
Fogászati félelem és 
szorongás



Elhanyagolt szájüreg
• Elsődleges faktorok 

• Másodlagos faktorok (Félelem, szorongás..)



• a bennünket érő környezeti hatásokat értékelő, minősítő lelki 
jelenségek 
• több objektív és szubjektív tényező összjátéka,  amelyeket  idegi  és  

hormonális rendszerek közvetítenek
• az objektív valósághoz fűződő szubjektív viszonyunk tükröződése 

közvetlen átélés formájában
• vannak veleszületett és un. magasabb rendű érzelmek, amelyek 

tapasztalás, tanulás során alakulnak ki.
• a félelem (bár van veleszületett is) magasabb rendű, tapasztaláson, 

tanuláson alapuló érzelem, mely előrevetíti valamilyen negatív 
érzést, vészhelyzetet jelez



• Félelem alatt olyan alarmreakciót értünk, amelynek hátterében mindig 
megtalálható egy (vagy több) konkrét kiváltó tényező. Ennek megfelelően a 
fogászati félelem olyan vész reakció, amelyet a fogorvosi beavatkozás (vagy annak 
várható bekövetkezte) idéz elő a betegben.
• Vannak velünk született félelmek, melyek a születést követően azonnal jelen 

vannak, létrejöttükhöz nincs szükség előzetes tapasztalásra. Az eseményekkel egy 
időben azonnal fellépnek (zaj, fájdalom, sötét stb.)
• A gyermekkel együtt a félelem is fejlődésen megy át. Egyesek eltűnnek, míg 

mások ezek helyébe lépnek. Általában kor-specifikusak, életkorra jellemzőek.



• A szorongás normálisan megjelenik érési krízisek, változások, új élmények, 
új helyzetek, kudarc, veszteségek…..stb során. Kóros, ha intenzitása, vagy 
tartama alapján az egyén számára kontrollálhatatlanná válik és/vagy tartós 
stresszt okoz.
• Az élet része (élet alap-érzés)
• Destruktív: pusztító
• Konstruktív: jelző, megküzdést igénylő
• Deficites: hiányzó

• Gyakran nem tesznek különbséget félelem és szorongás között. 
• A szorongás és a félelem sok tekintetben eltér egymástól, mégis bizonyos 

értelemben hasonló, "rokonítható"
• A szorongás olyan alarm reakció, amelynek hátterében nem áll konkrét 

veszély 



• Pánikbetegség/ pánikroham: egy jól meghatározott időszak alatt jelentkező 
intenzív félelem vagy diszkomfort érzés amelynek határozott kezdete és vége van 
• Fóbiák: irracionális félelem valamilyen specifikus tárgytól, helytől, helyzettől vagy 

tevékenységtől
• Generalizált szorongásos zavar: kínzó szorongás, aggódás legalább 6 hónapon 

keresztül csaknem állandóan az élet számos területére kiterjedően
• Poszttraumás szorongásos zavar: Nagy traumát, életveszélyes helyzetet átélt 

embereknél alakulhat ki a kórkép.
• Akut stressz szindróma: traumás eseményekre adott válasz, legalább 2 napig, 

max. 1 hónapig tart
• Obsessiv/ compulsiv zavar: A betegnek vagy kényszeres gondolatai (obsessiók), 

vagy kényszeres viselkedésformái (compulsiók) vannak



Van tárgya A veszély ismert

A fenyegetést külső 
tárgy okozza

Könnyebben 
befolyásolható

Félelem

Nincs tárgya A veszély ismeretlen

A fenyegetettséget, 
mint belsőt, 

meghatározatlant éli 
meg

Nehezen 
befolyásolható

Szorongás



• Irracionális félelem valamilyen specifikus tárgytól, helytől, helyzettől vagy 
tevékenységtől.
• A fóbiás félelem alaptalan, kiterjedt és aránytalanul nagy az aktuális vészhelyzethez 

képest.
Agorafóbia
Szociális fóbia
Specifikus fóbia

A Freud által kidolgozott pszichodinamikus elmélet szerint a fóbiák hátterében a 
szorongás kontrollálása érdekében mozgósított védekező mechanizmusok, az elfojtás 
és az áttolás állnak. A szorongáskeltő impulzusokat egyre mélyebbre igyekszünk 
elfojtani tudattalanunkba, félelmeinket pedig könnyebben kontrollálható semleges 
tárgyakra vagy helyzetekre vetítjük ki.

