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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

 

DAS: Dental Anxiety Scale ("Fogászati Szorongás skála"). A skála a nevében szereplı 

szorongás szó ellenére valójában a fogászati félelem szintjét méri.  

DFS: Dental Fear Survey ("Fogászati Félelem Kérdıív"). A kérdıív a fogászati 

félelmet, illetve a fogászati beavatkozás egyes momentumainak félelemkeltı 

voltát méri. 

DBS: Dental Beliefs Survey, ("Fogászati Vélemény Kérdıív"). A kérdıív a beteg 

szubjektív ítéletét méri a fogorvos viselkedésével illetve a fogorvosi kezelés 

miliıjével kapcsolatban.  

STAI-S: Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory "State" változat. A kérdıív a 

szorongás szint állapoti (pillanatnyi) értékét méri.   

STAI-T: Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory "Trait" változat. A kérdıív a 

szorongásra való hajlam értékét méri.   

Háttér Skála: egy alanynak a környezete fogászati félelem szintjével kapcsolatos 

elképzelését  mérı skála.  

Lester skála: Lester's Attitude Toward Death Scale. A skála elsısorban a halál iránti 

attitődöt méri, bár elvben alkalmas lehet a halálfélelem szintjének  mérésére is.  

FSS-II: Fear Survey Schedule II. A kérdıív a benne foglalt listán szerepelı különbözı 

dolgok félelemkeltı mivoltát méri.   

DMF-T index: A carieses, tömött, hiányzó fogak számát mutató index. 

(D = Decayed; M = Missing; F = Filled; T = Tooth). 
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1.  BEVEZETÉS 

 

 

 

1.1. A FOGÁSZATI FÉLELEM PROBLÉMÁJÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE 

 

 

A fogászati beavatkozásokkal kapcsolatos félelem feltehetıen a történelem kezdete óta 

komoly gondot okoz mindazoknak akik a fogak gyógyítását végzik, és még inkább 

azoknak akik a kezeléseknek alávetik magukat. Nincs ez másként napjainkban sem, 

annak ellenére, hogy a fogorvosi beavatkozások, és ezen belül az érzéstelenítı eljárások 

is rendkívül sokat fejlıdtek az elmúlt néhány évtizedben. Mivel a fogászati félelem a 

társadalom jelentıs rétegét érinti, a fogorvosi szakma képviselıinek lehetıség szerint 

megoldást kell találnia rá. A megoldás kereséshez elıször pontosan le kell írni a káros 

jelenséget magát. Ezt követıen fel kell tárni annak  lehetséges okait. Végül a probléma 

mértékének és okainak ismeretében konzekvenciákat kell levonni a hatékony prevenciót 

és terápiát illetıen.  

 

A jelen dolgozat alapját adó több mint 10 éves kutatómunka során elsısorban ezt az 

imént vázolt "logikai sort" igyekeztünk követni, amennyire ez lehetıségeinkbıl tellett. 

Ebbıl adódik, hogy a fogászati félelem problémájának leírása, okainak feltárása jobban 

kidolgozott, mint a prevenció illetve a terápia gyakorlati kérdései.  

 

Ugyanakkor meggyızıdésünk, hogy a dolgok az imént vázolt értelemben szorosan 

egymásra épülnek, ezért vizsgálatainknak az elméleti vonatkozások mellett közvetlen 

prevenciós illetve terápiás konzekvenciái vannak. Dolgozatunkban ez utóbbiakat  - a 

prevenciós és terápiás lehetıségeket - is igyekeztünk bemutatni.  
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1.2. A FOGÁSZATI FÉLELEM ÉS A SZORONGÁS 

 

 

Félelem alatt olyan alarmreakciót értünk, amelynek hátterében "definíció szerően" 

mindig megtalálható egy (vagy több) konkrét kiváltó tényezı (Comer 2000; Haller és 

Halász 2001). Ennek megfelelıen a fogászati félelem olyan vészreakció, amelyet a 

fogorvosi beavatkozás (vagy annak várható bekövetkezte) idéz elı a betegben (Fábián 

TK. 2007/b). 

 

A szorongás ezzel szemben olyan alarmreakció, amelynek hátterében nem áll konkrét 

veszély (Haller és Halász 2001). Más szavakkal úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a 

szorongás a "körvonalazatlan fenyegetés balsejtelme" (Comer 2000).  Bárhogy fejezzük 

is ki magunkat, annyi mindenképpen jól érzékelhetı, hogy bár a szorongás és a félelem 

sok tekintetben eltér egymástól, mégis bizonyos értelemben  hasonló, "rokonítható" 

jelenség (Kaán és mtsai. 2003). 

 

Az említett "hasonlóság" igaz a fogászati félelem és a szorongás vonatkozásában is 

(Alberth és mtsai. 2002; Kaán és mtsai. 2003), olyannyira, hogy az egyik elterjedt 

fogászati félelem mérı skála a "Dental Anxiety Scale" (Corah 1969) nevében a 

szorongás szó szerepel a félelem helyett. Mivel a szóban forgó mérıskála alkalmazása 

igen elterjedt, a szakirodalom egy jelentıs része (tévesen, de "bevett módon") a 

"fogászati szorongás" ("dental anxiety") kifejezést használja a fogászati félelem ("dental 

fear") megnevezésére.  

 

Fontos ezért ismételten hangsúlyozni, hogy alapjában félelmi reakcióról van szó 

(Alberth és mtsai. 2002), és a szakirodalom bármely kifejezést használja is, minden 

esetben a fogászati félelmet érti rajta (Fábián G. és mtsai. 2003; Kaán és mtsai. 2003). 

A fogalmak pontos tisztázása annál is inkább fontos, mivel több vizsgálat igazolta, hogy 

bár a fogászati félelem a szorongás talaján alakul ki, attól mégis igen nagy mértékben 

független jelenség (Bergren és Carlsson 1985; Moore és mtsai. 1991). Tehát a fogászati 

félelem nemcsak nevében, hanem jellegében is különbözik a szorongástól.    
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1.3. A FOGÁSZATI FÉLELEM ÉS AZ EGYÉB FÉLELMI REAKCIÓK 

 

 

1.3.1. A fogászati félelem típusai 

 

A fogászati félelem - mint arra már utaltam - olyan félelmi reakció, amelyet a fogorvosi 

beavatkozás (vagy annak várható bekövetkezte) idéz elı a betegben (Fábián TK. 

2007/b). A fogászati félelem mértéke széles skálán mozoghat. Létezik enyhe, a beteg 

viselkedésében a fogorvosi beavatkozás szempontjából lényeges változást nem okozó 

félelem, ezt egyszerő fogászati félelemnek nevezhetjük. Ugyanakkor létezik erısebb, a 

betegnek komoly szenvedést okozó félelmi reakció is, amely már általában a fogorvosi 

beavatkozást is érintı viselkedésváltozással jár együtt. Amennyiben a 

viselkedésváltozás elsısorban a kezelés közben jelentkezik (pl. "idıtkérés", "halogatás", 

"védekezés"), azonban a beteg még ha ritkán is, de eljár fogorvosi kezelésre, fokozott 

fogászati félelemrıl beszélünk (Fábián TK. 2007/b).  

 

 

1.3.2. A fogászati fóbia 

 

A fogászati kezelés által kiváltott reakció akár fóbiás szintő is lehet. Fogászati fóbiáról 

általában akkor beszélünk, ha bizonyos - a fogorvosi beavatkozással kapcsolatos - 

dolgokkal helyzetekkel kapcsolatban minden esetben igen erıs félelmi reakció váltódik 

ki. A beteg a kiváltó ingereket (esetünkben a fogorvosi rendelıt) emiatt elkerüli. Ha 

mégis beavatkozásra kerül sor (pl. erıs akut fájdalom vagy elırehaladott odontogén 

gyulladás miatt), akkor azt a páciens csak nagy szenvedés árán viseli el. Emiatt a 

fogorvosi rendelı felkereséséhez a fóbiás betegnek még erıs fájdalom tünetek esetén is 

általában segítıtársra van szüksége (Fábián TK. 2007/b).  

 

A fogászati fóbiákat csoportosíthatjuk a kiváltó inger(ek) típusa és száma alapján 

(Fábián TK. 2007/b). A kiváltó inger szerint megkülönböztethetünk agorafóbiát, 

szociális fóbiát és specifikus ("körülírt") fóbiát. A kiváltó ingerek száma tekintetében 

beszélhetünk egyszerő vagy generalizált fóbiáról (Kopp és Fórizs 1995; Karmacsi és 
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Bánki 1998). A fogászati fóbiák általában a specifikus fóbiák közé tartoznak, bár 

ritkábban elıfordul, hogy a rendelıben kialakuló agorafóbiáról, vagy a fogorvossal 

illetve az asszisztenssel kapcsolatos szociális fóbiáról van szó. A betegek többsége 

egyszerő fóbiától szenved, de az esetek kb. 25%-ában a tünetek egyéb fóbiával 

társulnak. Pánikzavar elıfordulása fıleg az injekció fóbiák esetén gyakori, a két 

betegség együttes elıfordulására ilyenkor kb. 20%-ban lehet számítani (Fábián TK. 

1997, 2007/b).  

 

Súlyosabb esetben a fóbiás reakció pánikrohamot vagy ahhoz hasonló fóbiás rohamot is 

elıidézhet. A pánikzavarral összehasonlítva azonban fontos különbség, hogy a fóbiás 

beteg pontosan tudja, mi váltja ki ezt reakciót. Ezért amikor a beteg a kiváltó ingertıl 

távol van, (pl. nem kell fogorvosi kezelésre mennie), nem fél egy váratlanul fellépı 

fóbiás vagy pánik roham kialakulásától (Kopp és Fórizs 1995; Karmacsi és Bánki 

1998).  

 

 

1.3.3. A pánikzavar 

 

A pánikzavar váratlan, recurrens pánikrohamokból álló tünetegyüttes, melyre a 

rohamok között tartósan fennálló újabb rosszulléttıl való félelem, illetve ezzel 

kapcsolatban fellépı jelentıs magatartás-változás jellemzı. A kórkép elkülönítendı 

magától a pánikrohamtól, ami lehet alkalmi, izolált jellegő, illetve felléphet más 

pszichiátriai megbetegedések illetve kémiai szerek hatására is. (Kopp és Fórizs 1995; 

Karmacsi és Bánki 1998). Maga a pánikroham nem egyéb mint légszomjjal, 

fulladásérzéssel, tachicardiával, mellkasi fájdalommal, végtagremegéssel, 

ájulásérzéssel, halálfélelemmel járó sajátos, súlyos rosszullét, amely kb. 10 perc alatt 

(10 perc "felfutással")  fejlıdik ki. Fogászati jelentıségét az adja, hogy a fogorvosi 

beavatkozás, különösen az injekció beadása okozta pszichés stressz is kiválthatja a 

rohamot (Fábián TK. 1996/a, 2007/b).  
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1.3.4. A félelemi reakciók elkülönítésének gyakorlati szempontjai 

 

A klinikai gyakorlatban a leggyakoribb az egyszerő- illetve a fokozott fogászati félelem. 

Ezek felismerése és elkülönítése a többi félelmi reakciótól vagy más megbetegedéstıl a 

gyakorlatban nem okoz problémát (Fábián TK. és Fábián G. 1998; 2000/b, 2007), 

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 anamnézisbıl a fóbiás szintő félelem általában felismerhetı. Problémát 

elsısorban az okozhat, ha a beteg panaszai az injekció beadásával kapcsolatosak, és az 

injekció alkalmazásakor fellépı fóbiás jellegő rosszullétei miatt injekció allergiásnak 

gondolja magát (Fábián TK. és Fábián G. 1998; 2000/b, 2007).    

 

Még nehezebb lehet a pánikzavar felismerése, mivel az injekció beadását követı 

pánikroham elkülönítése az anaphylaxiás reakciótól  - a váratlan fellépésbıl és a roham 

jellegébıl adódóan -  nehezebb mint az injekció fóbia esetében (Fábián TK. 1996/a; 

Fábián TK. és Fábián G. 2000/b, 2007). Annál is inkább, mivel a pánikzavarban 

szenvedı betegek anamnézisében gyakoribb a tényleges ("valódi")  allergiás 

megbetegedés (Schmidt-Traub és Bamler 1994). 

 

 

 

1.4. A FOGÁSZATI FÉLELEM HÁTTERÉBEN ÁLLÓ TÉNYEZİK 

 

 

A fogászati félelem hátterében számos tényezı állhat. Már utaltunk rá, hogy a fogászati 

félelem felnıttek esetében a szorongás talaján alakul ki, vagyis más szavakkal, a 

szorongás szint és a fogászati félelem szint között van bizonyos összefüggés (Bergren 

és Carlsson 1985; Moore és mtsai. 1991). Ugyanakkor a két paraméter közötti Pearson's 

korrelációs érték alacsony. Vagyis a fogászati félelem sok tekintetben a szorongástól 

függetlennek tőnik (Bergren és Carlsson 1985; Moore és mtsai. 1991). Az eredmények 
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hasonló összefüggésre utalnak a két paraméter között gyermekek esetében is (Klinberg 

és mtsai. 1995/a).   

 

Felmerült a nemi hovatartozás szerepe is, de a vizsgálati eredmények nem 

egyértelmőek. Felnıtt populáción egyes szerzık nıknél magasabb értékeket találtak 

(Corah és mtsai. 1978; Schoors és mtsai. 1985; Hakeberg és mtsai. 1992), míg más 

szerzık nem találtak szignifikáns különbséget a nemek között (Kunzelmann és 

Dünninger 1990; Moore és mtsai. 1993). Gyermekeknél az adatok hasonlóan 

ellentmondásosak. Egyes szerzık a lányok fogászati félelem értékeit magasabbnak 

találták (Raadal és mtsai. 1995), más szerzık ezt csak bizonyos korosztályoknál tudták 

kimutatni (Neverlien 1994), míg van olyan kutatás is, ahol a nemi hovatartozást nem 

találták befolyásoló tényezınek (Klinberg és mtsai. 1995). 

 

Felnıtteknél vitatott az életkor fogászati félelmet befolyásoló szerepe is (Hällström és 

Halling 1984; Milgrom és mtsai. 1988; Kunzelmann és Dünninger 1990; Moore és 

mtsai. 1993). Ugyanakkor gyermekeknél az adatok arra utalnak, hogy az életkor 

növekedésével (a gyermek testi-lelki érésével) a fogászati félelem érték csökken 

(Cutberth és Melamed 1982; Klinberg és mtsai. 1995/a).  

 

A családi állapot (Schoors és mtsai. 1985) és a szociális státus (Schoors és mtsai. 1985) 

szerepét felnıttek vonatkozásában nem vitatják. Gyermekeknél a családi állapot 

általában nem értelmezhetı paraméter. A szociális helyzet gyermekeknél is jelentıs 

tényezınek tőnik, a rosszabb szociális helyzető családok gyermekeinek fogászati 

félelem értéke magasabb (Raadal és mtsai. 1995).  Gyermekeknél fontos tényezınek 

tőnik még az anya fogászati félelem szintje, mivel a magasabb fogászati félelem értéket 

mutató anyák gyermekeinek magasabb a fogászati félelem értéke (Klinberg és mtsai. 

1995). Nem egyértelmő az összefüggés a gyermek "jó" vagy "rossz" magatartása 

(Klinberg és mtsai. 1995; Raadal és mtsai. 1995) illetve tanulmányi teljesítménye 

(Alberth és mtsai. 2002) és a fogászati félelem érték között. Az adatok arra utalnak, 

hogy ez utóbbi paraméterek erısen függhetnek a családon belüli elvárások (pl. az anya 

iskolai végzettsége) jellegétıl is (Alberth és mtsai. 2002).  
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Fentieken túl, igen jelentıs tényezıje a fokozott fogászati félelem kialakulásának a 

fogazat elhanyagolt állapota (Alberth és mtsai. 2002), a korábban megélt fájdalmas 

fogorvosi beavatkozás (Berggren és Meynert 1984; Moore és mtsai. 1993; Skaret és 

mtsai. 1998; Gáspár és mtsai. 2004), a fogorvos nem megfelelı viselkedése (Berggren 

és Meynert 1984; Berggren és mtsai. 1997/a; Gáspár és mtsai. 2003, 2004), a 

feleslegesen és/vagy hibásan elvégzett fogorvosi kezelés (Gáspár és mtsai. 2004), a 

kapkodó, "idınyomás" alatt zajló fogászati betegellátás (Gáspár és mtsai. 2003), illetve 

a fogorvosi beavatkozással kapcsolatban a környezet által sugallt negatív elvárás is 

(Kleinknecht és mtsai. 1973; Berggren és Meynert 1984).     

 

 

1.5. FOKOZOTT FÉLELMET KIVÁLTÓ BEAVATKOZÁSOK AZ 

ORTHODONTIAI ÉS GYERMEKFOGÁSZATI GYAKORLATBAN  

 

 

1.5.1. Dento-alveoláris mőtéti beavatkozások az orthodontiai és gyermekfogászati 

gyakorlatban  

 

A számfeletti fogak prevalenciája mérésünk szerint Magyarországon 1,53% (Gábris és 

mtsai. 2006). Tekintve hogy a számfeletti fogak mielıbbi eltávolítása javallt (Gábris és 

mtsai. 2006), a hazai populáció 1,53-%-ában számítani kell korán (gyermekkorban) 

elvégzendı, a betegekben erıs félelmet kiváltó extractiókkal. Tekintve, hogy a retineált 

számfeletti fogak eltávolítása gyakran ostectomiát is igényel (Gábris és mtsai. 2001), 

ilyen esetben különösen erıs félelmi reakciókkal is számolni lehet.      

 

Hasonlóan gyakori problémát okoz a felsı szemfog retenciója, amellyel - saját hazai 

mérésünk alapján - az esetek 5,43%-ában lehet számolni (Rózsa és mtsai. 2003). A 

többi fog vonatkozásában az érték ugyan lényegesen alacsonyabb, de együttesen 

számolva szintén jelentékeny értéknek, 4,28%-nak adódik (Rózsa és mtsai. 2003). 

Tekintettel arra, hogy a retineált fogak ellátása az esetek döntı többségében 

(mérésünkben szemfogakra vonatkoztatva: 96,92%-ban) kombinált szájsebészeti-

orthodontiai ellátást igényel (Rózsa és mtsai. 2003), összességében kb. 9-10 %-ban 
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számolhatunk azzal, hogy olyan szájsebészeti mőtét elvégzésére lesz szükség, amely 

különösen erıs félelmi reakciót vált ki.  

 

A gyermekfogászati gyakorlatban szintén számolni kell jelentıs számú extractióval. 

Igen jelentıs félelmi reakcióval számolhatunk a tejfog extractiók esetén (Fábián G. és 

mtsai. 2004). Különösen lehet erre számítani a korai tejfog extractiók vonatkozásában, 

mivel ilyen esetben a tejfoggyökér kevesebb mint egyharmada szívódott csak fel, tehát 

tényleges értelemben dento-alveoláris mőtéti beavatkozást ("valódi extractiót") kell 

végezni (Fábián G. és mtsai. 1996). A tejfogak elvesztésével kapcsolatos negatív 

élményekkel saját vizsgálatunk szerint a gyermekek kb. 15-20 %-ban lehet számolni, 

kifejezetten traumatizáló élményrıl kb. 5-6%-ban beszélhetünk (Fábián G. és mtsai. 

2004). 

 

A maradó fogak tekintetében a leggyakoribb a hatosok extractiója. Ezzel, hazai 

mérésünk alapján 7-20 éves populációt tekintve 8.85 %-ban lehet számolni (Dénes és 

mtsai. 1996). Tekintve hogy adataink szerint a hatosok az összes eltávolított maradófog 

18,1%-át adták (Dénes és mtsai. 1996), összes fogra vonatkoztatva - méréseink szerint - 

az érintett populáció kb. 40-50 %-ánál kerül sor valamely fog extractiójára.  Hogy ez az 

igen magas érték nem járhat messze a tényleges valóságtól, azt más mérések is 

megerısítik: egy a közelmúltban elvégzett országos felmérésben a DMF-T index 

hiányzó fogakra vonatkozó (MT) komponensét átlagosan 0,63-nak találták (Szıke és 

Petersen 2001).  

 

Ugyancsak jelentıs traumát okozhat a szkeletális anomáliák megoldásában gyakran 

alkalmazott kombinált sebészi-orthodontiai kezelés is. Dolgozatunkban azonban ezzel a 

témakörrel nem foglalkozunk részletesebben, mivel egyrészt ilyen esetekben elıfordul, 

hogy a mőtét elkerülhetı (Razouk és Fábián G. 1999), másrészt ha mégis mőtétre van 

szükség, akkor azt általában fekvıosztályon végzik, így annak az ambuláns jellegő 

orthodontiai és gyermekfogászati betegellátástól alapjaiban eltérı körülményei vannak.  
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1.5.2. Konzerváló fogászati és fogpótlástani beavatkozások az orthodontiai és 

gyermekfogászati gyakorlatban 

 

Saját méréseink (a nemzetközi adatokkal összhangban) azt mutatják, hogy nem csak a 

dento-alveoláris mőtéti beavatkozások, hanem a konzerváló fogászati és a fogpótlástani 

beavatkozások (a "fúróval végzett beavatkozások") is igen jelentıs félelmi reakciót 

válthatnak ki (Kaán és mtsai. 2003; Markovics és mtsai. 2005). Úgy tőnik, ez különösen 

igaz a fokozott fogászati félelem értéket mutató, vagy fogászati fóbiás gyermekek 

esetében (Markovics és mtsai. 2006). Gyermekkorban a protetikai beavatkozások 

viszonylag ritkábbak. Ugyanakkor a caries prevalencia hazánkban a fiatalok (18 évesek) 

körében igen magas, a DMF-T index destruált fogakra (DT) vonatkozó értéke 3,19-nek, 

tömött fogakra (FT) vonatkozó értéke pedig 3,82-nek adódott egy a közelmúltban 

elvégzett országos felmérés szerint (Szıke és Petersen 2001), Ez utóbbi adat arra utal, 

hogy gyermek és ifjú korban a konzerváló fogászati beavatkozásoknak már puszta 

"mennyiségi szempontok" alapján is nagy jelentıséget kell tulajdonítani a fogászati 

félelem vonatkozásában.    

 

 

 

1.6. A FOGÁSZATI FÉLELEM VIZSGÁLATÁNAK GYAKORLATI 

JELENTİSÉGE 

 

 

1.6.1. A fokozott fogászati félelem prevalenciája 

 

A fokozott fogászati félelem viszonylag gyakori jelenség, nemzetközi adatok alapján a 

nyugat-európai és észak-amerikai átlagpopuláció érintettsége kb. 5-15% közé tehetı, 

bár egyes mérésekben még ennél magasabb értékek is elıfordulnak (Hakeberg és mtsai. 

1992; Alberth és mtsai. 2001). Tekintve, hogy a fokozott félelem meglehetısen kínzó 

élmény, az említett viszonylag gyakori elıfordulás érzékelteti a fokozott fogászati 

félelem problematikájának jelentıségét. Úgy tőnik azonban, hogy a kérdés nemcsak a 

fokozott fogászati félelem vonatkozásában bír jelentıséggel. Az alacsonyabb félelmi 



 14 

szint megélése is igen kellemetlen lehet. Ez kiderül egy svédországi reprezentatív 

felmérésbıl (Hakeberg és mtsai. 1992): eszerint a megkérdezettek döntı többsége (82-

95%-a) igényelné, hogy legyenek szabadon (beutaló nélkül) felkereshetı, a fogászati 

félelem kezelésére szakosodott klinikák (Hakeberg és mtsai. 1992).     

 

A kérdéskör vizsgálata annál is inkább indokolt, mert a fogászati félelem szint a 

fogorvosi beavatkozások, és a fogorvoslásban alkalmazott érzéstelenítı eljárások 

rohamos fejlıdése ellenére egyre emelkedni látszik (Corah 1969; Corah és mtsai. 

1978). A gyermek és serdülı populáció vizsgálata különösen is fontos, mivel a 

legerısebb félelmi reakciók döntı többsége a 20. életév elıtt lép fel, majd az életkor 

elırehaladtával csökken (Hällström és Halling 1984), ráadásul az igen erıs fokozott 

félelmi reakciók kialakulását a megkérdezettek kb. 85%-a gyermekkorából, (ezen belül 

60% iskolás korból, 40% ennél korábbról) eredezteti (Berggren és Meynert 1984). 

Vagyis bátran állíthatjuk, hogy a fogászati félelem alapját döntıen a gyermekkorban 

és/vagy serdülıkorban zajló események alakítják ki.   

 

 

1.6.2. A fokozott fogászati félelem következményei a fogazat állapotára 

 

Egy hazai vizsgálat szerint a fokozott fogászati félelem már akkor is kedvezıtlen hatást 

gyakorolhat a fogazatra, ha nem az egyénben, hanem "csak" annak közvetlen 

környezetében (pl. a szülıkben) jelenik meg (Alberth és mtsai. 2001). Ha a félelem az 

egyénben magában van jelen, szintén jelentıs károsító hatással kell számolni (Davis és 

Jenkins 1962; Molin és Seeman 1970; Shaw 1975), mely erısebb félelmi reakciók 

esetén egészen drasztikus is lehet (Fábián TK. 1996/a; 2007/b).  

 

Egy átfogó (1423 fıt érintı) svéd vizsgálat adatai szerint a fokozott fogászati félelemtıl 

szenvedı személyeknek az átlagpopulációhoz képest több eltávolított és több destruált 

foga van, valamint a maradékfogak parodontiumának állapota is rosszabb (Lavstedt 

1978). Szelektált, erıs fogászati félelemtıl szenvedı betegmintán (DAS érték ≥ 16) 

különösen feltőnı az ínyszélig destruált fogak és az ellátatlan periapikális léziók igen 

magas száma (átlagban három illetve négy); a rendkívül rossz szájhigiéne (az alanyok 
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több mint felének minden fogán szemmel látható vastag plakk); az igen jelentıs 

periodontális tapadásveszteség (átlagban a gyökérhossz legalább 1/3-át érintı); és a 

fogorvosi ellenırzések/kezelések igen hosszú ideje (70% ≥ 10 éve; 30% ≥ 20 éve) tartó 

elkerülése (Berggren és Meynert 1984). Ráadásul mindez egy fejlett fogászati ellátással 

rendelkezı országban, és jórészt fiatalokból álló (84% 40 év alatt; 48% 30 év alatt) 

populáción (Berggren és Meynert 1984).  

 

A fogászati félelem negatív hatásainak értékelésekor nem szabad figyelmen kívül 

hagyni azt az összefüggést sem, hogy a félelemben megélt fogorvosi beavatkozás (még 

ha nem is vezet permanens fokozott félelemhez), a fogorvos-beteg kapcsolat késıbbi 

alakulására igencsak "rányomhatja a bélyegét" (Fejérdy P. 1998; Fejérdy P. és Orosz 

2007; Fejérdy P. és mtsai. 2007). Ez pedig nyilvánvalóan további kedvezıtlen hatással 

lehet a fogászati kezelések sikerességére, így a fogazati állapot alakulására is (Fábián 

TK. 2007/c). Fontos tapasztalat az is, hogy a száj-arc régióval kapcsolatos bármely 

trauma (így a félelmetesnek vagy durvának megélt fogorvosi kezelés is) növeli a régióra 

lokalizálódó pszichés tünetképzés kialakulásának esélyét (Fábián TK. 2007/a; Fábián 

TK és mtsai. 2007). Ez pedig  - amellett, hogy már önmagában is káros -,  sok esetben 

felesleges fogorvosi beavatkozásokhoz (pl. gyökérkezelés, extractió, fogpótlás csere, 

elhúzódó orthodontiai kezelés stb.) vezet, így direkt módon is rontja a fogazat állapotát 

(Fábián G. és mtsai. 2005; Fábián G. 2007; Fábián TK. és Fejérdy P. 2007). 

 

 

 

1.7. A FOGÁSZATI FÉLELEM PREVENCIÓJÁNAK LEHETİSÉGEI 

 

 

1.7.1. Szakszerő betegvezetés, kommunikáció a gyermekkel és a szülıkkel   

 

Elıbbiekben utalás történt arra, hogy a megfelelı, szakszerő betegvezetés hiányát a 

fokozott fogászati félelem egyik gyakori kiváltó tényezıjeként tarthatjuk számon 

(Berggren és Meynert 1984; Berggren és mtsai. 1997/a; Gáspár és mtsai. 2003, 2004). 

Szelektált, igen erıs fogászati félelemtıl szenvedı betegmintán (DAS érték ≥ 16) 
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végzett vizsgálat szerint a megkérdezettek 47.7% a durva, goromba fogorvosi 

viselkedést nevezte meg félelmei fı okának, míg a fájdalmas fogorvosi beavatkozást 

"csak" 28,2% említette (Berggren és Meynert 1984). Ebbıl is látható, hogy a szakszerő 

betegvezetés, a megfelelı kommunikáció a fogászati félelem legfontosabb primer 

prevenciós lehetısége (Fejérdy P. és mtsai. 2004). Különösen így van ez gyermekeken, 

mivel a fogorvos durva viselkedését panaszoló alanyok fokozott félelme szinte kivétel 

nélkül (94.7%-ban) gyermekkorban kezdıdött, szemben a fájdalmas beavatkozás okozta 

félelmekkel, amelyek majdnem fele (41,1 %-a) felnıttkorban alakult ki (Berggren és 

Meynert 1984). Felnıttekre vonatkoztatva tehát a fájdalmas kezelés mint oki tényezı 

jelentıségében megelızi a betegvezetés hibáit (Berggren és Meynert 1984; Gáspár és 

mtsai. 2004). 

 

A gyermekek kezelésével kapcsolatban fontos szem elıtt tartani azt is, hogy a szóban 

forgó vizsgált  populáció közel negyede (23,5%-a) már az elsı fogászati kezelés elıtt 

fokozottan félt a fogorvosi ellátástól ami a környezeti hatások igen erıteljes befolyására 

utal gyermekkorban (Berggren és Meynert 1984). Ebbıl adódik, hogy a szakszerő 

kommunikációnak nemcsak a gyermek, hanem a szülık felé is irányulnia kell (Fábián 

G. és mtsai. 2005; Fábián G. 2007) azért, hogy gyermek közvetlen környezetének 

fogászattal kapcsolatos attitődje is átalakuljon.   

 

Nagyon fontos, hogy mind a gyerek, mind a szülı vezetésében érvényre jussanak a 

személyközpontú megközelítés elméletében megfogalmazott azon terapeuta jellemzık 

(Rogers 1965), amelyek minden sikeresen gyógyító személyközi kapcsolat alapfeltételét 

jelentik (Fábián TK. és mtsai. 2005/b; Vértes 2007/c). Ezek a következık: a beteg 

feltétel nélküli elfogadása, a fogorvos kongruens viselkedése, a beteg érzékeny empátiás 

megértése, és a megértett tartalmak visszatükrözése a beteg felé (Rogers 1965; Fábián 

TK. és mtsai. 2005/b; Vértes 2007/c). 
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1.7.2. A fájdalommentesség biztosítása 

 

Mint arra a fentiekben már utaltunk, a fogorvosi beavatkozások által okozott fájdalom 

jelentıs oki tényezıje a fogászati félelem kialakulásának, gyermekeknél és felnıtteknél 

egyaránt (Berggren és Meynert 1984; Moore és mtsai. 1993; Skaret és mtsai. 1998; 

Gáspár és mtsai. 2004), sıt felnıttek esetében - úgy tőnik - a legfontosabb kiváltó 

oknak számít (Berggren és Meynert 1984; Gáspár és mtsai. 2004). Magától értetıdik 

tehát, hogy a kezelések lehetıség szerinti maximális fájdalommentessé tétele a fokozott 

fogászati félelem primer prevenciójának (a megfelelı betegvezetés mellett) a másik 

sarkalatos pontja. 

 

 

1.7.3. A beavatkozással kapcsolatos tudatos és tudattalan elvárások értékelése  

 

Elıfordulhat, hogy a fogszabályozó és/vagy gyermekfogászati kezeléssel kapcsolatban a 

betegben (vagy a szülıkben) ellenérzések, tudattalan elvárások, vagy éppen tudatos, de 

"teljesíthetetlen" elvárások vannak (Fábián G. és mtsai. 2005; Fábián G. 2007).  

Amennyiben ezek nem kerülnek felismerésre, vagy a beteg illetve a szülı irreális 

elvárásait nem sikerül a realitásokhoz közelíteni, a beavatkozás pszichés rizikója igen 

jelentıs mértékben megnı (Fábián TK. és Fábián G. 2000/b; Fábián TK. és mtsai. 

2007; Fejérdy P. és Orosz 2007). Amennyiben a kezelés során (az említett okok miatt) 

pszichés tünetképzés, szomatizáció indul meg, az egyfelıl jelentısen ronthat a 

fogorvos-beteg kapcsolaton, másfelıl felesleges beavatkozások elvégzéséhez vezethet 

(Fábián G. és mtsai. 2005; Fábián G. 2007; Fábián TK. és Fejérdy P. 2007). Mindkét 

esetben könnyen bekövetkezhet a beteg fogászati félelem szintjének növekedése is.  

 

1.7.4. A beavatkozások tervezése, idızítése, kivitelezése 

 

A fogászati félelem prevenciója szempontjából fontos, hogy a beavatkozások 

tervezésekor a minél kevésbé megterhelı, minél kevésbé fájdalmas, vagy félelmetes 

beavatkozásokat válasszuk. Más szavakkal: lehetıleg mind szomatikus, mind lélektani 

értelemben válasszunk minimálinvazív megoldást (Fábián TK. 2007/b; Fábián TK. és 
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Fejérdy P. 2007). Ha a beteg a fokozott fogászati félelem kialakulására hajlamos (vagy 

az már ki is alakult), akkor célszerő emellett a fokozatosság elvét (fokozatosan növekvı 

terhelés alkalmazását) is követni (Fábián TK. 1996/a; 2006; 2007/b). Egyszersmind 

arra is figyelni kell, hogy a beteg ne kerüljön ki az éppen aktuálisan fennálló terápiás 

kapcsolat "lélektani terébıl" mindaddig, amíg az összes ellátásra szoruló elváltozás 

kezelése meg nem történt (Berggren és mtsai. 2000; Fábián TK. 1996/a; 2006; 2007/b). 

