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BEVEZETÉS 
 
Félelem alatt olyan alarmreakciót értünk, amelynek hátterében mindig konkrét 
kiváltó tényező áll. Ennek megfelelően a fogászati félelem olyan vészreakció, 
amelyet a fogorvosi beavatkozás (vagy annak várható bekövetkezte) idéz elő a 
betegben. Mértéke széles skálán mozoghat. Létezik enyhe, a beteg 
viselkedésében a fogorvosi beavatkozás szempontjából lényeges változást nem 
okozó félelem, ezt egyszerű fogászati félelemnek nevezhetjük. Ugyanakkor 
létezik erősebb, a betegnek komoly szenvedést okozó félelmi reakció is, amely 
már általában a fogorvosi beavatkozást is érintő viselkedésváltozással jár 
együtt. Amennyiben a viselkedésváltozás elsősorban a kezelés közben 
jelentkezik (pl. "időkérés", "halogatás", "védekezés"), azonban a beteg még ha 
ritkán is, de eljár fogorvosi kezelésre, fokozott fogászati félelemről beszélünk. 
Ha a fogorvosi beavatkozással összefüggő dolgokkal helyzetekkel 
kapcsolatban minden esetben igen erős félelmi reakció váltódik ki, és a beteg a 
kiváltó ingereket (esetünkben a fogorvosi rendelőt) emiatt elkerüli, Fogászati 
fóbiáról beszélünk. Súlyosabb esetben a fóbiás reakció pánikrohamot vagy 
ahhoz hasonló fóbiás rohamot is előidézhet. A pánikzavarral összehasonlítva 
azonban fontos különbség, hogy a fóbiás beteg pontosan tudja, mi váltja ki ezt 
reakciót (míg a pánikzavar váratlan, recurrens pánikrohamokból álló 
tünetegyüttes). A klinikai gyakorlatban a leggyakoribb az egyszerű- illetve a 
fokozott fogászati félelem. Ezek felismerése és elkülönítése a többi félelmi 
reakciótól vagy más megbetegedéstől a gyakorlatban nem okoz problémát, 
mivel a beteg ennek mind az okával, mind a jellegével tisztában van, és be is 
tud számolni róla fogorvosának.    
 
A fogászati félelem hátterében számos tényező állhat. A jelenség bizonyos 
értelemben a szorongás talaján alakul ki, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, 
hogy a fogászati félelem a szorongástól sok tekintetben független. Felmerült a 
nemi hovatartozás szerepe is, de a vizsgálati eredmények nem egyértelműek: 
egyes szerzők nőknél magasabb értékeket találtak, míg más szerzők nem 
találtak szignifikáns különbséget a nemek között. Felnőtteknél vitatott az 
életkor fogászati félelmet befolyásoló szerepe is ugyanakkor gyermekeknél az 
adatok arra utalnak, hogy az életkor növekedésével (a gyermek testi-lelki 
érésével) a fogászati félelem érték csökken. A családi állapot illetve a szociális 
helyzet szerepét nem vitatják. Gyermekeknél fontos tényezőnek tűnik még az 
anya fogászati félelem szintje. Nem egyértelmű az összefüggés a gyermek "jó" 
vagy "rossz" magatartása illetve tanulmányi teljesítménye és a fogászati 
félelem érték között. Az adatok arra utalnak, hogy ez utóbbi paraméterek 
erősen függhetnek a családon belüli elvárások (pl. az anya iskolai végzettsége) 
jellegétől is. Fentieken túl, igen jelentős tényezője a fokozott fogászati félelem 
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kapcsán azt azonban sikerült megerősíteni, hogy a hipnoterápia hatékony 
eljárás lehet a fokozott fogászati félelem gyógyításában. Hipnoterápia 
alkalmazásával elérhető a félelem szint gyors és jelentős csökkenése, és a 
kezeléssel kapcsolatos fóbiás-ájulásos rosszullétek gyakoriságának igen 
jelentős csökkenése. Vizsgálataink további, a gyakorlati gyógyítással 
kapcsolatos eredménye a fogászati félelem hátterében álló mélyebb lelki 
okokkal kapcsolatos. Bár a fogászati félelem elsősorban 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 kellő 
szintű vonatkozó lélektani  ismereteinek jelentőségére.  Ugyanez arra is 
felhívja a figyelmet, hogy adott esetben szükség lehet valamely társszakma 
képviselőjének (pszichológusnak, pszichoterapeutának, pszichiáternek) a 
gyógyító folyamatba történő bevonására.      
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kialakulásának a fogazat elhanyagolt állapota, a korábban megélt fájdalmas 
fogorvosi beavatkozás, a fogorvos nem megfelelő viselkedése, a feleslegesen 
és/vagy hibásan elvégzett fogorvosi kezelés, a kapkodó, "időnyomás" alatt 
zajló fogászati betegellátás, illetve a fogorvosi beavatkozással kapcsolatban a 
környezet által sugallt negatív elvárás is.     
 
A fokozott fogászati félelem viszonylag gyakori jelenség, nemzetközi adatok 
alapján a nyugat-európai és észak-amerikai átlagpopuláció érintettsége kb. 5-
15% közé tehető, bár egyes mérésekben még ennél magasabb értékek is 
előfordulnak. Tekintve, hogy a fokozott félelem meglehetősen kínzó élmény, 
az említett viszonylag gyakori előfordulás érzékelteti a fokozott fogászati 
félelem problematikájának jelentőségét. Annál is inkább, mert a fogászati 
félelem szint a fogorvosi beavatkozások, és a fogorvoslásban alkalmazott 
érzéstelenítő eljárások rohamos fejlődése ellenére egyre emelkedni látszik.  
 
