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VIIKONVAIHDE
Juurihoitoneula.

Kauhugalle r a
i
Teksti: Marjaana Karhunkorpi
Kuvat: Eriika Ahopelto

ylmähikinen käden
puristus, hikikarpalot jo valmiiksi otsalla. Yliaktiivinen
tai vihamielinen käytös, vaihtoehtoisesti
täydellinen passiivisuus. Hammaslääkäri huomaa heti, kun
vastaanotolle on saapunut pelkäävä potilas.
Hammashoitoa
voimakkaasti pelkääviä on kymmenen prosenttia väestöstä.
Pelko on silloin niin suuri, ettei hammaslääkäriin mennä kuin äärimmäisen
pakon edessä.
Jonkin verran hammashoitoa pelkääviä ja hoidon epämiellyttävänä kokevia
on peräti puolet väestöstä.
Hampaattomat pelkäävät hammashoitoa enemmän tai saman verran kuin hampaalliset.
Naiset kärsivät hammashoitopelosta miehiä useammin. Nuoret ja nuoret aikuiset
pelkäävät hammashoitoa useammin kuin
keski-ikäiset ja ikääntyneet.
Hammashoitopelko kehittyy yleisimmin
lapsuus- ja nuoruusvuosina.
Nuorilla, joilla on ollut useampi kuin yksi kipukokemus hammashoitotilanteessa, on kymmenen
kertaa suurempi voimakkaan hammashoitopelon
kehittymisen riski kuin muilla nuorilla.
Kun hammaslääkäreiltä on kysytty heidän
työnsä inhottavinta puolta, on vastaus ollut selvä: pelkäävät potilaat.
Mikä tässä oikein mättää?

K

Katja Vaattovaara pelkäsi hammaslääkäriä kuin ruttoa. Nyt pelko on melkein poissa. Hammaslääkäri Janne Jaakoon hän luottaa.

Kipupelon selätti vanha
kunnon puhuminen
Tekstit: Riikka Marjomaa
Kuvat: Nina Susi

iime vuoden lopulla keminmaalainen Katja Vaattovaara ei elänyt kovin kehuttavaa
aikaa. Suussa jäyti hirvittävä, lamaannuttava hammaskipu.
Kipu tuli kuuden tunnin välein ja
sai Vaattovaaran jo pelkäämään koko terveytensä puolesta.
– Viikon jaksoin sitä. Nakkelin
kipulääkettä suuhun ja yritin selvitä
työpäivistä. Tuntui siltä, että hampaat kohta räjähtävät.
Vaattovaara meni hammaslääkäriin vasta viimeisessä hädässä, koska pelkäsi hammaslääkäriä aina paniikkiin asti. Hän kammosi kipua.
– Hampaani olivat päässeet huonoon kuntoon, kun aina venytin
ajan tilaamista. Odotushuoneessa
sitten istuin kylmä hiki kämmenissä
ja silmät selällään. Olin päättänyt
ottaa hoidot nukutuksessa.
Hammaslääkäri Janne Jaako tai-

V

vutteli Vaattovaaran kokeilemaan
hoitoja ensin ilman nukutusta. Ensimmäinen varsinainen hoitokerta
aloitettiin juurihoidolla. Vaattovaara tiesi odottaa kipua puudutuksesta huolimatta.
– Ihmeellinen kokemus, kun kauheaa kipua ei heti tullutkaan! Toisessa hampaassa tuntui, mutta ajattelin, että antaa mennä vain.
Pelon selätti vanha kunnon puhuminen. Kun hammaslääkäri kuunteli ja ymmärsi ja otti pelon tosissaan,
Vaattovaara alkoi luottaa tilanteeseen. Yhtään nukutuskertaa ei tarvittu.
Pelkoaan Vaattovaara kertoo jopa hävenneensä.
– Hullultahan se vaikuttaa, että
pelkää hammaslääkäriä ja kipua,
vaikka on synnyttänyt neljä lasta
maailmaan!
Muita pelkääjiä hän neuvoo etsimään ymmärtävän lääkärin. Sitten
pitää vain ottaa ja lähteä vastaanotolle.

Pelkäätkö hammaslääkäriä?

Sami Kämäräinen,
Tervola

Sirpa Holopainen,
Montola

– No en kai minä taida pelätä, kun
ei ole mitään huonoja kokemuksia.
Nyt viime aikoina en ole kyllä käynyt säännöllisesti hammaslääkärissä.
– Myönnettävä on, että ei se
hammaslääkärissä käyminen kivaakaan ole. Inhottavin laite on pora. Poraamista ei mielellään kokisi.

– Voisi kuvitella, että pelkään, kun
on pitänyt yhtä hammasta hoidattaa toukokuusta asti! Juureen meni
pöpö ja tuli niin kova tulehdus, ettei päätäkään pystynyt kääntämään. Piti maata viikko sairaalassa.
– Ei ole silti jäänyt kammoa, kun on
ollut ymmärtäväisiä hammaslääkäreitä aina. Kun tilanne on kiireetön, pystyn rentoutumaan helposti.