Fontos az ún. pszichokonkordancia elv alkalmazása is, melynek lényege, hogy lehetıleg 

olyan idıpontra kell tervezni a beavatkozásokat, amikor a beteg (és a szülık) lelki 

állapota viszonylag kiegyensúlyozott (Fábián TK. 2007/f; Fábián TK. és Fejérdy P. 

2007).  Emellett arra is ügyelni kell, hogy a beteget ne csak testileg gyógyítsuk, hanem 

lelki értelemben is tudatosan támogassuk a kezelés egész folyamata alatt (Dénes és 

mtsai. 1998; Fábián G. és mtsai. 2000).   

 

 

1.7.5. Célzott mentálhigiénés eljárások alkalmazása  

 

Bár a prevenció alapját mentálhigiénés szempontból nézve mindig a szakszerő 

betegvezetés adja (Fejérdy P. és mtsai. 2004; Fábián G. 2007; Fábián TK. 2007/b), 

ezzel együtt (erre "ráépítve") számos további "célzott" módszer alkalmazására is sor 

kerülhet. A figyelem megosztására, elterelésére alapoz az ún. disztrakciós módszer. 

Ennek lényege, hogy a beteg figyelmét a kritikus pillanatban (pl. lenyomatvételkor, 

injekció beadásakor) valamilyen feladattal (pl. fogja meg a fülét, emelje fel a lábát) 

vagy ingerrel (pl. a homlok megérintésével, a fejtetı megsimogatásával) eltereljük, 

megosztjuk (Krol 1963; Gáspár és mtsai. 2002; Allen 2006; Botto 2006 Vértes 2007/a). 

A betegek tájékoztatásán (Szabó és mtsai. 2006; in press), kontroll érzésének fokozásán 

és deszenzitizálásán (Fábián TK. 1996/a) alapul  az ún. mondd-mutasd-csináld (tell-

show-do) eljárás (Addelston 1959). Ennek lényege, hogy a betegnek elmondjuk, mi 

történik a kezelés aktuális lépésében, utána megmutatjuk neki az ehhez használatos 

eszközöket, illetve "bizalomgerjesztı" módon demonstráljuk azok használati módját, 

majd ezután elvégezzük a kezelés adott lépését (Allen 2006). 
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A fenti viszonylag egyszerőbb eljárások mellett igen hatékony prevenciós lehetıség 

rejlik a különbözı relaxációs módszerek (Berggren és mtsai. 2000; Tóth és Fábián TK. 

2006; Fábián TK. 2007/d) és hipnózis módszerek (Staats és Krause 1995; Schmierer 

1997; Chaves 1997; Fábián TK. és Fábián G. 1998; Fábián TK. 2006; Vértes 2007/b) 

alkalmazásában is. Ugyancsak igen hatékonyan alkalmazhatók prevenciós célokra a 

különbözı biofeedback-kel (Staats és Krause 1995; Kroymann 2006) illetve a fény-

hang stimulációval kombinált relaxációs illetve hipnózis eljárások is (Fábián TK. és 

Fábián G. 2000/a; Fábián TK. és mtsai. 2005/a; Fábián TK. és Vértes 2007).  

 

 

1.7.6. Gyógyszeres beavatkozások lehetıségei a prevencióban  

 

A fogászati félelem átmenetileg (a kezelés idejére) hatékonyan csökkenthetı 

gyógyszeres úton is, ami a prevenció céljaira is felhasználható, a fogászati félelem szint 

növekedésének elkerülésére. A fogászati félelem oldására prevenciós célból leginkább a 

kis felezési idejő midazolam illetve diazepam készítmények per os alkalmazása terjedt 

el (Schwenzer 1995; Fábián TK. 2007/e ). A gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatban 

fontos azonban hangsúlyozni, hogy alkalmazásuk nem helyettesíti a szakszerő és 

gondos betegvezetést, a megfelelı kommunikációt (Fábián TK. 2007/b). Sıt, 

kifejezetten célszerőnek látszik, hogy a szakszerő betegvezetés mellett a gyógyszeres 

beavatkozásokat kombináljuk különbözı célzott mentálhigiénés módszerekkel is 

(Thompson 1997; Fábián TK. 2006).  

 

 

1.7.7. A rizikóbetegek kiszőrése és gondozása 

 

Az elıbbiekben említett primer prevenciós lehetıségek mellett igen fontos szekunder 

prevenciós szempont (Tomcsányi 2003), a fogászati félelem vonatkozásában fokozottan 

érzékeny, sérülékeny, "félıs" betegek mielıbbi felismerése, és fokozott figyelemmel 

történı szakszerő gondozása. Ezzel megelızhetı a fokozott fogászati félelem 

állandósulása és felerısödése a betegben. 

 



 20 

 

1.7.8. A szájhigiéne és a tudatos egészségorientált viselkedés helyreállítása  

 

Végül a tercier prevenció vonatkozásában (Tomcsányi 2003) kiemelt jelentıségő a 

fokozott fogászati félelemtıl szenvedı beteg szájhigiénéjének és tudatos 

egészségorientált viselkedésnek helyreállítása (Berggren és Meynert 1984; Berggren és 

Carlsson 1984). Ez már csak azért is kiemelt fontosságú, mert mint már utaltunk rá, az 

erıs félelemmel küszködı betegek  - szerencsétlen módon -  szájhigiénéjüket is az 

átlagnál jobban elhanyagolják (Berggren és Meynert 1984). Az elsı ránézésre 

"érthetetlen" viselkedés hátterében feltehetıen egy sajátos "önrontó kör" áll, mely a 

következı folyamattal jellemezhetı: félelem → fájdalom → bőntudat és önleértékelés 

→ elhanyagoltság → rossz szájhigiéne →  egészségorientáció feladása → fogazat 

súlyos károsodása → félelem  (Berggren és Meynert 1984; Berggren és Carlsson 1984; 

de Jongh és mtsai. 1995). 

 

 

 

1.8. A FOGÁSZATI FÉLELEM TERÁPIÁJÁNAK LEHETİSÉGEI 

 

 

1.8.1. A pontos diagnózis felállítása 

 

A terápia elsı lépése a pontos diagnózis felállítása. Ebben a vonatkozásban elsısorban 

az egyéb (nem fogászati) fóbiák, a pánikzavar, a szomatikus eredető rosszullétek (pl. 

kollapszus, hipoglikaemia, epilepsziás roham stb.), valamint az érzéstelenítıre (esetleg 

más anyagokra) kialakult allergiás (anaphylaxiás) reakciók fokozott fogászati félelemtıl 

illetve fogászati fóbiától való elkülönítése lehet fontos (Fábián TK 2007/b). A fokozott 

fogászati félelem mértékének becslésére a beteg szóbeli beszámolójának értékelése 

mellett segítséget nyújthat a két nemzetközi szinten közismert fogászati félelem 

kérdıív, a "Fogászati Szorongás Skála" (Dental Anxiety Scale, DAS) és a "Fogászati 

Félelem Kérdıív" (Dental Fear Survey, DFS) illetve ezek magyar verziójának 

alkalmazása (Fábián TK és mtsai. 1998,1999). 
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1.8.2. A fokozott félelem közvetlen okainak feltárása és eliminálása 

 

A fokozott félelem közvetlen okainak feltárása a terápia tervezésekor rendkívül fontos, 

mivel a kezelést lehetıleg úgy kell megtervezni, hogy a fokozott félelmet leginkább 

kiváltó tényezıket elkerüljük és/vagy félelemkeltı hatásukat -az alábbiakban 

ismertetésre kerülı módszerek valamelyikének segítségével - semlegesítsük. A 

közvetlen kiváltó okok feltérképezésekor a beteg közvetlen szóbeli beszámolója mellett 

segítségünkre lehet a már említet DFS skála egyes (a fogászati beavatkozás különbözı 

tényezıire rákérdezı) tételeinek értékelése (Fábián TK és mtsai. 1999; Kaán és mtsai. 

2003; Markovics és mtsai. 2005,2006). Szintén jól alkalmazható erre a célra a fogorvos-

beteg kapcsolat összetevıit vizsgáló "Fogászati Vélemény Kérdıív" (Dental Beliefs 

Survey, DBS) és annak magyar verziója is (Gáspár és mtsai. 2003; Markovics és mtsai. 

2005). 

 

 

1.8.3. Viselkedés- és kognitív terápiás módszerek alkalmazása 

 

A pszichoterápiás módszerek közül a fogorvosi gyakorlatban - a prevencióval 

kapcsolatban már említett személyközpontú megközelítés mellett - elsısorban a 

viselkedés és kognitív terápiás eljárások terjedtek el (Carlsson és mtsai. 1980; Berggren 

és Carlsson 1984; Fábián TK. 1996/a; Berggren és mtsai. 2000). Ezeket 

alkalmazhatjuk külön-külön, vagy "egymásra épített", egymást kiegészítı formában is 

(Tringer 1998; Tölgyes 2000; Vértes 2007/c).  

 

A viselkedésterápiás megközelítés a tanuláselmélet eredményeire épít, ennek 

megfelelıen egyik legfontosabb módszere az operáns kondicionálás (Premack 1959). A 

másik legjelentısebb viselkedésterápiás eljárás a reciprok gátlás jelenségébıl kiinduló 

szisztematikus deszenzitizálás (Wolpe 1958). A kognitív terápiás megközelítés 

elsısorban az ún. automatikus gondolatok és logikai hibák felismerésére és kontrolljára, 

valamint az ún. diszfunkcionális attitődök módosítására épít (Beck 1976; Tringer 1998). 

A fogászati félelem vonatkozásában ez például a fogászati kezelési helyzetnek 
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"katasztrófaként" való megélése átalakításában lehet igen fontos (de Jongh és mtsai. 

1995).  

 

Általánosságban elmondható, hogy minél inkább "külsı okokhoz" köthetı, - ún. 

kondicionált (Bergren és mtsai. 1997/b) - a fogászati félelemmel kapcsolatos probléma, 

annál inkább a viselkedésterápiák kerülnek elıtérbe; illetve minél inkább szemléleti - 

ún. indirekt, kognitív (Bergren és mtsai. 1997/b) - problémáról van szó, annál inkább 

válik fontossá a kognitív terápiás elemek alkalmazása (Tringer 1998; Vértes 2007/c). 

 

 

1.8.4. Relaxációs módszerek alkalmazása 

 

A relaxációs módszerek terápiás célból elsısorban az imént említett deszenzitizációs 

eljárások keretében alkalmazhatók hatékonyan (Berggren és mtsai. 2000). Annál is 

inkább, mert a deszenzitizációs módszerek kidolgozásakor a módszert a reciprok gátlás 

jelenségére (Wolpe 1958) alapozták, és így "kötelezı volt" a relaxált állapot folyamatos 

fenntartása a kezelések elvégzése alatt (Wolpe 1958).  

 

A késıbbiekben kiderült ugyan, hogy a hatás létrejöttében a reciprok gátlás mellett igen 

jelentıs szerepe van "önmagában" a félelemkeltı helyzettel való szembesülésnek 

(expozíciónak) is (Fábián TK. 1996/a, 2007/d; Tölgyes 2000; Tóth és Fábián TK. 

2006). Ez azonban a relaxációs módszerek alkalmazhatóságát a különféle félelmi 

reakciók leküzdésében nem csökkenti, hanem részben más elméleti alapokra helyezi 

(Budavári 1998; Szınyi 2000).    

 

 

1.8.5. Hipnoterápiás módszerek alkalmazása 

 

A hipnoterápiás módszerek alkalmazása - a fogorvosi gyakorlatban - három igen fontos 

terápiás lehetıséget rejt magában. Egyfelıl a relaxációval analóg módon igen jól 

használható a deszenzitizációs eljárások kapcsán, akár direkt módon a fogászati kezelés 
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alatt (Fábián TK 1996/a); de akár úgy is, hogy a fogászati kezelés történéseit hipnotikus 

imaginatio segítségével átéletjük a beteggel, és ezen keresztül deszenzitizáljuk.  

 

Másrészt a hipnózis arra is nagyon jól alkalmazható, hogy a beteg félelmét direkt 

módon csökkentsük (Fábián TK 1996/b; Fábián TK. és Fábián G. 1998), illetve a 

fogászati beavatkozás különbözı külsı ingereit a beteg elıl "elfedjük" (Fábián TK. 

1995/a,b, 1997). Ez a hatás nem lebecsülendı, mivel a fogorvosi beavatkozások 

elvégzését igen nagy mértékben megkönnyíti, a fogazat rendbetételének folyamatát 

nagy mértékben felgyorsítja, így végsı soron a terápiás folyamatnak olyan "lendületet 

ad", amely igen pozitív módon hat vissza az egész  terápiás folyamatra (Fábián TK 

2006; Vértes 2007/b).  

 

Harmadrészt a hipnózis mint önálló terápiás módszer igen jól kombinálható különféle 

gyógyszeres beavatkozásokkal is (Thompson 1997; Fábián TK. 2006; Vértes 2007/b). A 

hipnózis alkalmazása ilyenkor azért is elınyös, mert az alkalmazott gyógyszerek dózisa 

a kombinált (hipnózist és gyógyszert együtt alkalmazó) módszerrel lényegesen 

csökkenthetı (Thompson 1997; Fábián TK. 2006). 

 

 

1.8.6. Gyógyszeres beavatkozások alkalmazása 

 

A fogászati félelem oldására terápiás célból is alkalmazhatók a prevencióval 

kapcsolatban már említett szorongásoldó tabletták (pl. midazolam, diazepam). Az 

erısebb félelmek oldására aneszteziológus szakorvos közremőködésével egyéb 

gyógyszereket is alkalmazhatunk, így például relatív analgézia céljából nitrogén-oxidul 

és oxigéngáz keveréket (Gyulai-Gaál 2002; Tarján 2004) vagy éber szedáció 

(conscious sedation) céljára intravénásan alkalmazott rövid hatásidejő benzodiazepin 

(midazolam) készítményeket (Jancsó és Fodor 1994; Tarján 2004). Amennyiben az 

említett módszerek nem érnek célt, az általános anesztézia terápiás alkalmazását lehet 

megpróbálni (Jancsó és Fodor 1995; Hárs és mtsai. 2001; Tarján 2004).       
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Akárcsak a prevenció kapcsán, a terápiás felhasználáskor is célszerő szem elıtt tartani, 

hogy a gyógyszerek alkalmazása nem helyettesíti a szakszerő és gondos betegvezetést, a 

megfelelı kommunikációt (Fábián TK. 2007/b). Fontos látni azt is, hogy a gyógyszerek 

illetve a különbözı pszichoterápiás módszerek együttes alkalmazása ilyen esetben is 

célszerőnek látszik (Thompson 1997; Fábián TK. 2006; Vértes 2007/b). Pozitív 

szuggesztiók folyamatos alkalmazása - az újabb kutatási eredmények szerint - még 

általános anesztézia esetén is célszerő, nemcsak éber állapotban, hanem az altatás alatt 

is (Varga 2006). 
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2.  CÉLKITŐZÉSEK 

 

 

 

Jelen disszertáció alapját az elmúlt több mint 10 év fogászati félelemmel kapcsolatos 

vizsgálatai adják. Az egyes  vizsgálatokat önálló célkitőzéssel valósítottuk meg, és a 

munkát csoportban együttmőködve végeztük. Vannak vizsgálataink amelyek elsısorban 

epidemiológiai jellegőek és a fogászati félelem jelenségének, az ezzel kapcsolatos hazai 

problematikának a körvonalazását, pontosabb leírását célozták (lásd 2.1, 2.2, 2.3., 2.4, 

2.5 és 2.6 alfejezet). Vannak olyan vizsgálataink is, amelyek a fogászati félelem 

közvetlen kiváltó okait próbálták feltárni (ide tartozik a 2.7, 2.8, és 2.9 alfejezet). 

Készítettünk olyan vizsgálatokat is, amelyekkel a fogászati félelem hátterében álló 

esetleges mélyebb lélektani összefüggéseket próbáltuk megismerni (lásd 2.10, 2.11 és 

2.12 alfejezet). Végül készítettünk egy tájékozódó módszertani vizsgálatot is azzal 

kapcsolatban, hogy milyen hatásfokkal lehet az erıs (fóbiás szintő) fogászati félelmet 

azonnali hipnoterápiás beavatkozással hatékonyan csökkenteni (lásd 2.13 alfejezet).  

 

 

2.1. A Dental Anxiety Scale hazai bevezetése  

 

A vizsgálat elsıdleges célkitőzése az volt, hogy a nemzetközi irodalomban széles 

körben használt egyik legismertebb fogászati félelem mérıskála (a DAS skála) magyar 

fordítását létrehozva azt hazánkban is használhatóvá tegyük, és a hazai gyakorlatba 

bevezessük (Fábián TK. és mtsai. 1998). Hogy a skála érzékenységét ellenırizni tudjuk, 

meglehetısen eltérı társadalmi csoportokból vettünk mintát. További célkitőzés volt az 

elsı hazai fogászati félelemre vonatkozó epidemiológiai adatok győjtése, illetve a 

fogászati félelem érték és a nem, az életkor, illetve a családi állapot közötti esetleges 

összefüggés vizsgálata is. Az alanyok egy részénél szorongás értéket is mértünk, 

ezekben az esetekben a szorongás és a fogászati félelem kapcsolatát is igyekeztünk 

megvizsgálni (Fábián TK. és mtsai. 1998). 
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2.2. A Dental Fear Survey hazai bevezetése 

 

A vizsgálat elsıdleges célkitőzése az elızıhöz igen hasonló. Célul tőztük ki, egy 

további, részletesebb mérésre alkalmas, és a nemzetközi irodalomban ugyancsak széles 

körben használt, és ismert fogászati félelem kérdıív (a DFS kérdıív) magyar fordítását 

és hazai bevezetését (Fábián TK. és mtsai. 1999). Hogy a skála érzékenységét 

ellenırizni tudjuk, a mintát ez esetben is meglehetısen eltérı társadalmi csoportokból 

vettünk. További célkitőzésként ebben a vizsgálatban is megjelent a hazai fogászati 

félelem epidemiológiai adatok győjtése, illetve a fogászati félelem érték és a nem, az 

életkor, a családi állapot, illetve a szorongás közötti esetleges összefüggés vizsgálata is 

(Fábián TK. és mtsai. 1999). 

 

 

2.3. Felnıttek és középiskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálata 

 

A vizsgálat fı célkitőzése az volt, hogy megvizsgáljuk a nem, az életkor, a családi 

állapot, valamint a szorongás hatását a fogászati félelemre a vizsgálat idején 

rendelkezésünkre álló minták összevonásával létrehozott nagyobb adathalmazon A 

mérés fı célja tehát az, hogy segítségével az eddig csak valószínősített ("hol 

szignifikáns - hol nem szignifikáns") összefüggések meglétérıl vagy hiányáról lehetıleg 

egyértelmően állást tudjunk foglalni (Fejérdy L. és mtsai. 2003). 

 

 

2.4. A Fogászati Félelem Kérdıívvel szerzett adatok részletes elemzése 

  

A mérés lényegében az elızı közvetlen folytatását képezi, mivel ugyanazon az 

"összevont mintán" történt (Kaán és mtsai. 2003). Célja az volt, hogy a Fogászati 

Félelem Kérdıív (DFS) adatainak részletes elemzésével megvizsgáljuk, vajon az a 

korábbi adatunk, miszerint a hazai felnıtt populáció fogászati félelme struktúrájában 

"populáció szinten" fóbiás jelleget mutat (Fábián TK. és mtsai. 1999), nagyobb mintán 

megvizsgálva is reprodukálható-e. Ezenkívül célul tőztük ki a nem, a kor és a családi 
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állapot hatásának vizsgálatát a skála egyes részkérdéseinek vonatkozásában (Kaán és 

mtsai. 2003).    

 

 

2.5. Általános iskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálata 

 

A vizsgálat elsıdleges célkitőzése a korábbi fogászati félelem epidemiológiai 

vizsgálatok kiterjesztése a hazai általános iskolás (8-15 éves) gyermekpopulációra 

(Fábián G. és mtsai. 2003). A gyermekpopuláció vizsgálata annál is inkább indokolt 

volt, mivel egy tılünk független mérés (Alberth és mtsai. 2002) 12-14 éves 

korcsoporton már közölt adatokat arról, hogy a hazai gyermekek fogászati félelem 

értéke a felnıtt populációhoz hasonlóan magas értékeket mutat.   

 

A vizsgálat célkitőzése volt a nem és az életkor szerepének gyermekpopuláción történı 

vizsgálata is a fogászati félelem vonatkozásában. (Az említett - tılünk független - 

vizsgálatban (Alberth és mtsai. 2002) gyermekek esetében nem találtak összefüggést a 

hazai populáción, saját felnıtt adataink azonban valószínősítették, hogy gyermekek 

esetén is lehet összefüggés.) Fontos célnak tekintettük annak vizsgálatát is, hogy a 

gyermekeknél hogyan alakul a szorongás és a fogászati félelem közötti kölcsönhatás 

erıssége, illetve hogy a gyermekek fogászati félelmének struktúrájában megtalálhatók-e 

azok a fejlettebb országokban a fóbiásokra jellemzı ismérvek, amelyeket a hazai felnıtt 

populáció esetében a "normál populáció szintjén" láttunk.  

 

Végül célunk volt annak vizsgálata is, hogy az eredetileg felnıttek számára kidolgozott, 

de hazai mérésben (Alberth és mtsai. 2002) már 12-14 éves korosztálynál is sikerrel 

alkalmazott fogászati félelem kérdıívek (DAS, DFS) alkalmazhatók-e az ennél fiatalabb 

(esetünkben pl. 8 éves) gyermeknél is. Itt jegyezzük meg, hogy a DAS skála 

alkalmazására nemzetközi viszonylatban is csak norvég 10-12 éves általános iskolások 

esetében van példa (Neverlien és mtsai. 1991; Neverlien 1994), a DFS alkalmazására 

pedig a nemzetközi irodalomban általános iskolás korcsoportban nem találtunk 

adatokat. (A kérdés vizsgálata azért fontos, mert minél fiatalabb korosztálynál lehet 
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igazolni a "felnıtt skálák" alkalmazhatóságát, annál fiatalabb korosztályt lehet majd - 

ezen skálák alkalmazásával -  érdemben összehasonlítani a felnıtt populációval.)    

 

 

2.6. A határon túli magyarság fogászati félelem értékeinek vizsgálata  

 

 A vizsgálat célkitőzése kettıs. Egyrészt egy a korábbinál lényegesen nagyobb 

gyermekmintán meg kívántuk vizsgálni a nem, az életkor, és a szorongás illetve a 

fogászati félelem között korábbi mérésekben valószínősített, de nem minden paraméter 

esetében egyértelmő összefüggéseket (Markovics és mtsai. 2005). Lehetıleg 

egyértelmően el kívántuk dönteni, hogy ezek közül  melyek azok, amelyek ténylegesen 

jellemzik a gyermekpopulációt. Ugyancsak ellenırizni akartuk nagyobb mintán azt a 

korábbi eredményünket (Fábián G. és mtsai. 2003), miszerint a gyermekek esetében bár 

a fogászati félelem szint magas, a félelmi struktúra - szemben a felnıttekkel - mégsem 

mutat fóbiás jelleget (Markovics és mtsai. 2005). Célunk volt az is, hogy adatokat 

győjtsünk a határon túl élı magyarság fogászati félelem értékeirıl, és azt 

összehasonlítsuk az anyaországi értékekkel (Markovics és mtsai. 2005). Végül azt is 

célul tőztük ki, hogy gyermekmintán is adatokat győjtsünk a fogorvos-beteg 

kapcsolatról az eddig magyar nyelven csak felnıtt mintán (Gáspár és mtsai. 2004) 

alkalmazott DBS skála ("Fogászati Vélemény Kérdıív") segítségével. 

 

 

2.7. Általános iskolások fogászati félelme háttér tényezıinek vizsgálata 

 

Ennek a vizsgálatnak a fı célkitőzése a gyermekek fokozott fogászati félelmének 

hátterében álló - eddigi méréseinkben még nem vizsgált - további lehetséges tényezık 

kimutatása volt (Fábián G. és mtsai. 2004). Ehhez célul tőztük ki a vizsgált populáció 

(8-15 éves általános iskolások) által a fogakkal kapcsolatban készített spontán szöveges 

asszociációk tartalmi elemzését, tartalom alapján történı csoportosítását, illetve a 

felmerülı tartalmak és a fogászati félelem szint alakulásának vizsgálatát (Fábián G. és 

mtsai. 2004).    
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2.8. Középiskolások fogászati félelme háttér tényezıinek vizsgálata  

 

Ez a vizsgálat (Fejérdy L. és mtsai. 2005) "egyenes folytatása" az elızı mérésnek, 

amelyben általános iskolásokon vizsgáltuk a fogakkal kapcsolatban készített spontán 

szöveges asszociációk tartalmát (Fábián G. és mtsai. 2004). Akárcsak a korábbi 

mérésben, jelen munkában is elsısorban a felmerülı tartalmak és a fogászati félelem 

szint összefüggéseit vizsgáltuk, de ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy az eredmények 

hogyan alakulnak az általános iskolásokon mért adatokhoz képest (Fejérdy L. és mtsai. 

2005).  

 

 

2.9. A Háttér Skálával kapcsolatos mérések 
 

Mivel a családi háttér a fogászati félelem jelentıs tényezıjének tőnik, (Alberth és mtsai. 

2002) úgy véltük, célszerő lenne megvizsgálni, hogy a gyermekek milyen erısnek 

gondolják a környezetükben élık fogászati félelmét. Ezért ebben a vizsgálatban célul 

tőztük ki, hogy létrehozzunk egy saját szerkesztéső rövid kérdıívet, amely a gyermekek 

ezzel összefüggı elképzeléseit mérni tudja. (A kidolgozott kérdıív leírása "Háttér 

Skála" név alatt a "Módszerek" részben található). Értelemszerően célul tőztük ki az 

ezzel kapcsolatos adatok győjtését is, mind általános iskolás, mind középiskolás 

populáción.  

 

 

2.10. Általános iskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése  

 

Ebben a vizsgálatban a célkitőzés az volt, hogy megvizsgáljuk az általános iskolások 

szöveges asszociációit a nyelvi közlés alacsonyabb - szótani - szintjén is, a fogászati 

félelemmel összefüggésben (Kaán és mtsai. 2005).  
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2.11. Középiskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése 

 

 Ez a vizsgálat az elızınek közvetlen folytatása. Célja az volt, hogy megvizsgáljuk a 

középiskolások szöveges asszociációit a nyelvi közlés alacsonyabb - szótani - szintjén 

is, a fogászati félelemmel összefüggésben (Fábián G. és mtsai. in press). 

 
 
2.12. A gyermekek fogászati félelme és halál iránti attitődje kapcsolatának vizsgálata 

 

A fogakkal kapcsolatos spontán asszociációkról szóló elızı vizsgálataink felhívták a 

figyelmet arra, hogy a fogászati félelemnek lehetnek a fogakkal kapcsolatos 

szimbólumvilágból (Fábián TK és mtsai. 2000; Vértes és Fábián 2007), vagy az orális 

személyiségfejlıdési fázisból (Fábián TK és mtsai. 2000; Vértes és Fábián 2007), 

illetve az ezzel kapcsolatos regressziós jelenségekbıl (Fábián TK és mtsai. 2000; Vértes 

és Fábián 2007) származó "mélyebb gyökerei" is. Jelen vizsgálatban a fogászati 

félelemnek ezt a mélyebb szintjét igyekeztünk megközelíteni a halál iránti attitőd, és a 

fogászati félelem közötti kapcsolat  vizsgálatával (Fábián G. és mtsai. 2007).  

 

A halál iránti attitőd vizsgálata azért jött szóba, mert, a halál problematikája az élet 

egyik alapkérdése, így  joggal feltételezhetı, hogy hátterében állhat számos pszichés 

konfliktusnak, így a fogászattal kapcsolatos konfliktusoknak is (Fábián TK. és mtsai. 

2005/b; 2006). Másrészt, a fogaknak (különösen is a fogak elvesztésének) igen erıteljes 

halállal összefüggı szimbolikája van (Fábián T.K és Fábián G. 1998; FábiánT.K és 

mtsai, 2000; 2005/b), ami szintén indokolja a kérdéskör célzottabb vizsgálatát. 

Harmadrészt azért foglalkozunk ezzel a kérdésfelvetéssel, mert van néhány olyan 

irodalmi adat, ami bár "mellékleletként", de mégis felveti a halálproblematika és a 

fogászati félelem közötti esetleg meglévı kapcsolatot (Berggren 1992; Berggren és 

mtsai. 1995). Ugyanakkor mindmáig nem találtunk egyetlen olyan publikációt sem 

amely részletesebben, fı célkitőzésként  foglalkozna ezzel a  kérdéskörrel.  
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2.13. A hipnoterápia hatékonyságának vizsgálata fogászati injekció fóbia kezelésében 

 

A vizsgálat célkitőzése az volt, hogy megvizsgáljuk egy a nemzetközi gyakorlatban 

bevált, a hazai irodalomban azonban mindeddig ilyen vonatkozásban nem vizsgált 

módszer (a hipnoterápia), alkalmasságát a fogászati félelem csökkentésében a fogászati 

beavatkozás alatt. Hogy a módszer hatékonyságát jól érzékelhetıvé tegyük, a 

vizsgálathoz fóbiás tünetüktıl erısen szenvedı fogászati injekció fóbiás betegeket 

választottunk (Fábián TK. és Fábián G. 1998). 
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3.  MÓDSZEREK 

 

 

3.1. VIZSGÁLATI ALANYOK 

 

A vizsgálatokban összesen 1279 fı vett részt. Közülük 462 fı budapesti felnıtt, 139 fı 

budapesti általános iskolás, 139 fı budapesti középiskolás, 549 fı határon túl élı 

(partiumi) magyar nemzetiségő általános- és középiskolás. A vizsgáltak közül a határon 

túl élı általános- és középiskolás alanyok (549 fı) és a budapesti felnıttek egy része 

(DAS skála bevezetésénél vizsgált 217 fı, és 12 fı fogászati injekció fóbiás beteg) csak 

egy mérésben szerepelt. A többi alany (223 felnıtt, 139 budapesti általános iskolás és 

139 budapesti középiskolás) adatai összevonva vagy külön-külön több mérésben, 

többféle aspektusból is vizsgálat alá kerültek. Alábbiakban az egyes konkrét vizsgálatok 

alanyainak adatait külön is részletezzük.     

 

A DAS skála hazai bevezetése céljából végzett méréseket 217 fıs vizsgálati mintán 

végeztük (Fábián TK. és mtsai. 1998). A vizsgált populációt egyrészt budapesti 

magánrendelıben fogászati kezelésre váró páciensek (n = 143); másrészt önként 

jelentkezı harmad- illetve negyedéves fogorvostanhallgatók (n = 74) adták. A 

vizsgálatban 69 férfi (41 páciens, 28 hallgató) és 148 nı (102 páciens, 46 hallgató) vett 

részt. A vizsgált populációban 20 fı volt 18 év alatti; 132 fı életkora esett 18-35 év 

közé (58 páciens, 74 hallgató);  54 fı életkora esett 36-60 év közé; és 11 fı volt 60 év 

feletti. (Lásd I. és III. táblázat a 4.1. fejezetben!) 

 

A DFS kérdıív hazai bevezetése céljából végzett méréseket 196 fıs vizsgálati mintán 

végeztük (Fábián TK. és mtsai. 1999). A vizsgált populáció egyrészt budapesti 

magánrendelıben fogászati kezelésre váró páciensekbıl (n = 54); másrészt budapesti 

óvodapedagógusokból (n = 70); és harmadrészt a szerzık ismeretségi körében random 

módon győjtött mintából (n = 72) állt. A vizsgálatban 68 férfi (30 páciens, 38 ismerıs) 

és 128 nı (24 páciens, 70 óvodapedagógus, 34 ismerıs) vett részt.  A vizsgált 

populációban 2 fı (ismerıs) volt 18 év alatti; 85 fı (14 páciens, 26 óvodapedagógus, 45 

ismerıs) életkora esett 18-35 év közé;  96 fı (31 páciens, 41 óvodapedagógus, 24 
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ismerıs) életkora esett 36-60 év közé; és 13 fı (9 páciens, 3 óvodapedagógus, 1 

ismerıs) volt 60 év feletti. Az alanyok közül 66 fı (11 páciens, 15 óvodapedagógus, 40 

ismerıs) még nem volt házas; 105 fı (35 páciens, 43 óvodapedagógus, 27 ismerıs) 

házas volt; 18 fı (4 páciens, 10 óvodapedagógus, 4 ismerıs) volt elvált; és 7 fı (4 

páciens, 2 óvodapedagógus, 1 ismerıs) volt özvegy. (Lásd IV. és VI. táblázat a 4.2. 

fejezetben!) 

 

A felnıttek és középiskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálatában (Fejérdy 

L. és mtsai. 2003) összesen 362 alany vett részt (közülük 70 fı óvodapedagógus 

szerepelt az elızı DFS skálával kapcsolatos vizsgálatban is). A vizsgált populáció több 

alcsoportból állt: 1.: két budapesti fogorvosi magánpraxis kezelésre váró páciensei (n = 

41; 15 ffi., 26 nı; kor 18-73 év /átlagban: 43,07 ± 14,92 év/); 2.: Az elızı csoportba 

tartozó pácienseket kísérı hozzátartozók (n = 47; 16 ffi, 31 nı; kor 15-61 év /átlagban: 

35,02 ± 11,15 év/); 3.: budapesti középiskolás ("gimnazista") tanulók (n = 139; 49 ffi, 

90 nı; kor 14-18 év /átlagban 16,17 ± 1,08 év/); 4.: harmad évfolyamos budapesti 

fogorvostanhallgatók (n = 29; 16 ffi, 13 nı; kor 20-29 év /átlagban 22,72 ± 2,15 év/); 5.: 

negyed évfolyamos budapesti fogorvostanhallgatók (n = 36; 13 ffi, 23 nı; kor 21-30 év 

/átlagban 23,64 ± 2,17 év/); 6.: fıiskolát végzett óvodapedagógusok (n = 70; 0 ffi, 70 

nı; kor 20-69 év /átlagban 39,10 ± 10,51 év/). (Lásd IX. és X. táblázat a 4.3. 

fejezetben!) 