Eleuterofóbia –a szabadságtól Fobofóbia – a fóbiáktól Pediofóbia – a gyerekektől Ombrofóbia - az esőtől Androfóbiai – a férfiaktól Odontofóbia - a fogaktól 
Hedonofóbia – a gyönyörtől Gamofóbia – a házasságtól Grafofóbia – az írástól Pogonofóbia – szakálltól Ommatofóbiai – a szemtől Tonitrofóbia – a mennydörgéstől 
Sophofóbia – a tanulástól Erotofóbia - a szextől Hexakosioihexekontahexafóbia - a 666-os számtól Nomofóbia - a mobillal való elérhetőség hiányától Peladofóbia - a 
kopasz emberektől Teofóbia – az istentől és a vallástól

http://transindex.ro/


Mind a félelem, mind a szorongás stresszhelyzetet provokál

A stressz valamilyen észlelt fenyegetésre, vagy veszélyre adott, egyéni emocionális válasz.
• A veszélyt jelentő helyzet felismerése
• Élettani változások, melyek elsődlegesen az autonóm idegrendszer szimpatikus ágát érintik
• Magatartás változásokat indukál

Stressz hatására bekövetkező élettani változások
• Tachycardia, palpitáció
• Profúz izzadás
• Hiperventilláció, légszomj
• Izom spazmus
• Gyomor bél tünetek
• Arcpír, melegérzet, hideg nyirkos kéz
• Tág pupilla
• Kézremegés
• Dadogás, más beszédzavar
• Változások a nyáltermelésben (csökkent volumen, megváltozott összetétel 

és pH, emelkedett kortizol szint)
Stressz által indukált fogászati betegségek: recidiváló herpes labialis, aftás
fekélyek, égő száj szindróma, orális lichen, TMI diszfunkció



Valódi stressz állapotnak két megnyilvánulási formája 
lehetséges:

• hirtelen kialakuló stressz - ekkor a szervezetünk egész energetikai és 
információs rendszere erre a jelen feladat megoldására fókuszál, 
azonnal minden adott lehetőségét kihasználva és felkínálva.
• generalizált, elhúzódó, mikor folyamatos stressz - energetikai 

készenléti állapotban tartjuk szervezetünket tudatunkkal, melynek 
során kialakulnak a valódi stressz lenyomatok (ezek már sejt szinten-
DNS szinten, amelyek szervezetünkben tartós energetikai blokkokat, 
végül kimerülést hoznak létre.



Szenzoros információk magas szintű processzálását végzi, amit asszociációs 
kérgi területekről „gyűjt be”
A limbikus rendszer határozza meg az emocionális hangoltságunkat, jó-vagy 
kevésbé jó kedvünket, hangulatainkat
A limbikus rendszer határozza meg /állítja be egy adott stimulusra, külső 
ingerre a megfelelő, (adequat) választ, különös tekintettel az egész 
emocionális  kontrolljára/színezetére

• Állatkísérletekben, ha elroncsolunk olyan kérgi területeket, amelyek a limbikus rendszer részét képezik, az állatok minden 
emocionális színezetet nélkülöző magatartást mutatnak (a kutya eszik, iszik, járkál, de pl. nem üdvözli örömmel a gazdáját).



A limbikus rendszer kiterjedt agyterületeket foglal magában
Az amygdala érintett a tanulásban és a különböző aktivitások emocionális 
aspektusainak tárolásában is szerepe van. (Kísérleti állatokban károsítása: Eltompult 
reakciókat eredményez (különben élénk érdeklődést keltő stimulusokra, pl. a 
macskának hiába mutatnak egeret), és súlyosabb esetben az adequat viselkedés is 
elmaradhat a stimulust követően.)
Emberben: az amygdala károsodása azt eredményezik, hogy a beteg képtelen pl. 
félelmet kifejezni, illetve megítélni egy másik ember arcáról tükröződő félelmet). 
Ingerlése viszont viharos félelmi reakciókat vált ki, a kísérő autonom tünetekkel. 
Esetenként epilepsziás rohamhoz is társulhat.



Fogászati félelem alatt a fogorvosi tevékenységgel, illetve annak várható bekövetkeztével 
kapcsolatban a betegben kialakuló félelmi reakciókat értjük. A fogászati félelem mértéke igen változó. 
Létezik enyhe félelem, amikor a fogorvosi beavatkozás szempontjából a beteg viselkedésében 
lényeges változás nincs, ugyanakkor létezik egy erősebb, a betegnek komoly szenvedést okozó félelmi 
reakció is, amely gyakran a fogorvosi beavatkozást is érintő viselkedésváltozással jár együtt. 