Tartósan fennálló fokozott fogászati félelem esetén az adott egyénre nézve 
igen jelentős károsító hatással kell számolni. Egy átfogó (1423 főt érintő) svéd 
vizsgálat adatai szerint a fokozott fogászati félelemtől szenvedő személyeknek 
az átlagpopulációhoz képest több eltávolított és több destruált foga van, 
valamint a maradékfogak parodontiumának állapota is rosszabb. Szelektált, 
erős fogászati félelemtől szenvedő betegmintán különösen feltűnő az ínyszélig 
destruált fogak és az ellátatlan periapikális léziók igen magas száma (átlagban 
három illetve négy); a rendkívül rossz szájhigiéne (az alanyok több mint 
felének minden fogán szemmel látható vastag plakk); az igen jelentős 
periodontális tapadásveszteség (átlagban a gyökérhossz legalább 1/3-át érintő); 
és a fogorvosi ellenőrzések/kezelések igen hosszú ideje tartó elkerülése (70% 
≥ 10 éve; 30% ≥ 20 éve) tartó elkerülése. 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 
későbbi alakulására is igencsak "rányomhatja a bélyegét".  
 
Fentiekből adódik, hogy a fogászati félelem prevenciója fontos fogorvosi 
feladat. A szakszerű betegvezetés, a fájdalommentes kezelés, a megfelelő 
kommunikáció a fogászati félelem legfontosabb primer prevenciós 
lehetőségei. Bár a prevenció elsődleges célcsoportja a gyermek populáció, 
mindezeknek nemcsak a gyermek, hanem a felnőttek felé is irányulnia kell 
azért, hogy gyermek közvetlen környezetének fogászattal kapcsolatos attitűdje 
is átalakuljon. Bár a prevenció alapját mindig a szakszerű betegvezetés adja, 
ezzel együtt számos további módszer (pl. relaxáció, relaxációs hipnózis, 
biofeedback, gyógyszeres szorongásoldás stb.) alkalmazására is sor kerülhet. 
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Igen fontos szekunder prevenciós szempont, a fogászati félelem 
vonatkozásában fokozottan érzékeny, sérülékeny, "félős" betegek mielőbbi 
felismerése, és fokozott figyelemmel történő szakszerű gondozása is. A tercier 
prevenció vonatkozásában kiemelt jelentőségű a fokozott fogászati félelemtől 
szenvedő beteg szájhigiénéjének és tudatos egészségorientált viselkedésnek 
helyreállítása.  
 
A terápia vonatkozásában első lépés a pontos diagnózis felállítása. Ebben a 
vonatkozásban elsősorban az egyéb (nem fogászati) fóbiák, a pánikzavar, a 
szomatikus eredetű rosszullétek (pl. kollapszus, hipoglikaemia, epilepsziás 
roham stb.), valamint az érzéstelenítőre (esetleg más anyagokra) kialakult 
allergiás (anaphylaxiás) reakciók fokozott fogászati félelemtől illetve fogászati 
fóbiától való elkülönítése lehet fontos. A fokozott fogászati félelem 
mértékének meghatározására fogászati félelem kérdőívek alkalmazhatók. 
Emellett, a fokozott félelem közvetlen okainak feltárása is rendkívül fontos a 
terápia megtervezéséhez, mivel a kezelést lehetőleg úgy kell elvégezni, hogy a 
fokozott félelmet leginkább kiváltó tényezőket elkerüljük vagy semlegesítsük. 
A félelem semlegesítésére a pszichoterápiás módszerek közül a 
személyközpontú megközelítés mellett - elsősorban a viselkedés és kognitív 
terápiás eljárások terjedtek el. Ezekkel együtt alkalmazhatók relaxációs 
módszerek, hipnoterápiás módszerek, biofeedback módszerek vagy 
gyógyszeres eljárások is.   
 
 

CÉLKITŰZÉSEK 
 
Jelen disszertáció alapját az elmúlt több mint 10 év fogászati félelemmel 
kapcsolatos vizsgálatai adják. Az egyes vizsgálatokat önálló célkitűzéssel, 
csoportmunkában valósítottuk meg. Vannak vizsgálataink amelyek elsősorban 
epidemiológiai jellegűek és a fogászati félelem jelenségének, az ezzel 
kapcsolatos hazai problematikának a körvonalazását, pontosabb leírását 
célozták. Vannak olyan vizsgálataink is, amelyek a fogászati félelem közvetlen 
kiváltó okait próbálták feltárni. Készítettünk olyan vizsgálatokat is, 
amelyekkel a fogászati félelem hátterében álló esetleges mélyebb lélektani 
összefüggéseket próbáltuk megismerni. Végül készítettünk egy tájékozódó 
módszertani vizsgálatot is azzal kapcsolatban, hogy milyen hatásfokkal lehet 
az erős (fóbiás szintű) fogászati félelmet azonnali hipnoterápiás 
beavatkozással hatékonyan csökkenteni.  
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megfelelő gondozása abból a célból, hogy fokozott fogászati félelem ne 
alakuljon ki, vagy ha már kialakult, akkor ne növekedjen, és ne rögzüljön. A 
rizikóbetegek kiszűréséhez a hazai gyakorlatba általunk bevezetett, majd 
kellően nagy számú mintán "bevizsgált" fogászati félelemmel kapcsolatos 
mérőskálák alkalmazása is jelentős segítséget nyújthat. Mint arra a fentiekben 
már utaltunk, a prevenció további kulcsfontosságú faktora a fogorvos 
tevékenységének minősége. Színvonalas fogorvos-beteg kommunikáció, a 
maximális fájdalommentesség, a durva, felesleges, hibás (vagy ilyennek 
megélt) fogorvosi tevékenység elkerülése, és a feleslegesen félelemkeltő 
aspektusok kiküszöbölése nélkül tényleges, hatékony prevencióról nem 
beszélhetünk. Fóbiás betegekkel kapcsolatos adataink alapján, azt is biztosan 
állíthatjuk, hogy a hipnoterápia alkalmazása hasznos kiegészítője lehet a 
prevenciónak, ha nem is a napi rutin szintjén, de legalább a rizikókategóriába 
tartozó, vagy a módszer alkalmazását önként kérő betegek esetében.  
 