 

A Fogászati Félelem Kérdıívvel szerzett adatok részletes elemzéséhez (Kaán és mtsai. 

2003) szintén ugyanezt az elıbbi, hat csoportból álló, 362 fıs mintát használtuk. (Lásd 

IX. és X. táblázat a 4.3. fejezetben!).   

 

Az általános iskolások fogászati félelme epidemiológiájának vizsgálatához (Fábián G. 

és mtsai. 2003) 139 budapesti általános iskolás tanuló részvételével végeztünk 

méréseket. Csak olyan gyermekeket vizsgáltunk, akik elmondásuk szerint már kaptak 

fogászati kezeléshez injekciót, és legalább egy ízben átestek konzerváló fogászati 

beavatkozáson. A felmérésben 67 fiú és 72 lány szerepelt, életkoruk 8-15 év között volt. 

(Lásd XV. táblázat a 4.5. fejezetben!).  
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A határon túli magyarság fogászati félelem értékeinek vizsgálatában (Markovics és 

mtsai. 2005) összesen 549 erdélyi (partiumi) magyar anyanyelvő általános iskolai felsı 

tagozatos és középiskolás (gimnáziumi) tanulót vizsgáltunk. Az alanyok közül 207 fı 

volt fiú, 342 fı volt lány, életkoruk 12-19 év közé esett (átlagban 15,2 ± 2.0 év). Csak 

olyan tanulókat vizsgáltunk, akik már legalább egyszer kaptak fogászati beavatkozáshoz 

injekciót, és akiknek már volt legalább egy fogászati kezeléssel kapcsolatos élménye. 

(Lásd XVII. és XIX. táblázat a 4.6. fejezetben!). 

 

Az általános iskolások fogászati félelme háttér tényezıinek vizsgálatát (Fábián G. és 

mtsai. 2004) ugyannak a 139 budapesti általános iskolás tanulónak a részvételével 

végeztünk, akik már az általános iskolások fogászati félelme epidemiológiájának 

vizsgálatában is szerepeltek. (Lásd fentebb!).   

 

A középiskolások fogászati félelme háttér tényezıinek vizsgálatában (Fejérdy L. és 

mtsai. 2005) a minta azonos a felnıttek és középiskolások fogászati félelem 

epidemiológiai vizsgálatában már szereplı 3. számú budapesti középiskolás 

("gimnazista") tanulókból álló 139 fıs csoporttal. (Lásd fentebb !). 

 

A Háttér Skálával kapcsolatos mérésekben 277 budapesti általános iskolás és 

középiskolás ("gimnazista") tanuló vett részt. Az alanyok azonosak azzal az általános 

iskolás és középiskolás ("gimnazista") mintával, amely az elızı két vizsgálatban is 

szerepelt. Ebben a mérésben a két mintát összevonva vizsgáltuk. (Lásd fentebb!).  

 

Az általános iskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése céljából 

végzett vizsgálatokban (Kaán és mtsai. 2005) összesen 97 általános iskolás (44  fiú, 53 

lány, életkor 8-15 év) vett részt. Az alanyok részhalmazát képezték annak a 139 

budapesti általános iskolás tanulónak, akik már az általános iskolások fogászati félelme 

epidemiológiájának vizsgálatában is szerepeltek. (Lásd fentebb!) Ebbe a mérésbe 

közülük csak azok kerültek be, akik voltak annyira együttmőködık, hogy írtak fogakkal 

kapcsolatos történetet.  
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A középiskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése céljából végzett 

vizsgálatokban (Fábián G. és mtsai. in press) összesen 84 középiskolás ("gimnazista") 

tanulót vizsgáltunk (30 fiú, 54 lány, életkor 14-18 év). Az alanyok részhalmazát 

képezték a felnıttek és középiskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálatában 

már szereplı 3. számú budapesti középiskolás ("gimnazista") tanulókból álló 139 fıs 

csoportnak. (Lásd fentebb!) Ebbe a mérésbe közülük csak azok kerültek be, akik voltak 

annyira együttmőködık, hogy írtak fogakkal kapcsolatos történetet. 

 

A gyermekek fogászati félelemének és halál iránti attitődjének kapcsolata vizsgálatában 

(Fábián G. és mtsai. 2007) 277 budapesti általános iskolás és középiskolás 

("gimnazista") tanuló vett részt. A minta azonos a háttér skálával kapcsolatos mérésben 

összevont általános iskolás és gimnazista mintával. (Lásd fentebb!).    

 

A hipnoterápiának a fogászati injekció fóbia kezelésében való hatékonysága 

vizsgálatához (Fábián TK. és Fábián G. 1998) 12 fı fogászati injekció fóbiás, budapesti 

felnıtt pácienst vizsgáltunk. A betegek elmondásuk szerint minden esetben rosszulléttel 

reagáltak a fogorvosi kezeléshez injekció beadását követıen, és mindegyikük 

anamnézisében szerepel legalább egy fogászati injekció okozta collapsussal végzıdı 

rosszullét. Az alanyok közül 3 fı volt férfi, és 9 fı volt nı, életkoruk 36 - 50 év között 

volt (lásd LXI. táblázat a 4.13. fejezetben!).  

 

 

3.2. VIZSGÁLATI KÖRÜLMÉNYEK, SZÜLİI HOZZÁJÁRULÁS 

 

Minden vizsgálatunk az alanyok önkéntes részvételével történt. Mielıtt az alanyok 

beleegyezését kértük, minden alany elızetes személyes tájékoztatást kapott a 

vizsgálatok céljáról és mikéntjérıl. Az iskolás korúak vizsgálata csoportosan, a tanítási 

idın kívül, önkéntes jelentkezés alapján történt. Kiskorúak vizsgálatakor az adatok 

győjtésére és tudományos célokra való felhasználására nem csak maguktól az 

alanyoktól, hanem a szülıktıl is beleegyezést kértünk (World Medical Association 

1994, 2001; Fábián G. és mtsai. 2003, 2004, 2007, in press). (A szülıi beleegyezı 

nyilatkozat szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza.)  
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A kérdıívek és adatgyőjtı lapok kitöltésével az alanyok annyi idıt tölthettek, amennyit 

ehhez szükségesnek éreztek, de a felmérést "egy ülésben" be kellett befejezniük (pl. a 

"feladatot" nem vihették haza, vagy annak megoldását nem szakíthatták meg).  Az 

adatok győjtése a tanulók esetében az adott iskolában történt, de azt nem a tanárok, 

hanem a vizsgálatban szereplı szerzık személyesen végezték el. A páciensek és 

kísérıik adatai az adott vizsgálat helyszínéül szolgáló rendelıben kerültek győjtésre, az 

adatgyőjtést itt szintén a vizsgálat szerzıi végezték. A többi alany adatai egyedi 

körülmények között, személyes megkeresés útján kerültek győjtésre, szintén a vizsgálat 

valamelyik szerzıje által.  

 

Az alanyok a különbözı mérıskálákat és kérdıíveket a következı meghatározott 

sorrendben töltötték ki: szociológiai-demográfiai adatlap, DAS skála, DFS kérdıív, 

Háttér Skála, DBS kérdıív, STAI-S kérdıív, STAI-T kérdıív, szöveges asszociáció, 

rajz asszociáció, Lester skála, Fogászat-halálfélelem kapcsolatot vizsgáló kérdés. (Itt 

kell megjegyezni, hogy nem minden mérésben szerepelt minden kérdıív, mérıskála 

vagy adatgyőjtı lap, mivel a vizsgálatok spektruma folyamatosan bıvült. A sorrend 

azonban minden esetben a felsorolthoz igazodott.)  

 

 

 

3.3. ALKALMAZOTT KÉRDİÍVEK ÉS ADATGYŐJTİ LAPOK 

 

 

3.3.1. Fogászati félelem kérdıívek 

 

Dental Anxiety Scale (DAS; "Fogászati Szorongás skála"): a skála a nevében szereplı 

szorongás szó ellenére valójában a fogászati félelem szintjét méri. A skálát 1969-ben 

publikálták (Corah 1969), és vélhetıen ez volt az elsı fogászati félelem mérı eszköz. A 

DAS skála magyar fordítását és hazai bevezetését munkacsoportunk végezte el (Fábián 

TK és mtsai. 1998). A skála 4 kérdésbıl áll, kérdésenként a félelem szintjétıl függıen 1 

- 5 pont adható. Ennek megfelelıen a minimum érték 4 a maximum érték 20 pont 
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(Corah 1969; Fábián TK és mtsai. 1998). A DAS átlagértéke a fejlett nyugat-európai és 

észak-amerikai országokban általában 8,60 - 9,33 pont között van normál populáción 

(Corah 1969; Corah és mtsai. 1978; Kunzelmann és Dünninger 1990; Hakeberg és 

mtsai. 1992; de Jongh és mtsai. 1995). Saját tapasztalataink szerint a betegek DAS 12 

érték felett fokozott odafigyelést, DAS 16 felett pedig speciális ellátást igényelnek 

(Fábián TK és mtsai. 1998). Más beosztás szerint 9 - 14 pont között közepesen erıs 

félelemrıl van szó, míg 15 ponttól kezdve igen erıs fogászati félelemrıl beszélhetünk 

(Hakeberg és mtsai. 1992; Berggren és mtsai. 1995). (A DAS skála szövegét a 3. számú 

melléklet tartalmazza.) 

 

Dental Fear Survey (DFS; "Fogászati Félelem Kérdıív"): a kérdıívet elsı formájában 

1973-ban publikálták (Kleinknecht és mtsai. 1973). A késıbbiekben a skálát redukálták, 

és az eredeti 27 kérdéses változat helyett egy 20 kérdésbıl álló változatot alakítottak ki 

(Kleinknecht és mtsai. 1984). Végül világszerte ez utóbbi 20 kérdésbıl álló változat 

terjedt el. A DFS magyar fordítását és hazai bevezetését munkacsoportunk végezte el 

(Fábián TK és mtsai. 1999). A skála 20 kérdésbıl áll, az egyes kérdések kellı 

részletességgel "lefedik" a fogászati beavatkozással kapcsolatos dolgok és események 

által keltett félelem mértékét. Az egyes részkérdésekre adott válaszok önmagukban is 

értékelhetık, a kérdıív összpontszáma pedig a fogászati félelem szintet méri 

(Kleinknecht és mtsai. 1973,1984). Kérdésenként a félelem szintjétıl függıen 1 - 5 pont 

adható. Ennek megfelelıen a minimum érték 20 a maximum érték 100 pont 

(Kleinknecht és mtsai. 1984; Fábián TK és mtsai. 1999). A DFS átlagértéke normál 

populáción vizsgálva a fejlett nyugat-európai és észak-amerikai országokban általában 

36,60 - 37,70 pont között van (Kleinknecht és mtsai. 1984; Johansson és Berggren 

1992; Berggren és mtsai. 1995). Fóbiás betegcsoporton a kérdıívvel 75,80 - 88,80 pont 

közötti értékeket mértek (Johansson és Berggren 1992; Berggren és mtsai. 1995). (A 

DFS skála szövegét a 4. számú melléklet tartalmazza.) 
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3.3.2. Szorongás kérdıív 

 

Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory (STAI; "Spielberger féle szorongás 

kérdıív"): a kérdıív a szorongás szint mérésére szolgál. Ehhez két változatban áll 

rendelkezésre. Az "S" változat (STAI-S; "State") az állapoti szorongást, vagyis a 

szorongás  pillanatnyi értékét méri. A "T" változat (STAI-T; "Trait") pedig a 

szorongásra való hajlam mérésére lett kidolgozva (Spielberger és mtsai. 1970). Mindkét 

verzió 20 kérdésbıl áll, kérdésenként a szorongás szinttıl függıen 1 - 4 pont adható, 

ennek megfelelıen a kérdıívek minimum értéke 20 pont, maximum értéke pedig 80 

pont (Spielberger és mtsai. 1970). A kérdıív  hazai fordítása rendelkezésre áll (Sipos és 

Sipos 1978; Sipos és mtsai. 1998). A hazai normál populáció értékei korábbi 

mérésekben STAI-S 41,5; STAI-T 43,0 (Sipos és Sipos 1978) illetve STAI-S: 41,2; 

STAI-T 43,0 (Vágó 1990). Hazai átlag értéknek férfiaknál a STAI-S: 38,47, STAI-T: 

40,9; nıknél STAI-S: 42,64, STAI-T: 45,37 értékek vehetık (Sipos és mtsai. 1998). A 

nyugat-európai értékek ennél valamivel alacsonyabbnak tőnnek, például holland 

egyetemista mintán a STAI-S 35,8-nak a STAI-T 38,2-nek adódott (de Jongh és mtsai. 

1995). Az alkati szorongás értéket magasnak kell tekinteni 54 pontnál vagy a felett 

(Császár és mtsai. 1998), ilyenkor pszichológiai konzultáció indokolt (Császár és mtsai. 

1998). 60 pont felett igen magas értékrıl van szó (Császár és mtsai. 1998), ilyenkor a 

pszichológiai kezelés elengedhetetlen (Császár és mtsai. 1998). (A STAI-S és STAI-T 

skála szövegét az 5. számú melléklet tartalmazza.) 

 

 

3.3.3. Egyéb kérdıívek és adatgyőjtı lapok  

 

Dental Beliefs Survey (DBS; "Fogászati Vélemény Kérdıív"): A kérdıív a beteg 

szubjektív ítéletét méri a fogorvos viselkedésével illetve a fogorvosi kezelés miliıjével 

kapcsolatban. Az eredetileg Getz által kidolgozott kérdıív csak viszonylag késın, 1985-

ben került publikálásra (Milgrom és mtsai. 1985). Azóta lényegében világszerte 

elterjedt, és számos nyelvre, többek között magyarra is (Gáspár és mtsai. 2003) 

lefordították. A kérdıív 15 kérdésbıl áll, és a beteg pozitív illetve negatív megítélése a 

kezeléssel kapcsolatban 1 - 5 pontig terjedı skálán kerül mérésre. A kérdıív minimum 
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értéke ebbıl adódóan 15 pont, maximum értéke pedig 75 pont (Milgrom és mtsai. 1985; 

Gáspár és mtsai. 2003). Fontos tudni, hogy a német verzióban az eredeti kérdıív utolsó 

kérdését elhagyták, így a német változat 14 kérdéses, ezért minimum értéke 14 

maximum értéke 70 pont, amit a német adatok értékelésekor figyelembe kell venni 

(Kunzelmann és Dünninger 1990). A kérdıív egyes tételei külön-külön is 

értelmezhetık, illetve megadható az általános megítélést kifejezı összesített érték is. A 

beteg pozitív viszonyulása (kérdésenként 1 pont) alacsony értéket, negatív viszonyulása 

(kérdésenként 5 pont) magas értéket eredményez (Milgrom és mtsai. 1985; Gáspár és 

mtsai. 2003). A kérdıív átlagos értéke normál nyugat-európai mintán 25,2 - 33,4 pont 

között adódott (Kvale és mtsai. 1997; Kunzelmann és Dünninger 1990; Johansson és 

mtsai. 1992; Skaret és mtsai. 1998). Fokozott fogászati félelemtıl szenvedı svéd 

mintán a DBS értéke 27,1 - 41,4 pont között volt (Berggren és mtsai. 1997/b). 

Ugyancsak svéd fogászati fóbiás mintán az érték 39,3 - 44,4 pont közé emelkedett 

(Johansson és mtsai. 1992; Berggren és mtsai. 1997/a). Dán mérésben különféle (nem 

csak fogászati) fóbiásokon a DBS érték szintén  emelkedett volt, 41,3 - 52,9 pont között 

alakult (Moore és Brodsgaard 1995). (A DBS skála szövegét a 6. számú melléklet 

tartalmazza. )   

 

Háttér Skála: a skálát saját vizsgálatainkban írtuk le elıször (Fábián G. és mtsai. 2003). 

A skálát a DFS korai verziójában szereplı (majd késıbb elhagyott) kérdések 

átdolgozásával alakítottuk ki. Az alany elképzeléseit méri arra vonatkozóan, hogy ı mit 

gondol a környezetében élık (anya, apa, testvér, barát) fogászati félelmének 

erısségérıl. A vélt félelem erıssége 5 pontos skálán kerül értékelésre. Az egyes 

személyekre vonatkozó vélemények önmagukban is értékelhetık. Ha pedig a kapott 

pontok összegét elosztjuk annyival, ahány személlyel kapcsolatban az alany véleményt 

nyilvánított, megkapjuk az összesített értéket (Fábián G. és mtsai. 2003, 2007). (A 

Háttér Skála szövegét a 7. számú melléklet tartalmazza.)   

 

Lester's Attitude Toward Death Scale ("Lester skála"): a skála elsısorban a halál iránti 

attitődöt méri, de elvben alkalmas lehet a halálfélelem szintjének mérésére is. A Lester 

skála 1991-ben került publikálásra (Lester 1991), azóta számos nyelvre lefordították, 

magyar nyelvő változata is van (Kulcsár 1998). Összesen 21 halállal, elmúlással 
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kapcsolatos állításból áll, melyekbıl az alanynak meg kell jelölnie azokat, amelyekkel 

egyetért. A megjelölt állítások jellemzik az alany halál iránti attitődjét. Az egyes 

állításoknak (az alany számára nem ismert) értékszáma is van, így a megjelölt állítások 

értékszámainak mediánja alapján elvben a halálfélelem szintje is mérhetı a skálával 

(Lester 1991; Kulcsár 1998). (A Lester skála szövegét a 8. számú melléklet 

tartalmazza.)  

 

Szociológiai és demográfiai adat győjtı lap: a szociológiai és demográfiai adatokat 

(nem, életkor, családi állapot, foglalkozás), a kérdıívek fedılapján rögzítettük (lásd 2. 

számú melléklet). Ezeket az adatokat maga az alany vezette rá a kérdıívre a teljes 

anonimitás megırzése mellett (Fábián G. és mtsai. 2003, 2004, 2007). 

 

Fogakkal kapcsolatos szöveges asszociáció győjtı lap: A szöveges asszociációk 

győjtése önálló lapon történt, az alanyokat megkértük hogy egy üres lapra írjanak le 

bármit, ami a fogakkal kapcsolatban eszükbe jut. A szöveges asszociációk győjtésére a 

szociológiai és demográfiai adatok valamint a fogászati félelem és szorongás skálák 

kitöltése után (de a Lester skála és a fogászat - halálfélelem kapcsolatot firtató kérdés 

elıtt!) került sor (Fábián G. és mtsai. 2004, 2007).     

 

Fogakkal kapcsolatos rajzprojekció győjtı lap: a rajzprojekciók győjtése önálló lapon 

történt, amelyen egy 15 X 15 cm-es négyzet volt elhelyezve. Az alanyokat megkértük 

hogy a lapon megjelölt négyzetbe rajzoljanak egy (vagy több) fogat. A rajzprojekciók 

győjtésére a szociológiai és demográfiai adatok valamint a fogászati félelem és 

szorongás skálák kitöltése illetve a szöveges asszociációs feladat elvégzése után (de a 

Lester skála és a fogászat - halálfélelem kapcsolatot firtató kérdés elıtt!) került sor 

(Tóth és mtsai. 2006; Fábián G. és mtsai. 2007). (A rajzprojekciós feladathoz készített 

győjtılapot a 9. melléklet tartalmazza. A mellékelt győjtılapon egy alany rajza is 

szerepel illusztrációként.) 

 

Fogászat-halálfélelem kapcsolatot vizsgáló kérdés győjtılapja: A fogászat-halálfélelem 

kapcsolatot vizsgáló kérdést önálló győjtılapon vizsgáltuk, melyen a következı két 

állítás szerepelt: 1.: "A fogorvosi kezelés akár halálfélelmet is okozhat" 2.: "A fogorvosi 



 41 

kezelés soha nem okoz halálfélelmet". Az alanyokat megkértük hogy "karikázással" 

jelöljék meg, ha a két állítás valamelyikével egyetértenek. Erre a feladatra a vizsgálat 

legvégén került sor (Fábián G. és mtsai. 2007).     

 

 

 

3.4. A SZÖVEGEK ÉS RAJZOK ELEMZÉSE  

 

 

3.4.1. A vizsgálatbavétel feltételei 

 

A vizsgálatokban csak azokat az adatokat értékeltük, ahol a szociológiai és demográfiai 

adatok, valamint az alkalmazott kérdıívek kitöltése hiánytalanul, szabályosan 

megtörtént. A vizsgálatból azonban nem zártuk ki azon alanyok eredményeit, akiknek a 

fogakkal kapcsolatban "nem jutott eszébe semmi", ezért nem vettek részt a fogakkal 

kapcsolatos szöveges asszociációs vagy rajzprojekciós feladat valamelyikében (Fábián 

G. és mtsai. 2004, 2007). 

 

 

3.4.2. A szöveges asszociációk általános tartalmi elemzése  

 

A fogakkal kapcsolatos szövegeket három egymástól független értékelı (a vizsgálat 

három fogászati félelem témakörben jártas társszerzıje) olvasta el, majd saját belátása 

szerint tartalom alapján csoportosította. Ezt követıen a kialakított csoportokat 

összevetettük, és "egységesítettük" olyan módon, hogy azokat a tartalmi csoportokat 

tartottuk meg, amelyekkel mind a három értékelı egyetértett. Ezt követıen az értékelık 

egymástól függetlenül újra besorolták a szövegeket az így kialakított tartalmi kategóriák 

szerint. Ahol a különbözı véleményezık értékelése a besorolást illetıen nem esett 

egybe, ott a szöveget külön megbeszéltük, és közösen döntöttünk annak besorolását 

illetıen (Fábián G. és mtsai. 2004, 2007).  
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3.4.3. A szövegek értékelése a halállal kapcsolatos tartalmak vonatkozásában  

 

A fogakkal kapcsolatos szövegeket három független értékelı olvasta el. Minden 

értékelı jelezte, hogy megítélése szerint az adott szövegben hány halállal kapcsolatos 

tartalom mutatható ki. Az értékeléshez Gottschalk és Gleser kritériumait (Gottschalk és 

Gleser 1969) követtük, azonban a normál fogorvosi kezelés történéseit leíró 

szövegrészeket a mérés fogászati jellege miatt nem pontoztuk. (Egy sarkított példán 

illusztrálva: egy  "fogfúrás" egyszerő leírását nem tekinttettük pozitívnak, azonban egy 

a "betegeit felfaló véresszájú fogorvos" említését már igen.) Csak azokat a szövegeket 

tekintettük a halállal kapcsolatos tartalom tekintetében pozitívnak, amelyekben a 

háromból legalább két véleményezı legalább egy a fenti kritériumoknak megfelelı 

halállal kapcsolatos tartalmat talált (Fábián G. és mtsai. 2007).  

 

 

3.4.4. A szöveges asszociációk szótani elemzése  

 

A szövegekben szereplı szófajok között 4 kategóriát alakítottunk ki (Kaán és mtsai. 

2005): 1.: ige és fınévi igenév; 2.: fınév; 3.: melléknév és melléknévi igenév; 4.: egyéb 

szófaj. Az adott szövegben vizsgáltuk az azonos szófaji osztályba tartozó tartalmas 

jelentéső szótári szavak (tartalmas jelentéső lexémák) valamint az adott szófaj-

kategóriához tartozó összes szó (szóelıfordulás) számát. A "leggyakoribb szavak" 

számbavételekor maximálisan 10 szót jelöltünk meg (ez a szám azonban olykor 

kevesebb például ha a 6. helyen már csak egyszer elıforduló szavak állnak stb.). A 

szófajok meghatározásánál a "Magyar értelmezı kéziszótár" 2003-ban megjelent 

második átdolgozott kiadását (Pusztai 2003) vettük figyelembe (Kaán és mtsai. 2005).  

 

 

3.4.5. A rajzprojekciók tartalmi értékelése a halálfélelem vonatkozásában 

 

A fog(ak)-ról készített rajzokat három független értékelı vizsgálta. Minden értékelı 

jelezte, hogy megítélése szerint az adott rajzon hány halállal kapcsolatos tartalom 

mutatható ki. Az értékeléshez a szövegekhez hasonlóan szintén Gottschalk és Gleser 
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kritériumait (Gottschalk és Gleser 1969) követtük, azonban a mérés fogászati jellege 

miatt nem pontoztuk a "lyukas fogat" vagy más szokásos károsodást bemutató 

fogábrázolásokat (azonban például a "vértıl csöpögı" szájból elıvillanó "agyart" már 

igen). Csak azokat a rajzokat tekintettük a halállal kapcsolatos tartalom tekintetében 

pozitívnak, amelyeken a háromból legalább két véleményezı legalább egy a fenti 

kritériumoknak megfelelı halállal kapcsolatos tartalmat talált (Fábián G. és mtsai. 

2007).  

 

 

 

3.5. A HIPNOTERÁPIA HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

 

 

3.5.1. A hipnózisban végzett kezelések kivitelezése 

 

A hipnoterápia lokálanesztéziával kombinálva került alkalmazásra konzerváló fogászati 

kezelések kapcsán. A kezelést képzett fogorvos hipnotizır végezte, egyszékes, jól 

izolált fogorvosi rendelıben. A hipnózis minden esetben tartalmazott szorongás és 

félelem csökkentı lépést (Fábián TK. 1996/b; Fábián TK. és Fábián G. 1998), valamint 

amnéziát és idıérzékvesztést célzó szuggesztiókat (Fábián TK 1997). Anesztéziát célzó 

szuggesztiók alkalmazására (az injekció beadása elıtt) azonban csak a kellıen 

hipnábilis betegek esetében került sor.  

 

 

3.5.2. A fogászati félelem és az injekcióval kapcsolatos félelem mérése  

 

A betegek a kezelések elıtt, külön ülésben DAS skálát töltöttek ki (kivéve 4 beteget,  

akik a DAS skála magyar verziójának elkészülte elıtt kerültek kezelésre). Ezen kívül a 

betegek minden hipnózisülés elıtt nyilatkoztak arról, hogy jelenlegi félelmük a 

fogászati injekcióval kapcsolatban hogyan alakul a korábbi kezeléshez képest. Az ülés 

végén ugyanígy nyilatkozniuk kellett, de most félelmeiket az éppen aktuális ülés 
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elejéhez képest kellett megítélniük. A betegek mindkét nyilatkozathoz három kategória 

közül választhattak, úgymint: "csökkent", "változatlan" vagy "nıtt". 

 

 

3.5.3. A kezelések során fellépı rosszullétek értékelése 

 

Az ülések alatt a kezelıorvos figyelte és regisztrálta ha a betegen bármilyen rosszullétre 

utaló jelet (izzadás, sápadtság, tachicardia, hiperventillatio, remegés stb.) tapasztalt. A 

kezelés végén a betegeknek is részletesen be kellett számolniuk a kezelés alatt átélt 

élményeikrıl. A beszámolók alapján regisztrálásra került, ha a beteg bármely negatív 

élményrıl számolt be.  

 

 

 

3.6. MATEMATIKAI STATISZTIKAI MÓDSZEREK 

 

 

3.6.1. A Chronbach-alfa érték vizsgálata 

 

A Chronbach-alfa érték vizsgálatát egyfelıl az alkalmazott kérdıívek belsı 

"kohéziójának" mérésére alkalmaztuk, vagyis azt vizsgáltuk, hogy az adott kérdıív 

egyes kérdései menyiben mérik ugyanazt a faktort, mint a kérdıív egésze (ún. belsı 

konzisztencia reliabilitás koefficiens mérés). Másrészt a Chronbach-alfa értéket egyben 

annak ellenırzésére is alkalmaztuk, hogy a megkérdezettek mennyire "átgondoltan" (és 

nem pl. "véletlenszerően bekarikázgatva") töltötték ki a kérdıíveket (Fábián G. és 

mtsai. 2003; Fejérdy L. és mtsai. 2003; Kaán B. és mtsai. 2003; Markovics és mtsai. 

2005) 
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3.6.2. A Pearson korreláció vizsgálata 

 

A Pearson korreláció értékét két alkalmazott mérıskála értékei között lévı lineáris 

korreláció meglétének igazolására, illetve az igazolt korreláció mértékének 

meghatározására alkalmaztuk (Fábián G. és mtsai. 2003, 2007; Fejérdy L. és mtsai. 

2003; Markovics és mtsai. 2005). 

 

 

3.6.3. Khi-négyzet próba (homogenitásvizsgálat)  

 

A khi-négyzet próbán (továbbiakban "χ2 próba") alapuló homogenitásvizsgálatot 

(Baranyi 1981; Dinya 2001) olyankor alkalmaztuk, ha a csoportok közötti 

különbségeket nem egy paraméterre vonatkozóan, hanem egy "mintázat" (pl. szófajok 

csoportonkénti megoszlása) vonatkozásában akartuk kimutatni (Kaán B. és mtsai. 

2005). Ezt a próbát alkalmaztuk elsı fogászati félelemmel kapcsolatos vizsgálatainkban 

is (Fábián TK. és mtsai. 1998, 1999), mivel ennek nem feltétele sem a minta normál 

eloszlása, sem a vizsgált csoportok szórásának közel azonos volta (Baranyi 1981). (Az 

elsı fogászati félelemmel kapcsolatos vizsgálatok idején még nem rendelkeztünk az 

eloszlásgörbe értékelésére illetve a szórások összehasonlítására alkalmas számítógépes 

programmal.)  

 

 

3.6.4. Fisher féle egzakt teszt 

 

Ezt a próbát alkalmaztuk olyan esetekben, amikor a kis esetszám és/vagy az 5 alatti 

várható cellaérték miatt (Dinya 2001) a χ2 próbát nem lehetett alkalmazni (Fábián G. és 

mtsai. 2007).  
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3.6.5. Student féle kétmintás t-próba 

 

Student féle kétmintás t-próbát alkalmaztunk a különbözı vizsgált csoportokat jellemzı 

egy konkrét érték (pl. valamely mérıskálán mért érték) közötti különbség igazolására 

(Fábián G. és mtsai. 2003, 2004, 2007; Fejérdy L. és mtsai. 2003, 2005; Kaán B. és 

mtsai. 2005; Markovics és mtsai. 2005). 

 

 

3.6.6. Varianciaanalízis (egyirányú ANOVA) 

 

Egyirányú varianciaanalízist (egyirányú ANOVA) alkalmaztunk azokban az esetekben, 

amikor meg kívántuk vizsgálni, hogy egy adott paraméter (pl. az életkor, a foglalkozás 

stb.) szignifikánsan befolyásolja-e egy a mintát jellemzı másik paraméter (pl. valamely 

kérdıív pontszáma) alakulását (Fábián G. és mtsai. 2003, 2007; Fejérdy L. és mtsai. 

2003; Kaán B. és mtsai. 2003). 

 

 

3.6.7. Szignifikancia értékek 

 

Szignifikancia értéknek minden esetben a p ≤ 0.05 szintet választottuk minimum 

elvárásnak. Ha a szignifikancia szintje elérte a p ≤ 0.01-et azt külön jeleztük.  

 

 

3.6.8. Alkalmazott számítógépes programok  

 

Az adatok számítógépes feldolgozására a Statistical Package for the Social Sciences 

8.00 illetve 10.0 for Windows programot alkalmaztuk (SPSS/PC 8.0 és 10.0; SPSS Inc. 

Chicago, Illinois USA).   
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4.  EREDMÉNYEK 

 

 

 

A következıkben bemutatásra kerülı vizsgálatok több szerzı együttmőködésével 

születtek, az elvégzett munka így megoszlott a társszerzık között. Jelen értekezés 

szerzıjének kiemelt szerepe volt azokban a vizsgálatokban amelyek publikálásakor a 

közleményben elsı- vagy utolsó szerzıként szerepel (ilyenek a 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 

4.11, 4.12 és 4.13 alfejezetben szereplı vizsgálatok). A többi vizsgálat 

megvalósításában jelen értekezés készítıje társszerzıként szintén aktívan részt vett 

(ilyenek a 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 és 4.10 alfejezetben szereplı vizsgálatok).         

 

 

4.1. A Dental Anxiety Scale hazai bevezetése  

 

Az I. táblázat a vizsgált minta alapadatait mutatja nemek szerinti bontásban. Az 

adatokkal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a DAS értékek mind a teljes mintára 

nézve, mind nemek szerinti bontásban magasabbak a nemzetközi (nyugat-európai és 

észak-amerikai) mérések értékeinél. A nık fogászati félelem értéke szignifikánsan (p ≤ 

0,01; χ2 próba) magasabb a férfiak értékénél.  A táblázatból azt is láthatjuk, hogy a 

fogorvostanhallgatók fogászati félelem értékei lényegesen alacsonyabbak a betegek 

értékeinél  (p ≤ 0,01; χ2 próba). 

 

A II. táblázat a vizsgált minta alapadatait mutatja családi állapot szerinti bontásban. Bár 

a mérésben szerepelt egy özvegy alany is (DAS értéke 16 volt), az igen kis esetszám 

miatt az özvegy kategóriát ebbıl a táblázatból kihagytuk. A táblázat adataiból látható, 

hogy a családi állapot is jelentıs tényezınek látszik a fogászati félelem alakulása 

szempontjából. A házasok és a nem házasok DAS értékei matematikai értelemben is 

szignifikánsan eltérnek egymástól (p ≤ 0,01; χ2 próba). 

