Να αναγνωρίζετε τη σηµασία της αλληλεπίδρασης
µε τους ασθενείς σας
Βασικοί παράγοντες για µια εκτιµιτέα σχέση µε τους ασθενείς και
τα χαλαρωτικά της αποτελέσµατα επί της επαγγελµατικής ζωής
στην οδοντιατρική πρακτική.
Η πολυπλοκότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, αποτελεί σηµαντική πηγή άγχους στην
οδοντιατρική πρακτική. Η επιτυχής αλληλεπίδραση µε τους ασθενείς έχει χαλαρωτική επίδραση.
Οι ασθενείς που δείχνουν εµπιστοσύνη είναι λιγότερο απαιτητικοί και η οµάδα µπορεί να
ανταπεξέλθει καλύτερα. Πώς µπορούµε να παρέχουµε στους ασθενείς ιδιαίτερη προσοχή παρά τις
πολύ αυστηρές διατάξεις περί προστασίας δεδοµένων; Αυτό ρωτήσαµε τον Ulf Krueger-Janson,
έναν οδοντίατρο µε διεθνή δραστηριότητα και ένα ακµάζον οδοντιατρείο στη Φρανκφούρτη της
Γερµανίας.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΠΙΟ ΕΥΠΡΟΣ∆ΕΚΤΟΙ;

Ulf Krueger-Janson: Πράγµατι, έχουµε γίνει διστακτικοί στο να καλούµε τους
ασθενείς µε το όνοµά τους στο χώρο αναµονής. Παρ’ όλα αυτά, µια φιλική
σχέση µε τον ασθενή συνεισφέρει αξιοσηµείωτα σε µια χαλαρή διάδραση.
Ολόκληρη η οδοντιατρική οµάδα επωφελείται από αυτό και είναι φανερά
λιγότερο αγχωµένη. Το ερώτηµα είναι πώς µπορεί να καθιερωθεί µια
προσωπική σχέση µε ασθενείς, δεδοµένου ότι οι κανονισµοί για την προστασία
δεδοµένων µπορούν να εισβάλλουν σε απλές καταστάσεις όπως το να καλείται
ο ασθενής µε το όνοµά του σε “δηµόσιους” χώρους του οδοντιατρείου. Έχω
αποµονώσει έναν αριθµό κριτικών παραγόντων που βοηθούν στην αποφυγή
διαπροσωπικών επιπλοκών και έντασης στην οµάδα µου.

Αυτή είναι ένα ερώτηµα κριτικής σηµασίας, καθώς µια προσωπική σχέση µε τον
ασθενή είναι όλο και πιο σηµαντική υπό τις παρούσες συνθήκες. Θα πρότεινα
να ξεκινά ένας συναισθηµατικός διάλογος ανάµεσα στον ασθενή και εσάς µετά
το χαιρετισµό. Ακόµη, δεσµευτείτε σε οπτική επαφή, δείξτε ενδιαφέρον στους
ασθενείς, τις καταβολές τους, το όνοµα, το επάγγελµά τους. Ο ασθενής θα
νιώσει προσωπική επικύρωση το οποίο είναι το κλειδί για να θεµελιωθεί µια
ανοιχτή σχέση εµπιστοσύνης. “Τι µπορώ να κάνω για εσάς;” είναι µια ακόµη
θεµελιώδης ερώτηση. Μπορώ να µάθω πολλά σχετικά µε το κίνητρο του
ασθενή πέρα από το βασικό λόγο της επίσκεψής του. Επιπλέον, µπορώ να
ανακαλύψω γιατί ο ασθενής έχει αποφασίσει να επιλέξει εµένα ως οδοντίατρο.
Αυτό µου δίνει την ευκαιρία να µάθω περισσότερα σχετικά
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µε τη φήµη µου στον πραγµατικό και στον ψηφιακό κόσµο.
Επιπροσθέτως, µπορούµε να θέσουµε ερωτήµατα σχετικά µε τις
προσδοκίες των ασθενών. Αυτή η γνώση είναι ανεκτίµητης αξίας
ώστε να αποφευχθεί η ένταση µε τον ασθενή κατά τη διάρκεια και
στο τέλος της θεραπευτικής διαδικασίας.Τέτοιες ερωτήσεις βοηθούν
στο να ξεκινήσει µια ανοιχτή επικοινωνία µε εµπιστοσύνη.
ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΝΟΥΜΕ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΑΣ;
UKJ: ∆ιαθέστε επαρκή χρόνο στην πρώτη επίσκεψη του ασθενή σας.
Το να αποφεύγετε να φαίνεστε βιαστικοί, πάντα αποφέρει θετικά αποτελέσµατα
στο τέλος. Προσπαθήστε να µην διακόπτετε τον ασθενή σας όταν µιλάει. Θα πρέπει
να δίνεται η ευκαιρία στον ασθενή σας να εκφράζει το πρόβληµα που αντιµετωπίζει
Επίσης, µην κάνετε βιαστικές διαγνώσεις, αφιερώστε χρόνο.
Εξασφαλίστε ότι εµπλέκετε και τον ίδιο τον ασθενή κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης των ακτινογραφιών του. Περιγράψτε µε ακρίβεια τα παθολογικά
ευρήµατα και περιγράψτε εναλλακτικές θεραπείες.