A fogászati félelem terápiája 
Adataink terápiás vonatkozásainak legnagyobb része diagnosztikai 
vonatkozású, és elsősorban a már említett különféle mérőskálák 
alkalmazásával kapcsolatos. A vizsgálatok során elkészítettük két fogászati 
félelem kérdőív (DAS, DFS) magyar verzióját, és ezekkel mind felnőtt mind 
gyermek populáción nagy mennyiségű összehasonlítási alapot nyújtó adatot 
gyűjtöttünk. Így a betegek félelem szintje viszonylag jó pontossággal 
becsülhető, és feltérképezhetők azok a konkrét félelmet kiváltó tényezők is, 
amelyeket tudatosan a terápia fókuszába kell állítani. A korábban szinte 
kizárólag felnőtteken 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 kérdőívek (DAS, DFS) a hazai betegek 
vonatkozásában tényleges diagnosztikai eszközzé váltak. Elkészítettünk egy a 
környezeti háttér vizsgálatára alkalmas rövid kérdőívet is a Háttér Skálát. 
Ennek az a terápiás jelentősége, hogy segítségével könnyebben eldönthető, 
szükséges-e a szülők terápiába való intenzív bevonása ahhoz, hogy a beteg 
fokozott fogászati félelme ne csak átmenetileg, hanem lehetőleg véglegesen is 
megoldható legyen. Ezen kívül gyermekpopuláción első ízben gyűjtöttünk 
összehasonlításra alkalmas adatokat a már korábban rendelkezésre álló de 
eddig  - hazai és nemzetközi vonatkozásban is -  csak felnőtt populáción 
alkalmazott DBS kérdőív segítségével. Ezzel a továbbiakban lehetőség nyílik 
arra, hogy a fogorvos-beteg kapcsolat zavarának konkrét tényezőit 
gyermekeken is feltérképezhessük. A konkrét terápiás eljárások szisztematikus 
vizsgálata nem volt hangsúlyos része a disszertáció anyagát képező 
publikációk legtöbbjének. A fogászati injekció fóbiás betegek terápiája 
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nem mutat összefüggést. Ugyanakkor továbbgondolásra érdemes, hogy van a 
vizsgált populációnak egy olyan fokozott fogászati félelemmel és szorongással 
jellemezhető kis "alcsoportja", ahol ez az összefüggés mind  a skálákkal 
mérhető szinten, mind a képzetek és fantáziák szintjén jól érzékelhető. 
Elképzelhető, hogy az ilyen mélyebben rejlő aspektusok serdülő korban 
nagyobb jelentőségre 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. A 
magyarországi mérések mellett vizsgáltuk a határon túl élő magyarság 
helyzetét is a fogászati félelem vonatkozásában. Adataink alapján a határon 
kívül rekedt nemzetrészeknél joggal feltételezhető, hogy a gyermek- és serdülő 
populáció fogászati félelem értékei az anyaországhoz képest magasabbak. A 
félelem struktúrája szerencsére itt sem mutat fóbiás jelleget, az mégis látható, 
hogy a fogorvos-beteg kapcsolat értékelése, általános megítélése (DBS) közel 
áll ahhoz, ami a fejlett országokban a fóbiás populációt jellemzi. A háttérben 
álló okok között az anyaországi mérésekben kimutatott faktorok mellett a 
rendelésekre nehezedő még fokozottabb "időnyomás" és a fogorvos-beteg 
kommunikáció hibái egyaránt feltételezhetők.  
 
A fogászati félelem prevenciója 
Méréseink arra utalnak, hogy hazánkban nemcsak a gyermek-, és serdülő, 
hanem a felnőtt populáció is mélyen érintett a fokozott fogászati félelem 
vonatkozásában. Ebből az a fontos szempont következik, hogy a prevenciós 
tevékenységen belül nemcsak a gyermekekre és a serdülőkre, hanem a felnőtt 
populáció elérésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Annál is inkább, mert az - 
általunk készített - Háttér Skálával végzett vizsgálatok alapján valószínű, hogy 
a környezet (köztük a felnőtt szülők) fogászati félelem szintje jelentős tényező 
a gyermekek fogászati félelmének alakulásában. Így a felnőttek állapota a 
gyermekek prevenciója szempontjából is kulcsfontosságú tényezőnek tűnik. 
Vizsgálataink ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a személy fogászattal,  
fogakkal kapcsolatos attitűdje 8 - 15 éves kor között még jelentősen 
formálódik, majd ezt követően 16 - 18 éves korra már stabilan kialakul. Ez 
minden esetre arra utal, hogy az általános iskolások (illetve a még kisebb 
gyerekek) a prevenció szempontjából elsősorban kiemelt jelentőségű 
korcsoportot jelentenek. A prevenciós munka gyakorlata szempontjából 
fontosak a fogak tisztításának és a fogak esztétikai funkciójának szoros 
kapcsolatára utaló adataink. Érdemes figyelembe venni ezt az összefüggést a 
fogápolásra való motivációs munkában. Ennek különösen az általános iskolás 
korban lehet szerepe, mivel adataink szerint a fogtisztítás ekkor még erősen 
összekapcsolódik valamely konkrét célkitűzéssel (leggyakrabban a szépség 
megőrzésével). Igen fontos prevenciós célkitűzés a rizikóbetegek kiszűrése, és 
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A Dental Anxiety Scale (DAS) hazai bevezetése  
A vizsgálat elsődleges célkitűzése az volt, hogy a nemzetközi irodalomban 
széles körben használt egyik legismertebb fogászati félelem mérőskála (a DAS 
skála) magyar fordítását létrehozva azt hazánkban is használhatóvá tegyük, és 
a hazai gyakorlatba bevezessük. További célkitűzés volt az első hazai fogászati 
félelemre vonatkozó epidemiológiai adatok gyűjtése. 
 
A Dental Fear Survey (DFS) hazai bevezetése 
A vizsgálat elsődleges célkitűzése az előzőhöz igen hasonló. Célul tűztük ki, 
egy további, részletesebb mérésre alkalmas, és a nemzetközi irodalomban 
ugyancsak széles körben használt, és ismert fogászati félelem kérdőív (a DFS 
kérdőív) magyar fordítását és hazai bevezetését. További célkitűzésként ebben 
a vizsgálatban is megjelent a hazai fogászati félelem epidemiológiai adatok 
gyűjtése. 
 
Felnőttek és középiskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálata 
A vizsgálat fő célkitűzése a rendelkezésünkre álló minták összevonásával 
létrehozott nagyobb adathalmazon megvizsgálni a nem, az életkor, a családi 
állapot, valamint a szorongásszint hatását a fogászati félelemre.  
 