 

A III. táblázatban az adatokat korcsoportok szerinti bontásban láthatjuk. Úgy tőnik, a 

fogászati félelem az életkor elırehaladtával kezdetben növekszik, majd idıs korra 
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lecsökken. A legmagasabb érték ebben a mérésben a 36 - 60 éves korcsoportra esik. 

Ennek persze oka lehet az is, hogy a fiatalabb korcsoportban igen sok 

fogorvostanhallgató szerepel, akik a többi alannyal ellentétben nem a fogorvosi váróban 

kezelésre várva töltötték ki a kérdıíveket. A különbség minden esetre ebben a mérésben 

a 18 - 35 éves illetve a 36 - 60 éves korcsoport között matematikai értelemben is 

szignifikáns (p ≤ 0,05; χ2 próba).   

 

A 1. ábra az egyes DAS értékekhez tartozó STAI-S és STAI-T értékeket mutatja. Az 

ábrán jól látszik, hogy bár a magasabb fogászati félelem értékek (DAS) valamivel 

magasabb szorongás szinttel (STAI-S, STAI-T) járnak együtt, a fogászati félelem 

szintje a szorongás szint alakulásától meglehetısen függetlenül változik.  

 

A 2. ábra a mért DAS értékek megoszlását mutatja. Jól látható, hogy a fokozott 

odafigyelést igénylı fogászati félelem szint (> DAS 12) még az általában alacsonyabb 

értéket mutató fogorvostanhallgatók között sem ritka. Az is jól látszik, hogy nem 

elhanyagolható az igen magas, speciális gondozást igénylı félelem szintő (> DAS 16)  

alanyok száma sem.  
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                                                                                         I. táblázat    

A DAS-, STAI-S és STAI-T értékek megoszlása nemek szerint  

Férfi Nı Összes Vizsgált 

paraméter Átlag ±±±± szórás n = Átlag ±±±± szórás n = Átlag ±±±± szórás n = 

DAS (n = 217) 

összes 9,2 ±±±± 2,6 69 10,3 ±±±± 3,3  148 9,9 ±±±± 3,1 217 

páciens 10,2 ±±±± 2,7   41 11,0 ±±±± 3,2  102 10,7 ±±±± 3,1   143 

hallgató 7,8 ±±±± 1,7  28 8,7 ±±±± 2,9 46 8,4 ±±±± 2,5 74 

STAI-S (n = 94) 

összes 38,8 ±±±± 10,0  36 39,4 ±±±± 11,4 58 39,2 ±±±± 10,9 94 

páciens 41,3 ±±±± 10,9 10 40,1 ±±±± 11,7 23 40,5 ±±±± 11,5 33 

hallgató 37,8 ±±±± 9,5  26 39,0 ±±±± 11,2 35 38,5 ±±±± 10,5  61 

STAI-T (n = 94) 

összes 39,3 ±±±± 8,5  36 42,6 ±±±± 9,7  58 41,3 ±±±± 9,4 94 

páciens 41,8 ±±±± 8,0  10 41,7 ±±±± 10,7  23 41,7 ±±±± 9,9  33 

hallgató  38,31 ±±±± 8,5  26 43,2 ±±±± 9,0  35 41,1 ±±±± 9,1  61 
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                                                                                         II. táblázat    

A DAS-, STAI-S és STAI-T értékek megoszlása  

családi állapot szerint 

Nem házas Házas Elvált Vizsgált 

paraméter Átlag ±±±± szórás n = Átlag ±±±± szórás n = Átlag ±±±± szórás n = 

DAS (n = 217) 

összes 9,2 ±±±± 2,9 128 11,2 ±±±± 3,1 78 9,1 ±±±± 2,9 10 

páciens 10,2 ±±±± 2,9  57 11,3 ±±±± 3,1  75 9,1 ±±±± 2,9  10 

hallgató 8,4 ±±±± 2,6 71 8,3 ±±±± 1,7  3 -- 0 

STAI-S (n = 94) 

összes 38,2 ±±±± 10,3  69 41,3 ±±±± 11,6 23 50,0 ±±±± 14,0 2 

páciens 36,1 ±±±± 6,7 11 41,9 ±±±± 12,3 20 50,0 ±±±± 14,0 2 

hallgató 38,6 ±±±± 10,8  58 37,0 ±±±± 8,2 3 -- 0 

STAI-T (n = 94) 

összes 41,5 ±±±± 9,0  69 40,0 ±±±± 10,3 23 52,5 ±±±± 7,5  2 

páciens 41,7 ±±±± 7,1  11 40,7 ±±±± 10,8  20 52,5 ±±±± 7,5 2 

hallgató  41,4 ±±±± 9,3 58 35,3 ±±±± 2,9   3 -- 0 
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                                                                                         III. táblázat    

A DAS-, STAI-S és STAI-T értékek megoszlása korcsoportok szerint 

kor < 18 év kor 18 - 35 év kor  36 - 60 év kor > 60 év Vizsgált 

paraméter Átlag/szórás n = Átlag/szórás n = Átlag/szórás n = Átlag/szórás n = 

DAS (n = 217) 

összes 9,4 ±±±± 6,4 20 9,5 ±±±± 3,0 132 11,3 ±±±± 3,0 54 9,1 ±±±± 3,8  11 

páciens 9,4 ±±±± 6,4 20 11,0 ±±±± 2,9 58 11,3 ±±±± 3,0 54 9,1 ±±±± 3,8 11 

hallgató -- 0 8,4 ±±±± 2,5 74 -- 0 -- 0 

STAI-S (n = 94) 

összes 31,0 ±±±± 0,0  1 38,1 ±±±± 9,9  74 46,2 ±±±± 13,2 16 32,7 ±±±± 5,4 3 

páciens 31,0 ±±±± 0,0 1 36,0 ±±±± 5,6 13 46,2 ±±±± 13,2  16 32,7 ±±±± 5,4 3 

hallgató -- 0 38,5 ±±±± 10,5  61 -- 0 -- 0 

STAI-T (n = 94) 

összes 39,0 ±±±± 0,0  1 40,8 ±±±± 8,8  74 44,4 ±±±± 12,2 16 40,3 ±±±± 5,9 3 

páciens 39,0 ±±±± 0,0 1 39,1 ±±±± 6,6 13 44,4 ±±±± 12,2 16 40,3 ±±±± 5,9 3 

hallgató  -- 0 41,1 ±±±± 9,2 61 -- 0 -- 0 

 

 

1. ábra 
A mért DAS-értékekhez tartozó 

STAI-S és STAI-T értékek (n = 94)
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2. ábra 
A mért DAS értékek megoszlása (n = 217) 
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4.2. A Dental Fear Survey hazai bevezetése 

 

Az IV. táblázat a mérés legfontosabb eredményeit mutatja nemek szerinti bontásban. 

Az adatokból leolvasható, hogy a DFS értéke jóval magasabbnak adódik mint azt a 

nyugat-európai illetve észak-amerikai adatok alapján várnánk. A DAS skála adatai 

pedig még az ezt megelızı mérésnél (lásd 4.1. alfejezet!) is magasabb értékeket 

mutatnak. Az ábrán azt is láthatjuk, hogy az óvodapedagógusok fogászati félelem 

értékei magasak a minta többi részéhez viszonyítva, a különbség a DAS skála esetében 

matematikai értelemben is szignifikáns (p ≤ 0,05; χ2 próba). A nık fogászati félelem 

értéke ezúttal is magasabbnak adódik mind a DAS mind a DFS skálán, azonban a 

különbség ebben a mérésben matematikai értelemben nem szignifikáns (χ2 próba). 

 

Az V. táblázat a vizsgált minta adatait családi állapot szerinti bontásban mutatja. A 

táblázatból látható, hogy a családi állapot is jelentıs tényezınek látszik a fogászati 

félelem alakulása szempontjából. Bár a fogászati félelem (DFS, DAS) tekintetében 

jelentıs különbségek láthatók a csoportok között, a két szélsı értéket mutató csoport 
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(elváltak és özvegyek) esetszáma kicsi, így a különbségek matematikai értelemben nem 

tekinthetık szignifikánsnak (χ2 próba). 

 

A VI. táblázat az eredményeket korcsoportok szerinti bontásban mutatja. Ebben a 

mérésben is leolvasható az a tendencia, hogy a fogászati félelem az életkor 

elırehaladtával növekszik, majd idıs korra lecsökken. A legmagasabb érték a DFS 

esetében ezúttal is viszonylag késıi életkora (36 - 60 év közé) esik. A DAS esetében a 

18 - 35 éves és a 36 - 60 éves korcsoport értékei lényegében megegyeznek. Szignifikáns 

különbséget a csoportok között ezúttal nem találtunk (χ2 próba).   

 

A 3. ábra az egyes DAS értékekhez tartozó DFS, STAI-S és STAI-T értékeket mutatja. 

Jól megfigyelhetı, hogy a DAS érték emelkedésével a szorongást mérı STAI-S és 

STAI-T értékek csak mérsékelten nınek; míg a szintén fogászati félelem értéket mérı 

DFS értékek mélyrıl indulva, folyamatosan, és a kiindulási értékhez képest nagy 

mértékben emelkednek. Ez összhangban az irodalmi adatokkal jelzi, hogy a fogászati 

félelem a szorongástól meglehetısen független változó. 

 

A VII. táblázat a DFS skála egyes részkérdéseire adott válaszok értékét mutatja. Az 

adatok közül ki kell emelni azt, hogy a vizsgált populáción a fogászati fúróval 

kapcsolatos félelem szint megelızi az injekciós tővel kapcsolatos félelem mértékét,  és a 

fogászat egészére adott félelmi érték (20. részkérdés) megközelíti (vagy eléri) a 

legfélelmetesebb részösszetevıre adott értéket, ami a fejlettebb országokban (konkrétan: 

Svédországban) elsısorban a fóbiás betegcsoportra jellemzı (Johansson és Berggren 

1992). Esetünkben viszont meglepı módon a normál felnıtt populáció "szintjén" is 

tapasztalható ugyanez. 
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                                                                                         IV. táblázat    

A DFS-, DAS- STAI-S és STAI-T értékek megoszlása  

nemek szerint  

("óvodaped" = óvodapedagógus; n = 196) 

Férfi Nı Összes Vizsgált 

paraméter Átlag ±±±± szórás n = Átlag ±±±± szórás n = Átlag ±±±± szórás  n = 

DFS 

összes 43,8 ±±±± 16,7 68 48,0 ±±±± 16,4 128 46,3 ±±±± 16,6 196 

páciens 39,1 ±±±± 13,9 30 48,6 ±±±± 14,8 24 43,4 ±±±± 15,1 54 

óvodaped. -- 0 48,9 ±±±± 14,4 70 48,8 ±±±± 14,6 70 

egyéb 47,5 ±±±± 17,8 38 44,2 ±±±± 20,4 34 45,9 ±±±± 19,2 72 

DAS 

összes 11,9 ±±±± 3,4  68 12,4 ±±±± 3,5  128 12,2 ±±±± 3,5 196 

páciens 11,5 ±±±± 2,4 30 12,2 ±±±± 3,0 24 11.8 ±±±± 2,7 54 

óvodaped. -- 0 12,9 ±±±± 3,2 70 12,8 ±±±± 3,2 70 

egyéb 12,2 ±±±± 4,0 38 11,6 ±±±± 4,0 34 11,9 ±±±± 4,0 72 

STAI-S 

összes 39,4 ±±±± 8,6 68 42,8 ±±±± 11,3  128 41,6 ±±±± 10,5 196 

páciens 40,1 ±±±± 6,2 30 46,1 ±±±± 12,2 24 42,7 ±±±± 9,8 54 

óvodaped. -- 0 42,3 ±±±± 10,1 70 42,3 ±±±± 10,1 70 

egyéb 38,8 ±±±± 10,0 38 42,1 ±±±± 12,5 34 40,4 ±±±± 11,3 72 

STAI-T 

összes 39,9 ±±±± 8,2 68 44,2 ±±±± 9,4 128 42,7 ±±±± 9,3 196 

páciens 39,9 ±±±± 7,8 30 44,5 ±±±± 11,3 24 41,9 ±±±± 9,8 54 

óvodaped. -- 0 44,9 ±±±± 8,8 70 44,9 ±±±± 8,8 70 

egyéb 39,8 ±±±± 8,5 38 42,5 ±±±± 9,3 34 41,1 ±±±± 9,0 72 
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                                                                                         V. táblázat    

A DFS-, DAS- STAI-S és STAI-T értékek megoszlása családi állapot szerint  

("óvodaped" = óvodapedagógus; n = 196) 

Nem házas Házas Elvált  Özvegy Vizsgált 

paraméter Átlag/szórás n = Átlag/szórás n = Átlag/szórás  n = Átlag/szórás n = 

DFS 

összes 48,8 ±±±± 18,8  66 43,7 ±±±± 14,2 105 56,2 ±±±± 16,5 18 35,6 ±±±± 12,0 7 

páciens 46,5 ±±±± 17,0 11 41,3 ±±±± 12,5 35 62,0 ±±±± 17,6 4 34,0 ±±±± 9,0 4 

óvodaped. 48,3 ±±±± 13,1  15 48,1 ±±±± 14,6 43 53,5 ±±±± 15,4 10 46,5 ±±±± 9,5 2 

egyéb 49,7 ±±±± 20,9 40 39,7 ±±±± 13,7 27 57,3 ±±±± 16,5 4 20,0 ±±±± 0,0 1 

DAS 

összes 12,0 ±±±± 3,9 66 12,2 ±±±± 3,3 105 14,1 ±±±± 2,0 18 10,3 ±±±± 2,8 7 

páciens 11,1 ±±±± 2,2 11 11,8 ±±±± 2,8 35 14,5 ±±±± 2,7 4 11,5 ±±±± 0,5 4 

óvodaped. 13,1 ±±±± 3,2 15 12,7 ±±±± 3,2 43 14,1 ±±±± 1,9 10 8,5 ±±±± 4,5 2 

egyéb 11,7 ±±±± 4,3 40 12,1 ±±±± 3,8 27 13,5 ±±±± 0,5 4 9,0 ±±±± 0,0 1 

STAI-S 

összes 39,2 ±±±± 10,2 66 42,2 ±±±± 10,5 105 46,8 ±±±± 11,4 18 41,3 ±±±± 4,0 7 

páciens 41,1 ±±±± 8,4 11 42,6 ±±±± 10,0 35 51,8 ±±±± 11,1 4 39,0 ±±±± 3,0 4 

óvodaped. 37,3 ±±±± 7,4 15 43,9 ±±±± 10,5 43 43,1 ±±±± 10,1 10 43,5 ±±±± 3,5 2 

egyéb 39,4 ±±±± 11,4 40 39,0 ±±±± 10,4 27 51,0 ±±±± 11,4 4 46,0 ±±±± 0,0 1 

STAI-T 

összes 40,8 ±±±± 8,6 66 43,1 ±±±± 9,7 105 47,2 ±±±± 9,0 18 41,9 ±±±± 4,7 7 

páciens 40,2 ±±±± 8,9 11 41,8 ±±±± 9,8 35 51,5 ±±±± 11,2 4 38,5 ±±±± 2,5 4 

óvodaped. 42,5 ±±±± 7,6  15 45,4 ±±±± 9,1 43 46,2 ±±±± 8,6 10 46,5 ±±±± 3,5 2 

egyéb 40,4 ±±±± 8,7  40 41,3 ±±±± 9,7 27 45,5 ±±±± 5,5 4 46,0 ±±±± 0,0 1 
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                                                                                         VI. táblázat    

A DFS-, DAS- STAI-S és STAI-T értékek megoszlása korcsoportok szerint  

("óvodaped" = óvodapedagógus; n = 196) 

kor < 18 év kor 18 - 35 év kor  36 - 60 év kor > 60 év Vizsgált 

paraméter Átlag/szórás n = Átlag/szórás n = Átlag/szórás n = Átlag/szórás n = 

DFS 

összes 26,5 ±±±± 3,5 2 47,4 ±±±± 17,9 85 47,1 ±±±± 15,6 96 35,7 ±±±± 10,1 13 

páciens -- 0 44,8 ±±±± 15,8 14 45,4 ±±±± 15,3 31 34,1 ±±±± 7,9 9 

óvodaped. -- 0 47,7 ±±±± 13,9 26 49,9 ±±±± 15,1 41 45,7 ±±±± 7,8 3 

egyéb 26,5 ±±±± 3,5 2 48,0 ±±±± 20,3 45 44,7 ±±±± 16,0 24 20,0 ±±±± 0,0 1 

DAS 

összes 6,5 ±±±± 1,5 2 12,5 ±±±± 3,7 85 12,5 ±±±± 3,1 96 10,1 ±±±± 2,8 13 

páciens -- 0 11,1 ±±±± 2,1 14 12,5 ±±±± 3,0 31 11,0 ±±±± 1,9 9 

óvodaped. -- 0 13,0 ±±±± 3,0 26 13,2 ±±±± 3,0 41 7,7 ±±±± 3,9 3 

egyéb 6,5 ±±±± 1,5 2 12,6 ±±±± 4,4 45 11,3 ±±±± 3,0 24 9,0 ±±±± 0,0 1 

STAI-S 

összes 32,5 ±±±± 2,5 2 40,7 ±±±± 11,6 85 42,6 ±±±± 10,1 96 39,4 ±±±± 4,4 13 

páciens -- 0 43,5 ±±±± 10,5 14 43,7 ±±±± 10,3 31 37,9 ±±±± 3,7 9 

óvodaped. -- 0 43,9 ±±±± 12,6 26 41,4 ±±±± 8,3 41 41,7 ±±±± 3,9 3 

egyéb 32,5 ±±±± 2,5 2 37,9 ±±±± 10,7  45 42,9 ±±±± 12,2 24 46,0 ±±±± 0,0 1 

STAI-T 

összes 32,5 ±±±± 4,5 2 42,6 ±±±± 9,6 85 43,3 ±±±± 9,3 96 40,8 ±±±± 5,3 13 

páciens -- 0 39,4 ±±±± 8,0 14 44,0 ±±±± 11,0 31 38,8 ±±±± 4,8 9 

óvodaped. -- 0 46,3 ±±±± 10,2 26 44,0 ±±±± 7,8 41 45,0 ±±±± 3,6 3 

egyéb 32,5 ±±±± 4,5 2 41,4 ±±±± 9,1 45 41,0 ±±±± 8,9 24 46,0 ±±±± 0,0 1 
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3. ábra 
A mért DAS-értékekhez tartozó STAI-S, 

STAI-T és DFS értékek (n = 196)
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VII. táblázat    

A DFS-kérdıív egyes részkérdéseire adott válaszok értéke  

(átlag és szórás;  n = 196) 

A fogászat elkerülése 

1. kezelésre bejelentkezni képtelen 2,0 ±±±± 1,1  

2. kezelésre elmenni képtelen 1,4 ±±±± 0,8 

Vegetatív idegrendszeri aktivitás kezelés alatt 

3. izomfeszítés 2,8 ±±±± 1,3 

4. szapora légzés 2,3 ±±±± 1,2 

5. izzadás 2,3 ±±±± 1,1 

6. émelygés, hányinger 1,4 ±±±± 0,8 

7. gyorsabb szívverés 2,3 ±±±± 1,1 

Szituációs és stimulus okozta félelmek 

8. idıpontot kér 2,0 ±±±± 1,1 

9. közeledik a rendelı felé 2,4 ±±±± 1,2 

10. váróban ül 2,4 ±±±± 1,2 

11. fogorvosi székben ül 2,7 ±±±± 1,2 

12. érzi a rendelı szagát 2,1 ±±±± 1,1 

13. meglátja a fogorvost 2,4 ±±±± 1,2 

14. meglátja az injekciós tőt 2,7 ±±±± 1,1 

15. érzi hogy injekciót kap 2,6 ±±±± 1,2 

16. meglátja a fúrót 2,9 ±±±± 1,3 

17. meghallja a fúrót 2,9 ±±±± 1,3 

18. érzi a fúró okozta rezgést 2,6 ±±±± 1,2 

19. fogkıeltávolítás 2,0 ±±±± 1,1 

20. általában mennyire fél a fogászattól 2,9 ±±±± 1,3 
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4.3. Felnıttek és középiskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálata  

 

A VIII. táblázatban az alkalmazott mérıskálák Chronbach-alfa értékei láthatók. A 

kapott értékek magasak, ami a skálák belsı kohéziója mellett azt is jelzi, hogy az 

alanyok odafigyeltek amikor a kérdıíveket kitöltötték. 

 

A IX. táblázat a fogászati félelem (DAS, DFS) és a szorongás (STAI-S, STAI-T) 

értékeket mutatja csoportonkénti bontásban. A táblázatban látható, hogy mindkét 

fogorvostanhallgató csoport szignifikánsan (p ≤ 0,01; t-próba) alacsonyabb DAS és 

DFS értéket mutat minden más csoporthoz képest, a többi különbség a csoportok között 

matematikai értelemben nem szignifikáns a fogászati félelem vonatkozásában. A STAI-

S értékek vonatkozásában a harmadéves hallgatók szignifikánsan különböznek a 

betegektıl (p ≤ 0,01; t-próba), a kísérıktıl (p ≤ 0,05; t-próba), és az 

óvodapedagógusoktól (p ≤ 0,01; t-próba). A STAI-T esetében az óvodapedagógusok 

szignifikánsan különböznek a harmadéves fogorvostanhallgatóktól (p ≤ 0,01; t-próba), 

és a középiskolásoktól (p ≤ 0,05; t-próba).  

 

A X. táblázat a fogászati félelem (DAS, DFS) és a szorongás (STAI-S, STAI-T) 

értékeket mutatja nem, életkor és családi állapot szerinti bontásban. A nemek közötti 

különbség minden skála esetén szignifikáns (p ≤ 0,01; t-próba). A 31- 40 és a 41 - 50 

éves korcsoporthoz képest a 14 - 20 és a 21 - 30 éves korcsoport szignifikánsan 

alacsonyabb értéket mutat a DAS (p ≤ 0,01; t-próba)  és a DFS (p ≤ 0,05; t-próba) skála 

esetében, más szignifikáns különbség a csoportok között egyetlen skálán sincs. Az 

életkort egyirányú ANOVA alapján is befolyásoló "faktornak" tekinthetjük a DAS és a 

DFS skálák esetében (p ≤ 0,01). Az elváltak minden skálán magasabb értéket mutatnak 

a nem házasokhoz (nıtlenek, hajadonok) képest (DAS, DFS, STAI-S: p ≤ 0,01; STAI-

T: p ≤ 0,05; t-próba). Szignifikáns különbség van a nıtlenek és a házasok között is a 

DAS (p ≤ 0,01; t-próba), a DFS (p ≤ 0,05; t-próba) és a STAI-S (p ≤ 0,05; t-próba) 

esetében. Egyirányú ANOVA alapján a családi állapotot mind a négy kérdıív esetében 

szignifikáns befolyásoló tényezınek találtuk (DAS, DFS, STAI-T: p ≤ 0,01; STAI-S p ≤ 

0,05; egyirányú ANOVA).    
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A XI. táblázat az alkalmazott kérdıívek egymás közötti szignifikáns (p ≤ 0,01) Pearson 

korrelációit mutatja. Látható, hogy a fogászati félelem mérı skálák (DAS, DFS) illetve 

a szorongás skálák (STAI-S, STAI-T) egymás közötti korrelációs értékei magasak, 

ugyanakkor a fogászati félelem és a szorongás közötti korreláció értéke igen alacsony.   

    

 

 

VIII. táblázat    

Az alkalmazott kérdıívek Chronbach-alfa értéke (n = 362) 

Kérdıív DAS   DFS STAI-S STAI-T 

Chronbach-alfa 0,86 0,95 0,91 0,86 

 

 

 

IX. táblázat  

A vizsgált alanyok fogászati félelem és szorongás értékei  

csoportonkénti bontásban (átlag és szórás; n = 362) 

Csoport (n) DAS DFS STAI-S STAI-T 

Páciens 41 12,1 ±±±± 2,8 45,8 ±±±± 15,6 43,2 ±±±± 10,8 42,4 ±±±± 10,4 

Kísérı 47 11,8 ±±±± 4,2 45,7 ±±±± 20,3 41,0 ±±±± 12,2 42,4 ±±±± 9,2 

Középiskolás 139 10,8 ±±±± 3,5 40,6 ±±±± 15,9 39,6 ±±±± 10,7 41,5 ±±±± 10,0 

Hallgató 3. évf. 29 8,3 ±±±± 2,2 32,5 ±±±± 6,6 35,5 ±±±± 8,4 39,1 ±±±± 7,1 

Hallgató 4. évf. 36 8,4 ±±±± 2,7 32,3 ±±±± 8,4 40,4 ±±±± 11,4 41,8 ±±±± 10,4 

Óvodapedagógus 70 12,8 ±±±± 3,2 48,8 ±±±± 14,6 42,3 ±±±± 10,1 44,9 ±±±± 8,8 

Összes 362 11,0 ±±±± 3,6 42,0 ±±±± 16,0 40,5 ±±±± 10,8 42,2 ±±±± 9,6 
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X. táblázat  

A vizsgált alanyok fogászati félelem és szorongás értékei nem, életkor és családi 

állapot szerinti bontásban (átlag és szórás; n = 362) 

Csoport (n) DAS DFS STAI-S STAI-T 

Nem 

Férfi 109 10,2 ±±±± 3,5 38,7 ±±±± 14,9 37,9 ±±±± 9,6 38,9 ±±±± 9,1 

Nı 253 11,4 ±±±± 3,6 43,4 ±±±± 16,3 41,6 ±±±± 11,2 43,6 ±±±± 9,4 

Életkor (év) 

14-20 148 10,8 ±±±± 3,6 41,2 ±±±± 16,6 39,6 ±±±± 10,6 41,5 ±±±± 10,0 

21-30 102 10,0 ±±±± 3,8 38,5 ±±±± 15,2 39,1 ±±±± 11,4 41,8 ±±±± 9,7 

31-40 46 12,8 ±±±± 3,2 48,0 ±±±± 16,2 44,0 ±±±± 11,3 44,2 ±±±± 9,6 

41-50 42 12,5 ±±±± 2,8 47,2 ±±±± 15,2 43,2 ±±±± 10,9 43,2 ±±±± 8,7 

51- 24 11,1 ±±±± 3,5 41,8 ±±±± 13,2 40,4 ±±±± 7,1 42,9 ±±±± 8,6 

Családi állapot 

Nem házas 248 10,4 ±±±± 3,6 40,2 ±±±± 16,0 39,2 ±±±± 10,7 41,4 ±±±± 9,5 

Házas 92 12,1 ±±±± 3,2 44,4 ±±±± 14,5 42,5 ±±±± 10,7 43,3 ±±±± 9,6 

Elvált 17 14,1 ±±±± 2,0 56,1 ±±±± 16,7 46,4 ±±±± 12,0 47,4 ±±±± 9,4 

Özvegy 5 9,8 ±±±± 3,5 36,2 ±±±± 14,3 42,2 ±±±± 4,4 43,2 ±±±± 5,2 

Összes 362 11,0 ±±±± 3,6 42,0 ±±±± 16,0 40,5 ±±±± 10,8 42,2 ±±±± 9,6 

 

 

XI. táblázat    

A fogászati félelem skálák, és a  szorongás skálák  

Pearson korreláció értékei (∗∗∗∗∗∗∗∗  = p ≤≤≤≤ 0,01; n = 362) 

      DAS      DFS    STAI-S    STAI-T 

DAS     1,00    

DFS     0,79**     1,00   

STAI-S     0,31**     0,33**     1,00  

STAI-T     0,34**     0,37**     0,66**     1,00 
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4.4. A Fogászati Félelem Kérdıívvel szerzett adatok részletes elemzése 

  

A mérés eredményeit a XII. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat  mutatja a   DFS 

skála egyes kérdéseire adott válaszok átlagértékét, és azt is, hogy az adott részkérdés 

értéket mely vizsgált faktor befolyásolta szignifikánsan.    

 

Mint látható, a fúróval kapcsolatos értékek jelen mérésben is valamivel magasabbak az 

injekciós tővel kapcsolatos értékeknél, és a fogászat egészétıl való félelem (20. kérdés) 

értéke megközelíti a leginkább félelemkeltı kérdésekre (16., 17., kérdésre) adott értéket. 

A táblázatból az is látható, hogy a nem 10 részkérdést befolyásol (p ≤ 0,05; p ≤ 0,01; t-

próba), míg az életkor és a családi állapot 13 részkérdést befolyásol (p ≤ 0,05; p ≤ 0,01; 

egyirányú ANOVA) szignifikánsan. A kérdések közül a 6. (émelygés-hányinger) egyik 

paraméter által sem befolyásolt, míg a 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11. és 20. kérdésre minden 

vizsgált paraméternek szignifikáns hatása volt.   
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XII. táblázat    

A DFS-kérdıív, egyes részkérdéseinek átlagértéke és befolyásoló tényezıi 

 ("∗∗∗∗" = p ≤≤≤≤ 0,05; "∗∗∗∗∗∗∗∗" = p ≤≤≤≤ 0,01; "--" = nem szignifikáns; n = 362) 

 átlag 

±±±± szórás  

nem kor családi 

állapot 

A fogászat elkerülése 

1. kezelésre bejelentkezni képtelen 1,7 ±±±± 1,0 -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

2. kezelésre elmenni képtelen 1,3 ±±±± 0,7 -- -- -- 

Vegetatív idegrendszeri aktivitás kezelés alatt 

3. izomfeszítés 2,2 ±±±± 1,1 ∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

4. szapora légzés 1,9 ±±±± 1,1 ∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

5. izzadás 2,0 ±±±± 1,0 -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

6. émelygés, hányinger 1,4 ±±±± 0,8 -- -- -- 

7. gyorsabb szívverés 2,1 ±±±± 1,0 ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Szituációs és stimulus okozta félelmek 

8. idıpontot kér 1,8 ±±±± 1,1 ∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

9. közeledik a rendelı felé 2,1 ±±±± 1,1 ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

10. váróban ül 2,2 ±±±± 1,1 ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

11. fogorvosi székben ül 2,4 ±±±± 1,2 ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

12. érzi a rendelı szagát 2,0 ±±±± 1,1 -- ∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

13. meglátja a fogorvost 2,2 ±±±± 1,2 -- ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 

14. meglátja az injekciós tőt 2,6 ±±±± 1,3 ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- 

15. érzi hogy injekciót kap 2,5 ±±±± 1,2 ∗∗∗∗ -- -- 

16. meglátja a fúrót 2,7 ±±±± 1,2 -- -- ∗∗∗∗ 

17. meghallja a fúrót 2,7 ±±±± 1,3 -- -- -- 

18. érzi a fúró okozta rezgést 2,4 ±±±± 1,2 -- -- -- 

19. fogkıeltávolítás 1,8 ±±±± 1,0 -- -- -- 

20. általában mennyire fél a fogászattól 2,6 ±±±± 1,2 ∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 
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4.5. Általános iskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálata 

 

Az alkalmazott skálák belsı kohézióját illetve a kitöltés "átgondoltságát" (belsı 

konzisztencia reliabilitás koefficiensét) ebben a mérésben mutató Chronbach-alfa 

értékek a XIII. táblázatban láthatók. A mért értékek magasak, jó egyezést mutatnak a 

felnıtt populáción kapott értékekkel (lásd 4.3. alfejezet!). Az eredmény a DAS esetében 

jól egyezik a Norvégiában 10-12 éves populáción mért 0,82-es értékkel is (Neverlien 

1994). (Itt jegyezzük meg, hogy a DAS skála értékei a felnıtt populáción is 

jellegzetesen alacsonyabb Chronbach-alfa értéket mutatnak, mind a hazai mind a 

nemzetközi mérésekben.) 

 

A mérıskálák közötti szignifikáns Pearson korrelációkat mutatja a XIV. táblázat. 

Minden skála szignifikáns pozitív korrelációt mutat az összes többi skálával (p ≤ 0,01). 

A fogászati félelem skálák (DAS, DFS) illetve a szorongás skálák (STAI-S, STAI-T) 

egymás közötti korrelációi jóval erısebbek, mint a fogászati félelem skálák szorongás 

skálákkal szembeni korrelációi. 

 

A XV. táblázatban a mért értékeket nem és életkor szerinti bontásban láthatjuk. A 

fogászati félelem értékek magasak. A lányok minden skálán magasabb értéket mutatnak 

mint a fiúk, de a különbség matematikai értelemben egyetlen esetben sem szignifikáns 

(kétmintás t-próba). Az életkor tekintetében az adatokból nem adódik felismerhetı 

tendencia egyetlen skála esetében sem, és az életkor matematikai értelemben sem 

mutatkozott szignifikáns befolyásoló tényezınek egyetlen skála esetében sem 

(egyirányú ANOVA).     

 

A XVI. táblázat a DFS skála egyes részkérdéseire adott válaszok értékét mutatja. 

Látható, hogy a gyermekek esetében a legerısebb félelem az injekciós tővel 

kapcsolatban jelenik meg, a fogászati fúróval kapcsolatos félelmek ennél 

alacsonyabbak. Az is látható, hogy a fogászat egészére adott félelmi érték (20. 

részkérdés) lényegesen alacsonyabb, mint a legfélelmetesebb részösszetevıre (jelen 

esetben a 14. részkérdésre) adott félelem érték. Ez arra utal, hogy a gyermekeknél nem 

alakult ki a félelmi struktúra felnıtteknél tapasztalt fóbiásokra jellemzı átalakulása 
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(Johansson és Berggren 1992), noha a gyermekek fogászati félelem értékei egyébként 

szintén igen magasak.  