Να έχετε κατά νου πως δε µπορείτε να θεραπεύσετε όλους τους ασθενείς. Ασθενείς µε τάση
να έχουν µη ρεαλιστικές προσδοκίες, ή ασθενείς µε σηµαντική ασυµφωνία ανάµεσα στην
πραγµατική κατάσταση τους και σε κατασκευασµένα συµπτώµατα (για παράδειγµα εκείνοι οι
σπάνιοι ασθενείς µε σωµατοδυσµορφική διαταραχή ή µε Σύνδροµο Munchausen) χρήζουν
παραποµπής σε ψυχοσωµατικό επαγγελµατία. Σε αντίθετη περίπτωση τα συµπτώµατα µπορεί
να γίνουν χρόνια κι ακόµη πιο δύσκολο να θεραπευτούν, ή εµφανίζονται σαν διαταραχές
λειτουργικότητας.

ΠΟΣΟ ΒΑΘΙΑ ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΥΠΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ;
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ;
Η συνταγή µου λέει το εξής: Να δείχνετε αυτοπεποίθηση
και γνώση. Να εξηγείται τα ευρήµατα και τις πιθανές
θεραπευτικές προσεγγίσεις µε κάθε λεπτοµέρεια.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ
Να διευκρινίζετε για παράδειγµα, την επιρροή
µιας συγκεκριµένης θεραπείας στην πρόληψη
ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ.
τερηδόνας, ή στη διατήρηση της δοµής και της
ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ∆Ε ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ
λειτουργικότητας των υγιών δοντιών.

Συνοψίζοντας, πρέπει
να ακούµε καλά
και να βλέπουµε την
ΜΟΝΑΧΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ,
ολότητα του ασθενή.
Μια
καλή θεραπευτική
ΑΛΛΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ
σχέση δε συνεισφέρει
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑ
µονάχα στη µακροχρόνια
αφοσίωση του ασθενή,
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΚΤΙΜΟΥΝ Ο ΕΝΑΣ
αλλά µειώνει σηµαντικά
ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.
την ένταση και άγχος για
Επίσης, βοηθήστε τον ασθενή να κάνει εικόνα
όλο το οδοντιατρικό προσωπικό
το δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσµα.
ULF KRUEGER-JANSON
και βοηθά όλους
Η οπτικοποίηση είναι ένα θεµελιώδες συστατικό
τους εµπλεκόµενους
στην λειτουργική αλληλεπίδραση µε τον ασθενή.
να εκτιµούν ο ένας την
Να έχετε στη διάθεσή σας σχετικό υλικό για επίδειξη.
τοποθέτηση και τη γνώµη του άλλου.
Ένα άµεσα σχηµατοποιηµένο δείγµα όπως το mock-up για παράδειγµα,
είναι χρήσιµο για επίδειξη πριν από την αισθητική θεραπεία. Ένα κέρινο
δείγµα (wax-up) είναι επίσης ένα τέλειο εργαλείο απεικόνισης
επανορθωτικών και προσθοδοντικών θεραπειών, καθώς επίσης και
φωτογραφίες από θεραπείες.

Προσωπικές πληροφορίες:

Η ανάπτυξη ενός σωστού θεραπευτικού σχεδιασµού είναι απαραίτητη.
Είναι ακόµη πιο σηµαντική για περίπλοκες θεραπείες.

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ
ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ;
Αναπτύξτε ένα δίκτυο ειδικών γύρω σας που µπορεί να σας υποστηρίξει µε τις
συµβουλές τους και µε τους οποίους µπορείτε να συνεργαστείτε πολύ καλά:
αυτό θα περιλαµβάνει έµπειρα οδοντιατρικά εργαστήρια, ορθοδοντικούς,
στοµατικούς χειρουργούς, ενδοδοντιστές και περιοδοντολόγους. Εξετάστε τα
κρίσιµα βήµατα της θεραπείας και των εναλλακτικών θεραπευτικών αγωγών εάν
εµφανιστούν νέα ευρήµατα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Να παραπέµπετε τους «δύσκολους» ασθενείς σε ειδικούς νωρίς.
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Ο Ulf Krueger-Janson έχει οδοντιατρείο
στη Φρανκφούρτη, Γερµανία, από το 1991.
Το έργο του ειδικεύεται στη διεπιστηµονική
προσέγγιση θεραπειών, στη προσθετική επί
εµφυτευµάτων και στις αισθητικές κεραµικές
αποκαταστάσεις. Είναι Αντιπρόεδρος της
Γερµανικής Εταιρείας για την Επανορθωτική
και Επανορθωτική µη Επεµβατική Οδοντιατρική
και πιστοποιηµένο µέλος του ESCD
(European Society Of Cosmetic Dentistry).
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