A Fogászati Félelem Kérdőívvel szerzett adatok részletes elemzése  
A mérés lényegében az előző közvetlen folytatását képezi, mivel ugyanazon az 
"összevont mintán" történt. Célja az volt, hogy a Fogászati Félelem Kérdőív 
(DFS) adatainak részletes elemzésével megvizsgáljuk, vajon az a korábbi 
adatunk, miszerint a hazai felnőtt populáció fogászati félelme struktúrájában 
"populáció szinten" fóbiás jelleget mutat, nagyobb mintán megvizsgálva is 
reprodukálható-e.  
 
Általános iskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálata 
A vizsgálat elsődleges célkitűzése a korábbi fogászati félelem epidemiológiai 
vizsgálatok kiterjesztése a hazai általános iskolás (8-15 éves) 
gyermekpopulációra mind módszertani vonatkozásban, mind a tényleges 
adatgyűjtés tekintetében.  
 
 A határon túli magyarság fogászati félelem értékeinek vizsgálata  
 A vizsgálat célkitűzése kettős. Egyrészt egy a korábbinál lényegesen nagyobb 
gyermekmintán meg kívántuk vizsgálni a nem, az életkor, és a szorongás 
illetve a fogászati félelem között korábbi mérésekben valószínűsített, de nem 
minden paraméter esetében egyértelmű összefüggéseket. Ugyancsak 
ellenőrizni akartuk nagyobb mintán azt a korábbi eredményünket, miszerint a 
gyermekek esetében bár a fogászati félelem szint magas, a félelmi struktúra - 
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szemben a felnőttekkel - mégsem mutat fóbiás jelleget. Célunk volt az is, hogy 
adatokat gyűjtsünk a határon túl élő magyarság fogászati félelem értékeiről, és 
azt összehasonlítsuk az anyaországi értékekkel. Végül azt is célul tűztük ki, 
hogy gyermekmintán is adatokat gyűjtsünk a fogorvos-beteg kapcsolatról az 
eddig magyar nyelven csak felnőtt mintán alkalmazott DBS skála ("Fogászati 
Vélemény Kérdőív") segítségével. 
 
Általános iskolások fogászati félelme háttér tényezőinek vizsgálata 
Ennek a vizsgálatnak a fő célkitűzése a hazai általános iskolás (8-15 éves) 
gyermekpopuláció fokozott fogászati félelmének hátterében álló - eddigi 
méréseinkben még nem vizsgált - további lehetséges tényezők kimutatása volt.  
 
Középiskolások fogászati félelme háttér tényezőinek vizsgálata  
Ez a vizsgálat "egyenes folytatása" az előző mérésnek, fő célkitűzése a hazai 
középiskolás gyermek és serdülő populáció fokozott fogászati félelmének 
hátterében álló - eddigi méréseinkben még nem vizsgált - további lehetséges 
tényezők kimutatása volt.  
 
A Háttér Skálával kapcsolatos mérések 
A vizsgálat elsődleges célkitűzése egy olyan rövid kérdőív elkészítése volt, 
amely méri, hogy a megkérdezett milyen erősnek gondolja a környezetében 
élők fogászati félelmét. Értelem szerűen célul tűztük ki az ezzel kapcsolatos 
adatok gyűjtését is, mind általános iskolás, mind középiskolás populáción.  
 
Általános iskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése  
Ennek a vizsgálatnak az volt a célkitűzése, hogy megvizsgálja az általános 
iskolások szöveges asszociációit a nyelvi közlés alacsonyabb - szótani - 
szintjén is, a fogászati félelemmel összefüggésben.  
 
Középiskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése 
Ez a vizsgálat az előző közvetlen folytatása. Célkitűzésünk itt az volt, hogy 
megvizsgáljuk a középiskolások szöveges asszociációit a nyelvi közlés 
alacsonyabb - szótani - szintjén is, a fogászati félelemmel összefüggésben.  
 
A  fogászati félelem és a halál iránti attitűd kapcsolatának vizsgálata 
A fogakkal kapcsolatos spontán asszociációkról szóló előző vizsgálataink 
felhívták a figyelmet arra, hogy a fogászati félelemnek lehetnek a fogakkal 
kapcsolatos szimbólumvilágból, vagy az orális személyiségfejlődési fázisból, 
illetve az ezzel kapcsolatos regressziós jelenségekből származó "mélyebb 
gyökerei" is. Jelen vizsgálatban a fogászati félelemnek ezt a mélyebb szintjét 
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kifejezetten, hogy ilyen jellegű összefüggés nincs. Összegezve: a fogászati 
félelem és a halál problematika a vizsgált populáció döntő többségénél nem 
mutat összefüggést. Van azonban egy fokozott fogászati félelemmel 
jellemezhető kis "alcsoport", ahol az összefüggés érzékelhető. 
 
A hipnoterápia hatékonyságának vizsgálata fogászati injekció fóbiában 
A vizsgálat megerősíti, hogy a hipnoterápia hatékonyan alkalmazható a 
fogászati injekció fóbiából adódó pszichés eredetű rosszullétek leküzdésében. 
Az adatokból látható, hogy a külső szemlélő számára is érzékelhető rosszullét 
csak a vizsgált kezelések töredékében, erősebb rosszullét pedig csak egy 
esetben fordult elő. A betegek pedig gyakorlatilag még ezekben az esetekben 
sem érzékeltek rosszullétet. Ez az eredmény jelzi a hipnoterápiában rejlő igen 
komoly lehetőségeket a fogászati félelem prevenciós és terápiás célzatú 
csökkentésében egyaránt.      
 
