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copii
Un pas între
frică şi fobie

Scapă-l de teama de dentist
Ca medic dentist cu specializare în pediatrie interacţionez
zilnic cu pacienţi de vârste fragede. Din păcate, de fiecare
dată simt că pentru ei sunt un
motiv serios de teamă şi anxietate. Anestezicele nu mai contează în astfel de situaţii. Frica
le induce o stare ce îi face să se
simtă tot mai rău. Am urmărit
cu atenţie, de-a lungul anilor,
acest tip de comportament şi
am încercat să găsesc soluţii.
Din fericire au dat rezultate,
iar acum chiar am pacienţi
care de câţiva ani vin cu plăcere la un control de rutină.

Această senzaţie de teamă
a copiilor a fost depistată în
aproape 21% dintre cazuri,
mai mult la fete decât la băieţi.
Din studiile realizate reiese
că teama ajunge la intensitate
maximă la vârsta de 9-11 ani,
apoi se diminuează treptat.
Senzaţiile exagerate de frică
sunt rare în copilărie şi, în
general, dispar de la sine.
Însă, dacă persistă, se transformă în fobii sau teamă patologică, situaţii ce impun un
tratament adecvat. Iar din
acest punct lucrurile se complică. Fobia este definită ca o
situaţie extremă de frică, disproporţională faţă de motivul
care a declanşat-o, inexplicabilă, de necontrolat. De aceea, se
impune evitarea situaţiilor ce
produc acea stare de anxietate.

Totul începe la
vârsta de un an

Atenţie sporită
la consecinţe!

Convinge-l pe micuţul tău că şi medicul stomatolog îi poate fi prieten.

Peste vârsta de nouă ani, copilul
va fi mult mai sensibil la explicaţiile privind igiena orală sau dietA
potrivită; din acel moment interacţiunea se va îmbunătăţi considerabil.
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Frica de stomatolog îşi are originea de cele mai multe ori în
experienţele anterioare personale ale copilului. Există însă şi
cazuri în care este preluată de
la părinţi sau este declanşată de
o teamă exagerată naturală a
micuţului faţă de experimentul
în sine. În urma studiilor s-a
descoperit că la noi în ţară
frica este determinată de necunoscutul vizitei la medicul stomatolog. De aceea, este indicat
ca întâlnirea cu specialistul să
fie realizată în jurul vârstei de
un an. Repetarea acestui control o dată la şase luni este recomandată pentru prevenirea
şi tratarea precoce a afecţiunilor ce pot apărea mai târziu.
iulie 2009

foto: clinica dent estet 4 kids bUCUREŞTI.

DE Dr. Tudor Răzvan Pelea, medic dentist stomatologie generală şi pediatrică

În perioada şcolii elementare,
factorii declanşatori ai senzaţiei de frică includ, în general,
întunericul, izolarea, persoane
sau obiecte imaginare, fenomene înfricoşătoare.
În jurul vârstei de nouă ani,
copilul începe să perceapă
frica de vătămare fizică ce
provine din educaţia părinţilor, din contactele cu prietenii
sau de la televizor. La această
vârstă, o experienţă anterioară
nefavorabilă la medicul stomatolog va avea repercusiuni
negative şi va împiedica
interacţiunea medic-copil.
Peste vârsta de nouă ani, cel
mic va fi mult mai sensibil la
explicaţiile privind igiena
iulie 2009

orală sau dietă potrivită; din
acel moment interacţiunea
se va îmbunătăţi considerabil.

Factori
declanşatori

Odată ajuns la medicul stomatolog, cel mic se confruntă cu
diverse stări, provocate de anumiţi factori. Este important de
ştiu că aceştia pot fi eliminaţi
doar cu o comunicare bună
între el şi cel care îl va trata.
Anticiparea Durerea este
prezentă, chiar şi la intensitate
foarte mică, pe tot parcursul
tratamentului dentar, constituind un motiv real de frică.
Copilul trebuie să înţeleagă că
stomatologul va avea o grijă
deosebită pentru a preveni sau
elimina suferinţa şi că tot tratamentul se desfăşoară în folosul
lui, nu al mamei sau al tatălui.
Mulţi părinţi condiţionează
actul medical în faţa celui mic,
promiţându-i acestuia recompense substanţiale în cazul în
care acceptă tratamentul.
Neîncrederea Promisiunile
medicilor nerespectate în timpul tratamentelor anterioare la
care copiii au fost expuşi pot
afecta încrederea în stomatolog, atât de necesară pentru
succesul terapiei dentare.
Teama pierderii controlului asupra situaţiei Medicul
poate fi perceput de copil ca o
persoană de temut. De aceea,
pentru a da micului pacient
senzaţia de autocontrol există
mai multe posibilităţi: un
dialog deschis pe parcursul tratamentului; posibilitatea copilului de a-şi alege singur dintele
ce va fi tratat primul; decizia de
a fi anesteziat; întreruperea

imediată a tratamentului în cazul unei senzaţii de disconfort.
Frica de nou Pe lângă ameninţarea pe care o vizită la stomatolog o reprezintă pentru
oricine, explicaţiile sumare şi
pregătirile efectuate de însoţitori ar putea agrava teama de
necunoscut a micuţului. Replici
de tipul: „Nu te va durea“, îi
induc în majoritatea cazurilor
o senzaţie de disconfort. Lasă
medicul să discute cu el şi să-i
dea explicaţiile necesare. Descrierile amănunţite pe înţelesul
micilor pacienţi vor facilita diminuarea senzaţiei de teamă cu
care ei se prezintă la cabinet.

Împrieteneşte-l
cu medicul dentist

În prima parte a copilăriei, instrumentarul, mirosul materialelor sau zgomotele specifice
cabinetului stomatologic ar
putea reprezenta factori ameninţători. În aceste cazuri, cel
mai bine ar fi ca între medic şi
viitorul pacient să existe o întâlnire premergătoare şedinţei
propriu-zise de tratament numai pentru a face cunoştiinţă.
În cadrul acesteia, copilul va fi
familiarizat cu atmosfera cabinetului dentar şi cu orice posibilă „ameninţare“. Este dificil
atât pentru micul pacient, cât
şi pentru medic ca în prima
şedinţă să fie obligatorie realizarea unui tratament de urgenţă. Este foarte important să-ţi
duci copilul doar la un stomatolog în care ai deplină
încredere: de la sterilizarea
aparaturii până la răbdarea
cu care va lucra. Odată făcut
acest pas, restul problemelor
se vor rezolva mai uşor.
PREVENTION
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