
 
Societatea Română de Management a « Fricii de Dentist » la Copii : SRM-FDC 

La 1 Septembrie 2008 s-a înfiinţat la Cluj, Societatea Română de Management a « Fricii de Dentist » la 

Copii : SRM-FDC. Această fundaţie non-profit este un răspuns cultural la o nevoie de bază a copilului 

asistat de Stomatologia Pediatrică din România : pregătirea şi asistenţa psiho-farmacologică în timpul 

tratamentelor. Motto-ul SRM-FDC va fi : de ce să faci rău ca sa faci bine ?  

 

« Frica de dentist » este deja o sintagmă, un concentrat verbal de o concizie inegalabilă a unui fenomen 

complex despre care vorbim atât la nivel academic cât şi colocvial. Această frică post-tehnologică dar şi cu 

rădăcini antropologice poate fi achiziţionată direct –prin trăirea unor experienţe traumatizante sau indirect -

prin experienţele altora văzute sau povestite. După modelul teoretic al « fricii de dentist » gândit de 

Chapman(2000) aceasta se referă la : 1. frica de durere sau anticiparea ei, 2.la frica de necunoscut, 3.frica de 

invazie a unui spaţiu intim, 4.neîncrederea sau frica de a fi trădat, 5.frica de pierdere a controlului asupra 

situaţiei. Uneori frica nu are nici o explicaţie in antecedente ci face parte din insăşi vulnerabilitatea generală 

a copilului. Deşi mitul « Fricii de dentist » pare a fi greu de demontat, statutul societăţii SRM-FDC- inspirat 

de o idee cuprinsă in mesajul pertinent al doamnei Stomatologiei Pediatrice din Romania- Prof. Dr Elvira 

Cocarla- în prefaţa volumului apărut la Editura Medicală Clujeana in anul 2000- cuprinde urmatoarele  

 

Obiective generale care vin in intâmpinarea atât a copiilor cât şi a specialiştilor de orice profesie care se 

ingrijesc de copii:  

1. Să promoveze prin cele mai recente şi/sau clasice dar eficiente mijloace posibile mediatizarea si 

popularizarea pricipiilor de prevenţie cât mai timpurie atât a cariei cât şi a fricii de dentist la copii.  

2. Să promoveze parteneriate sau afilieri cu Asociaţii de Parinţi, Asociaţii de Educatori, Asociaţii inter 

si/sau intra Profesionale naţionale sau/si internaţionale care imbraţişează aceleaşi principii ale SRM-FDC.  

3. Să promoveze implementarea pe scară largă a mijloacelor de asistenţă psihologică şi/sau farmacologică a 

copiilor in practica curenta a Medicinei Dentare Pediatrice.  

4. Să promoveze evaluarea şi dezvoltarea mecanismelor de coping –empowerment- şi să iniţieze, menţina, 

optimizeze sau să recaştige atitudinea de acceptare a tratamentului Stomatologic la copii.  

5. Să promoveze implementarea pe scara largă in Romania a celor 4 principii moderne de tratament la copii 

recomandate de EAPD:  

a.) maxima importanta primului contact,  

b.)ingrijire globală a sănătăţii dentare,  

c.) ingrijire totală a sănătatţii dentare,  

d.) monitorizarea pânaă la 12 ani a sănătătii dentare. 

 

Pana acum – mesajul nostru a fost imbraţişat cu entuziasm de : Conf. dr. Javotte Nancy (Franta), dr. Stela 

Cadish (Franta), Prof. dr.Gert Stel (Olanda), Prof.dr.Adriana Baban (Romania), Prof.dr.Mircea Miclea 

(Romania), prof.dr. Mircea Sigal(Israel). De asemenea contăm pe patronajul ştiinţific generos al Facultaţii 

de Medicină Dentară din Cluj.  

Good news1.: SRM-FDC în colaborare cu Teatrul de Papuşi Puck a organizat deja la sediul 

HappydentClinic in data de 29 septembrie, un spectacol intitulat: « Pinochio la dentist ». Au fost invitaţi 20 

copii pana in 6 ani -pacienti ai cabinetului- şi cateva personalitaţi cu influienta din domeniu. Presa a fost şi 

ea prezentă. 2  

Good news 2 : E mult mai usor să castigi atitudinea de acceptare a tratamentului la copil decât să i-o 

recaştigi –după ce i-ai pierdut-o ! 
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