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Kontrola u dentysty
Jak często Polacy kontrolują stan zębów 

w gabinecie stomatologicznym? 

Relacja DENTYSTA — PACJENT 
Czy zbudowanie dobrej relacji lekarz-pacjent ma wpływ 

na pokonanie strachu przed wizytami w gabinecie? 

9 na 10 ankietowanych uważa, że…
… lekarz powinien przygotować pacjenta do leczenia 

stomatologicznego i wytłumaczyć jak ono będzie wyglądało, 
aby obniżyć strach przed leczeniem!

7 na 10 Polaków…
… jest gotowa skorzystać z 

nowoczesnych metod leczenia, aby 
odczuć wyższy komfort i ograniczyć 

stres do minimum!

Objawy strachu 
Przed wizytą w gabinecie …

Poziom lęku

Jak wg Polaków można pokonać 
strach przed dentystą?

Jaka jest przyczyna DENTOFOBII?

DentoFOBIA Polak w gabinecie 
stomatologicznym
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DENTOFOBIA 
Czy Polacy wiedzą, 

co to znaczy?
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W gabinecie… 
Czego Polacy boją się 

najbardziej 
podczas leczenia 

stomatologicznego?
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ból brzucha, głowy
brak apetytu
bezsenność

nudności

znaleźć dobrego stomatologa, który potraktuje obawy 
pacjenta poważnie i zaplanuje etapy leczenia

poinformować lekarza szczerze o swoim problemie 
dentofobii i porozmawiać o możliwych sposobach znieczuleń

poprosić o towarzyszenie w udaniu się do kliniki 
kogoś z rodziny lub przyjaciela

odbyć wizytę w przyjaznym nowoczesnym, 
relaksującym gabinecie

zasięgnąć porady specjalisty np. psychologa
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