 

KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Az emelkedett fogászati félelem érték, és valószínű okai 
Vizsgálataink minden mérésben azt mutatták, hogy a hazai populáció fogászati 
félelem értéke a nyugat-európai és észak amerikai adatokhoz képest feltűnően 
magas mind a felnőtt, mind a gyermek populáció esetében. Adataink alapján 
az is valószínű, hogy a felnőtt populáció vonatkozásában a félelem struktúrája 
a fóbiásokra jellemző irányba tolódott el , ugyanakkor ez a 
gyermekpopulációra szerencsére nem jellemző. Vizsgálataink hazai mintán 
igazolták, hogy a nem, az életkor, a szorongás szint és (felnőtteknél) a családi 
állapot a fogászati félelem jelentős befolyásoló faktorai mind felnőttek, mind 
gyermekek esetében. Vizsgálataink alapján igen fontos tényezőnek tűnik a 
családi környezet is. Ebben a vonatkozásban nemcsak a környezet fogászati 
félelem szintje számottevő jelentőségű, hanem a szülőkhöz, elsősorban is az 
anyához fűződő kapcsolat, illetve az, hogy a család általában mennyire 
értékeli, mennyire fogadja el, mennyire szereti a gyermeket. Szintén igen 
fontos tényezőnek mutatkozott vizsgálatainkban a fogorvos tevékenységének 
minősége, a fogorvos-beteg kommunikáció megfelelő volta, a 
fájdalommentesség biztosítása, a felesleges vagy  hibás beavatkozások 
elkerülése, illetve annak elkerülése, hogy valamely - egyébként szükséges - 
beavatkozást a beteg félelemkeltőnek, durvának, feleslegesnek vagy hibásnak 
éljen meg. Vizsgálatainkban a fent említett okok mellett a fogászati félelem 
mélyebben rejlő hátterét is igyekeztünk vizsgálni. Eredményeink alapján úgy 
tűnik, hogy a fogászati félelem és a múlandósággal, halállal, az ember halandó 
mivoltával kapcsolatos problematika a vizsgált populáció döntő többségénél 
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A szöveget készítők neme, úgy tűnik, szintén hatással van a szövegek 
hosszára. Az adatok felvetik annak lehetőségét is, hogy a szöveghossz és a 
tartalmas jelentésű szótári szavak szófajok szerinti megoszlása esetleg 
összefüggést mutathat a fogászati félelem szintjével ennél a korcsoportnál. A 
leggyakrabban előforduló szavak elemzése (különösen fiúknál) megerősítette a 
fájdalom és a félelem szoros kapcsolatára, valamint a szülők, különösen az 
anya jelentőségére vonatkozó irodalmi adatokat is. 
 
Középiskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése 
A szövegek hossza vonatkozásában a középiskolások adati annyiban 
hasonlítanak az általános iskolásokhoz, hogy a fogakkal kapcsolatos 
élményvilág és a nemi hovatartozás itt is jelentősen befolyásolja a szövegek 
hosszát. Ugyanakkor a középiskolásoknál - szemben az általános iskolásokkal 
- nem találunk még jelzés értékű összefüggést sem a szöveghossz vagy a 
szófaji megoszlás és a fogászati félelem érték között. A 8-15 éves 
korcsoporton végzett mérésünkhöz képest a jelenleg vizsgált 14-18 éves 
korosztály szókincse jelentősen bővült, és ezzel együtt a szókincs 
vonatkozásában a főnevek preferenciája csökkent. Ugyanakkor a fogászattal 
kapcsolatos téma okozta regresszióra utalhat az a megfigyelés, miszerint a 
vizsgált 14-18 éves alanyok tényleges szóhasználatában a bővült szókincs 
ellenére a főnév preferencia a korábban mért 8-15 évesekhez képest 
gyakorlatilag nem változott. Vagyis, a főnév preferencia a szókincs 
vonatkozásában bár csökkent, de a szóhasználatban megmaradt. A regressziós 
jelenségek meglétét támasztja alá az a megfigyelés is, hogy a vizsgált 
korcsoportban a tartalmukban is regressziós jegyeket hordozó "fogakkal 
kapcsolatos történetek" száma a korábbi méréshez képest közel duplájára 
emelkedett; és éppen ezekben az írásokban a legjellemzőbb a főnév 
preferencia, szemben az általános iskolás korosztállyal, ahol ez még nem volt 
jellemző.  A leggyakrabban használt szavak tekintetében az "anya" szó 
megjelenése hasonló, mint az általános iskolásoknál, ami gimnazistákon is 
megerősíti a szülők, (különösen is az anya) jelentőségére vonatkozó korábbi 
adatainkat. Ugyanakkor ritkább a "fájdalom" említése, és az nem jár együtt a 
"félelem" említésével, szemben általános iskolai mérésünkkel, ahol mindkét 
szó gyakran és együtt fordult elő.     
 
A fogászati félelem és a halál iránti attitűd kapcsolatának vizsgálata 
Mérésünkben a halálfélelem mértéke egyetlen más skálával sem mutatott 
szignifikáns Pearson korrelációt. Az alanyok között csak egy fokozott 
fogászati félelem szinttel és szorongás szinttel jellemezhető 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 
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igyekeztünk megközelíteni a halál iránti attitűd, és a fogászati félelem közötti 
kapcsolat  vizsgálatával .  
 
A hipnoterápia hatékonyságának vizsgálata fogászati injekció fóbiában 
A vizsgálat célkitűzése 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.  
 
 

MÓDSZEREK 
 
Vizsgálati alanyok 
A vizsgálatokban összesen 1279 fő vett részt. Közülük 462 fő budapesti 
felnőtt, 139 fő budapesti általános iskolás, 139 fő budapesti középiskolás, 549 
fő határon túl élő (partiumi) magyar nemzetiségű általános- és középiskolás. A 
vizsgáltak közül a határon túl élő általános- és középiskolás alanyok (549 fő) 
és a budapesti felnőttek egy része (DAS skála bevezetésénél vizsgált 217 fő, és 
12 fő fogászati injekció fóbiás beteg) csak egy mérésben szerepelt. A többi 
alany (223 felnőtt, 139 budapesti általános iskolás és 139 budapesti 
középiskolás) adatai összevonva vagy külön-külön több mérésben, többféle 
aspektusból is vizsgálat alá kerültek.  
 
Vizsgálati körülmények 
Minden vizsgálatunk az alanyok önkéntes részvételével történt. Mielőtt az 
alanyok beleegyezését kértük, minden alany előzetes személyes tájékoztatást 
kapott a vizsgálatok céljáról és mikéntjéről. Kiskorúak vizsgálatakor a 
szülőktől is beleegyezést kértünk. Az alanyok a különböző mérőskálákat és 
kérdőíveket a következő meghatározott sorrendben töltötték ki: szociológiai-
demográfiai adatlap, DAS, DFS, Háttér Skála, DBS, STAI-S, STAI-T, 
szöveges asszociáció, rajz asszociáció, Lester skála, Fogászat-halálfélelem 
kapcsolatot vizsgáló kérdés.  
 
