηαθνπέο ε θάηη άιιν
επράξηζην όπσο πεξηπάηνπο ζε εξεκηθέο παξαιίεο.. Απνθιείζηε όηη έρεη ζρέζε κε ην
ρώξν πνπ βξίζθεζηε θαη ραιαξώζηε.
6. Πνηέ κε πάηε ζε νδνληηαηξηθό ξαληεβνύ έρνληαο θαηαλαιώζεη κεγάιε πνζόηεηα
θαγεηνύ ε νηλνπλεύκαηνο γηαηί έηζη δηεγείξεηε ην λεπξηθό ζαο ζύζηεκα
πεξηζζόηεξν θαη επηβαξύλεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο ζαο. Ούηε θπζηθά λα είζηε
ηειείσο λεζηηθνί. Πξνηηκήζεηε λα θάηε έλα ειαθξύ γεύκα θαη απνθύγεηε δηεγεξηηθά
ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο θαθέδεο θαη αλαςπθηηθά κε θαθεΐλε. Τν
γάια είλαη έλα θαιό ξόθεκα πνπ ζα ζαο ραιαξώζεη θαη ζα απνηξέςεη ηηο όπνηεο
θαθέο ζθέςεηο θάλεηε.
Θα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε όηη ε νδνληηαηξηθή επηζηήκε αλαπηύζζεηαη
θαζεκεξηλά θαη λέεο κέζνδνη θάζε ρξόλν έξρνληαη λα βνεζήζνπλ ζηελ εμάιεηςε ηνπ
θόβνπ γηα ηνλ νδνληίαηξν. Αθόκε , ζε δπζθνιόηεξα πεξηζηαηηθά , κπνξεί λα
επηζηξαηεπζεί θαη ε θαξκαθνινγία. Υπάξρνπλ αξθεηά θάξκαθα πνπ βνεζνύλ λα
ραιαξώζεηε , λα κεησζεί ην άγρνο ζαο θαη κάιηζηα ηα δίλνπκε από ην πξνεγνύκελν
βξάδπ γηα λα θνηκεζείηε θαιά.
Η επίζθεςε ζηνλ νδνληίαηξν είλαη θάηη πνπ ρξσζηάηε ζηνλ εαπηό ζαο, ζηελ εηθόλα
πνπ παξνπζηάδεηε ζηνπο άιινπο θαη ζην ρακόγειό ζαο.
Κάληε ζήκεξα θηόιαο έλα βήκα κπξνζηά θαη θιείζηε έλα ξαληεβνύ ζε θάπνην
νδνληίαηξν.
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