 

 

XIII. táblázat    

Az alkalmazott kérdıívek Chronbach-alfa értéke (n = 139) 

Kérdıív DAS   DFS STAI-S STAI-T 

Chronbach-alfa 0,84 0,92 0,91 0,89 

 

 

 

XIV. táblázat    

A fogászati félelem skálák és a szorongás skálák  

 Pearson korreláció értékei (∗∗∗∗∗∗∗∗  = p ≤≤≤≤ 0,01; n = 139)  

 DAS DFS STAI-S STAI-T 

DAS     1,00     

DFS     0,74**     1,00   

STAI-S     0,35**     0,34**     1,00  

STAI-T     0,35**     0,36**     0,60**     1,00 
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XV. táblázat    

A fogászati félelem és a szorongás skálák értéke nem és  

kor szerinti bontásban (átlag és szórás; n = 139) 

Csoport (n) DAS DFS STAI-S STAI-T 

Nem 

fiú 67 10,1 ±±±± 3,4  38,9 ±±±± 13,9 35,7 ±±±± 10,6 38,9 ±±±± 9,1 

lány 72 11,2 ±±±± 4,0 41,9 ±±±± 16,5 36,9 ±±±± 11,7 39,4 ±±±± 10,6 

Életkor (év) 

8 10 9,3 ±±±± 6,0 40,8 ±±±± 14,8 38,6 ±±±± 8,0 37,3 ±±±± 8,7 

9 18 10,7 ±±±± 3,7 40,2 ±±±± 17,3 34,3 ±±±± 7,7 39,7 ±±±± 6,2 

10 16 10,8 ±±±± 2,5 39,4 ±±±± 14,9 34,4 ±±±± 12,9 39,9 ±±±± 9,9 

11 16 11,1 ±±±± 4,6 42,0 ±±±± 15,3 34,0 ±±±±12,3 37,9 ±±±± 11,5 

12 17 9,7 ±±±± 3,9 36,2 ±±±± 13,7 30,6 ±±±± 7,5 33,6 ±±±± 7,6 

13 19 11,0 ±±±± 3,1 38,7 ±±±± 13,4 35,8 ±±±± 11,0 36,5 ±±±± 9,2 

14 33 11,2 ±±±± 3,4 42,2 ±±±± 16,7 40,9 ±±±± 11,7 40,7 ±±±± 11,2 

15 10 10,7 ±±±± 4,3 43,9 ±±±± 17,1 39,7 ±±±± 13,8 45,8 ±±±± 11,8 

Összes 139 10,7 ±±±± 3,7 40,4 ±±±± 15,3 36,3 ±±±± 11,1 38,8 ±±±± 10,0 
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XVI. táblázat    

A DFS-kérdıív egyes részkérdéseire adott válaszok értéke 

(átlag és szórás; n = 139) 

A fogászat elkerülése 

1. kezelésre bejelentkezni képtelen 1,5 ±±±± 0,9 

2. kezelésre elmenni képtelen 1,3 ±±±± 0,7 

Vegetatív idegrendszeri aktivitás kezelés alatt 

3. izomfeszítés 2,0 ±±±± 1,0 

4. szapora légzés 1,6 ±±±± 0,8 

5. izzadás 1,8 ±±±± 1,0 

6. émelygés, hányinger 1,4 ±±±± 0,8 

7. gyorsabb szívverés 1,8 ±±±± 1,0 

Szituációs és stimulus okozta félelmek 

8. idıpontot kér 1,6 ±±±± 0,9 

9. közeledik a rendelı felé 1,9 ±±±± 1,1 

10. váróban ül 1,9 ±±±± 1,1 

11. fogorvosi székben ül 2,3 ±±±± 1,2 

12. érzi a rendelı szagát 2,0 ±±±± 1,2 

13. meglátja a fogorvost 2,2 ±±±± 1,2 

14. meglátja az injekciós tőt 3,1 ±±±± 1,5 

15. érzi hogy injekciót kap 2,8 ±±±± 1,5 

16. meglátja a fúrót 2,6 ±±±± 14 

17. meghallja a fúrót 2,5 ±±±± 1,4 

18. érzi a fúró okozta rezgést 2,3 ±±±± 1,3 

19. fogkıeltávolítás 1,9 ±±±± 1,1 

20. általában mennyire fél a fogászattól 2,1 ±±±± 1,3 
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4.6. A határon túli magyarság fogászati félelem értékeinek vizsgálata 

 

A XVII. táblázat a fogászati félelem és szorongás értékeket mutatja nemek szerint és a 

teljes mintán. Az adatokból elsı ránézésre kitőnik a fogászati félelem értékek igen 

magas volta. A lányok értékei minden skálán szignifikánsan magasabbak a fiúk 

értékeinél (p ≤ 0,01; t-próba).  

 

A XVIII. táblázat a fogászati félelem skálák és szorongás skálák közötti szignifikáns (p 

≤ 0,01) korrelációk értékét mutatja. Az értékek jó összhangban vannak a korábban mért 

értékekkel (lásd 4.3. és 4.5. alfejezet!). Látható, hogy a fogászati félelem skálák illetve a 

szorongás skálák egymás közötti korrelációja magas, míg a fogászati félelem és a 

szorongás közötti korreláció igen alacsony. 

 

A XIX. táblázat és a 4. ábra az értékek életkor szerinti alakulását mutatja. Az életkor 

tekintetében minden skála esetében jól érzékelhetı növekedési tendencia figyelhetı meg 

12 éves kortól 16 éves korig. A 15 és 16 éves korosztály értékei minden skála esetében 

szignifikánsan (DAS, DFS: p ≤ 0,05; STAI-S, STAI-T: p ≤ 0,01; t-próba) magasabbak a 

12, 13 és 14 éves korosztályban mért értékeknél. A 17 éves korcsoporttól kezdve 

(STAI-S esetén 18 évtıl) a növekedési tendencia "megtörik": a DFS, STAI-S és STAI-T 

skálák értékei enyhe, matematikai értelemben nem szignifikáns visszaesést mutatnak a 

16 éves (STAI-S esetén 17 éves) korban mért legmagasabb értékhez képest; a DAS 

skála pedig matematikai értelemben is szignifikáns (p ≤ 0,05; t-próba) csökkenést 

mutat.  Az életkor minden skálán szignifikáns befolyásoló faktornak mutatkozik 

(egyirányú ANOVA; p ≤ 0,01).  

 

A XX. táblázat a DFS skála részkérdéseire adott válaszokat mutatja. Látható, hogy az 

injekciós tővel kapcsolatos félelem megelızi a fúróval kapcsolatos félelmet, és a 

fogászat egészével kapcsolatos félelem érték lényegesen alacsonyabb a 

legfélelemkeltıbb beavatkozás okozta félelem értéknél (vagyis a mért populáció 

struktúrájában nem mutat fóbiás jelleget).  
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A XXI. táblázatban a Dental Beliefs Survey (DBS; "Fogászati Vélemény Kérdıív") 

alkalmazásával győjtött adatok láthatók. (Meg kell jegyezni, hogy ezt a kérdıívet a 

többi kérdıív 549 fıs esetszámától eltérıen mindössze 203 fı töltötte ki, mivel 

méréseink kezdetén a DBS magyar verziója még nem állt rendelkezésre). Az adatokból 

látható, hogy a DBS kérdıív összesített átlagértéke mind a magyar nyelvő változattal 

mért értékhez képest (Gáspár és mtsai. 2003), mind nemzetközi összehasonlításban 

(Johansson és mtsai. 1992; Moore és Brodsgaard 1995; Berggren és mtsai. 1997/a) 

igen magas. A négy "legsúlyosabbnak" ítélt probléma (pontszám: 3,3 - 3,8 között) az 

alanyok szerint a 2., 6., 11., és 13. részkérdéssel kapcsolatos, melyek közt a 2. és a 13. 

kérdés vélhetıen arra utal, hogy az orvosok idınyomás alatt dolgoznak, a 6. és 11. 

kérdés pedig elsısorban az orvos-beteg kommunikáció tényezıibıl vezethetı le.  

 

XVII. táblázat  

A vizsgált alanyok fogászati félelem és szorongás értékei nemek szerint 

(átlag és szórás; n = 549) 

Nem (n) DAS DFS STAI-S STAI-T 

Fiú 207 11,5 ±±±± 3,3 46,6 ±±±± 15,0 36,8 ±±±± 9,5 40,3 ±±±± 8,8 

Lány 342 13,3 ±±±± 3,1 53,0 ±±±± 15,5 41,4 ±±±± 10,9 45,9 ±±±± 9,9 

Összes 549 12,6 ±±±± 3,3 50,6 ±±±± 25,1 39,7 ±±±± 17,1 43,8 ±±±± 9,9 

 

 

XVIII. táblázat    

A fogászati félelem skálák, és a  szorongás skálák   

Pearson korreláció értékei (∗∗∗∗∗∗∗∗  = p ≤≤≤≤ 0,01; n = 549)  

      DAS      DFS    STAI-S   STAI-T 

DAS     1,00    

DFS     0,70**     1,00   

STAI-S     0,35**     0,28**     1,00  

STAI-T     0,37**     0,35**     0,56**     1,00 
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XIX. táblázat  

A vizsgált alanyok fogászati félelem és szorongás értékei életkor szerint  

(átlag és szórás; n = 549) 

Életkor (év) (n) DAS DFS STAI-S STAI-T 

12 92 10,4 ±±±± 3,3 45,2 ±±±± 15,5 33,0 ±±±± 10,2 37,0 ±±±± 8,4 

13 47 11,6 ±±±± 3,4 47,4 ±±±± 17,1 32,8 ±±±± 9,2 40,3 ±±±± 10,0 

14 31 11,3 ±±±± 2,7 47,6 ±±±± 14,6 35,4 ±±±± 9,3 40,2 ±±±± 9,4 

15 110 13,0 ±±±± 2,7 53,9 ±±±± 13,9 42,6 ±±±± 9,8 45,2 ±±±± 8,1 

16 112 14,2 ±±±± 2,8 54,0 ±±±± 15,5 42,2 ±±±± 9,0 47,2 ±±±± 9,7 

17 94 12,9 ±±±± 3,2 49,8 ±±±± 15,6 43,5 ±±±± 10,4 45,8 ±±±± 9,6 

18 57 13,2 ±±±± 3,3 52,0 ±±±± 14,5 41,7 ±±±± 10,1 46,8 ±±±± 9,7 

19 6 12,2 ±±±± 4,6 50,8 ±±±± 14,6 40,0 ±±±± 7,3 45,7 ±±±± 7,3 

Összes 549 12,6 ±±±± 3,3 50,6 ±±±± 25,1 39,7 ±±±± 17,1 43,8 ±±±± 9,9 

 

 

 

4. ábra
A mérıskálák értéknövekedése 12 éves kor 

után (n = 549)
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XX. táblázat    

A DFS-kérdıív egyes részkérdéseire adott válaszok értéke 

(átlag és szórás; n = 549) 

A fogászat elkerülése 

1. kezelésre bejelentkezni képtelen 1,9 ±±±± 1,2 

2. kezelésre elmenni képtelen 1,3 ±±±± 0,8 

Vegetatív idegrendszeri aktivitás kezelés alatt 

3. izomfeszítés 2,5 ±±±± 1,1 

4. szapora légzés 1,8 ±±±± 1,0 

5. izzadás 2,1 ±±±± 1,1 

6. émelygés, hányinger 1,6 ±±±± 0,9 

7. gyorsabb szívverés 2,4 ±±±± 1,1 

Szituációs és stimulus okozta félelmek 

8. idıpontot kér 1,9 ±±±± 1,0 

9. közeledik a rendelı felé 2,5 ±±±± 1,2 

10. váróban ül 2,8 ±±±± 1,2 

11. fogorvosi székben ül 3,1 ±±±± 1,3 

12. érzi a rendelı szagát 2,6 ±±±± 1,3 

13. meglátja a fogorvost 2,9 ±±±± 1,3 

14. meglátja az injekciós tőt 3,6 ±±±± 1,3 

15. érzi hogy injekciót kap 3,3 ±±±± 1,4 

16. meglátja a fúrót 3,2 ±±±± 1,3 

17. meghallja a fúrót 3,0 ±±±± 1,3 

18. érzi a fúró okozta rezgést 2,9 ±±±± 1,3 

19. fogkıeltávolítás 2,4 ±±±± 1,1 

20. általában mennyire fél a fogászattól 2,7 ±±±± 1,2 
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XXI. táblázat    

A DBS-kérdıív összértéke, és az egyes részkérdésekre  

adott válaszok értéke (átlag és szórás; n = 203) 

A fogorvosok: 

1. nem szeretik a kéréseket  3,0 ±±±± 1,2 

2. siettetnek 3,8 ±±±± 1,1 

3. nem magyarázzák el a dolgokat 3,0 ±±±± 1,5 

4. nem figyelnek arra amit mondok 2,9 ±±±± 1,5 

5. azt csinálnak amit akarnak 2,5 ±±±± 1,5 

6. bőntudatot ébresztenek 3,5 ±±±± 1,4 

7. nem biztos hogy elmondják, milyen  

    kezelés kell 

2,9 ±±±± 1,3 

8. nevetségessé tesznek 2,6 ±±±± 1,5 

9. nem veszik komolyan a félelmeimet 3,2 ±±±± 1,5 

10. megaláznak a félelmeim miatt 2,3 ±±±± 1,4 

11. nem biztos, hogy elég jól képzettek 3,3 ±±±± 1,5 

12. nem állítják le a kezelést, ha az fáj 3,2 ±±±± 1,6 

13. félek tılük pihenıt kérni 3,3 ±±±± 1,6 

14. nem szeretek kérdezni tılük 2,9 ±±±± 1,6 

15. ha rá gondolok a kezelésre, inkább 

      nem is megyek 

2,6 ±±±± 1,6 

Összesített érték átlag 44,9 ±±±± 10,2 
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4.7. Általános iskolások fogászati félelme háttér tényezıinek vizsgálata 

 

A fogakkal kapcsolatos szövegek legfontosabb tartalom alapján kialakított csoportjait, 

és a csoportba tartozó alanyok számát, nemi megoszlását és átlagéletkorát foglalja össze 

a XXII. táblázat. Mint látható, a legfiatalabbak fıként a tejfogak elvesztésérıl írnak. 

Kicsit idısebb korban a probléma mentes fogászati kezelések, és a fogak szerepe és 

tisztítása a fı téma. A még idısebbeknél a fogak sérülése, illetve a fogakkal kapcsolatos 

történetek dominálnak, míg a legidısebb korosztály vagy nem válaszol, vagy 

megrázkódtatást okozó fogászati kezelésrıl ír. Bár néhány alcsoport kis esetszámú így 

az egyes alcsoportok szerzıinek átlagéletkora közötti különbség nem állapítható meg 

egyértelmően, az a tendencia mégis leolvasható az adatokból, hogy az életkor 

befolyásolni látszik a témaválasztást. 

 

A XXIII. táblázatban az egyes csoportok fogászati félelem és szorongás értékei 

láthatók. A legmagasabb fogászati félelem értéket (DAS, DFS) a megrázkódtatást okozó 

fogászati kezelésrıl író csoport mutatja, a legalacsonyabb fogászati félelem szintő 

csoport pedig a fogakkal kapcsolatos történeteket író csoport. Az említett két csoport 

között a különbség mind a DAS mind a DFS esetében matematikai értelemben is 

szignifikáns (p ≤ 0,05; t-próba). Szintén szignifikáns különbséget látunk mindkét skála 

(DAS, DFS) esetében a megrázkódtatást okozó fogászati kezelésrıl írók és a nem 

válaszolók között (p ≤ 0,05; t-próba). A matematikai szignifikanciának azonban 

ezekben az esetekben csak jelzés értéke van az egyes alcsoportok kis esetszáma miatt.    

 

A megrázkódtatást okozó kezelésrıl beszámoló csoporton belül négy kiváltó tényezıt 

lehetett felismerni, melyek a XXIV. táblázatban láthatók. A leggyakoribb közülük a 

félelem, ezt követi a fájdalom, majd a durva orvosi viselkedés és az elhibázott 

beavatkozás következik, de ez utóbbi kettı "nevesítése" lényegesen ritkább. A sorrend 

azonban csak tájékoztató jellegő az egyes alcsoportok kis esetszáma miatt.   

 

A XXV. táblázatban a problémamentes és a megrázkódtatást okozó tejfog elvesztéssel 

kapcsolatos írások jellemzıi együtt láthatók. Megfigyelhetı, hogy sokkal több írás szól 

problémamentes esetekrıl, és ezekben a fogorvosi beavatkozások illetve az apa által 
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elvégzett foghúzás aránya lényegesen kisebb. További jellemzıje ennek a csoportnak, 

hogy minden harmadik gyermek beszámol arról, hogy fogait a család értékes emlékként 

ırzi, míg ez utóbbi a traumát szenvedett gyermekeknél egyetlen esetben sem fordult elı. 

Az adatok azonban csak tájékoztató jellegőek az egyes alcsoportok kis esetszáma miatt.  

 

A fogak szerepével és tisztításával kapcsolatos csoportba csak olyan írások kerültek, 

ahol a gyermek a fogak valamely funkciójáról ír. Érdekes, hogy minden írás kivétel 

nélkül csak egy funkciót említ. A megnevezett funkciókkal kapcsolatos adatokat a 

XXVI. táblázat mutatja. A leggyakrabban említett funkció esztétikai jellegő, ezt követi 

a rágás, majd a beszéd. A 28 fıs csoporton belül 17 fı a funkció védelmében említi a 

fogak tisztítását is. Érdekes, hogy azok a gyermekek, akik az esztétikai funkcióról írtak, 

mindig említették a szájhigiénét is ennek védelmében, míg a rágófunkció esetén ez csak 

az esetek valamivel több mint egyharmadában, a beszédfunkció esetén pedig egy 

esetben sem történt meg.  

 

A fogakkal kapcsolatos történetek jellemzıit a XXVII. táblázat mutatja. Meglepı 

módon a leírások kétharmada vagy groteszk történet, vagy a fogakkal kapcsolatos 

mágikus történést, vagy kifejezetten meseszerő történetet tartalmaz. A maradék 

egyharmad (az "egyéb történetek") a fogakkal kapcsolatos valós, de jobbára jellegtelen 

történésekrıl szól. A megoszlás azonban itt is csak tájékoztató jellegő az egyes 

alcsoportok kis esetszáma miatt.  
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XXII. táblázat  

Fogakkal kapcsolatos spontán asszociációk tartalmi csoportjai, 

és az adott csoportba tartozó alanyok fontosabb adatai (n = 139) 

Csoport fiú 

(n) 

lány 

(n) 

összes 

(n) 

életkor 

(év) 

Problémamentes 

tejfog-elvesztés 

10 11 21 9,5 ±±±± 1,5 

Megrázkódtatást okozó 

tejfog-elvesztés 

4 4 8 9,6 ±±±± 2,1 

Problémamentes 

fogászati kezelés 

4 5 9 10,0 ±±±± 1,9 

Fogak szerepe és  

tisztítása 

11 17 28 11,2 ±±±± 1,6 

Fogfraktúra sérülés  

következtében 

3 3 6 12,7 ±±±± 1,6 

Fogakkal kapcsolatos 

történetek 

8 4 12 12,7 ±±±± 1,2 

Megrázkódtatást okozó 

fogászati kezelés 

4 9 13 13,6 ±±±± 1,6 

Nem válaszolt 23 19 42 13,2 ±±±± 1,2 

Összes 67 72 139 11,8 ±±±± 2,2 
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XXIII. táblázat  

A vizsgált alanyok fogászati félelem és szorongás értékei csoportonkénti bontásban 

(átlag és szórás, n = 139) 

Csoport (n) DAS DFS STAI-S STAI-T 

Problémamentes 

tejfog-elvesztés 

21 10,0 ±±±± 4,6 38,6 ±±±± 17,5 33,6 ±±±± 7,7 35,6 ±±±± 7,8 

Megrázkódtatást okozó 

tejfog-elvesztés 

8 11,8 ±±±± 4,1 40,5 ±±±± 19,9 40,5 ±±±± 7,8 39,5 ±±±± 9,0 

Problémamentes 

fogászati kezelés 

9 10,2 ±±±± 2,9 39,0 ±±±± 8,9 37,7 ±±±± 13,7 38,8 ±±±± 4,8 

Fogak szerepe és  

tisztítása 

28 12,0 ±±±± 3,4 43,7 ±±±± 13,8 32,9 ±±±± 10,6 40,6 ±±±± 9,9 

Fogfraktúra sérülés  

következtében 

6 9,7 ±±±± 3,0 37,7 ±±±± 10,6 32,2 ±±±± 10,7 38,2 ±±±± 9,1 

Fogakkal kapcsolatos 

történetek 

12 8,4 ±±±± 3,6 33,4 ±±±± 15,3 34,1 ±±±± 12,1 32,6 ±±±± 9,9 

Megrázkódtatást okozó 

fogászati kezelés 

13 12,4 ±±±± 3,4 51,1 ±±±± 17,8 46,8 ±±±± 11,4 46,3 ±±±± 12,0 

Nem válaszolt 42 10,3 ±±±± 3,3 38,2 ±±±± 12,6 36,8 ±±±± 9,7 38,7 ±±±± 9,5 

Összes 139 10,7 ±±±± 3,7 40,4 ±±±± 15,3 36,3 ±±±± 11,1 38,8 ±±±± 10,0 

 

 

 XXIV. táblázat  

A megrázkódtatást okozó kezelések fı jellemzıi (n = 13) 

Megnevezett ok elıfordulási gyakoriság 

(n)                  (%) 

Erıs félelem váltotta ki 7 53,8 

Erıs fájdalom váltotta ki 4 30,8 

Durva orvosi viselkedés okozta 1 7,7 

Elhibázott beavatkozás okozta 1 7,7 
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XXV. táblázat  

A problémamentes és a megrázkódtatást okozó tejfog-elvesztés 

 néhány jellemzıje (n = 29) 

Problémamentes  

tejfog-elvesztés (n = 21)                           (n)                 (%) 

Spontán kihullott 11 52,4 

A gyermek önmaga távolította el 2 9,5 

Fogorvos távolította el 3 14,3 

Az apa távolította el 1 4,8 

Az anya távolította el 2 14,3 

A testvér távolította el 1 4,8 

A tejfogat eltették emlékbe 7 33,3 

Megrázkódtatást okozó  

tejfog-elvesztés (n = 8)                              (n)                 (%) 

Spontán kihullott 0 0,0 

A gyermek önmaga távolította el 1 12,5 

Fogorvos távolította el 5 62,5 

Az apa távolította el 2 25,0 

Az anya távolította el 0 0,0 

A testvér távolította el 0 0,0 

A tejfogat eltették emlékbe 0 0,0 
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XXVI. táblázat  

A fogak szerepével és tisztításával kapcsolatos 

írások  jellemzıi (n = 28) 

 elıfordulási gyakoriság 

(n)                  (%) 

Esztétikai funkció 13 46,4 

Rágófunkció 11 39,3 

Beszédfunkció 4 14,3 

Szájhigiénét említi 17 60,7 

- esztétikai funkció védelmében 13 46,4 

- rágó funkció védelmében 4 14,3 

- beszédfunkció védelmében 0 0,0 

 

 

 

XXVII. táblázat  

A fogakkal kapcsolatos történetek  jellemzıi 

(n = 10) 

 elıfordulási gyakoriság 

(n)               (%) 

Groteszk történet 4 33,3 

Mágikus történet 2 16,7 

Mese 2 16,7 

Egyéb történet 4 33,3 
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4.8. Középiskolások fogászati félelme háttér tényezıinek vizsgálata  

 

A fogakkal kapcsolatos szövegek csoportjait, és a csoportba tartozó alanyok adatait 

foglalja össze a XXVIII. táblázat. A tartalmi kategóriák megfelelnek a korábbi (8 - 15 

éves általános iskolásokon végzett) mérésben kialakított kategóriáknak (lásd a 4.7. 

alfejezetben!). Azonban fontos észrevenni, hogy két korábbi kategória (a 

"megrázkódtatást okozó tejfog-elveszés" és a "fogfraktúra sérülés következtében")  a 

jelen mérésben vizsgált 14 - 18 éves korosztálynál már nem jelenik meg, és jórészt 

"eltőnt" a csoportok közötti életkor szerinti differencia is.  

 

A XXIX. táblázatban az egyes csoportok fogászati félelem és szorongás értékei 

láthatók. A legmagasabb fogászati félelem értéket (DAS, DFS) ebben a mérésben is a 

megrázkódtatást okozó fogászati kezelésrıl író csoport mutatja. A szóban forgó csoport 

DAS és DFS értékei matematikai értelemben is szignifikánsan magasabbak a probléma 

mentes fogászati kezelésrıl írók, a nem válaszolók, illetve a fogakkal kapcsolatos 

történetet írók csoportjaihoz képest (p ≤ 0,05; t-próba). 

 

A megrázkódtatást okozó kezelésrıl beszámoló csoporton belül ebben a mérésben is 

négy kiváltó tényezıt lehetett felismerni, melyek a XXX. táblázatban láthatók. A 

leggyakoribb közülük továbbra is a félelem, ezt azonban ezúttal az elhibázott 

beavatkozások követik (melyek a korábbi mérésben alig jelentek meg). Ezután 

következik a fájdalom, majd a durva orvosi viselkedés. Ez utóbbi számaránya is 

jelentısen megnıtt a korábbi általános iskolás méréshez képest (Fábián G. és mtsai. 

2004; lásd XXIV. táblázat). Az alcsoportok esetszáma azonban kicsi, így a gyakorisági 

sorrend csak tájékoztató jellegő.   

 

A XXXI. táblázatban a problémamentes tejfog elvesztéssel kapcsolatos írások jellemzıi 

láthatók. Érdekes megfigyelni, hogy az alanyok a korábbi mérésben szereplı "probléma 

mentes tejfog elvesztés" csoporthoz képest (Fábián G. és mtsai. 2004; lásd XXV. 

táblázat) nagyobb arányban számolnak be fogorvosi beavatkozásról, valamint 

"megszőnt" az anya által elvégzett foghúzások említése, és jelentısen csökkent az 

emlékbe eltett tejfogak aránya is. Mégis, a tejfogakkal kapcsolatos emlék összességében 
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pozitív élményként jelenik meg az alanyoknál. A kis esetszám miatt azonban az adatok 

csak tájékoztató jellegőek.  

 

A XXXII. táblázatban a fogak szerepével és tisztításával kapcsolatos csoport adatai 

láthatók. Ebben a csoportban is jelentıs átrendezıdés látszik a korábbi általános iskolás 

adatokhoz képest (lásd 4.7. alfejezet!). Ezúttal már megjelennek olyan írások ahol a 

fogaknak többféle funkciója egyszerre szerepel, és jelentıs százalékban megjelennek 

olyan írások, amelyekben a szájhigiéne önmagában (és nem egy konkrét funkció 

védelmében) jelenik meg. Az esetszám azonban kicsi, így az adatok csak tájékoztató 

jellegőek. 

 

A fogakkal kapcsolatos történetek jellemzıit a XXXIII. táblázat mutatja. Érdekes, hogy 

az általános iskolásokat érintı méréshez képest (lásd 4.7. alfejezet!) a "történetek" 

száma közel duplájára nıtt. A történetek jellegét tekintve ebben a mérésben a "groteszk" 

tartalmak aránya emelkedett, a "mágikus" tartalmak aránya csökkent. Az esetszám 

alacsony volta miatt azonban a megoszlás ezúttal is csak tájékoztató jellegő.   
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XXVIII. táblázat  

Fogakkal kapcsolatos spontán asszociációk tartalmi csoportjai, 

a csoportokba tartozó alanyok demográfiai adatai (n = 139) 

Csoport fiú 

(n) 

lány 

(n) 

összes 

(n) 

életkor 

(év) 

Problémamentes 

tejfog-elvesztés 

3 5 8 15,5 ±±±± 1,0 

Problémamentes 

fogászati kezelés 

3 11 14 16,5 ±±±± 1,0 

Fogak szerepe és  

tisztítása 

3 7 10 16,3 ±±±± 0,9 

Fogakkal kapcsolatos 

történetek 

12 11 23 16,0 ±±±± 1,2 

Megrázkódtatást okozó 

fogászati kezelés 

9 20 29 16,0 ±±±± 1,1 

Nem válaszolt 19 36 55 16,3 ±±±± 1,0 

Összes 49 90 139 16,1 ±±±± 1,1 
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XXIX. táblázat  

A vizsgált alanyok fogászati félelem és szorongás értékei csoportonkénti bontásban 

(átlag és szórás; n = 139) 

Csoport (n) DAS DFS STAI-S STAI-T 

Problémamentes 

tejfog-elvesztés 

8 11,3 ±±±± 3,3 36,3 ±±±± 13,0 37,1 ±±±± 8,1 39,8 ±±±± 9,2 

Problémamentes 

fogászati kezelés 

14 9,8 ±±±± 2,9 34,8 ±±±± 11,0 40,1 ±±±± 11,5 45,6 ±±±± 9,1 

Fogak szerepe és  

tisztítása 

10 11,7 ±±±± 3,4 45,9 ±±±± 18,3 40,3 ±±±± 5,8 41,4 ±±±± 9,7 

Fogakkal kapcsolatos 

történetek 

23 10,0 ±±±± 3,7 38,4 ±±±± 13,9 40,0 ±±±± 12,3 41,7 ±±±± 10,3 

Megrázkódtatást okozó 

fogászati kezelés 

29 12,3 ±±±± 3,4 48,3 ±±±± 17,5 43,7 ±±±± 10,9 45,0 ±±±± 11,2 

Nem válaszolt 55 10,4 ±±±± 3,4 38,8 ±±±± 15,0 37,5 ±±±± 10,2 38,9 ±±±± 8,6 

Összes 139 10,8 ±±±± 3,5 40,6 ±±±± 15,9 39,6 ±±±± 10,7 41,5 ±±±± 10,0 

 

 

 XXX. táblázat  

A megrázkódtatást okozó kezelések fı jellemzıi (n = 29)  

Megnevezett ok elıfordulási gyakoriság 

(n)                  (%) 

Erıs félelem váltotta ki 9 31,0 

Elhibázott beavatkozás okozta 9 31,0 

Erıs fájdalom váltotta ki 6 20,7 

Durva orvosi viselkedés okozta 5 17,2 
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XXXI. táblázat  

A problémamentes tejfog-elvesztés néhány jellemzıje (n = 8) 

Problémamentes  

tejfog-elvesztés                                          (n)                 (%) 

Spontán kihullott 4 50,0 

Fogorvos távolította el 2 25,0 

A gyermek önmaga távolította el 1 12,5 

A testvér távolította el 1 12,5 

Az apa távolította el 0 -- 

Az anya távolította el 0 -- 

A tejfogat eltették emlékbe 1 12,5 

 

 

 

XXXII. táblázat  

A fogak szerepével és tisztításával kapcsolatos 

írások  jellemzıi (n = 10) 

 elıfordulási gyakoriság 

(n)                  (%) 

Esztétikai funkció önmagában 3 30,0 

Rágófunkció önmagában 1 10,0 

Rágó- és beszédfunkció együtt 1 10,0 

Rágó- és esztétikai funkció együtt 1 10,0 

Szájhigiénét önmagában említi 4 40,0 

Szájhigiéne + esztétikai funkció együtt 2 20,0 
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XXXIII. táblázat  

A fogakkal kapcsolatos történetek  jellemzıi 

(n = 23) 

 elıfordulási gyakoriság 

(n)               (%) 

Groteszk történet 10 43,5 

Mese 5 21,7 

Mágikus történet 1 4,3 

Egyéb történet 7 30,4 

 

 

 

4.9. A Háttér Skálával kapcsolatos mérések 

 

A Háttér Skála belsı kohézióját megvizsgálva azt látjuk, hogy az  érték viszonylag 

magas, mivel a skála Chronbach-alfa értéke 0,81-nek adódik. (Meg kell azonban 

jegyezni, hogy a Háttér Skála esetén Chronbach-alfa érték csak akkor számolható, ha a 

skála minden részkérdésére érkezett válasz). Ez esetleg arra utalhat, hogy a környezet 

félelmének megítélésében az alany a környezetében élık közötti különbségeket kissé 

"összemossa".  

 

A XXXIV. táblázat adataiból azt is láthatjuk, hogy a lányok értéke valamivel magasabb 

mint a fiúké. A nemek közötti különbség matematikai értelemben is szignifikáns (t-

próba, p ≤ 0,05). Ugyanakkor - úgy tőnik - nincs szignifikáns összefüggés az életkor és 

a skála érték alakulása között (egyirányú ANOVA, p ≤ 0,05). 

 

A XXXV. táblázatból az is látható, hogy a háttér skála és a fogászati félelem skálák 

közötti korreláció értéke meglepıen alacsony ami arra utal, hogy a környezet fogászati 

félelmérıl a gyermekben kialakult kép és a gyermek saját fogászati félelem szintje 

közötti összefüggés nem lineáris. Ugyanakkor egyirányú ANOVA analízissel azt 

kapjuk, hogy a Háttér Skála faktorként hat mind a DAS (p ≤ 0.01), mind a DFS skálára 
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(p ≤ 0.05), sıt az állapoti szorongást mérı STAI-S skálára is (p ≤ 0.05). Az összefüggés 

fordítva is igaz: függı változóként véve a Háttér Skálát, hat rá a DAS (p ≤ 0.01), a DFS 

(p ≤ 0.01), és az alkati szorongást mérı  STAI-T (p ≤ 0.05) skála is. 