A fogaszati kezelés által kiváltott reakció akar fóbiás szintű is lehet. Fogászati fóbiáról 
általában akkor beszélünk, ha bizonyos - a fogorvosi beavatkozással kapcsolatos -dolgokkal 
helyzetekkel kapcsolatban minden esetben igen erős félelmi reakció valódik ki. A beteg a kiváltó 
ingereket (esetünkben a fogorvosi rendelőt) emiatt elkerüli. Ha mégis beavatkozásra kerül sor (pl. 
erős akut fajdalom vagy előrehaladott odontogen gyulladás miatt), akkor azt a paciens csak nagy 
szenvedés árán viseli el. A fogaszati fóbiák általában a specifikus fóbiák közé tartoznak Súlyosabb 
esetben a fóbiás reakció pánik rohamot vagy ahhoz hasonló fóbiás rohamot is előidézhet.



A klinikai gyakorlatban a leggyakoribb az egyszerű- illetve a fokozott 
fogaszati félelem.
Ezek felismerése és elkülönítése a többi félelmi reakciótól vagy más 
megbetegedéstől a gyakorlatban nem okoz problémát, mivel a beteg 
ennek mind az okával, mind a jellegével tisztában van, és be is tud 
számolni róla fogorvosának.
A fogászati fóbia felismerése és elkülönítése általában szintén nem okoz 
nehézséget, a gondosan felvett anamnézisből a fóbiás szintű félelem 
általában felismerhető.



A fogászati félelem problémája először gyermekkorban, serdülőkorban vagy fiatal felnőttkorban 
jelentkezhet.
Hátterében legtöbbször egy korábbi rossz élmény áll, fájdalmas vagy félelmetes fogászati 
beavatkozás, ill. a kontrollvesztés érzése a fogászati székben ülve, kiszolgáltatottság érzése a kezelés 
alatt, fogorvosokról kialakított negatív kép. Fogászattól félő páciensek nagy része esett már át 
félelemkeltő fogászati beavatkozáson a múltban.

A gyermek fogászati félelme erősen függ a szülők, főként az anya fogászattal kapcsolatos félelem 
érzéseitől
Nemi hovatartozás: Nők/ férfiak?
Életkor
A családi állapot
Szociális státus
Fogazat elhanyagolt állapota
Korábban megélt fájdalmas fogorvosi beavatkozás
Fogorvos – páciens kapcsolata
Elvégzett fogászati kezelés minősége: (kapkodó, "időnyomás" alatt zajló fogászati betegellátás, 
feleslegesen es/vagy hibásan elvégzett fogorvosi kezelés)





FÉLELMET KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK/ BEAVATKOZÁSOK

• Általános fogászati szorongás

• Speciális stimulustól (fájdalom, zsibbadás, stb.) való félelem 

• Orvosi „katasztrófától” való félelem

• A személyzettől való félelem (rossz érzés az orvossal szemben)

• Eszközök: tű, fúró, szonda, fogók

• Ízek, szagok, zajok

• A kontroll elvesztésétől való félelem

• „fehér köpeny szindróma”



Dental Anxiety Scale (DAS; „Fogászati 
szorongás skála”) 
A skála 4 kérdésből áll, melyekre a szorongás 
szintjétől függően 1 - 5 pont adható. Ennek 
megfelelően a minimum érték 4, a maximum 
érték 20 pont. 

A megfelelő betegellátás/terápia első feltétele, hogy 
megfelelő diagnózis szülessen. 
A beteggel való beszélgetés és kapcsolatfelvétel során 
módunkban áll megbecsülni a fogászati félelem 
mértéket illetve erre a célra a nemzetközi irodalomból 
segítséget nyújthatnak a jól alkalmazható fogászati 
félelem és szorongás kérdőívek. 

A fogászati félelem vizsgálatának és 
diagnosztikájának lehetőségei 



Dental Fear Survey (DFS; „Fogászati félelem kérdőív”): a kérdések a fogászati 

beavatkozással kapcsolatos részesemények által keltett félelmet mérik. Az egyes 

részkérdésekre adott válaszok önmagukban is értékelhetők, a kérdőív 

összpontszáma pedig a fogászati félelem egészének szintjét méri. Kérdésenként a 

félelem szintjétől függően 1 - 5 pont adható. Ennek megfelelően a minimum érték 

20, a maximum érték 100 pont. 