Fogászati félelem és szorongás kérdőívek 
Dental Anxiety Scale (DAS; "Fogászati Szorongás skála"): a skála a nevében 
szereplő szorongás szó ellenére valójában a fogászati félelem szintjét méri. A 
skálát 1969-ben publikálták, és vélhetően ez volt az első fogászati félelem 
mérő eszköz. A DAS skála magyarra fordítását és hazai bevezetését 
munkacsoportunk végezte el. Dental Fear Survey (DFS; "Fogászati Félelem 
Kérdőív"): a kérdőívet első formájában 1973-ban publikálták. A későbbiekben 
a skálát redukálták, és az eredeti 27 kérdéses változat helyett egy 20 kérdésből 
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álló változatot alakítottak ki, mely világszerte elterjedt. A DFS magyarra 
fordítását és hazai bevezetését munkacsoportunk végezte el. Spielberger's 
State-Trait Anxiety Inventory (STAI; "Spielberger féle szorongás kérdőív"): a 
kérdőív a szorongás szint mérésére szolgál. Két változatban áll rendelkezésre. 
Az "S" változat ("State") az állapoti szorongást, vagyis a szorongás  pillanatnyi 
értékét méri. A "T" változat ("Trait") pedig a szorongásra való hajlam 
mérésére lett kidolgozva. A kérdőív hazai fordítása rendelkezésre állt.  
 
Egyéb kérdőívek és adatgyűjtő lapok  
Dental Beliefs Survey (DBS; "Fogászati Vélemény Kérdőív"): A kérdőív a 
beteg szubjektív ítéletét méri a fogorvos viselkedésével illetve a fogorvosi 
kezelés miliőjével kapcsolatban. A kérdőív 1985-ben került publikálásra, azóta 
világszerte elterjedt, számos nyelvre lefordították. A kérdőív magyarra 
fordítását és hazai bevezetését munkacsoportunk végezte el, de jelen dolgozat 
anyagától és szerzőjétől teljesen független vizsgálatban. Háttér Skála: a skálát 
saját vizsgálatunkban írtuk le először. A skálát a DFS korai verziójában 
szereplő (majd később elhagyott) kérdések átdolgozásával alakítottuk ki. Az 
alany elképzeléseit méri arra vonatkozóan, hogy ő mit gondol a környezetében 
élők (anya, apa, testvér, barát) fogászati félelmének erősségéről. Lester's 
Attitude Toward Death Scale ("Lester skála"): a skála elsősorban a halál iránti 
attitűdöt méri, de elvben alkalmas lehet a halálfélelem szintjének mérésére is. 
A Lester skála 1991-ben került publikálásra, azóta számos nyelvre 
lefordították, magyar nyelvű változata is rendelkezésre állt. Szociológiai és 
demográfiai adat gyűjtő lap: a szociológiai és demográfiai adatokat (nem, 
életkor, családi állapot, foglalkozás), a kérdőívek fedőlapján rögzítettük. 
Ezeket az adatokat maga az alany vezette rá a kérdőívre a teljes anonimitás 
megőrzése mellett. Fogakkal kapcsolatos szöveges asszociáció gyűjtő lap: A 
szöveges asszociációk gyűjtése önálló lapon történt, az alanyokat megkértük 
hogy egy üres lapra írjanak le bármit, ami a fogakkal kapcsolatban eszükbe jut. 
Fogakkal kapcsolatos rajzprojekció gyűjtő lap: a rajzprojekciók gyűjtése 
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. Fogászat-halálfélelem kapcsolatot vizsgáló kérdés gyűjtőlapja: A 
fogászat-halálfélelem kapcsolatot vizsgáló gyűjtőlapon két állítás szerepelt: 1.: 
"A fogorvosi kezelés akár halálfélelmet is okozhat" 2.: "A fogorvosi kezelés 
soha nem okoz halálfélelmet". Az alanyokat megkértük hogy  jelöljék meg, ha 
a két állítás valamelyikével egyetértenek.     
 
A szöveges asszociációk általános tartalmi elemzése  
A fogakkal kapcsolatos szövegeket három egymástól független értékelő 
véleménye alapján kialakított tartalmi kategóriákba soroltuk. Ahol a 
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funkciójának szoros kapcsolatára utaló adatok is. 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 meseszerű 
történetek, annak ellenére, hogy ezek konkrét összefüggésbe hozása a 
fogászati félelemmel a kis esetszám miatt ebben a vizsgálatban nem volt 
lehetséges. Annyit azért jeleznek ezek a történetek, hogy a fogászati 
félelemnek lehetnek "mélyebb gyökerei" is.   
 
Középiskolások fogászati félelme háttér tényezőinek vizsgálata  
A vizsgálat adatait az általános iskolásokon elvégzett vizsgálattal összevetve 
fontos különbségnek látszik a különböző tartalmi kategóriák életkor szerinti 
tagozódásának hiánya, ami arra utal, hogy ebben az életkorban (14 - 18 év 
között) a személyiség fogászattal, fogakkal kapcsolatos attitűdje 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 
jelentőségét. Ugyanakkor érdekes, hogy az emlékek kizárólag pozitív módon 
jelennek meg, ami a tejfogakkal kapcsolatos traumák feldolgozását, 
"megszépülését" jelzi erre az életkorra. Említésre méltó, és meglepő  a 
regressziós jegyeket hordozó "fogakkal kapcsolatos történetek" arányának 
jelentős növekedése az általános iskolásokhoz képest.   
 
A Háttér Skálával kapcsolatos mérések 
Adataink alapján úgy tűnik, hogy a családi háttér vonatkozásában a hazai 
populáció esetén is jelentős befolyásoló tényező lehet a gyermek 
környezetének fogászati félelem szintje. Annak ellenére valószínűsíthetjük ezt, 
hogy a jelen mérésben csak azt mértük, hogy a gyermek mit gondol a 
környezete fogászati félelméről. Úgy tűnik, hogy a környezet fogászati 
félelméről 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.  
 
