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Badania naukowe dowodzą, że im więcej się
uśmiechamy, tym bardziej pozytywnie ludzie
na nas reagują. Dobre
samopoczucie i szczery
uśmiech jest zaraźliwy i
wpływa pozytywnie na
nasz wizerunek. Uśmiech
wywołuje pozytywne
uczucia zarówno u ciebie,
jak i u drugiej osoby.

Nie bójmy się
chodzić do dentysty
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ców, czyli tego, co na nas odproblemu.
działuje,
z naszą
reakcją.
Jeśli
Ból lub
krwawienie
dziąseł
coś nie jest dla nas przyjemne,
staramy się tego unikać. Mechanizm ten działa w sposób
automatyczny i nie uwzględnia
refleksji, że warto jest coś zrobić dla własnego dobra, mimo
że nie jest to przyjemne.
Czasami jednak występuje
proces określany przez psychologów „błędnym uczeniem”.
W jego efekcie nawet sytuacja
neutralna i niegroźna budzi
silny lęk czy wręcz przerażanie. Tak dzieje się właśnie w
przypadku dentofobii, w której
pojawia się strach przed wizytą
u dentysty, często wyolbrzymiony i nieadekwatny do zagrożeń. Osoba w takiej sytuacji
ma silne pragnienie uniknięcia
tego doświadczenia, mimo iż
wie, że jej obawy są bezzasadne i irracjonalne. Przeżywanie
takiego lęku może mieć różne
postacie – od lekkiego niepokoju do pełnego przerażenia, a
nawet paniki.

Skupienie
uwagi dla
naTwojego
czymś
ustnej
jest ważny
innym niż
leczenie jestr doogólnego
samopoczucia.
brym sposobem oderwania
się od rzeczywistości. Przed
wizytą pacjent może wypróbować jedną z technik relaksacyjnych, np. przywołać wybrany, dobrze kojarzący się
obraz lub dźwięk. Pomocne
może być także rozwiązywanie łamigłówek lub zabawa
odstresowującymi gadżetami,
np. piłeczkami.
● Dobry humor. Przed
wizytą pacjent może zjeść coś
słodkiego – glukoza poprawia
humor. Ważne jest jednak, aby
przed wejściem do gabinetu
stomatologicznego dokładnie
umyć zęby.
Ostatnia, zupełnie oczywista, ale też zdecydowanie najlepsza rada brzmi następująco:
dbajmy o zęby tak, żeby wizyty
u dentysty miały charakter czysto kontrolny. Zdrowe zęby to
gwarancja spokoju! r

USŁUGI STOMATOLOGICZNE MY MEDYK:

- stomatologia
zachowawcza,
- chirurgia
stomatologiczna,
- endodoncja,
- periodontologia,
- ortodoncja,

- implantologia,
- zabiegi
profilaktyczne,
- stomatologia
estetyczna,
- protetyka,

My Medyk Dental and Medical Centre
tel. 0208 997 9191
Dr Sebastian
Kwiatkowski
Co może zrobić pacjent,
www.facebook.com/mymedyk
by pozbyć się poczucia
lęku i strachu przed
dentystą?
● Wybór lekarza. Coraz
więcej stomatologów rozumie

My Medyk Dental
and Medical Centre
tel. 0208 997 9191
www.facebook.com/