Dental Anxiety Question (DAQ; „Fogászati félelem kérdés”): egy kérdést takar, 

amely arra kérdez rá, hogy az alany mennyire erősnek ítéli a fogászati félelmét. Az 

alany erre egy 5 pontos skálán adhat választ a DFS skálánál alkalmazott választási 

lehetőségek szerint.

DASQ skála: a DAS skála és a DAQ kérdés összevonásából létrehozott skála, 

melynek minimum értéke 5, maximum értéke 25. 



Dental Beliefs Survey (DBS: „Fogászati vélemény kérdőív”): a beteg-fogorvos 
kapcsolati rendszert vizsgáló kérdőív, a beteg véleményét tükrözi a fogorvos 
viselkedésével illetve a fogorvosi kezelés miliőjével kapcsolatban. 
A kérdőív 15 kérdést tartalmaz, melyekre egy 1 - 5 pontig terjedő skálán adhat 
választ az alany. A kérdőív minimum értéke 15 pont, maximum értéke pedig 75 pont

Háttér skála: a DFS korai verziójában szereplő (majd később elhagyott) kérdések 
átdolgozásával hazai szerzők által készített skála (Fábián G. és mtsai 2003, Fábián G. 
és mtsai 2007). Az alany egy 5 fokozatú skálán jelölheti, hogy mit gondol a 
környezetében élők (anya, apa, testvér, barát) fogászati félelmének erősségéről. 



Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory (STAI; „Spielberger féle 
szorongás kérdőív”): a kérdőív a szorongás szint felmérésére szolgál. A 
skála „S” változata (STAI-S; „State”) az állapoti szorongást, vagyis a 
szorongás pillanatnyi értékét méri. A „T” változat (STAI-T; „Trait”) pedig 
a szorongásra való hajlam mérésére szolgál. Mindkét verzió 20 
kérdésből áll, kérdésenként a szorongás szinttől függően 1 - 4 pont 
adható, ennek megfelelően a kérdőívek minimum értéke 20 pont, 
maximum értéke pedig 80 pont. 



Szabadkézi rajzok: az elsők között a „Draw-a-person test” alkalmazása 
adott lehetőséget az alany által készített szabadkézi rajzok alapján a 
fogászattal kapcsolatos szorongás vizsgálatára
Egy másik módszer szerint ismert rajzfilmfigurákat mutattak a 
pácienseknek és az erre adott reakció alapján következtettek az alany 
fogászattól való félelmére
Írni még nem tudó gyermekek esetén használható a „Children’s dental
fear picture test” (CDFP), ahol az adott kérdésekre való válaszadást 
képek segítik



Pszichofiziológiai paraméterek vizsgálata: a szívritmus, bőrellenállás, vérnyomás, 
tenyérizzadás, izom tenzió, nyál vizsgálata
Nyál vizsgálata

• szekréciós ráta, a nyál fehérjetartalma, a szekretoros IgA és α-amiláz szint, 
illetve a molekuláris HSP70/HSPA chaperonok szintje jól korrelál a pszichés 
állapottal. 
• a nyálban található alfa-amiláz koncentrációja pszicho-szociális stressz 

hatására nő 
• ionok közül a (Na+) és a (K+) koncentrációja bizonyult a pszichoemocionális

stressz jó indikátorának 
• a kortizol és a nyálban található adrenalin, noradrenalin és dopamin szintje is 

megemelkedik stressz esetén 



Fontos megkeresni a fokozott félelem közvetlen okát/okait.
A kezelés megbeszélése, illetve a használandó eszközök bemutatása kapcsán kerülni kell 
minden olyan megfogalmazást, amely a páciensben félelmet kelthet, illetve csak olyan 
kijelentéseket, ígéreteket szabad tenni, melyeket biztosan teljesíteni is tudunk. Fontos, 
hogy a páciens azt érezze, hogy végig kontrollálja a kezelés menetét és ezáltal 
biztonságban érezze magát. 
A pácienssel való kommunikáció
Jó orvos-beteg kapcsolat kialakítása
Személyközpontú megközelítés 
Viselkedésterápiák
A kognitív terápiás módszerek az automatikus gondolatok és logikai hibák felismerésében 
segítenek, és a terápia során azok kontrollálását sajátítja el az alany. Fontos a kezelés alatt 
átélt kellemetlen érzések azonosítása, és ezek negatív, katasztrofális értelmezése helyett 
valóságos és helyes magyarázatok elfogadása, a diszfunkcionális attitűdök módosítása.