Általános iskolások fogakkal kapcsolatos történeteinek szótani elemzése  
A vizsgálat eredménye arra utal, hogy a fogakkal kapcsolatos élményvilág 
jelentősen befolyásolja a fogakkal kapcsolatos szöveges asszociációk hosszát, 
és a tartalmas jelentésű szótári szavak (lexémák) szófajok szerinti megoszlását. 
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A határon túli magyarság fogászati félelem értékeinek vizsgálata  
A határon túl élő magyarság fogászati félelem értéke a hazai populáció 
értékeinél magasabb. A mért gyermekek és serdülők értékei elérik az 
anyaországi felnőtt lakosság fogászati félelem szintjét, de a félelem 
struktúrájában nem mutat fóbiás jelleget, így ennyiben inkább az anyaországi 
(valamivel kisebb félelem szintű) gyermekpopuláción kapott adatokra hasonlít. 
Az anyaországi adatokhoz képest rosszabb fogászati félelem paraméterek 
okára a DBS skálával gyűjtött adatok mutatnak rá. Az eddig rendelkezésre álló 
felnőtt adatokhoz képest a mért DBS érték meglehetősen magas, az összérték 
eléri a nyugat-európai mérésekben fóbiásokra jellemző szintet. A részkérdések 
értelmezése alapján úgy tűnik, hogy a jelenség hátterében a rendelésekre 
nehezedő fokozott "időnyomás", a fogorvos-beteg kommunikáció és a 
betegvezetés anyaországinál alacsonyabb színvonala, valamint az ebből adódó 
bizalomvesztés állhat. A vizsgálat további fontos eredménye, hogy meglehetős 
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 követően a szint stagnál (a DAS kissé vissza is esik). Ez 
arra utal, hogy 16 éves korra nagyjából kialakul az egyénre jellemző fogászati 
félelem szint.  
 
Általános iskolások fogászati félelme háttér tényezőinek vizsgálata 
Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a felnőttekhez hasonló módon a 
gyermekeknél is a megrázkódtatást okozó fogászati kezeléshez köthető 
leginkább a fogászati félelem értékek emelkedése. A konkrét kiváltó tényezők 
tekintetében a gyermekek még nem tudnak kellően differenciálni, ennek 
ellenére szembetűnő, hogy nem a fájdalom, hanem a félelem okoz 
leggyakrabban traumát. Ez jól összecseng azzal az irodalmi adattal, miszerint a 
gyermekkorban kezdődő fogászati félelem döntő részben a fogorvos durva 
(vagy durvának megélt) viselkedésével hozható összefüggésbe, szemben a 
felnőttkorban kezdődő félelmekkel, amelyek inkább a fájdalmas 
beavatkozáshoz köthetők. A családi környezettel kapcsolatban az elfogadás és 
a szeretet-megnyilvánulások fontosságára hívják fel a figyelmet a tejfogak 
elvesztésével kapcsolatos adatok. A tejfog elvesztést traumásnak megélő 
gyermekek esetében sokkal gyakrabban fordul elő, hogy a tejfogat egy 
vélhetően autoriter személy (apa, fogorvos) távolítja el. A szeretet-
megnyilvánulások fontosságát húzza alá, hogy a traumatizált csoportban a 
tejfogat egyetlen esetben sem tette el a család emlékbe, szemben a nem 
traumatizált csoporttal, ahol erről a gyermekek az esetek egyharmadában 
beszámolnak. Érdekesek a fogak tisztításának és a fogak esztétikai 
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különböző véleményezők értékelése a besorolást illetően nem esett egybe, ott a 
szöveget külön megbeszéltük, és közösen döntöttünk annak besorolásáról.  
 
A szövegek halállal kapcsolatos tartalmának értékelése 
A fogakkal kapcsolatos szövegeket három független értékelő olvasta el. 
Minden értékelő jelezte, hogy megítélése szerint az adott szövegben hány 
halállal kapcsolatos tartalom mutatható ki. Az értékeléshez Gottschalk és 
Gleser kritériumait követtük, azonban a normál fogorvosi kezelés történéseit 
leíró szövegrészeket a mérés fogászati jellege miatt nem pontoztuk. Csak 
azokat a szövegeket tekintettük a halállal kapcsolatos tartalom tekintetében 
pozitívnak, amelyekben a háromból legalább két véleményező halállal 
kapcsolatos tartalmat talált.  
 
A szöveges asszociációk szótani elemzése  
A szövegekben szereplő szófajok között 4 kategóriát alakítottunk ki: 1.: ige és 
főnévi igenév; 2.: főnév; 3.: melléknév és melléknévi igenév; 4.: egyéb szófaj. 
Az adott szövegben vizsgáltuk az azonos szófaji osztályba tartozó tartalmas 
jelentésű szótári szavak (tartalmas jelentésű lexémák) valamint az adott szófaj-
kategóriához tartozó összes szó (szóelőfordulás) számát.  
 
A rajzprojekciók tartalmi értékelése a halálfélelem vonatkozásában 
A fog(ak)-ról készített rajzokat három független értékelő vizsgálta. Minden 
értékelő jelezte, hogy megítélése szerint az adott rajzon hány halállal 
kapcsolatos tartalom mutatható ki. Az értékeléshez a szövegekhez hasonlóan 
szintén Gottschalk és Gleser kritériumait követtük, azonban a mérés fogászati 
jellege miatt itt sem pontoztuk a "lyukas fogat" vagy más szokásos károsodást 
bemutató fogábrázolásokat. Csak azokat a rajzokat tekintettük a halállal 
kapcsolatos tartalom tekintetében pozitívnak, amelyeken a háromból legalább 
két véleményező halállal kapcsolatos tartalmat talált.  
 