 

 

 

XXXIV. táblázat 

A Háttér Skála értéke nem és kor szerint bontva 

(átlag és szórás, n = 277) 

 n Háttér 

Nem 

ffi 114 2,3 ±±±± 0,9 

nı 163 2,5 ±±±± 0,8 

Kor (év) 

8 10 1,9 ±±±± 0,9 

9 18 2,4 ±±±± 1,0 

10 16 1,8 ±±±± 0,5 

11 16 2,1 ±±±± 0,9 

12 17 2,2 ±±±± 0,8 

13 19 2,3 ±±±± 1,0 

14 39 2,4 ±±±± 0,8 

15 47 2,5 ±±±± 0,8 

16 38 2,5 ±±±± 0,8 

17 42 2,7 ±±±± 0,9 

18 15 2,4 ±±±± 0,8 

Összes 277 2,4 ±±±± 0,9 
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XXXV. táblázat    

A Háttér Skála Pearson korrelációi a fogászati félelem  

és a szorongás skálákkal (∗∗∗∗∗∗∗∗ = p ≤≤≤≤ 0.01; n = 277) 

 DAS   DFS STAI-S STAI-T 

Háttér Skála  0,36**  0,37**  0,26**  0,20** 

 

 

 

4.10. Általános iskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése  

 

A XXXVI. táblázatban az elemzett szövegek átlagos hossza (összes szavak száma) 

látható. A legrövidebbek a "megrázkódtatást okozó fogászati kezelés" csoportba tartozó 

szövegek, ezek szignifikánsan eltérnek a két leghosszabb szövegcsoporttól a 

"fogfraktúra sérülés következtében" illetve a "fogakkal kapcsolatos történetek" 

csoporttól (p ≤ 0,05; t-próba). Bár az alcsoportok kis esetszáma miatt a szignifikancia 

érték csak jelzés értékő, mégis a különbség azért lehet érdekes, mert a "megrázkódtatást 

okozó fogászati kezelés" csoport fogászati félelem értékét korábbi mérésünkben (lásd 

4.7. alfejezet!) kifejezetten magasnak, míg a másik két csoportét kifejezetten 

alacsonynak találtuk. Ez arra utalhat, hogy a fogászati félelem és a szöveghossz esetleg 

összefügg. Ennek ugyanakkor némileg ellene mond, hogy a "fogfraktúra sérülés 

következtében" csoport és a közepes félelem szintő "problémamentes tejfog elvesztés" 

csoport között is szignifikáns különbség van (p ≤ 0,05; t-próba). A szignifikancia 

azonban csak jelzés értékő, mivel az esetszám kicsi. 

 

A XXXVII. táblázat az elemzett szövegek átlagos hosszát (összes szavak számát) 

nemek szerinti bontásban mutatja. Mint látható, a fiúk szignifikánsan rövidebb 

történeteket írtak mint a lányok (p ≤ 0,05; t-próba). 

 

A XXXVIII. táblázatban a tartalmas jelentéső szótári szavak (tartalmas jelentéső 

lexémák; "szókincs") szófaj szerinti megoszlását  látjuk csoportok szerint. Ebben a 

mérésben összesen két csoport, a - korábbi mérésünk szerint (lásd 4.7. alfejezet!) - 

alacsony fogászati félelem szintő "fogfraktúra sérülés következtében" és magas 



 87 

fogászati félelem szintő "megrázkódtatást okozó fogászati kezelés" között találunk a 

szófaji megoszlás szempontjából szignifikáns különbséget (p ≤ 0,05; 

homogenitásvizsgálat). Bár az alcsoportok kis esetszáma miatt a szignifikancia itt is 

csak jelzés értékő, ez a különbség szöveghosszhoz hasonlóan a fogászati félelem 

lehetséges befolyásoló szerepét veti fel a tartalmas jelentéső szavak szófaji megoszlása 

vonatkozásában is. Érdemes még megfigyelni, hogy a csoportok között a "fogakkal 

kapcsolatos történetek" csoportot általános iskolásoknál még nem jellemzi a fınév 

preferencia, (holott egyébként a minta egészére ez eléggé jellemzı).  

 

A XXXIX. táblázatban a tartalmas jelentéső szótári szavak (tartalmas jelentéső 

lexémák; "szókincs") szófaj szerinti megoszlását  látjuk nemek szerint. A két nem 

között nincs szignifikáns különbség (homogenitás vizsgálat).  

 

A XL. táblázatban a szófajok összes elıfordulása (szóelıfordulás; "szóhasználat") 

látható csoportonkénti bontásban. A csoportok között nem találunk szignifikáns 

különbséget (homogenitás vizsgálat).  

 

A XLI. táblázatban a szófajok összes elıfordulása (szóelıfordulás; "szóhasználat") 

látható nemek szerint. A két nem között nincs szignifikáns különbség (homogenitás 

vizsgálat). 

 

A XLII. táblázat a leggyakrabban használt szavakat mutatja be gyakorisági sorrendben. 

A "fog" szó minden csoportban, a "fogorvos" majdnem minden csoportban szerepel. A 

"fájni" és a "félni" szó három csoportban szerepel, mindig együtt. Érdekes azt is 

megfigyelni, hogy az "anya" a "probléma mentes tejfog elvesztés", míg az "apa" a 

"megrázkódtatást okozó tejfog elvesztés" csoportban szerepel.   

 

A XLIII. táblázatban a leggyakrabban elıforduló szavakat nemek szerinti bontásban 

látjuk. A "fog" szó ebben a bontásban is a leggyakoribb, és nagyon gyakori a "fogorvos" 

szó is. Érdekes hogy az "anya" a fiúknál és a teljes mintában is gyakori szó, annak 

ellenére, hogy az elıbbi csoportonkénti bontásban csak egy helyen szerepelt. Az "apa" 

szó ebben a bontásban nem jelenik meg. Említést érdemel az is, hogy a "fájni" szó a 
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fiúknál, a lányoknál és a teljes mintában is gyakori szónak számít, a "félni" azonban a 

lányoknál nem jelenik meg.   

 

 

XXXVI. táblázat 

Az elemzett szövegek hossza csoportonként 

(átlag és szórás; n = 97)  

Csoport (n) Szószám 

Problémamentes 

tejfog-elvesztés 

21 31,19 ±±±± 11,27 

Megrázkódtatást okozó 

tejfog-elvesztés 

8 34,13 ±±±± 15,58 

Problémamentes 

fogászati kezelés 

9 30,22 ±±±± 19,20 

Fogak szerepe és  

tisztítása 

28 33,64 ±±±± 14,03 

Fogfraktúra sérülés 

következtében 

6 44,83 ±±±± 14,42 

Fogakkal kapcsolatos 

történetek 

12 41,42 ±±±± 31,33 

Megrázkódtatást okozó 

fogászati kezelés 

13 28,38 ±±±± 14,4 

Teljes minta 97 33,78 ±±±± 17,97 
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XXXVII. táblázat 

Az elemzett szövegek hossza csoportonként  

(átlag és szórás; n = 97) 

Csoport (n) Szószám 

Fiú 44 29,05 ±±±± 18,90  

Lány 53 37,72 ±±±± 16,13  

Összes 97 33,78 ±±±± 17,97 

 

XXXVIII. táblázat 

A tartalmas jelentéső szótári szavak ("szókincs") szófaj szerinti  

megoszlása a csoportokban (% érték; n = 97) 

Csoport Ige és fınévi 

igenév 

Fınév Melléknév  és 

melléknévi 

igenév 

Problémamentes 

tejfog-elvesztés 

41,0 50,0 9,0 

Megrázkódtatást okozó 

tejfog-elvesztés 

41,7 43,3 15,0 

Problémamentes 

fogászati kezelés 

39,4 43,7 16,9 

Fogak szerepe és  

tisztítása 

36,3 45,3 18,4 

Fogfraktúra sérülés 

következtében 

29,2 54,1 16,7 

Fogakkal kapcsolatos 

történetek 

44,7 39,2 16,1 

Megrázkódtatást okozó 

fogászati kezelés 

48,8 35,7 15,5 

Összes (csoportátlagok 

súlyozott átlaga) 

40,3 44,5 15,2 
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XXXIX. táblázat 

A tartalmas jelentéső szótári szavak ("szókincs") szófaj szerinti  

megoszlása nemek szerint 

 (% érték; n = 97)  

Csoport Ige és fınévi 

igenév 

Fınév Melléknév  és 

melléknévi igenév 

Fiú 36,4 47,9 15,7 

Lány 38,9 43,1 18,0 

Összes (súlyozott átlag) 37,7 45,3 17,0 

 

XL. táblázat 

Az összes szó (szóelıfordulás) szófaj szerinti megoszlása a csoportokban  

(% érték; n = 97) 

Csoport Ige és fınévi 

igenév 

Fınév Melléknév  és 

mn-i igenév 

Egyéb szófaj 

Problémamentes 

tejfog-elvesztés 

22,8 25,3 2,4 49,5 

Megrázkódtatást okozó 

tejfog-elvesztés 

23,7 19,3 5,5 51,5 

Problémamentes 

fogászati kezelés 

23,2 23,9 5,1 47,8 

Fogak szerepe és  

tisztítása 

20,7 22,9 9,8 46,6 

Fogfraktúra sérülés 

következtében 

19,9 26,8 7,7 45,6 

Fogakkal kapcsolatos 

történetek 

23,9 22,3 6,2 47,6 

Megrázkódtatást okozó 

fogászati kezelés 

23,7 17,7 4,6 54,0 

Összes 22,4 22,7 6,1 48,8 
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XLI. táblázat 

Az összes szó (szóelıfordulás) szófaj szerinti megoszlása a csoportokban  

(% érték; n = 97) 

Csoport Ige és fınévi 

igenév 

Fınév Melléknév  és 

mn-i igenév 

Egyéb szófaj 

Fiú 22,8 24,2 6,0 46,9 

Lány 22,0 21,7 6,2 50,2 

Összes 22,4 22,7 6,1 48,8 

 

 

 

XLII. táblázat 

A leggyakrabban elıforduló szavak az egyes csoportokban (n = 97) 

Probléma-

mentes 

tejfog-

elvesztés 

Megrázkód-

tatást okozó 

tejfog-

elvesztés 

Probléma-

mentes 

fogászati 

kezelés 

Fogak 

szerepe 

és  

tisztítása 

Fogfraktúra 

sérülés 

következ-

tében 

Fogakkal  

kapcsolatos 

történetek 

Megrázkódta- 

tást okozó 

fogászati 

kezelés 

fog fog fog fog fog fog fog 

kiesni húzni fogorvos mosni esni  protézis menni 

anya fájni menni rossz menni fogorvos fájni 

menni fogorvos fájni fogorvos kislány húzni félni 

mozogni menni fogszabályozó tudni -- ember fogorvos 

húzni félni csinálni szép -- nıni fúrni 

tejfog apa doktor rágni -- nyúl  csinálni 

fogorvos kéz esni fehér -- rakni -- 

apa rossz félni ápolni -- -- -- 

-- sírni fúrni ember -- -- -- 
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XLIII. táblázat 

A leggyakrabban elıforduló szavak nemek szerint és a teljes mintában 

Fiú 

(n = 44) 

Lány 

(n = 53) 

Teljes minta 

(n = 97) 

fog fog  fog 

menni fogorvos menni 

fogorvos menni fogorvos 

húzni fájni húzni 

esni esni esni 

fájni húzni fájni 

anya mosni rossz 

mozogni rossz mosni 

rossz mondani anya 

félni fúrni félni 

 

 

 

4.11. Középiskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése 

 

A XLIV. táblázatban az elemzett szövegek átlagos hossza (összes szavak száma) 

látható. A leghosszabb szöveget a "fogakkal kapcsolatos történetek" csoportban, míg a 

legrövidebb szövegeket a "problémamentes kezelés csoportban látjuk. Ez utóbbi 

"problémamentes fogászati kezelés" csoport matematikai értelemben is szignifikánsan 

különbözik a "fogak szerepe és tisztítása" (p ≤ 0,05; t-próba), valamint a "fogakkal 

kapcsolatos történetek" (p ≤ 0,01; t-próba) és a "megrázkódtatást okozó kezelés" 

csoporttól (p ≤ 0,01; t-próba). A "fogakkal kapcsolatos történetek" csoport ezen kívül 

szignifikánsan különbözik még a "megrázkódtatást okozó kezelés" csoporttól is (p ≤ 

0,05; t-próba).  

 

A XLV. táblázat az elemzett szövegek átlagos hosszát (összes szavak számát) nemek 

szerinti bontásban mutatja. Mint látható, a fiúk általában rövidebb történeteket írtak 
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mint a lányok, a különbség a két nem között matematikai értelemben is szignifikáns (p 

≤ 0,05; t-próba). 

 

A XLVI. táblázatban a tartalmas jelentéső szótári szavak (tartalmas jelentéső lexémák; 

"szókincs") szófaj szerinti megoszlását  látjuk csoportok szerint. Ebben a mérésben 

összesen két csoport, a "problémamentes tejfog-elvesztés" és a "fogak szerepe és 

tisztítása" között találunk a szófaji megoszlás szempontjából szignifikáns különbséget 

(p ≤ 0,05; homogenitásvizsgálat). Azonban a két alcsoport kis esetszáma miatt a 

szignifikancia ez esetben csak jelzés értékő. Érdemes még megfigyelni, hogy a 

csoportok között a "fogakkal kapcsolatos történetek" csoportot jellemzi leginkább a 

fınév preferencia, (az egész mintára nézve azonban a fınév preferencia ebben a 

bontásban nem jellemzı).  

 

A XLVII. táblázatban a tartalmas jelentéső szótári szavak (tartalmas jelentéső lexémák; 

"szókincs") szófaj szerinti megoszlását  látjuk nemek szerint. A két nemnél látható 

megoszlás nem különbözik szignifikáns mértékben egymástól (homogenitásvizsgálat). 

Ugyanakkor látható, hogy ebben a bontásban már a mintát egészében és csoportonként 

is a fınév preferencia jellemzi.   

 

A XLVIII. táblázatban a szófajok összes elıfordulása (szóelıfordulás; "szóhasználat") 

látható csoportonkénti bontásban. A csoportok között nem találunk szignifikáns 

különbséget (homogenitásvizsgálat). Ugyanakkor érdemes megfigyelni, hogy a 

szóhasználatot a minta egészére számolva fınév preferencia jellemzi. Az is szembetőnı, 

hogy a csoportok között megint a "fogakkal kapcsolatos történetek"-re jellemzı 

leginkább ez a tendencia.  

 

A XLIX. táblázatban a szófajok összes elıfordulása (szóelıfordulás; "szóhasználat") 

látható nemek szerint. A két nemnél látható megoszlás nem különbözik szignifikáns 

mértékben egymástól (homogenitásvizsgálat). A fınév preferencia ebben a bontásban 

már nemcsak az egész mintát, hanem az alcsoportokat is jellemzi.   
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Az L. táblázat a tartalmas jelentéső szótári szavak (tartalmas jelentéső lexémák; 

"szókincs") szám szerinti és százalékos megoszlását mutatja a jelenlegi és a már 

bemutatott (lásd 4.10 alfejezet!) általános iskolásokon végzett vizsgálatunkban. A 

táblázatból jól látszik, hogy a 8 - 15 éves korcsoporton végzett méréshez képest a 

jelenleg vizsgált 14 - 18 éves korosztály szókincse jelentısen bıvült,  és ezzel együtt a 

fınevek preferenciája jelentısen csökkent, de nem szőnt meg.  

 

Az LI. táblázat a szófajok összes elıfordulásának (szóelıfordulás; "szóhasználat") szám 

szerinti és százalékos megoszlását mutatja a jelenlegi és a már bemutatott (lásd 4.10 

alfejezet!) általános iskolásokon végzett vizsgálatunkban. A táblázatból jól látszik, hogy 

a 8 - 15 éves korcsoporton végzett méréshez képest a jelenleg vizsgált 14 - 18 éves 

korosztálynál  a fınevek preferenciája a szóhasználatban lényegében nem változott.    

 

Az LII. táblázat a leggyakrabban használt szavakat mutatja be gyakorisági sorrendben. 

(A szavak számának eltérése abból adódik, hogy a leggyakoribb szavak kijelölésénél azt 

a legnagyobb elıfordulási gyakoriságot tekintettük határértéknek, amelynél az így 

kijelölt szavak száma még nem haladta meg a tizet.)  Látható, hogy a "fog" fınév, 

minden csoportban a leggyakoribb, viszont a "fogorvos" és  a "félelem" ("félni", 

"félelem") ebben a bontásban csak két csoportban, a fájdalom ("fájni") pedig csak egy 

csoportban szerepel, vagyis ezek a szavak a vártnál ritkábbak. Az "anya" szó két 

csoportban fordul elı a leggyakoribb szavak között, míg az "apa" szó egyetlen 

csoportban sem szerepel.  

 

Az LIII. táblázatban a leggyakrabban elıforduló szavakat nemek szerinti bontásban 

látjuk. A "fog" szó ebben a bontásban is a leggyakoribb, és nagyon gyakori a "fogorvos" 

szó is. Érdekes hogy az "anya" a fiúknál és a teljes mintában is gyakori szó, annak 

ellenére, hogy az elıbbi csoportonkénti bontásban csak két helyen szerepelt. Az "apa" 

szó ebben a bontásban nem jelenik meg. Említést érdemel az is, hogy a "félni" szó a 

fiúknál, a lányoknál és a teljes mintában is gyakori szónak számít, a "fájdalom" azonban 

csak a lányoknál jelenik meg.   
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XLIV. táblázat 

Az elemzett szövegek hossza csoportonként  

(átlag és szórás; n = 84)  

Csoport (n) Szószám 

Problémamentes 

tejfog-elvesztés 

8 44,38 ±±±± 49,85 

Problémamentes 

fogászati kezelés 

14 15,86 ±±±± 13,70 

Fogak szerepe és  

tisztítása 

10 38,70 ±±±± 27,76 

Fogakkal kapcsolatos 

történetek 

23 64,26 ±±±± 45,05 

Megrázkódtatást okozó 

fogászati kezelés 

29 41,07 ±±±± 24,53 

Teljes minta 84 43,25 ±±±± 37,06 

 

 

 

XLV. táblázat 

Az elemzett szövegek hossza csoportonként 

(átlag és szórás; n = 84)  

Csoport (n) Szószám 

Fiú 30 32,13 ±±±± 23,14 

Lány 54 49,43 ±±±± 41,61 

Összes 84 43,25 ±±±± 37,06 
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XLVI. táblázat 

A tartalmas jelentéső szótári szavak ("szókincs") szófaj szerinti  

megoszlása a csoportokban (% érték; n = 84) 

Csoport Ige és fınévi 

igenév 

Fınév Melléknév  és 

melléknévi 

igenév 

Problémamentes 

tejfog-elvesztés 

51,06 31,91 17,02 

Problémamentes 

fogászati kezelés 

45,16 32,26 22,58 

Fogak szerepe és  

tisztítása 

33,71 41,57 24,72 

Fogakkal kapcsolatos 

történetek 

34,44 43,71 21,81 

Megrázkódtatást okozó 

fogászati kezelés 

40,07 38,60 21,32 

Összes (csoportátlagok 

súlyozott átlaga) 

39,67 38,65 21,66 

 

 

 

XLVII. táblázat 

A tartalmas jelentéső szótári szavak ("szókincs") szófaj szerinti  

megoszlása nemek szerint (% érték; n = 84)  

Csoport Ige és fınévi 

igenév 

Fınév Melléknév  és 

melléknévi igenév 

Fiú 35,50 42,28 22,22 

Lány 37,00 41,16 21,83 

Összes (súlyozott átlag) 36,46 41,56 21,97 
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XLVIII. táblázat 

Az összes szó (szóelıfordulás) szófaj szerinti megoszlása a csoportokban  

(% érték; n = 84) 

Csoport Ige és fınévi 

igenév 

Fınév Melléknév  és 

mn-i igenév 

Egyéb szófaj 

Problémamentes 

tejfog-elvesztés 

20,85 17,18 4,79 57,18 

Problémamentes 

fogászati kezelés 

17,65 19,46 8,14 54,75 

Fogak szerepe és  

tisztítása 

12,44 19,43 11,40 56,74 

Fogakkal kapcsolatos 

történetek 

17,85 23,87 8,50 49,83 

Megrázkódtatást okozó 

fogászati kezelés 

17,45 19,46 6,12 56,96 

Összes 17,43 21,04 7,63 53,91 

 

 

 

XLIX. táblázat 

Az összes szó (szóelıfordulás) szófaj szerinti megoszlása a csoportokban  

(% érték; n= 84) 

Csoport Ige és fınévi 

igenév 

Fınév Melléknév  és 

mn-i igenév 

Egyéb szófaj 

Fiú 16,29 24,69 9,75 49,27 

Lány 17,84 19,72 6,86 55,58 

Összes 17,43 21,04 7,63 53,91 
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L. táblázat 

A tartalmas jelentéső szótári szavak ("szókincs") szófaj szerinti megoszlása  

középiskolás és az általános iskolás korcsoportban szám szerint és százalékban 

kifejezve (% érték egyenes "//" zárójelben; n = 181) 

Csoport Ige és fınévi 

igenév 

Fınév Melléknév  és 

mn-i igenév 

Összes 

Középiskolás  

(n = 84)                   % 

234 

/34,46/ 

288 

/42,42/ 

157 

/23,12/ 

679 

/100/ 

Általános iskolás 

  (n = 97)                  % 

182 

/35,20/ 

250 

/48,36/ 

85 

/16,44/ 

517 

/100/ 

 

 

 

LI. táblázat 

Az összes szóhasználat (szóelıfordulás) szófaj szerinti megoszlása  

középiskolás és az általános iskolás korcsoportban szám szerint és százalékban 

kifejezve (százalékos érték egyenes "//" zárójelben; n = 181) 

Csoport Ige és fınévi 

igenév 

Fınév Melléknév  és 

mn-i igenév 

Összes 

Középiskolás 

(n = 84)                    % 

633 

/37,81/ 

764 

/45,64/ 

277 

/16,55/ 

1674 

/100/ 

Általános iskolás 

(n = 97)                    % 

721 

/43,30/ 

746 

/44,80/ 

198 

/11,89/ 

1665 

/100/ 
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LII. táblázat 

A leggyakrabban elıforduló szavak az egyes csoportokban (n = 84) 

Probléma-

mentes 

tejfog-

elvesztés 

Probléma-

mentes 

fogászati 

kezelés 

Fogak 

szerepe és  

tisztítása 

Fogakkal 

kapcsolatos 

történetek 

Megrázkódta- 

tást okozó 

fogászati 

kezelés 

fog fog fog fog fog 

hullani húzni mosni tudni fogorvos 

húzni történet szép fogorvos menni 

kezdeni fogszabályozó egészséges ember félni 

mindenki fogszabályozás édesség anya fúrni 

mozogni félelem jó kisfiú kezelés 

szólni kapni kislány menni fájni 

testvér -- fogmosás száj fogászat 

új -- -- történet anya 

mutatni -- -- látni tömni 

 

LIII. táblázat 

A leggyakrabban elıforduló szavak nemek szerint és a teljes mintában 

Fiú 

(n = 30) 

Lány 

(n = 54) 

Teljes minta 

(n = 84)  

fog fog  fog 

fogorvos fogorvos fogorvos 

fogászat menni menni 

ember félelem félelem  

menni tudni húzni 

félelem húzni fájdalom 

száj fájdalom anya 

anya jó rendelı 

húzni -- ember 

történet -- történet 

 



 100 

4.12. A gyermekek fogászati félelme és halál iránti attitődje kapcsolatának vizsgálata 

 

Az alkalmazott skálák - erre a mérésre vonatkozó - Chronbach-alfa értékei az LIV. 

táblázatban láthatók. Az adatok lényegében megegyeznek a korábbi mérések adataival 

(lásd 4.3. és 4.5. alfejezet!).  

 

Az LV. táblázatban a mérıskálák Pearson korrelációi láthatók. A vizsgálat 

mondanivalója szempontjából legfontosabb Lester skála mediánja egyetlen más skálával 

sem mutat szignifikáns Pearson korrelációt, és egyirányú ANOVA analízissel vizsgálva 

sem hat a vizsgált skálákra. Ugyanakkor a Lester skálát függı változóként véve hat rá a 

STAI-S (p ≤ 0.01) és a STAI-T skála (p ≤ 0.05) értéke. A fogászati félelem és a 

szorongás skálák közötti korreláció a korábbi mérésekhez hasonlóan szintén igen 

alacsonynak adódik ebben a mérésben is. Egyirányú ANOVA analízissel vizsgálva 

mégis látszik összefüggés, mivel mind a pillanatnyi (STAI-S) mind az alkati (STAI-T) 

szorongás skála érték faktorként hat mindkét fogászati félelem skálára (p ≤ 0.01 minden 

esetben). Az összefüggés érdekes módon fordítva is igaz, minkét fogászati félelem skála 

faktorként hat mindkét szorongás skálára (DFS → STAI-T: p ≤ 0.05; minden más 

esetben p ≤ 0.01).     

 

Az LVI. táblázatban az alkalmazott skálák értékei láthatók, nem és kor szerinti 

bontásban. A lányok a Lester skála mediánja esetén alacsonyabb, minden más skála 

esetén magasabb értéket mutatnak mint a fiúk. A nemek közötti különbség 

matematikailag is szignifikáns a DAS skála, a STAI-S és a STAI-T skála esetében (p ≤ 

0.05; t-próba). Az életkor növekedésével a legtöbb skála értéke összességében emelkedı 

tendenciát mutat, kivétel ez alól a Lester skála mediánja, amely értéke az életkor 

haladtával csökkenni látszik. Az életkor hatása matematikai értelemben is szignifikáns a 

STAI-S a STAI-T és a Lester skála mediánja esetében (egyirányú ANOVA, p ≤ 0.05).    

 

Az LVII. táblázat a Lester féle attitőd skála egyes tételeivel összefüggı paramétereket 

mutatja. Az egyes tételekkel kapcsolatban látható, hogy a legtöbb tétel kiválasztása 

összefüggésben áll az alanyok korával (jelölık ⇔ nem jelölık; p ≤ 0.05; t-próba). 

Lényegesen ritkábban látunk összefüggést az alany nemével (p ≤ 0.05; Fisher féle 
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egzakt teszt)  és alig néhány esetben van összefüggés az alany szorongás (STAI-S, 

STAI-T) szintjével (jelölık ⇔ nem jelölık; t-próba; p ≤ 0.05). A fogászati vonatkozású 

DAS és DFS skála mindössze 1 tétellel áll szignifikáns összefüggésben (jelölık ⇔ nem 

jelölık; p ≤ 0.05; t-próba), mely tételt az elmúlást maximálisan elutasító attitőd jellemez 

(21. tétel). A tételt jelölık DAS és DFS értéke szignifikánsan magasabb volt mint a 

tételt nem jelölıké (p ≤ 0.05; t-próba). 

 

Az  LVIII. táblázat a fogászati félelem és a halálfélelem direkt kapcsolatát vizsgáló elsı 

kérdésre adott választ befolyásoló paramétereket mutatja. A táblázat adataiból 

leolvashatjuk, hogy az összefüggés meglétét kifejezetten állítja 20 fı (7.22%), míg 257 

fı (92.77%) nem állítja határozottan, hogy van ilyen összefüggés. Az összefüggés 

meglétét állítók fogászati félelem (DAS, DFS) és szorongás (STAI-S, STAI-T) értékei 

szignifikánsan magasabbak (p ≤ 0.01; t-próba) mint az összefüggést nem állítók értékei. 

      

Az LIX. táblázat a fogászati félelem és a halálfélelem direkt kapcsolatát vizsgáló 

második kérdésre adott választ befolyásoló paramétereket mutatja. A táblázat adataiból 

leolvashatjuk, hogy 49 fı (17.69 %) nem állítja kifejezetten egy ilyen összefüggés 

hiányát, míg  228 fı (82.31%) határozottan állítja hogy nincs ilyen jellegő összefüggés. 

Az összefüggést kifejezetten "tagadók" fogászati félelem (DAS, DFS) és szorongás 

(STAI-S, STAI-T) értékei szignifikánsan (p ≤ 0.01; t-próba) alacsonyabbak, mint azoké, 

akik egy ilyen összefüggés hiányát nem állítják határozottan.  

 

A LX. táblázat adatai fogakkal kapcsolatos rajzokban és fogalmazványokban megjelenı 

halállal, elmúlással kapcsolatos tartalmak megjelenési gyakoriságával összefüggésben 

álló paramétereket mutatja. A 277 vizsgált alanyból 257 fı készített rajzot, és ezek 

közül összesen 12 rajz volt pozitív (teljes minta 4.3%-a). Szöveget 181 fı készített, 

ebbıl 29 szöveg volt pozitív (teljes minta 10.5%-a). Összesen 35 alany esetében 

találtunk a múlandósággal kapcsolatos tartalmakat a rajz vagy a fogalmazvány közül 

legalább az egyikben (teljes minta 12.6%-a). A rajzok esetében gyakrabban jelennek 

meg ilyen tartalmak a fiúknál (p ≤ 0.05; Fisher féle egzakt teszt).  A szövegek esetében 

a vizsgált tartalmat megjelenítık átlagéletkora (p ≤ 0.01; t-próba) és állapoti szorongás 

értéke (STAI-S; p ≤ 0.01; t-próba) magasabb. A rajzban vagy szövegben történı 
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megjelenést együtt vizsgálva azt látjuk, hogy a múlandósággal kapcsolatos tartalmakat 

megjelenítı alanyok átlagéletkora nagyobb (p ≤ 0.01; t-próba) mint a tartalmakat nem 

megjelenítı alanyoké.  

 

 

LIV. táblázat    

Az alkalmazott kérdıívek Chronbach-alfa értéke (n = 277) 

Kérdıív DAS   DFS STAI-S STAI-T 

Chronbach-alfa 0,86 0,92 0,89 0,87 

 

 

 

LV. táblázat 

Az alkalmazott skálák Pearson-korrelációi 

(∗∗∗∗ = p ≤≤≤≤ 0.01; ∗∗∗∗∗∗∗∗ = p ≤≤≤≤ 0.01; ns = nem szignifikáns; n = 277) 

 DAS DFS STAI-S STAI-T Lester 

DAS    1.00     

DFS    0.77**    1.00    

STAI-S    0.34**    0.35**    1.00   

STAI-T    0.36**    0.39**    0.66**    1.00  

Lester    0.08 ns    0.07 ns   -0.07 ns   -0.03 ns    1.00         
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LVI. táblázat 

Az alkalmazott skálák értékei nem, és kor szerint bontva  

(A csoportlétszám kerek "()"zárójelben; átlag és szórás;  n = 277)  

Csoport DAS DFS STAI-S STAI-T Lester 

Nem 

ffi  (114) 10.2  ±±±± 3.5 39.2 ±±±± 14.3 36.4 ±±±± 10.4/ 38.6 ±±±± 9.6 6.4 ±±±± 1.3 

nı (163) 11.1 ±±±± 3.7 41.6 ±±±± 16.3 39.2 ±±±± 11.4 41.4 ±±±± 10.2 6.2 ±±±± 1.3 

Kor 

  8  (10) 9.3 ±±±± 6.0 40.8 ±±±± 14.8 38.5 ±±±± 8.0 37.3 ±±±± 8.7 6.8 ±±±± 0.7 

  9  (18) 10.7 ±±±± 3.7 40.2 ±±±± 17.3 34.3 ±±±± 7.7 39.7 ±±±± 1.5 6.6 ±±±± 0.1 

10  (16) 10.8 ±±±± 2.5 39.4 ±±±± 14.9 34.4 ±±±± 12.8 39.9 ±±±± 9.9 7.2 ±±±± 0.9 

11  (16) 11.1 ±±±± 4.6 42.0 ±±±± 15.3 34.0 ±±±± 12.2 37.9 ±±±± 11.4 6.5 ±±±± 1.2 

12  (17) 9.6 ±±±± 3.9 36.2 ±±±± 13.6 30.6 ±±±± 7.5 33.6 ±±±± 7.6 6.7 ±±±± 1.4 

13  (19) 10.9 ±±±± 3.1 38.7 ±±±± 13.4 35.8 ±±±± 10.9 36.5 ±±±± 9.2 6.8 ±±±± 1.5 

14  (39) 10.9 ±±±± 3.7 40.9 ±±±± 16.6 40.3 ±±±± 11.2 40.5 ±±±± 11.3 6.1 ±±±± 1.3 

15  (47) 10.8 ±±±± 4.0 39.9 ±±±± 14.6 38.1 ±±±± 10.7 41.1 ±±±± 10.3 6.0 ±±±± 1.0 

16  (38) 11.4 ±±±± 3.1 42.3 ±±±± 17.3 38.1 ±±±± 10.9 41.9 ±±±± 10.6 6.2 ±±±± 1.1 

17  (42) 10.8 ±±±± 3.6 41.9 ±±±± 17.4 43.0 ±±±± 11.4 41.0 ±±±± 9.3 6.0 ±±±± 1.7 

18  (15) 10.3 ±±±± 2.4 41.3 ±±±± 12.9 41.4 ±±±± 9.5 45.9 ±±±± 9.5 6.5 ±±±± 1.7 

Σ (277) 10.8 ±±±± 3.6 40.6 ±±±± 15.6 38.0 ±±±± 11.0 40.3 ±±±± 10.0 6.3 ±±±± 1.3 
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LVII. táblázat 

A Lester féle attitőd skála egyes tételeivel összefüggést mutató paraméterek  

(A tételt jelölık száma zárójelben ;  ∗∗∗∗ = p ≤≤≤≤0.05; ∗∗∗∗∗∗∗∗ = p≤≤≤≤0.01;  -- = n.s.; n = 277) 

   N°°°° NEM KOR DAS DFS STAI-S STAI-T 

    1  (110) -- -- -- -- -- -- 

    2   (64) -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

    3  (116) ∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

    4   (38) ∗∗∗∗ -- -- -- -- -- 

    5  (164) -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

    6   (47) -- -- -- -- -- -- 

    7  (104) -- ∗∗∗∗ -- -- -- -- 

    8  (129) -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

    9  (152) -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

  10  (190) -- -- -- -- -- -- 

  11  (126) -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

  12  (145) ∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

  13  (129) ∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

  14  (124) -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

  15  (131) -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

  16  (162) -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- ∗∗∗∗ -- 

  17   (36) -- ∗∗∗∗ -- -- ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 

  18  (161) -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

  19   (80)  -- ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

  20  (100) ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- -- -- 

  21   (99) ∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ -- -- 
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LVIII. táblázat 

A fogászati félelem és a halálfélelem összefüggésével kapcsolatos 

 elsı kérdés megítélését befolyásoló paraméterek 

(∗∗∗∗∗∗∗∗ = p ≤≤≤≤ 0.01;  n.s. = nem szignifikáns; n = 277) 

 NEM KOR DAS DFS STAI-S STAI-T Lester 

Állít 

n = 20,  

12 ffi 

8 nı 

14.35 

±±±± 3.1 

13.15 

±±±± 4.1 

57.30 

±±±± 22.0 

45.15 

±±±± 11.48 

47.25 

±±±± 9.2 

6.43 

±±±± 1.0 

Nem állít 

n = 257 

102 ffi 

155 nı 

13.95 

±±±± 2.7 

10.57 

±±±± 3.5 

39.31 

±±±± 14.2 

37.47 

±±±± 10.8 

39.71 

±±±± 9.9 

6.31 

±±±± 1.3 

p ≤≤≤≤  n.s. n.s. ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ n.s. 