Fogászati félelem leküzdésének lehetőségei



A szisztematikus deszenzitizáció a viselkedésterápiák közé tartozik. Ennek során az egyént 
fokozatosan szembesítik a félelmet keltő stimulussal. A folyamat során első lépésként a 
páciens megtanulja azonosítani és elfogadni a félelem okát. Második lépésben megtanul 
alkalmazni egy relaxációs technikát, vagy adott esetben egy megküzdési stratégiát. Végül, de 
nem utolsó sorban a terapeutának meg kell győződnie arról, hogy a páciens megfelelően 
alkalmazza a tanult stratégiát, hogy a félelmetesnek bizonyuló stimulust leküzdje.

Az ingerelárasztás: elsősorban fóbiás pácienseknél alkalmazott módszer, 
amikor a félelemnek egy jól körülírható, közvetlen oka van. A terápia során a 
páciensnél addig alkalmazzák a félelemkeltő stimulust, amíg végül már nem 
vált ki félelmi reakciót. A beavatkozást az élmények megbeszélése követi, ezzel 
is tudatosítva a páciensben, hogy az adott félelemkeltő szituáció jól 
teljesíthető. Ez a módszer, bár eredményesnek bizonyult a fogászati félelem 
csökkentésében, mégis elmondható, hogy valójában egy elég invazív és 
esetenként szorongást keltő eljárás. Alkalmazására általában akkor kerül sor, 
amikor gyors eredményre van szükség, és a páciens személyisége ezt elbírja. 

Fogászati félelem leküzdésének lehetőségei



Relaxáció összefoglalja azokat a pszichofiziológiai, pszichoszomatikus önellazító
módszereket, amelyek pszichoterápiás eszközökkel a lelki egyensúly helyreállítását, a 
pszichofiziológiai folyamatok rendeződését segítik elő Ezek közé tartozik a relaxációs, 
vagy diafragma légzés, amely segít csökkenteni a szorongást és kutatások szerint a 
fájdalomérzetet is.
A progresszív izomrelaxáció: izmok tónusos megfeszítését követően a tenzió oldása 
relaxációt okoz az izomban. Az éppen megfeszített és ellazított izmokra koncentrálva a 
páciens légzése lassabb lesz, szívverése és vérnyomása alacsonyabb, illetve a kis 
kapillárisok vazodilatációja miatt melegség és könnyedség érzés megfigyelhető meg.
Autogén tréning: Alkalmazásával nem csak az izomtónus, de a zsigeri szervek és az 
érrendszer vegetatív szabályozása is áthangolható. Gyakorlással elsajátítható a technika, 
amellyel az alany „át tud kapcsolni” a nyugalmi tónusra úgy, hogy tudatában a testi 
működések elképzelése idegmotoros válaszként valóban létrehozza a kívánt testi 
reakciót.

Fogászati félelem leküzdésének lehetőségei



A hipnózis olyan sajátos módosult tudatállapot, melyben az alany 
magatartás-szervező funkciója és realitáskontrollja csökken, 
fantáziatevékenysége megélénkül és szuggesztiókra való fogékonysága nő. A 
hipnózis a fogászati félelem gyógyításában többnyire arra törekszik, hogy 
tudatalatti szinten befolyásolja az alany hozzáállását és viselkedési szokásait 
egy korábbi, félelmet keltő stimulussal szemben. A cél, hogy a páciens 
megtanulja saját fiziológiai paramétereinek akaratlagos befolyásolását, 
kontrollálását.

A figyelemelterelés módszere
• páciens felszólítása, hogy pl. emelje meg a lábát, miközben a fogorvos lenyomatot vesz 
• A kezelések alatt hallgatott zene
• Különböző videó játékok, kétdimenziós DVD-szemüvegekkel közvetített élmények, vagy akár a 

háromdimenziós virtuális valóságba segítő technikák 
• A rövid szünetek beiktatása a kezelés folyamatában

Fogászati félelem leküzdésének lehetőségei



Gyógyszeres terápiák (félelem és fájdalomcsillapítás farmakológiai módszerei)

Fény és hang impulzusok: a fület egy fülhallgatón keresztül ritmikus hangokkal, a 
szemet pedig vibráló fényfelvillanásokkal ingereljük, melyek csukott szemhéjon át is 
jól érzékelhetőek. Rövid ideig tartó (1-2 perc) stimuláció során számítani lehet a 
központi idegrendszer aktivációjára, az úgynevezett „on” és „off” hatás miatt. 

Fogászati félelem leküzdésének lehetőségei



Felismerés Stratégia Siker
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