A hipnózisban végzett kezelések kivitelezése és értékelése 
A hipnoterápia lokálanesztéziával kombinálva került alkalmazásra konzerváló 
fogászati kezelések kapcsán. A kezelést képzett fogorvos hipnotizőr végezte, 
egyszékes, jól izolált fogorvosi rendelőben. A hipnózis minden esetben 
tartalmazott szorongás és félelem csökkentő lépést, valamint amnéziát és 
időérzékvesztést célzó szuggesztiókat. Anesztéziát célzó szuggesztiók 
alkalmazására (az injekció beadása előtt) azonban csak a kellően hipnábilis 
betegek esetében került sor. A betegek a kezelések előtt, külön ülésben DAS 
skálát töltöttek ki. Ezen kívül a betegek minden hipnózisülés előtt nyilatkoztak 
arról, hogy jelenlegi félelmük a fogászati injekcióval kapcsolatban hogyan 
alakul a korábbi kezeléshez képest. Az ülés végén ugyanígy nyilatkozniuk 
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kellett, de most félelmeiket az éppen aktuális ülés elejéhez képest kellett 
megítélniük. A betegek mindkét nyilatkozathoz három kategória közül 
választhattak, úgymint: "csökkent", "változatlan" vagy "nőtt". Az ülések alatt a 
kezelőorvos 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 élményeikről. A beszámolók alapján regisztrálásra került, ha a beteg 
bármely negatív élményről számolt be.  
 
Matematikai statisztikai módszerek 
A vizsgálatokban  Chronbach-alfa érték  (belső konzisztencia reliabilitás 
koefficiens) mérést, Pearson korreláció mérést, khi-négyzet próbát, Fisher féle 
egzakt tesztet, Student féle kétmintás t-próbát, varianciaanalízist (egyirányú 
ANOVA-t) alkalmaztunk, szignifikancia értéknek minden esetben a p ≤ 0.05 
szintet választottuk minimum elvárásnak. Az adatok számítógépes 
feldolgozására a Statistical Package for the Social Sciences 8.00 illetve 10.0 
for Windows programot alkalmaztuk.   
 
 

EREDMÉNYEK 
 
A következőkben bemutatásra kerülő vizsgálatok több szerző 
együttműködésével születtek, az elvégzett munka így megoszlott a társszerzők 
között. Jelen értekezés szerzőjének kiemelt szerepe volt azokban a 
vizsgálatokban amelyek publikálásakor a közleményben első- vagy utolsó 
szerzőként szerepel (lásd irodalomjegyzék). A többi vizsgálat 
megvalósításában jelen értekezés készítője társszerzőként szintén aktívan részt 
vett.         
 
A Dental Anxiety Scale hazai bevezetése  
A vizsgálat alapján a hazai populáció fogászati félelem szintje magasabbnak 
tűnik a nyugat-európai és észak-amerikai populációra jellemzőnél. Az is 
megállapítható, hogy a  DAS skála magyar verziója a fogászati félelem 
mérésére alkalmas eszköz. A vizsgálat hazai mintán valószínűsíti, hogy a nem 
az életkor és a családi állapot a fogászati félelem befolyásoló faktora, és hogy 
a fogászati félelem a szorongástól nagy mértékben független.  
 
A Dental Fear Survey hazai bevezetése 
A vizsgálat alapján elmondható, hogy a DFS skála magyar verziója alkalmas 
arra, hogy mind a fogászati félelem szintről, mind annak konkrét részleteiről 
felvilágosítást adjon. Ezen túl a mérés megerősíti azt is, hogy a hazai 
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populáció fogászati félelem szintje nemzetközi összehasonlításban igen 
magasnak számít. A nem, az életkor és a családi állapot vonatkozásában ebben 
a vizsgálatban is az előző méréssel egyező tendenciákat találtunk, jelen mérés 
azonban nem hozott matematikailag is kimutatható összefüggéseket. Érdekes 
új adat, hogy a vizsgált hazai felnőtt populáció félelme struktúrájában eltér a 
fejlettebb országok normál populációját jellemző struktúrától, és a fejlettebb 
országok fóbiás betegcsoportjainál látható szerkezetre emlékeztet. Említésre 
méltó még az óvodapedagógusok meglepően magas fogászati félelem értéke, 
ami a foglalkozás és a szociális státusz jelentős hatására utal. 
 
Felnőttek és középiskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálata  
A vizsgálat megerősítette a korábbi mérésekben kapott magas hazai fogászati 
félelem értékeket. Meglehetős biztonsággal (t-próba; egyirányú ANOVA) 
igazolta a nem, az életkor, és a családi állapot szignifikáns befolyásoló 
szerepét a fogászati félelem tekintetében hazai felnőtt populáción.  Emellett 
korrelációs vizsgálat alapján a szorongás és fogászati félelem közötti "laza" 
kapcsolatra utaló korábbi adatokat is megerősítette. 
 
A Fogászati Félelem Kérdőívvel szerzett adatok részletes elemzése 
 A DFS skála egyes részkérdéseivel kapcsolatos adatok megerősítik azt a 
korábbi eredményünket, miszerint a hazai felnőtt populáció egészére igaznak 
tűnik, hogy fogászati félelme struktúrájában fóbiás jelleget mutat. Tehát a 
hazai felnőtt populáció fogászati félelme nem csak erősségében, hanem 
struktúrájában is eltér a nyugat-európai populációtól.   
 
Általános iskolások fogászati félelem epidemiológiai vizsgálata 
A gyermek által kitöltött kérdőívek magas Chronbach-alfa értékei jó egyezést 
mutatnak a felnőttek esetében mért értékeinkkel, ami igazolni látszik, hogy a 
kérdőívek jól alkalmazhatók gyermekek esetében is. A mért DAS és DFS 
értékek a hazai felnőttek értékénél valamivel alacsonyabbak, de nemzetközi 
viszonylatban még mindig igen magasak. A magas értékek ellenére úgy tűnik, 
hogy gyermekeknél nem történt meg a fogászati félelem struktúrájának 
fóbiásokra jellemző átrendeződése. A nemi hovatartozás gyermekkori 
befolyásoló szerepére vonatkozóan ennek a mérésnek az adatai alapján nem 
lehet "biztosat állítani", a lányok értéke valamivel magasabb a fiúkénál, de a 
különbség matematikai értelemben nem szignifikáns. Az életkor esetében sem 
találtunk felismerhető összefüggést ebben a mérésben. Korrelációs vizsgálat 
alapján a hazai gyermekpopuláción is megerősítettük azt a korábbi eredményt 
hogy a fogászati félelem sok szempontból a szorongástól független mutató.  
 