 

 

 

LIX. táblázat 

A fogászati félelem és a halálfélelem összefüggésével kapcsolatos 

második kérdés megítélését befolyásoló paraméterek 

(∗∗∗∗∗∗∗∗ = p ≤≤≤≤ 0.01;  n.s. = nem szignifikáns; n = 277) 

   NEM KOR DAS DFS STAI-S STAI-T Lester 

Állít 

n=228 

88 ffi 

140 nı 

18.85 

±±±± 2.8 

10.46 

±±±± 3.5 

38.91 

±±±± 13.5 

37.04 

±±±± 10.77 

39.32 

±±±± 9.7 

6.27 

±±±± 1.3 

Nem állít 

n=49 

26 ffi 

23 nı 

14.57 

±±±± 2.6 

12.14 

±±±± 4.1 

48.51 

±±±± 21.4 

42.61 

±±±± 11.2 

44.57 

±±±± 10.7 

6.50 

±±±± 1.4 

p ≤≤≤≤ ∗∗∗∗ n.s. ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ n.s. 
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LX. táblázat 

Rajzokban és fogalmazványokban megjelenı múlandósággal kapcsolatos tartalmak 

megjelenésével összefüggést mutató mért paraméterek 

(∗∗∗∗ = p ≤≤≤≤ 0.05; ∗∗∗∗∗∗∗∗ = p ≤≤≤≤ 0.01;  -- = nem szignifikáns; n = 35) 

 NEM KOR DAS DFS STAI-S STAI-T Lester 

Rajz       

(n=12) 

∗∗∗∗ -- -- -- -- -- -- 

Írás   

(n=29) 

-- ∗∗∗∗∗∗∗∗ -- -- ∗∗∗∗ -- -- 

Rajz és/vagy írás 

(n=35) 

-- 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

 

4.13. A hipnoterápia hatékonyságának vizsgálata fogászati injekció fóbia kezelésében 

 

A vizsgálat eredményét a LXI. táblázat tartalmazza. Mint a táblázatból leolvasható, a 12 

fogászati injekció fóbiás beteg közül  4 fı szenvedett a fogászati mellett általános 

injekció fóbiában is, 3 fınek volt egyéb fóbiája, és 2 fı pánikzavartól is szenvedett. A 

LXI. táblázatból az is látható, hogy a mérıskálával mért fogászati félelem szint a 

betegeknél közepes és magas értékek között változott (DAS: 12 - 17; átlagban 14.88), 

vagyis az injekció okozta rendszeres rosszullétek ellenére a DAS skála összértéke nem 

minden esetben volt kiugróan magas.  (Mivel a DAS skála magyar verziója a 

vizsgálatok kezdetén még nem készült el, négy betegnél a DAS értéket nem tudtuk 

vizsgálni.) 

 

A LXI. táblázatból az is leolvasható, hogy a betegek injekcióval kapcsolatos félelme a 

terápia során igen nagy arányban csökkent. További fontos adat, hogy a kezelıorvos 

által külsı jelek alapján valószínősített rosszullét (vagy legalább is diszkomfort) 

mindössze egy betegben tudatosult, ami rendkívül kedvezı a beteg további kezelésekre 

történı motivációja szempontjából.  
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LXI. táblázat 

A hipnoterápia hatékonysága 12 fogászati injekció fóbiás beteg  kezelése alapján 

("ált. inj. fób.: általános injekció fóbia; (-) = nincs adat; (+) = van adat; (cs) = 

csökkent; (n) = nıtt; (v) = változatlan; (!, !!, !!!) = rosszullét erıssége) 

Nem ffi ffi ffi nı nı nı nı nı nı nı nı nı 

Kor  36 30 39 56 49 45 52 39 37 48 50 50 

Ált. inj. fób. - - + - + - - + - + - - 

Egyéb fóbia - - - + + - - - - - - + 

Pánikzavar  - - - + + - - - - - - - 

DAS érték - 16 12 16 - 15 17 - - 16 14 13 

Félelem az injekciótól a kezelés elıtt a megelızı kezeléshez képest 

1. ülés v v cs cs v v v v cs v v v 

2. ülés - - - - cs cs cs cs cs cs cs cs 

3. ülés - - - - cs - - v v v - - 

4. ülés - - - - - - - - v cs - - 

Félelem az injekciótól a kezelés után az aznapi kezelés elejéhez képest 

1. ülés cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs 

2. ülés - - - - cs v v cs v cs cs v 

3. ülés - - - - cs - - v v v - - 

4. ülés - - - - - - - - v v - - 

Rosszullét külsı jelei 

1. ülés - - - ! !!! - - - - ! ! - 

2. ülés - - - - !! - - - - - - - 

3. ülés - - - - - - - - - - - - 

4. ülés - - - - - - - - - - - - 

A beteg által érzékelt rosszullét 

1. ülés - - - - ! - - - - - - - 

2. ülés - - - - - - - - - - - - 

3. ülés - - - - - - - - - - - - 

4. ülés - - - - - - - - - - - - 

 



 108 

5.  MEGBESZÉLÉS 

 

 

5.1. A Dental Anxiety Scale hazai bevezetése  

 

A vizsgálat alapján a hazai populáció fogászati félelem szintje magasabbnak tőnik a 

nyugat-európai és észak-amerikai populációra jellemzınél. Az is megállapítható, hogy a  

DAS skála magyar verziója (Fábián TK. és mtsai. 1998), a fogászati félelem mérésére 

alkalmas eszköz. A vizsgálat hazai mintán is valószínősíti azt, hogy a nem (Corah és 

mtsai. 1978; Schoors és mtsai. 1985; Hakeberg és mtsai. 1992) az életkor (Hällström és 

Halling 1984; Milgrom és mtsai. 1988) és a családi állapot (Schoors és mtsai. 1985) a 

fogászati félelem jelentıs befolyásoló faktorai. Az is valószínősíthetı, hogy a fogászati 

félelem bár a szorongás talajából is táplálkozik, attól mégis jelentıs mértékben 

független jelenség (Bergren és Carlsson 1985; Moore és mtsai. 1991).  

 

Az életkorral kapcsolatban érdemes megjegyezni még, hogy a legmagasabb érték ebben 

a mérésben a 36 - 60 éves korcsoportra esik. Ez egyfelıl jól egybecseng azzal, hogy a 

fokozott fogászati félelem prevalenciája 50 év felett szignifikánsan csökken (Milgrom 

és mtsai. 19988). Ugyanakkor ha figyelembe vesszük hogy a fóbiás félelmek 

csúcspontja  a 20. életév elıtt lép fel (Hällström és Halling 1984), akkor mégis úgy 

tőnik, hogy egy az életkor szempontjából bizonyos értelemben késıi "csúcsot" látunk. 

 

 

5.2. A Dental Fear Survey hazai bevezetése 

 

A vizsgálat alapján elmondható, hogy a DFS skála magyar verziója alkalmas arra, hogy 

mind a fogászati félelem szintrıl, mind annak konkrét részleteirıl felvilágosítást adjon. 

Ezen túl a mérés megerısíti azt is, hogy a hazai populáció fogászati félelem szintje 

nemzetközi összehasonlításban igen magasnak számít (Fábián TK. és mtsai. 1998).  A 

nem, az életkor és a családi állapot vonatkozásában ebben a vizsgálatban is az elızı 

méréssel egyezı tendenciákat találtunk, jelen mérés azonban nem hozott matematikailag 

is kimutatható összefüggéseket. Meg kell azonban jegyezni, hogy irodalmi adatok 
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szerint sem minden esetben sikerül matematikai értelemben is szignifikáns különbséget 

kimutatnia a nem (Kunzelmann és Dünninger 1990; Moore és mtsai. 1993) és az életkor 

(Kunzelmann és Dünninger 1990; Moore és mtsai. 1993) vonatkozásában. 

 

Érdekes új adat, hogy a vizsgált hazai felnıtt populáció félelme struktúrájában eltér a 

fejlettebb országok normál populációját jellemzı struktúrától, és a fejlettebb országok 

(konkrétan: Svédország) fóbiás betegcsoportjainál (Johansson és Berggren 1992) 

látható szerkezetre  emlékeztet. Ennek pontos okait további vizsgálatokkal lehet majd 

tisztázni. Vélhetı, hogy a háttérben a 20 évvel ezelıtti illetve az azt megelızı idıszak 

(különösen az ötvenes hatvanas évek) fogorvosi ellátó rendszerének jellemzıi állnak, 

mivel a mai gyermek és serdülı populáción ezt a félelmi struktúrát az egyébként magas 

értékek ellenére már nem látjuk. Említésre méltó adat még az óvodapedagógusok 

meglepıen magas fogászati félelem értéke is. Ez a foglalkozás és a szociális státusz 

fogászati félelemre kifejtett jelentıs hatására utal. 

 

 

5.3. Felnıttek és középiskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálata  

 

A vizsgálattal kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet a korábbi mérésekhez hasonló, 

magas fogászati félelem értékekre. A vizsgálat további fontos eredménye, hogy 

meglehetıs biztonsággal (t-próba; egyirányú ANOVA) igazolja a nem, az életkor, és a 

családi állapot szignifikáns befolyásoló szerepét a fogászati félelem tekintetében.  A 

vizsgálat emellett a szorongás és fogászati félelem közötti "laza" kapcsolatra utaló 

korábbi adatokat is megerısítette (Fejérdy L. és mtsai. 2003). 

 

 

 

 

5.4. A Fogászati Félelem Kérdıívvel szerzett adatok részletes elemzése 

  

A DFS skála egyes részkérdéseivel kapcsolatos adatok megerısítik azt a korábbi 

eredményünket, miszerint a hazai felnıtt populáció egészére igaznak tőnik, hogy 
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fogászati félelme struktúrájában fóbiás jelleget (Johansson és Berggren 1992) mutat. A 

vizsgálatban az egyes részkérdéseket befolyásoló faktorokkal kapcsolatban érdemes 

még megemlíteni, hogy a nemzetközi irodalomban elérhetı adatokkal összehasonlítva 

azt látjuk, hogy a vizsgált paraméterek a hazai mintán illetve a nem hazai mérésben nem 

ugyanazokra részkérdésekre vannak befolyással (Kleinknecht és mtsai. 1973), ami 

szintén alátámasztja azt a feltételezést, hogy a hazai felnıtt populáció fogászati félelme 

nem csak erısségében, hanem struktúrájában is eltér a nyugat-európai populációtól 

(Kaán és mtsai. 2003).   

 

 

5.5. Általános iskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálata 

 

A gyermekek által kitöltött kérdıívek magas Chronbach-alfa értékei jó egyezést 

mutatnak a felnıttek esetében mért értékeinkkel (Fejérdy L. és mtsai. 2003), ami 

igazolni látszik, hogy a felnıttek számára kidolgozott fogászati félelem kérdıívek 

(DAS, DFS) jól alkalmazhatók gyermekek esetében is, legalább is 8 éves kortól kezdve. 

A eredményeket összehasonlítva a felnıttek értékeivel azt látjuk, hogy azok a hazai 

felnıttek értékénél (Fábián TK és mtsai. 1998, 1999; Fejérdy L. és mtsai. 2003) 

valamivel alacsonyabbak, de nemzetközi viszonylatban még mindig igen magasak. Az 

értékek valamivel magasabbnak adódtak a hazai 12-14 évesek értékeinél is (Alberth és 

mtsai. 2002). A magas értékek ellenére úgy tőnik, hogy gyermekeknél nem történt meg 

a fogászati félelem struktúrájának fóbiásokra jellemzı átrendezıdése (Johansson és 

Berggren 1992), szemben a hazai felnıttekkel, ahol ez - méréseink szerint - úgy tőnik 

megtörtént (Fábián TK. és mtsai.  1999; Kaán és mtsai. 2003).   

 

A nemi hovatartozás gyermekkori befolyásoló szerepére vonatkozóan ennek a mérésnek 

az adatai alapján nem lehet "biztosat állítani". Adataink alapján feltételezhetı, hogy a 

lányok értéke valamivel magasabb a fiúkénál (Raadal és mtsai. 1995), bár a különbség 

matematikai értelemben nem szignifikáns. Meg kell jegyezni azonban ezzel 

kapcsolatban, hogy a nemek közötti különbség vonatkozásában - hasonlóan a 

felnıttekhez - gyermekek esetében sem egységes az irodalom állásfoglalása. Egyes 

szerzık a lányok fogászati félelem értékeit magasabbnak találták (Raadal és mtsai. 
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1995), más szerzık ezt csak bizonyos korosztályoknál tudták kimutatni (Neverlien 

1994), míg van olyan publikáció is, ahol a nemi hovatartozást nem találták befolyásoló 

tényezınek (Klinberg és mtsai. 1995). 

 

Az életkor esetében ebben a mérésben - a 12-14 évesek eredményéhez hasonlóan 

(Alberth és mtsai. 2002) - mi sem találtunk felismerhetı összefüggést, noha a 

nemzetközi irodalmi adatok arra utalnak, hogy az életkor növekedésével (a gyermek 

testi-lelki érésével) a fogászati félelem érték csökken (Cutberth és Melamed 1982; 

Klinberg és mtsai. 1995/a). Elképzelhetı, hogy ennek az az oka, hogy viszonylag fiatal 

gyermekeket vizsgáltunk, akiknél (korukból adódóan) a csökkenési tendencia még nem 

jelentkezik egyértelmően. A szóban forgó életkor-függés középiskolás populáción lehet, 

hogy már kimutatható lenne. 

  

A szorongás szintén nem elhanyagolható faktor, bár a korrelációs vizsgálat itt is 

megerısíti azt a korábbi eredményt hogy a fogászati félelem sok szempontból a 

szorongástól független mutató nemcsak felnıtteken (Berggren és Carlsson 1985; Moore 

és mtsai. 1991; Fábián TK. 1998; 1999; Fejérdy és mtsai. 2003), hanem gyermekeken 

is (Klinberg és mtsai. 1995/a).  

 

 

5.6. A határon túli magyarság fogászati félelem értékeinek vizsgálata  

 

A mérés eredményeibıl úgy tőnik, hogy a határon túl élı magyarság fogászati félelem 

értéke a hazai populáció értékeinél magasabb. A mért gyermekek és serdülık értékei 

elérik az anyaországi felnıtt lakosság fogászati félelem szintjét, de a félelem 

struktúrájában nem mutat fóbiás jelleget, így ennyiben inkább az anyaországi 

(valamivel kisebb félelem szintő) gyermekpopuláción kapott adatokra hasonlít 

(Markovics és mtsai. 2005). Az anyaországi adatokhoz képest rosszabb fogászati 

félelem paraméterek okára a DBS skálával győjtött adatok mutatnak rá, ami 

világviszonylatban is érdekes, mivel ismereteink szerint elıször alkalmaztunk DBS 

skálát gyermekeken. 
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Az eddig rendelkezésre álló felnıtt adatokhoz képest a mért DBS érték meglehetısen 

magas, az összérték eléri a nyugat-európai mérésekben fóbiásokra jellemzı szintet 

(Johansson és mtsai. 1992; Moore és Brodsgaard 1995; Berggren és mtsai. 1997/a). A 

részkérdések értelmezése alapján úgy tőnik, hogy a jelenség hátterében a rendelésekre 

nehezedı fokozott "idınyomás", a fogorvos-beteg kommunikáció és a betegvezetés 

anyaországinál alacsonyabb színvonala, valamint az ebbıl adódó bizalomvesztés állhat 

(Markovics és mtsai. 2005). Feltehetı, hogy elsısorban ezekbıl adódik a határon túli 

magyar gyermekek anyaországinál magasabb fogászati félelem szintje. 

 

A vizsgálat további fontos eredménye, hogy meglehetıs biztonsággal (t-próba; 

egyirányú ANOVA) igazolja a nem, és az életkor szignifikáns befolyásoló szerepét a 

fogászati félelem alakulásában gyermekpopuláción. Az életkorral kapcsolatban további 

érdekes adat, hogy a fogászati félelem (DAS, DFS) szint 12 éves kor és 16 éves kor 

között emelkedik, majd ezt követıen a szint stagnál (illetve a DAS esetén kissé vissza is 

esik). Ez arra utal, hogy 16 éves korra nagyjából kialakul az egyénre jellemzı fogászati 

félelem szint. Ez jól egybevág azzal a korábbi adatunkkal, miszerint a személyiség 

fogakkal, fogászattal kapcsolatos attitődje 8 - 15 éves kor között még erıteljesen 

változik, ugyanakkor a 14 -18 éves életkor között stabillá válik (Fábián G. és mtsai. 

2004; Fejérdy L. és mtsai. 2005).  

 

Átgondolásra érdemes ugyanakkor, hogy nemzetközi mérésekben gyermekeknél az 

adatok arra utalnak, hogy az életkor növekedésével (a gyermek testi-lelki érésével) a 

fogászati félelem érték csökken (Cutberth és Melamed 1982; Klinberg és mtsai. 

1995/a), még az igen erıs fóbiás jellegő félelmek esetében is (Hällström és Halling 

1984). Saját méréseink ezt a tendenciát nem mutatják. Elképzelhetı, hogy a magas 

félelem szint miatt a folyamat idıben kitolódik, és csak késıbb, 18 éves kor után indul 

meg. Talán ennek a csökkenésnek lehet "elsı jele" a DAS és DFS skálák értékeinek 

enyhe (de a DAS esetében szignifikáns) visszaesése 16 éves kor után (Markovics és 

mtsai. 2005). Ugyanakkor ennek némiképp ellentmond, hogy anyaországi felnıtt 

mintán nyert adataink szerint a legmagasabb értékek 36 - 60 év közé esnek.  
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Ha különbözı méréseink eredményeit (lásd 4.3, 4.5 és 4.6 fejezet!) egy grafikonban 

egymásra vetítve ábrázoljuk (lásd 5. ábra és 6. ábra) akkor egy "több csúcsú" korgörbét 

látunk. Elképzelhetı, hogy a magyar populáció esetében tényleges csökkenés felnıtt 

korra nem következik be. Talán ennél valószínőbb magyarázat az, hogy lényegi eltérés 

van a jelenlegi felnıttek, illetve a jelenlegi gyermekek emelkedett fogászati félelem 

értékei között, annál is inkább, mivel a felnıttek félelme struktúrájában fóbiás jellegő, a 

gyermekeké viszont nem az. A két "generáció" korgörbéje tehát feltehetıen "független" 

egymástól, és a jelenlegi gyermekeket jellemzı tendenciák nem követik a jelenlegi 

felnıttekre jellemzı tendenciákat.     

 

 

5. ábra 

A DAS érték alakulása életkor szerint
(három mérés eredményei, Mo. = Magyarország)
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6. ábra

A DFS értékek alakulása életkor szerint
(három mérés eredményei, Mo. = Magyarország)
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5.7. Általános iskolások fogászati félelme háttér tényezıinek vizsgálata 

 

Az adatok alapján úgy tőnik, hogy a felnıttekhez hasonló módon (Berggren és Meynert 

1984; Gáspár és mtsai. 2004) a gyermekeknél is a megrázkódtatást okozó fogászati 

kezeléshez köthetı leginkább a fogászati félelem értékek emelkedése. A konkrét kiváltó 

tényezık tekintetében a gyermekek még nem tudnak kellıen differenciálni, ennek 

ellenére szembetőnı, hogy nem a fájdalom, hanem a félelem okoz leggyakrabban 

traumát. Ez jól összecseng azzal az irodalmi adattal, miszerint a gyermekkorban 

kezdıdı fogászati félelem döntı részben a fogorvos durva (vagy durvának megélt) 

viselkedésével hozható összefüggésbe (Berggren és Meynert 1984), szemben a 

felnıttkorban kezdıdı félelmekkel, amelyek inkább a fájdalmas beavatkozáshoz 

köthetık (Berggren és Meynert 1984; Gáspár és mtsai. 2004). 

  

A családi környezettel kapcsolatban az elfogadás és a szeretet-megnyilvánulások 

fontosságára hívják fel a figyelmet a tejfogak elvesztésével kapcsolatos adatok. A tejfog 

elvesztést traumásnak megélı gyermekek esetében sokkal gyakrabban fordul elı, hogy 

a tejfogat egy vélhetıen autoriter személy (apa, fogorvos) távolítja el. A szeretet-

megnyilvánulások fontosságát húzza alá, hogy a traumatizált csoportban a tejfogat 
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egyetlen esetben sem tette el a család emlékbe, szemben a nem traumatizált csoporttal, 

ahol errıl a gyermekek az esetek egyharmadában beszámolnak.  

 

Érdekesek a fogak tisztításának és a fogak esztétikai funkciójának szoros kapcsolatára 

utaló adatok is. Elképzelhetı, hogy ez a családok hétköznapi motivációs gyakorlatából 

(a fogak fogmosás hiányában bekövetkezı "elcsúnyulásával" való "fenyegetızésbıl") 

adódik. De az is lehet hogy gyermekek fogaiknak éppen ezt a funkcióját érzik a 

legfontosabbnak, és a legsérülékenyebbnek. Minden esetre továbbgondolásra érdemes, 

hogy ezt az összefüggést tudatosan is ki lehetne-e aknázni a gyermekek szájhigiénés 

motivációjában.   

 

Szintén figyelemre méltó információval szolgálnak a fogakkal kapcsolatos különféle 

groteszk, mágikus és meseszerő történetek, annak ellenére, hogy ezek konkrét 

összefüggésbe hozása a fogászati félelemmel a kis esetszám miatt ebben a vizsgálatban 

még nem volt lehetséges. Annyit azonban jeleznek ezek a történetek, hogy a fogászati 

félelemnek lehetnek a fogakkal kapcsolatos szimbólumvilágból, vagy az orális 

személyiségfejlıdési fázisból, illetve az ezzel kapcsolatos regressziós jelenségekbıl 

(Fábián TK és mtsai. 2000; Vértes és Fábián 2007) származó "mélyebb gyökerei" is.   

 

 

5.8. Középiskolások fogászati félelme háttér tényezıinek vizsgálata  

 

A vizsgálat adatait az általános iskolásokon elvégzett vizsgálattal (Fábián G. és mtsai. 

2004) összevetve fontos különbségnek látszik a különbözı tartalmi kategóriák életkor 

szerinti tagozódásának hiánya, ami arra utal, hogy ebben az életkorban (14 - 18 év 

között) a személyiség fogászattal, fogakkal kapcsolatos attitődje már stabilan kialakul. 

A megrázkódtatást okozó kezelésekkel kapcsolatban az alanyok az általános 

iskolásokhoz képest lényegesen jobban differenciálnak, ami kritikusabb, strukturáltabb, 

"érettebb" megítélésre utal a korábbi korcsoporthoz képest. A tejfogakkal kapcsolatos 

emlékek érdekes módon még ebben a korosztályban is megjelennek aláhúzva a tejfog 

elvesztés lélektani jelentıségét. Ugyanakkor érdekes, hogy az emlékek kizárólag pozitív 

módon jelennek meg, ami a tejfogakkal kapcsolatos traumák feldolgozását, 
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"megszépülését" jelzi erre az életkorra. Említésre méltó, és meglepı  a regressziós 

jegyeket hordozó "fogakkal kapcsolatos történetek" arányának jelentıs növekedése az 

általános iskolásokhoz képest. Ez a gimnazista korosztály regressziós készségének 

fokozott voltára utalhat a fogakkal, fogorvoslással kapcsolatos témák érintése kapcsán 

(Fejérdy L. és mtsai. 2005).   

 

 

5.9. A Háttér Skálával kapcsolatos mérések 

 

Adataink alapján úgy tőnik, hogy a családi háttér (Berggren és Meynert 1984; Klinberg 

és mtsai. 1995; Alberth és mtsai. 2002) vonatkozásában a hazai populáció esetén is 

jelentıs befolyásoló tényezı lehet a gyermek környezetének fogászati félelem szintje 

(Klinberg és mtsai. 1995). Annak ellenére valószínősíthetjük ezt, hogy a jelen mérésben 

csak azt mértük, hogy a gyermek mit gondol a környezete fogászati félelmérıl. Az erre 

a célra használt saját szerkesztéső rövid mérıskálával szerzett eredmények alapján úgy 

tőnik, hogy a környezet fogászati félelmérıl a gyermekben kialakult kép és a gyermek 

saját fogászati félelem szintje közötti összefüggés nem lineáris, mivel a Pearson 

korreláció értéke igen alacsony. Ugyanakkor az egyirányú ANOVA analízis eredményei 

arra utalnak, hogy van összefüggés a gyermek fogászati félelme és környezetével 

kapcsolatos elképzelései között.  

 

 

5.10. Általános iskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése  

 

A vizsgálat eredménye arra utal, hogy a fogakkal kapcsolatos élményvilág jelentısen 

befolyásolja a fogakkal kapcsolatos szöveges asszociációk hosszát, és a tartalmas 

jelentéső szótári szavak (lexémák) szófajok szerinti megoszlását. A szöveget készítık 

neme, úgy tőnik, szintén hatással van a szövegek hosszára. Az adatok felvetik annak 

lehetıségét is, hogy a szöveghossz és a tartalmas jelentéső szótári szavak szófajok 

szerinti megoszlása esetleg összefüggést mutathat a fogászati félelem szintjével ennél a 

korcsoportnál. A leggyakrabban elıforduló szavak elemzése (különösen fiúknál) 
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megerısítette a fájdalom és a félelem szoros kapcsolatára, valamint a szülık, különösen 

az anya jelentıségére vonatkozó irodalmi adatokat is (Kaán és mtsai. 2005). 

 

 

5.11. Középiskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése 

 

Középiskolásokon (14 - 18 éveseken) elvégzett vizsgálatunk értékelése elsısorban 

általános iskolásokon (8 - 15 éveseken) elvégzett mérésünk (Kaán és mtsai. 2005) 

adataival összevetve értelmezhetı. A szövegek hossza vonatkozásában a 

középiskolások adati annyiban hasonlítanak az általános iskolásokhoz, hogy a fogakkal 

kapcsolatos élményvilág és a nemi hovatartozás itt is jelentısen befolyásolja a szövegek 

hosszát. Ugyanakkor, ha megnézzük a fogászati félelemre vonatkozó adatokat (Fejérdy 

L. és mtsai. 2005), akkor azt látjuk, hogy a középiskolásoknál - szemben az általános 

iskolásokkal - nem találunk még jelzés értékő összefüggést sem a szöveghossz és a 

fogászati félelem érték között. Hasonló megfontolások alapján nem tőnik valószínőnek 

az sem, hogy a tartalmas jelentéső szótári szavak szófajok szerinti megoszlása és a 

fogászati félelem között lenne ilyen összefüggés a középiskolás korcsoportban.  

 

Az a megfigyelés, hogy a korábbi 8-15 éves korcsoporton végzett mérésünkhöz (Kaán 

és mtsai. 2005) képest a jelenleg vizsgált 14-18 éves korosztály szókincse jelentısen 

bıvült, és ezzel együtt a szókincs vonatkozásában a fınevek preferenciája csökkent (bár 

nem szőnt meg), nyilván a nyelvhasználat érésének tudható be. A fınév preferencia 

ugyanis általában a nyelvhasználat korai stádiumára jellemzı (Nelson 1973,1976). 

Ugyanakkor a fogászattal kapcsolatos téma okozta regresszióra utalhat az a 

megfigyelés, miszerint a most vizsgált 14-18 éves alanyok tényleges szóhasználatában 

(a szóelıfordulás szófaji megoszlásában) a bıvült szókincs ellenére (!) a fınév 

preferencia a korábban mért 8-15 évesekhez képest gyakorlatilag nem változott. Vagyis, 

a fınév preferencia a szókincs vonatkozásában bár csökkent, de a szóhasználatban, az 

összes szóelıfordulás tekintetében változatlanul megmaradt.  

 

A regressziós jelenségek meglétét támasztja alá az a megfigyelés is, hogy a most 

vizsgált korcsoportban a tartalmukban is regressziós jegyeket hordozó (!) "fogakkal 
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kapcsolatos történetek" száma a korábbi méréshez képest közel duplájára emelkedett; és 

éppen ezekben az írásokban a legjellemzıbb a fınév preferencia, szemben az általános 

iskolás korosztállyal, ahol ez még nem volt jellemzı (Kaán és mtsai. 2005).  Itt 

jegyezzük meg, hogy a középiskolások általános iskolásokhoz képest fokozott 

regressziós készségére utal az a más szerzık által tett megfigyelés is (Tóth és mtsai. 

2006), miszerint a fogakkal kapcsolatos rajzok között középiskolásoknál megnı a 

regressziós jellegőek százalékos aránya az általános iskolásokhoz képest.  

 

A leggyakrabban használt szavak tekintetében az "anya" szó megjelenése hasonló, mint 

az általános iskolásoknál, ami gimnazistákon is megerısíti a szülık, (különösen is az 

anya) jelentıségére vonatkozó korábbi adatainkat (Kaán és mtsai. 2005). Ugyanakkor 

érdekes, hogy a csoportok szerinti bontásban a "fogorvos szó" megjelenése 

gimnazistáknál viszonylag ritka. További fontos eltérés, hogy ritkább a "fájdalom" 

említése, és az nem jár együtt a "félelem" említésével, szemben korábbi általános iskolai 

mérésünkkel, ahol mindkét szó gyakran, és általában együtt fordult elı (Kaán és mtsai. 

2005).     

 

 

5.12. A gyermekek fogászati félelme és halál iránti attitődje kapcsolatának vizsgálata 

 

A halálfélelem szint (Lester skála mediánja) vonatkozásában adataink alapján a nemek 

között nem látszik szignifikáns különbség. Bár a nık értékeit általában magasabbnak 

vélik (Kastenbaum 2000), számos olyan felmérés is van, amelyben nem találtak 

különbséget (Hardt 1975; Larrabee 1978; Loo és Shea 1996). Az életkort a 

halálfélelem vonatkozásában általában kevésbé tekintik fontos tényezınek (Christ 1961; 

Kastenbaum 2000), mivel az idıs embereken mért értékek nem magasabbak, mint a 

normál népesség értékei (Christ 1961; Kastenbaum 2000). A fiatalabbak értékei 

azonban egyes mérésekben kissé emelkedettek (Kastenbaum és Aisenberg 1972), 

gyermek és ifjúsági korcsoportok összehasonlításában 13-26 éves populáción a 

halálfélelem tekintetében enyhén emelkedı tendenciát mértek (Hardt 1975). Saját 

adataink ezzel ellentétes tendenciát mutatnak annyiban, hogy ebben a mérésben az 

életkor elırehaladtával a halálfélelem szintje csökkenı tendenciát mutat, igaz 
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ugyanakkor hogy jelen esetben a mérés lényegesen fiatalabb (8-18 éves) korcsoporton 

történt. 

 

A szorongás (Kastenbaum 2000) és a fogászati félelem (Berggren 1992, Berggren és 

mtsai. 1995) valamint a halálfélelem között irodalmi adatok szerint kimutatható gyenge 

pozitív korreláció (Berggren 1992, Berggren és mtsai. 1995, Kastenbaum 2000), az 

említett mérésekben azonban nem a Lester skála szerepel. Jelenlegi mérésünkben a 

halálfélelem mértéke (Lester skála mediánja) egyetlen más skálával sem mutatott 

szignifikáns Pearson korrelációt.  

 

A halál iránti attitőddel (a Lester skála részkérdéseinek jelölésével) összefüggı 

paraméterek vonatkozásában érdekes, hogy DAS és DFS skála értéke a Lester skála 21 

tételébıl mindössze 1 tétellel áll szignifikáns összefüggésben. Ez a részkérdés a halállal 

kapcsolatos legelutasítóbb attitődöt reprezentálja, melyet a "nem jelölıkhöz" képest 

szignifikánsan magasabb fogászati félelem értékő alanyok jelölnek meg. 

 

Az adatokkal kapcsolatban fontos még kiemelni, hogy az alanyok között csak egy 

fokozott fogászati félelem szinttel és szorongás szinttel jellemezhetı kis hányad (7.22 

%) érzi és állítja kifejezetten a halálfélelem és a fogászati félelem közötti összefüggést. 

Az alanyok valamivel nagyobb része pedig (17.69 %) nem állítja kifejezetten, hogy 

ilyen jellegő összefüggés nincs. Általános tendenciaként tehát elmondhatjuk, hogy a 

vizsgált populáció döntı többsége nem érzékeli a halálfélelem és a fogászati félelem 

összefüggését (ugyanakkor van egy kisebb hányad aki igen). A képzetek, fantáziák 

szintjén a múlandóság, a halálproblematika manifeszt megjelenését a vizsgált populáció 

12.6%-ánál detektáltuk, ami jól egybecseng az elızı adatokkal. 