Joka kymmenes pelkää
hammashoitoa niin
paljon, että menee
lääkäriin vasta
viimeisessä hädässä.
Lääkäreille itselleen
pelkäävät potilaat ovat
työn inhottavin puoli.

Poistopihdit
poskihammasta
varten.

Puudutusruisku.

Puukiiloja
hammasvälin
tiivistämiseen.

Haaveena oma paikka
pelkääville potilaille
Hammashoitopelon esiintyvyyttä on tutkittu 1950-luvulta asti. Ylihammaslääkäri Heikki Tuutti Lappeenrannasta kertoo tuoreet
terveiset Helsingissä pidetystä seminaarista:
– Iso-Britanniassa on tutkittu hammashoitopelkoa säännöllisesti muutaman vuoden välein. Pelot eivät ole viime vuosikymmeninä vähentyneet ollenkaan, vaikka
hammashoito on kehittynyt.
Tuutti sanoo, että ongelma on hammaslääkärien perus- ja täydennyskoulutuksessa.
– Pelkäävien potilaiden hoitamiseen
kiinnitetään hyvin vähän huomiota. Oulu on Suomessa ainoa paikka, missä ollaan tässä asiassa edistyksellisiä.
Tuutti on toiminut opettajana Hammaslääkäriseuran järjestämillä kursseilla, joilla on paneuduttu pelkopotilaiden hoitamiseen.
– Haaveeni on se, että jokaisessa
maakunnassa olisi oma hoitopaikka pelkopotilaille. Tällä hetkellä potilaan ainoa mahdollisuus on yrittää itse etsiä sellainen hammaslääkäri, jolla on luonteenpiirteidensä ansiosta taito
hoitaa pelkäävää potilasta.

Pelkojen lista
■

Matriisinauha, joka laitetaan hampaan ympärille hammasväliin
asti ulottuvaa paikkaa tehtäessä.

Turbiinipora,
se joka
vinkuu.

Odotushuoneessa
istuminen.
■ Vastaanoton hajut.
■ Avuttomuuden tunne,
armoilla oleminen.
■ Terävällä piikillä tökkiminen.
■ Puudutusneulalla pistäminen.
■ Tärisevällä tai vinkuvalla
poralla poraaminen.
■ Kielen luiskahtaminen
poraan ja suun täyttyminen
verellä.
■ Poran osuminen hermoon.
■ Hampaan poisto.
■ Viisaudenhampaan leikkaus.
■ Oman veren näkeminen.
■ Juurikanavien rassaus.
■ Hammaskiven poisto,
ikenien repiminen.
■ Ientaskujen syvyyden mittaaminen.
■ Ilman puhaltaminen hampaisiin,
sylki-imurin ääni.
■ Röntgensäteet.
■ Tukehtumisen tai hukkumisen
tunne, kun suussa on
vettä, välineitä tai kipsimalliaineita.
■ Tukehtumisen tunne, kun puudutetaan takahampaita.
Hampaiden harjauksesta haukkuminen.

Toimi näin
■
■

Jesse Kehusmaa,
Maksniemi

Kirsti Nurmi, Kemi

– No höh! Siellähän on aika hauskaa, kun saa makoilla vain aurinkolasit silmillä. Olen käynyt monesti
hammaslääkärissä. Multa on tällä
viikolla revitty yksi hammas pois,
eikä ollut yhtään pelottavaa.
– Käyn aina tutulla hammaslääkärillä ja se on kiva tyyppi. Niitten,
jotka pelkää, kannattaisi vain olla
rauhassa siinä tuolissa.

– Omasta puolestani en ole pelännyt, mutta joskus muinoin pelotti,
kun oma lapsi meni hammaslääkäriin. Sitä mietti, että miten se pärjää.
– Käyn joka vuosi hammaslääkärissä. Paras hammaslääkäri on semmoinen, joka keskustelee potilaan
kanssa kunnolla aluksi. Sittenhän
ei paljon pysty puhumaan, kun on
jo lyöty suu täyteen tavaraa.

Syö runsas aamiainen.
Istu vastaanottoaulassa rauhallisesti.
■ Älä kiinnitä huomiotasi ääniin ja
hajuihin.
■ Muistele elämäsi suuria onnistumisen hetkiä.
■ Luota siihen, että hammaslääkärin tehtävä on hoitaa sinua, ei tuottaa kipua.
■ Kerro, että pelkäät.
■ Istu levollisesti hoitotuolissa, älä
purista käsinojia.
■ Hengitä rauhallisen tasaisesti sisään ja ulos.

Kyrettejä käytetään
hammaskiven
poistamiseen.

Heebeli laitetaan
hampaan ja luun väliin.
Hammas irtoaa kitkutusliikkeellä.

Sondi eli
koetin, jolla
haetaan
korjattavia
kohtia.

