Kedves Hozzátartozó!
Szeretettel köszöntjük rendelőnkben! Köszönjük, hogy minket választottak, gyermekfogorvosaink mindent megtesznek, hogy kis pácienseinket legjobb tudásuk szerint ellássák.
A vizsgálathoz, vagy a szükséges kezeléshez azonban elengedhetetlen a gyermek kooperációja is, amelyhez az alábbiakban szeretnénk segítségüket, együttműködésüket kérni.
A szülők sokszor maguk is félelemmel, szorongással mennek fogorvoshoz, félelmük sajnos
ragályos, a gyermekek antennái pedig szuper érzékenyek. Gyakran tapasztaljuk, hogy már
előre jutalmat, ajándékot ígérnek be gyermeküknek, aki így joggal feltételezheti, hogy valami
nehéz dolog előtt áll. Természetesen elbagatellizálni sem szabad a fogászati látogatást, hisz
valóban nagy bátorságot jelent a gyermek részéről megengedni, hogy egy idegen helyen,
furcsa műszerekkel belenyúljanak a szájába. Nem szerencsés a kezeléssel kapcsolatos bárminemű ígéretet sem tenni, például, hogy nem fog fájni, vagy, hogy rövid ideig fog tartani.
Kérjük lazán, a lehető legáltalánosabb módon készüljenek a fogászatra, hogy minél nyitottabb lehessen a gyermek arra, ami történni fog vele! „Megmutatjuk a doktornéninek a fogaidat.” „Megszámolja, mennyi fogad van már.” „Megnézi, jól mossuk-e.”...stb.

Otthon eljátszhatják plüssökkel, babákkal a fogorvosi vizsgálatot, nézhetnek,
olvashatnak mesét a témában. Ha időben érkeznek, a kezelés előtt egy pici játék
vagy mesenézés is hozzásegíti a gyermeket az ellazuláshoz.
Mi elsősorban a gyermeket tekintjük páciensünknek, megpróbálunk közvetlenül vele kapcsolatba kerülni. A kommunikáció így elsősorban a gyermek és a
fogorvos között fog folyni. Szerencsés, ha a szülő csendesen a háttérben van
jelen, egyszerűen azt a biztonságot nyújtva gyermekének, jó helyen vagyok
itt, rábízhatom magam a fogorvosra.
Teljesen természetes, ha bizonyos esetekben a gyermek elsírja magát a rendelőben. A nálunk dolgozó orvosok és asszisztensek ezekre a helyzetekre is
fel vannak készülve. Lehet, hogy megkérjük majd, hogy üljön kissé messzebb,
vagy akár, hogy jöjjön közelebb, fogja meg a gyermek kezét. Más esetekben
jobb, ha egyáltalán nem tartózkodik bent a szülő a kezelés alatt, mert jobban
tudunk a gyerekkel kapcsolatot teremteni a szülő jelenléte nélkül. Nagyban
segíti munkánkat, ha figyel ránk és bízik bennünk!

Ha a gyermekénél korábbi trauma miatt nehezen alakul ki az együttműködés, akkor is megpróbálunk ezen változtatni. Kérjük legyen nyitott és elfogadó azzal kapcsolatban, hogy alakulhat máshogy a kezelés, mint ahogyan azt Ön előre elképzelte. Lehet, hogy a gyermek rossz
passzban van, vagy még szoknia kell az ismeretlen helyszínt. Rendelőnkben sosem fogjuk le
kis pácienseinket, vagy harcoljuk ki erőszakosan a szükséges beavatkozást. Lehet, hogy több
alkalom is szükséges a bizalom kialakításához. Ha a gyermek szájában lyukas fog található,
és végül nem jutunk el a tömésig, akkor is hasznos az itt eltöltött idő, előkészítve a következő
alkalomra, beszoktatjuk őt. Pár dicsérő szó ilyenkor is támogatja a gyermek önbizalmát.
Gyakori, hogy a szülő külön időpont nélkül elhozza a testvéreket is, bízva abban, hogy orvosunk őket is megnézi. Emiatt azonban nem várakoztathatjuk meg a többi, időpontra érkező
kis pácienst, ezért szíves megértésüket kérjük.

KEZELŐINKBEN MINDEN ESETBEN VIZITDÍJ KERÜL FELSZÁMOLÁSRA.