 

 A vizsgálat eredményeit összegezve azt mondhatjuk, hogy a fogászat szempontjából 

fontos vizsgált pszichés paraméterek, és az elmúlás, halandóság problematika a vizsgált 

populáció döntı többségénél nem mutat összefüggést. Ugyanakkor továbbgondolásra 

érdemes, hogy van a vizsgált populációnak egy olyan fokozott fogászati félelemmel és 

szorongással jellemezhetı kis "alcsoportja", ahol ez az összefüggés mind a skálákkal 

mérhetı szinten, mind a képzetek és fantáziák szintjén jól érzékelhetı. 
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5.13. A hipnoterápia hatékonyságának vizsgálata fogászati injekció fóbia kezelésében 

 

Mint azt a vizsgálat megerısíti, a hipnoterápia hatékonyan alkalmazható a fogászati 

injekció fóbiából adódó pszichés eredető rosszullétek leküzdésében. Az adatokból 

látható, hogy a külsı szemlélı számára is érzékelhetı rosszullét csak a vizsgált 

kezelések töredékében, erısebb rosszullét pedig csak egy esetben fordult elı. A betegek 

pedig gyakorlatilag még ezekben az esetekben sem érzékeltek rosszullétet, még a 

legérzékenyebb beteg is csak minimális diszkomfortról számolt be. Ez az eredmény 

olyan beteganyagon, ahol az injekció rendszeresen rosszullétet váltott ki, nagyon jónak 

tekinthetı, és jelzi a hipnoterápiában rejlı igen komoly lehetıségeket a fogászati 

félelem prevenciós és terápiás célzatú csökkentésében egyaránt.      
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6.  KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 

6.1. KÖVETKEZTETÉSEK A FOGÁSZATI FÉLELEM ÉRTÉKEKKEL ÉS AZOK 

OKAIVAL KAPCSOLATBAN 

 

Vizsgálataink minden mérésben azt mutatták, hogy a hazai populáció fogászati 

félelem értéke a nyugat-európai és észak amerikai adatokhoz képest feltőnıen 

magas mind a felnıtt (Fábián TK. és mtsai. 1998, 1999; Fejérdy L. és mtsai. 2003), 

mind a gyermek populáció (Fábián G. és mtsai. 2003; Fejérdy L. és mtsai. 2003; 

Markovics és mtsai. 2005) esetében. 

 

Adataink alapján az is valószínő, hogy a felnıtt populáció vonatkozásában a félelem 

struktúrája a fóbiásokra jellemzı irányba tolódott el (Fábián TK. és mtsai. 1999; 

Kaán és mtsai. 2003), ugyanakkor ez a gyermekpopulációra szerencsére nem 

jellemzı (Fábián G. és mtsai. 2003; Markovics és mtsai. 2005). 

 

Vizsgálataink hazai mintán is igazolták, hogy a nem, az életkor, a szorongás szint és 

(felnıtteknél) a családi állapot a fogászati félelem jelentıs befolyásoló faktorai mind 

felnıttek (Fábián TK. és mtsai. 1998, 1999; Fejérdy L. és mtsai. 2003), mind 

gyermekek esetében (Fábián G. és mtsai. 2003; Fejérdy L. és mtsai. 2003; Markovics 

és mtsai. 2005). 

 

Vizsgálataink alapján igen fontos tényezınek tőnik a családi környezet is. Ebben a 

vonatkozásban nemcsak a környezet fogászati félelem szintje számottevı jelentıségő 

(Fábián G. és mtsai. 2003), hanem a szülıkhöz, elsısorban is az anyához főzıdı 

kapcsolat (Kaán és mtsai. 2005; Fábián G. és mtsai. in press), illetve az, hogy a család 

általában mennyire értékeli, mennyire fogadja el, mennyire szereti a gyermeket (Fábián 

G. és mtsai. 2004; Fejérdy L. és mtsai. 2005).  

 

Szintén igen fontos tényezınek mutatkozott vizsgálatainkban a fogorvos 

tevékenységének minısége, a fogorvos-beteg kommunikáció megfelelı volta, a 
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fájdalommentesség biztosítása, a felesleges vagy  hibás beavatkozások elkerülése, 

illetve annak elkerülése, hogy valamely - egyébként szükséges - beavatkozást a beteg 

félelemkeltınek, durvának, feleslegesnek vagy hibásnak éljen meg (Fábián G. és mtsai. 

2004; Fejérdy L. és mtsai. 2005).  

 

Vizsgálatainkban a fent említett okok mellett a fogászati félelem mélyebben rejlı 

hátterét is igyekeztünk vizsgálni. Eredményeink alapján úgy tőnik, hogy a fogászati 

félelem és a múlandósággal, halállal, az ember halandó mivoltával kapcsolatos 

problematika a vizsgált populáció döntı többségénél nem mutat összefüggést. 

Ugyanakkor továbbgondolásra érdemes, hogy van a vizsgált populációnak egy olyan 

fokozott fogászati félelemmel és szorongással jellemezhetı kis "alcsoportja", ahol 

ez az összefüggés mind  a skálákkal mérhetı szinten, mind a képzetek és fantáziák 

szintjén jól érzékelhetı (Fábián G. és mtsai. 2007). Elképzelhetı, hogy az ilyen 

mélyebben rejlı aspektusok serdülı korban nagyobb jelentıségre tesznek szert, mivel 

adataink alapján nem kizárt, hogy a 14 - 18 éves korosztály regressziós készsége a 

fiatalabb gyerekekhez képest fokozott a fogakkal, fogorvoslással kapcsolatos témák 

érintése kapcsán (Fábián G. és mtsai. 2004,in press; Fejérdy L. és mtsai. 2005; Kaán és 

mtsai. 2005).  

 

A magyarországi mérések mellett vizsgáltuk a határon túl élı magyarság helyzetét is a 

fogászati félelem vonatkozásában. Adataink alapján a határon kívül rekedt 

nemzetrészeknél joggal feltételezhetı, hogy a gyermek- és serdülı populáció 

fogászati félelem értékei az anyaországhoz képest magasabbak. A félelem 

struktúrája szerencsére itt sem mutat fóbiás jelleget (Markovics és mtsai. 2005), az 

mégis látható, hogy a fogorvos-beteg kapcsolat értékelése, általános megítélése 

(DBS) közel áll ahhoz, ami a fejlett országokban a fóbiás populációt jellemzi 

(Johansson és mtsai. 1992; Moore és Brodsgaard 1995; Berggren és mtsai. 1997/a). A 

háttérben álló okok között az anyaországi mérésekben kimutatott faktorok mellett a 

rendelésekre nehezedı fokozott "idınyomás" és a fogorvos-beteg kommunikáció 

hibái egyaránt feltételezhetık (Markovics és mtsai. 2005).  
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6.2. KÖVETKEZTETÉSEK A FOGÁSZATI FÉLELEM PREVENCIÓJA 

TEKINTETÉBEN 

 

Méréseink arra utalnak, hogy hazánkban nemcsak a gyermek-, és serdülı, hanem a 

felnıtt populáció is mélyen érintett a fokozott fogászati félelem vonatkozásában. 

Ebbıl az a fontos szempont következik, hogy a prevenciós tevékenységen belül 

nemcsak a gyermekekre és a serdülıkre, hanem a felnıtt populáció elérésére is 

nagy hangsúlyt kell fektetni. Annál is inkább, mert az - általunk készített - Háttér 

Skálával végzett vizsgálatok alapján (Fábián G. és mtsai. 2003, 2007) valószínő, hogy a 

környezet (köztük a felnıtt szülık) fogászati félelem szintje jelentıs tényezı a 

gyermekek fogászati félelmének alakulásában. Így a felnıttek állapota a 

gyermekek prevenciója szempontjából is kulcsfontosságú tényezınek tőnik. 

 

Vizsgálataink ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a személy fogászattal, fogakkal 

kapcsolatos attitődje 8 - 15 éves kor között még jelentısen formálódik (Fábián G. 

és mtsai. 2004; Markovics és mtsai. 2005), majd ezt követıen 16 - 18 éves korra már 

stabilan kialakul (Fejérdy L. és mtsai. 2005; Markovics és mtsai. 2005). Ez minden 

esetre arra utal, hogy az általános iskolások (illetve a még kisebb gyerekek) a 

prevenció szempontjából elsısorban kiemelt jelentıségő korcsoportot jelentenek.  

 

A prevenciós munka gyakorlata szempontjából fontosak a fogak tisztításának és a 

fogak esztétikai funkciójának szoros kapcsolatára utaló adataink, mivel az 

egészségesen megırzött fogazat a fogászati félelem prevenciójának egyik 

leghatékonyabb eszköze. Elképzelhetı, hogy fogak tisztítása és esztétikai funkciója 

közötti összefüggés a családok hétköznapi motivációs gyakorlatából adódik, de az is 

lehet, hogy gyermekek fogaiknak éppen ezt a funkcióját érzik a legfontosabbnak, és 

legsérülékenyebbnek. Minden esetre érdemes figyelembe venni ezt az összefüggést a 

fogápolásra való motivációs munkában. Ennek különösen az általános iskolás 

korban lehet szerepe, mivel adataink szerint (Fábián G. és mtsai. 2004) a fogtisztítás 

ekkor még erısen összekapcsolódik valamely konkrét célkitőzéssel (leggyakrabban 

a szépség megırzésével).  
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Igen fontos prevenciós célkitőzés a rizikóbetegek kiszőrése, és megfelelı gondozása 

abból a célból, hogy fokozott fogászati félelem ne alakuljon ki, vagy ha már 

kialakult, akkor ne növekedjen, és ne rögzüljön. A rizikóbetegek kiszőréséhez a hazai 

gyakorlatba általunk (Fábián TK. és mtsai. 1998, 1999; Fábián G. és  mtsai. 2003) 

bevezetett, majd kellıen nagy számú mintán "bevizsgált" (Fábián G. és mtsai. 2003; 

Fejérdy L. és mtsai. 2003; Kaán és mtsai. 2003; Markovics és mtsai. 2005) fogászati 

félelemmel kapcsolatos mérıskálák alkalmazása is jelentıs segítséget nyújthat.  

 

Mint arra a fentiekben már utaltunk, a prevenció további kulcsfontosságú faktora a 

fogorvos tevékenységének minısége. Színvonalas fogorvos-beteg kommunikáció, a 

maximális fájdalommentesség, a durva, felesleges, hibás (vagy ilyennek megélt) 

fogorvosi tevékenység elkerülése, és a feleslegesen félelemkeltı aspektusok 

kiküszöbölése nélkül tényleges, hatékony prevencióról nem beszélhetünk (Fábián G. 

és mtsai. 2004; Fejérdy L. és mtsai. 2005).  

 

Fóbiás betegekkel kapcsolatos adataink alapján (Fábián TK. és Fábián G. 1998), azt is 

biztosan állíthatjuk, hogy a hipnoterápia alkalmazása hasznos kiegészítıje lehet a 

prevenciónak (Fábián TK. és Fábián G. 2006/a,b), ha nem is a napi rutin szintjén, de 

legalább a rizikókategóriába tartozó, vagy a módszer alkalmazását önként kérı betegek 

esetében.  

 

  

6.3. KÖVETKEZTETÉSEK A FOGÁSZATI FÉLELEM TERÁPIÁJA 

TEKINTETÉBEN 

 

Adataink terápiás vonatkozásainak legnagyobb része diagnosztikai vonatkozású, 

és elsısorban a már említett különféle mérıskálák alkalmazásával kapcsolatos. A 

vizsgálatok során elkészítettük két fogászati félelem kérdıív (DAS, DFS) magyar 

verzióját (Fábián TK. és mtsai. 1998, 1999), és ezekkel mind felnıtt (Fábián TK. és 

mtsai. 1998, 1999; Fejérdy L. és mtsai. 2003) mind gyermek populáción (Fábián G. és 

mtsai. 2003; Fejérdy L. és mtsai. 2003; Kaán és mtsai. 2003; Markovics és mtsai. 2005) 

nagy mennyiségő összehasonlítási alapot nyújtó adatot győjtöttünk. Így a betegek 
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félelem szintje viszonylag jó pontossággal becsülhetı, és feltérképezhetık azok a 

konkrét félelmet kiváltó tényezık is, amelyeket tudatosan a terápia fókuszába kell 

állítani. A korábban szinte kizárólag felnıtteken - egy ízben 12-14 éves gyermekeken 

(Alberth és mtsai. 2002) - alkalmazott skálákat vizsgálatainkkal sikerült a klinikai 

alkalmazás számára "kiterjeszteni" egészen a "kisiskolás" (8 éves) korosztályig, 

ami nemzetközi viszonylatban is egyfajta "nóvum". Az elvégzett munka alapján mára 

a szóban forgó kérdıívek (DAS, DFS) a hazai betegek vonatkozásában tényleges 

diagnosztikai eszközzé váltak. 

 

Mint a prevenció kapcsán már utaltunk rá, elkészítettünk egy a környezeti háttér 

vizsgálatára alkalmas rövid kérdıívet is a Háttér Skálát (Fábián G. és mtsai. 2003, 

2007). Ennek az a terápiás jelentısége, hogy segítségével könnyebben eldönthetı, 

szükséges-e a szülık terápiába való intenzív bevonása ahhoz, hogy a beteg fokozott 

fogászati félelme ne csak átmenetileg, hanem lehetıleg véglegesen is megoldható 

legyen.  

 

Ezen kívül gyermekpopuláción elsı ízben győjtöttünk (Markovics és mtsai. 2005) 

összehasonlításra alkalmas adatokat a már korábban rendelkezésre álló (Gáspár és 

mtsai. 2003) de eddig  - hazai és nemzetközi vonatkozásban is -  csak felnıtt populáción 

alkalmazott Dental Beliefs Survey (DBS, "Fogászati vélemény Kérdıív") 

segítségével. Ezzel a továbbiakban lehetıség nyílik arra, hogy a fogorvos-beteg 

kapcsolat zavarának konkrét tényezıit gyermekeken is feltérképezhessük egy erre 

kidolgozott diagnosztikai eszköz segítségével (Markovics és mtsai. 2005).   

 

A konkrét terápiás eljárások szisztematikus vizsgálata nem volt hangsúlyos része a 

disszertáció anyagát képezı publikációk legtöbbjének. A fogászati injekció fóbiás 

betegek terápiája kapcsán azt azonban sikerült megerısíteni, hogy a hipnoterápia 

hatékony eljárás lehet a fokozott fogászati félelem gyógyításában (Fábián TK. és 

Fábián G. 1998).  

 

Adataink megerısítik, hogy a hipnoterápia alkalmazásával elérhetı a félelem szint 

gyors és jelentıs csökkenése, és a kezeléssel kapcsolatos fóbiás-ájulásos 
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rosszullétek gyakoriságának igen jelentıs csökkenése (Fábián TK. és Fábián G. 

1998). A módszer további elınye, hogy amennyiben mégis rosszullét lépne fel, a 

betegnek akkor is jó esélye van arra, hogy egyrészt ne kelljen azt átélnie a tudatos 

szinten, másrészt hogy a kezelés után ne emlékezzen a rohamra. Ezáltal a rosszullét nem 

vezet a fogászati félelem szint drasztikus megemelkedéséhez, és ennek következtében a 

kezelés félbeszakadásához (Fábián TK. és Fábián G. 1998).  

 

Vizsgálataink további, a gyakorlati gyógyítással kapcsolatos eredménye a fogászati 

félelem hátterében álló mélyebb lelki okokkal kapcsolatos. Bár a fogászati félelem 

elsısorban tanulási szocializációs termék, eredményeink arra is felhívják a 

figyelmet, hogy bizonyos esetekben mélyebb lelki problémák is lehetnek a fogászati 

félelem hátterében. Ez felhívja a figyelmet a fogászati félelem gyógyításával 

foglalkozó fogorvosok kellı szintő vonatkozó lélektani  ismereteinek jelentıségére.  

Ugyanez arra is felhívja a figyelmet, hogy adott esetben szükség lehet valamely 

társszakma képviselıjének (pszichológusnak, pszichoterapeutának, 

pszichiáternek) a gyógyító folyamatba történı bevonására.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

7.  ÖSSZEFOGLALÁS 

 

7.1.    MAGYAR NYELVŐ ÖSSZEFOGLALÁS 

Vizsgálataink minden mérésben azt mutatták, hogy a hazai (és a határon túli magyar) 

populáció fogászati félelem értéke a nyugat-európai és észak amerikai adatokhoz képest 

feltőnıen magas mind a felnıttek, mind a gyermekek esetében. A felnıtt populáció 

vonatkozásában ez a félelem struktúrájának a fóbiásokra jellemzı irányba tolódásával is 

együtt jár. A nem, az életkor, a szorongás szint és (felnıtteknél) a családi állapot a 

fogászati félelem jelentıs befolyásoló faktorai mind felnıttek, mind gyermekek 

esetében. Ezek mellett gyermekeknél fontos faktor a környezet fogászati félelem szintje, 

a szülıkhöz (fıleg az anyához) főzıdı kapcsolat, és az, hogy a család mennyire értékeli, 

fogadja el és szereti a gyermeket. Szintén igen fontos tényezı a fogorvos 

tevékenységének minısége, a fogorvos-beteg kommunikáció, a fájdalommentesség, a 

durva, félelemkeltı, felesleges vagy  hibás (vagy ilyennek megélt) beavatkozások 

elkerülése. Ezek biztosításához szükséges a fogorvosi kezelésre nehezedı "idınyomás" 

megszüntetése. A fogászati félelemnek bizonyos esetekben mélyebben rejlı oka is lehet, 

amely regressziós jelenségekkel, illetve az ember halandó mivoltából adódó 

konfliktussal is összefügghet.  

A prevenciós tevékenységet az említett prediszponáló tényezık eliminálására, a fogazat 

egészségének megırzésére, illetve a rizikóbetegek kiszőrésére és gondozására kell 

alapozni. A szőrésben hasznosak a hazai gyakorlatba általunk bevezetett (DAS, DFS); 

kidolgozott (Háttér); illetve "bevizsgált" (DBS) mérıskálák, a rizikóbetegek 

gondozásban pedig a hipnoterápiás módszerek segíthetnek. A prevenció szempontjából 

a legkritikusabb korosztályt a 16 éven aluliak jelentik, mivel fogászattal kapcsolatos 

attitődjük még formálódik, de az ifjú és felnıtt populációt sem szabad a prevenció 

szempontjából elhanyagolni.     

A terápiához fontos a részletes, pontos diagnózis. Ebben az említett mérıeszközök 

(DAS, DFS, Háttér és DBS) hasznos segítséget nyújtanak. Pontos diagnózis birtokában 

a hipnoterápia jól alkalmazható gyógyeljárás, erıs félelmek esetén is. A terápiás 

beavatkozáshoz azonban a mélyebb lelki összefüggések miatt a fogorvosnak nem csak 

hipnózistechnikai, hanem kellı szintő vonatkozó lélektani ismeretekre - illetve adott 

esetben más szakemberek segítségére - is szüksége van.  
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7.2.   ANGOL NYELVŐ ÖSSZEFOGLALÁS 

Our results indicated increased dental fear scores of the Hungarian adoults and childrens 

inside and outside the border of Hungary comparing to West-European and North-

American values. Furthermore in the case of adoult the structure of dental fear seems to 

be similar to that of odontophobics. Gender, age, level of anxiety, and marrital status 

(adoults only) influenced significantly the dental fear scores of both adoults and 

children. Beside these the dental fear level of the  surrounding people, the contact with 

pearents (especially with the mother), and the level of acceptance-, taking care- and love 

toward the children in their families are also highly important factors related to dental 

fear. Quality of the dentist, perfect communication, pain-free treatment, and avoidance 

of traumatising-, rough-, fearfull- and defective dental treatments are also important 

influencing factors. The decrease of time pressure of dental treatment are needed to 

optimise the above treatment-related factors. In some cases there are deeper 

psychological factors as a cause of dental fear, such as regressiv phenomena and the 

conflict of transitoriness of human.   

Prevention should be based on the elimination of the predisposing factors, and 

optimising the dental treatment based on the above. Maintanence of oral healt, screening 

and recognition and special care of risk patients are also crucial. For screening several 

scales and surveys translated into Hungarian (DAS, DFS), introduced (Háttér) and 

investigated (DBS) in our studies are usefull instruments. For special care of risk 

patients hypnotherapy is a possible good tool. The most important target populations are 

that ones below 16 years, because their attitude toward dentistry is still under 

maturation. But other populations should also be taken into consideration.     

In the therapy the detailed diagnosis is crucial. For this purposes the instruments 

mentioned above (DAS, DFS, Háttér and DBS) are also highly usefull. Based on 

appropriate diagnosis, hypnotherapy is a good tool for treatment also in case of high 

dental fear values. But the deeper psychological relations of dental fear should be taken 

into consideration during treatment. Because of this, dentist need not only practical 

knowledge of hypnotherapym but a high level of related psychological knowledge and 

consultation with other profesionals as well. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

       

Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik lehetıvé tették 

hogy doktori értekezésemet megírjam!  

Elsıként mondok köszönetet szüleimnek, édesanyámnak Dr. Biró Mária ny. 
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Hasonló módon tartozom köszönettel Dr. Tarján Ildikó egyetemi tanár 
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gyakorlati tanácsai és segítsége nélkül dolgozatom talán soha nem készült volna el. 

Ugyancsak hálásan meg kell köszönjem minden közvetlen munkatársamnak, a 
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Külön köszönettel tartozom feleségemnek Kohut Tündének, és gyermekeimnek 

Gábornak és Viktornak hogy elviselték azt a nehéz idıszakot, amikor 
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kerülhetett sor, mégis támogatásuk, bátorító megjegyzésük, építı kritikájuk 
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Végül öcsémnek Dr. Fábián Tibor Károly egyetemi docensnek kell még 
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MELLÉKLETEK 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

 

SZÜLİI HOZZÁJÁRULÁS 

 

 

A tervezett vizsgálat céljáról és módjáról szülıi értekezlet keretében 

részletes szóbeli tájékoztatást kaptam. Ennek alapján hozzájárulok ahhoz, 

hogy kiskorú gyermekem a vizsgálatban önkéntes jelentkezés alapján részt 

vegyen. Hozzájárulok, hogy a vizsgálat mérési eredményei az anonimitás 

szigorú megırzése mellett tudományos szaklapban illetve tudományos 

konferencián publikálásra kerüljenek.   

 

 

 

Gyermek neve:…………………………..             Osztálya……………… 

 

Szülı neve:……………………………..   

                

Szülı aláírása:……..………………….. 
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2. számú melléklet 

KÉRDİÍVEK FEDİLAPJA  

 

 

 

 

 

KÉRDİÍV 

 

 

Kor:…………………………             Családi állapot: ………………………… 

 

Nem:…………………………           Foglalkozás:……………………………... 
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3. számú melléklet 

 

 
FOGÁSZATI SZORONGÁS SKÁLA 

 
 
Karikázza be az önre legjellemzõbb választ! 
1. 
Ha holnap fogorvoshoz kellene mennie, hogyan érezné magát? 
- Már várnám mint egy kellemes és hasznos élményt 
- Nem nagyon izgatna 
- Kicsit kényelmetlenül érezném magam 
- Félnék hogy kellemetlen és fájdalmas lesz 
- Nagyon ijedten várnám hogy mit fog csinálni a fogorvos 
 
2. 
A fogorvosi váróban ülve mit érez a kezelésre várva? 
- Ellazultságot 
- Kényelmetlenséget 
- Feszültséget 
- Szorongást 
- Olyan szorongást, hogy néha rámtör az izzadás, és 
  majdhogynem testileg is betegnek érzem magam 
 
3. 
Mit érez a fogorvosi székben ülve, mialatt a fogorvos készül elkezdeni fúrni a fogát? 
- Ellazultságot 
- Kényelmetlenséget 
- Feszültséget 
- Szorongást 
- Olyan szorongást, hogy néha rámtör az izzadás, és 
  majdhogynem testileg is betegnek érzem magam 
 
4.  
Ül a fogorvosi székben, hogy megtisztítsák a fogait. Mit érez, mialatt a fogorvos 
elõkészíti a mûszereket, amelyekkel végigkaparja a fogait az íny körül? 
- Ellazultságot 
- Kényelmetlenséget 
- Feszültséget 
- Szorongást 
- Olyan szorongást, hogy néha rámtör az izzadás, és 
  majdhogynem testileg is betegnek érzem magam 
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4. számú melléklet 

FOGÁSZATI FÉLELEM KÉRDİÍV 
 

Kérjük, karikázza be a kérdések utáni válaszok közül az önre legjellemzõbbet! 
 
 
1., Gátolta már önt a fogorvosi beavatkozástól való félelem abban, hogy a szükséges 
kezelésre jelentkezzen?  
soha   egyszer-kétszer   többször   gyakran   szinte mindíg 
 
2., Elõfordult már, hogy a fogorvosi beavatkozástól való  félelem miatt a kezelésre 
megbeszélt idõpontban nem jelent meg, vagy a kezelést lemondta? 
soha   egyszer-kétszer   többször   gyakran   szinte mindíg 
 
3., Érez fogászati kezelés során olyat, hogy izmait megfe-szíti, vagy azok maguktól 
megfeszülnek? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
4., Érez olyat a fogászati kezelés során, hogy a légzése szaporábbá válik? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
5., Érez a fogászati kezelés során tenyér izzadást, vagy azt hogy a teste bárhol máshol 
izzad? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
6., Érez a fogászati kezelés során émelygést, vagy hányin-gert? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
7., Érez a fogászati kezelés során szívdobogást, vagy a szokottnál gyorsabb szivverést? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
8., Mennyire kelt önben félelmet, amikor fogorvosi kezelésre idõpontot kér? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
9. Mennyire kelt önben félelmet, amikor közeledik a fogor-vosi rendelõ felé? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
10. Mennyire kelt önben félelmet, amikor a fogorvosi váróban ül? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
11. Mennyire kelt önben félelmet, amikor a fogorvosi kezelõ-székben ül? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
12. Mennyire kelt önben félelmet, amikor a fogorvosi rende-lõre jellemzõ szagokat 
érzi?  
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
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13. Mennyire kelt önben félelmet, amikor meglátja a kezelés-hez készülõ fogorvost? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
14. Mennyire kelt önben félelmet, amikor meglátja az injekciós tût? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
15. Mennyire kelt önben félelmet, amikor érzi hogy a fogor-vos az injekcióval bejuttatja 
az érzéstelenítõt? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
16. Mennyire kelt önben félelmet, amikor meglátja a fogorvos kezében a fúrót? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
17. Mennyire kelt önben félelmet a fúrógép hangja? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
18. Mennyire kelt önben félelmet a vibráció, amit a fogfúrás okoz?  
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
19. Mennyire kelt önben félelmet a fogkõeltávolítás? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
 
20. Általában hogy érzi, mennyire fél a fogászati kezeléstõl? 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erõsen   nagyon erõsen 
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5. számú melléklet 

 

Spielberger féle Stait-Trait Szorongás Kérdıív 
 
Néhány olyan megállapítást olvashat az alábbiakban, amelyekkel az emberek 
önmagukat szokták jellemezni. Figyelmesen olvassa el valamennyit és írja be az alábbi 
számok közül a megfelelıt az üresen hagyott négyzetbe attól függıen, hogy ebben a 
pillanatban, 

éppen most hogyan érzi magát! 
 

Nincsenek helyes vagy helytelen válaszok. Ne gondolkozzon túl sokat, hanem a 
jelenlegi érzéseit legjobban kifejezı választ jelölje meg! 

 

1 2 3 4 

Egyáltalán nem Valamennyire Eléggé Nagyon, teljesen 

 

1. Nyugodtnak érzem magam.  

2. Biztonságban érzem magam.  

3. Feszültnek érzem magam.  

4. Valami bánt.  

5. Gondtalannak érzem magam.  

6. Zaklatott vagyok.  

7. Aggódom, hogy bajba keveredem.  

8. Kipihentnek érzem magam.  

9. Szorongok.  

10. Kellemesen érzem magam.  

11. Elég önbizalmat érzek magamban.   

12. Ideges vagyok.  

13. Nyugtalannak érzem magam.   
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14. Fel vagyok húzva.  

15. Minden feszültségtıl mentes vagyok.  

16. Elégedett vagyok.  

17. Aggódom.  

18. Túlzottan izgatott és feldúlt vagyok.  

19. Vidám vagyok.  

20. Jól érzem magam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spielberger féle Stait-Trait Szorongás Kérdıív II. 

Most pedig kérjük, arra a kérdésre válaszoljon, hogy 

általában hogyan érzi magát! 
Ne gondolkodjon túl sokat, azt a választ jelölje meg, ami általában jellemzı Önre! 

 

1 2 3 4 

Egyáltalán nem Valamennyire Eléggé Nagyon, teljesen 

21. Jól érzem magam.  

22. Gyorsan elfáradok.   

23. A sírás ellen küszködnöm kell.   

24. A szerencse engem elkerül.   

25. Sokszor hátrányos helyzetbe kerülök, mert nem tudom elég gyorsan elhatározni 

magam. 

 

26. Kipihentnek érzem magam.   
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27. Nyugodt, megfontolt és tettrekész vagyok.   

28. Úgy érzem, hogy annyi megoldatlan problémám van, hogy nem tudok úrrá lenni 

rajtuk. 

 

29. A semmiségeket is túlzottan a szívemre veszem.  

30. Boldog vagyok.  

31. Hajlamos vagyok túlságosan komolyan venni a dolgokat.   

32. Kevés az önbizalmam.  

33. Biztonságban érzem magam.  

34. A kritikus helyzeteket szívesen elkerülöm.  

35. Csüggedtnek érzem magam.  

36. Elégedett vagyok.   

37. Lényegtelen dolgok is sokáig foglalkoztatnak.  

38. A csalódások annyira megviselnek, hogy nem tudom a fejembıl kiverni ıket.  

39. Kiegyensúlyozott vagyok.  

40. Feszült lelkiállapotba jutok, és izgatott leszek, ha az elmúlt idıszak gondjaira, 

bajaira gondolok. 
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6. számú melléklet 

 
FOGÁSZATI VÉLEMÉNY KÉRDİÍV 

Kérjük húzza alá azt a választ, amely ön szerint a valóságot tükrözi! 

1:Teljesen igaz  2:Részben igaz   3:Nem tudom  4:Részben téves    5:Teljesen téves 

1. A fogorvosok nem szeretik ha a páciensek kérnek valamit. 

1          2          3          4          5 

2. A fogorvosok eredményes munkát végeznek, de gyakran olyan elfoglaltak, hogy úgy 

érzem engem is siettetnek.    1          2          3          4          5 

3. A fogorvosok nem magyarázzák el érthetõen a dolgokat. 

1          2          3          4          5 

4. A fogorvosok nem eléggé figyelnek arra, amit mondok. 

1          2          3          4          5 

5. A fogorvosok azt csinálnak amit ök akarnak, mindegy mit mondok nekik. 

1          2          3          4          5 

6. A fogorvosok gyakran bûntudatot ébresztenek bennem amiatt, ahogyan a fogaimmal    

    törõdöm.                             1          2          3          4          5 

7. Nem vagyok meggyõzõdve arról, hogy a fogorvosok biztosan elmondják, milyen  

    kezelésre van szükség.     1          2          3          4          5 

8. A fogorvosok gyakran mondanak olyasmit, amivel nevetségessé tesznek. 

1          2          3          4          5 

9. A fogorvosok aggodalmaimat és félelmeimet nem veszik komolyan.  

1          2          3          4          5 

10. A fogorvosok megaláznak azzal, hogy kigúnyolják a kezeléssel kapcsolatos  

      félelmeimet.                     1          2          3          4          5 

11. Aggaszt, vajon a fogorvosok elég jól képzettek-e és jó munkát végeznek-e. 

1          2          3          4          5 

12. Úgy gondolom a fogorvos nem fogja megszakítani a kezelést, hogy segítsen, ha  

      szólok neki hogy fájdalmat érzek. 

1          2          3          4          5 

13. A fogorvosi székben ülve, nem lenne bátorságom megállítani a kezelést egy kis  

      pihenésért.                       1          2          3          4          5 

14. Nem szeretek kérdéseket feltenni.  
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1          2          3          4          5 

15. Ha a fogaimmal kapcsolatos “rossz hírekre” vagy a szükséges kezelésekre  

      gondolok, ez egymagában elég ahhoz, hogy ne menjek el a fogorvoshoz, vagy ne  

      kezeltessem a fogaimat.  1          2          3          4          5  

 

 

 

 

 

7. számú melléklet 

 

 
 

HÁTTÉR SKÁLA 
 
 

 
Mit gondol, mennyire fél a fogászati kezeléstıl a környezete? Kérjük, karikázza be az 
alábbi személyekre ön szerint legjellemzõbb választ! 
 
 
 
1. Anya 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erısen   nagyon erısen 
 
 
2. Apa  
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erısen   nagyon erısen 
 
 
3. Testvéreim 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erısen   nagyon erısen 
 
 
4. Barátaim 
egyáltalán nem   enyhén   közepesen   erısen   nagyon erısen 
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8.számú melléklet 

LESTER SKÁLA 

 

Kérjük, hogy karikázza be az igaznak érzett állítások elıtt lévı számot 

 

1. Amit halálnak nevezünk, az nem más mint a lélek új életre születése. 

2. Nem kellene szomorkodnunk a halottak miatt, mivel örök boldogságot 

találnak a mennyben. 

3. A halál megnyugvást hoz. 

4. A halál életem legérdekesebb élménye lesz. 

5. A békés halál egy sikeres élet méltó befejezése. 

6. Nem akarok e percben meghalni, de örülök, hogy meg fogok halni 

valamikor. 

7. A halál jobb mint a boldogtalan élet. 

8. Kész lennék meghalni azért, hogy megmentsem a legjobb barátomat. 

9. A halálban minden ember egyenlı. 

10. A halál a legnagyobb rejtély. 

11. A halál se nem jó, se nem rossz, mivel nem vagyunk halálunk tudatában. 

12. A halál az élet utolsó csatája 

13. Jobban megbarátkoznék a halállal, ha tudnám, hogy milyen lesz. 

14. Nagy kár, ha egy tehetséges ember meghal, még akkor is, ha már nem 

alkotott. 

15. A halál nem kívánt álom. 

16.  Azért félünk a haláltól, mert bánatot okoz az itt maradóknak 

17. Azért félek a haláltól, mert odaát büntetés várhat rám. 

18. Semmi sem szomorúbb annál, ha egy egészséges ember öngyilkosságot 

követ el. 

19. A halál a végsı és legszörnyőbb inzultus, mi embert érhet. 

20. Mindenáron el szeretném kerülni a halált. 

21. A halál a legrémesebb dolog, ami történhet velem. 
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9. számú melléklet 

 

Most arra kérjük, hogy az alábbi négyzetbe rajzoljon le egy (vagy több) fogat! 
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KÖZLEMÉNYEK KÜLÖNLENYOMATAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


