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 بسمه تعالي

دندان، مانند اختالالت سایر اعضای بدن همزاد بشر میباشند، ولی مراقبت های سازمان یافته  هرچند بیماریهای دهان و

 .دندانپزشکی و پیشگیری از اختالالت دهانی دندانی قدمتی به مراتب کمتر از طب عمومی داشته و کمتر از یکصد سال میباشد

شمار میروند که عمدتاً از ه ای دندانی شایعترین اختالالت تمام مردم جهان بدندان بخصوص پوسیدگی ه بیماریهای دهان و

 . بهداشت فردی و عوامل محیطی ناشی میشوند

در  اضافه و 4731کشور درسال   (PHC)های اولیه بهداشتی دندان آخرین جزئی است که به نظام مراقبت بهداشت دهان و

دندان ارتقای سالمت دهان و دندان از طریق افزایش آگاهی  بهداشت دهان و هدف برنامه کشوری. نظام شبکه ادغام شده است

زنان باردار ، : سه گروه هدف عمده این برنامه عبارتند از. دندان میباشد بهبود کمی وکیفی خدمات بهداشت دهان و مردم و

 . سال 41تا  6سال و کودکان 6کودکان زیر 

 علیرغم برنامه ریزی های مدون و توسعه منابع بخصوص نیروی انسانی متخصص و تداوم فعالیتهای برنامه بهداشت دهان و

کشورمان بهبود مطلوبی نداشته  استان و در چندسال اخیر در DMFدندان در استان همزمان با سطح کشور متاسفانه شاخص 

استان آذربایجان غربی در  DMFهرچند شاخص .  ده شده مزید بر علت میباشندپوسی و میزان باالی دندانهای کشیده و

 .نگران کننده میباشد محدوده میانگین کشوری قرار دارد ولی میانگین دندانهای پرشده وکشیده شده مانند سایر مناطق کشور

روستایی و افزایش سرانه سالمت طرح تحول نظام سالمت در عرصه بهداشت همگانی از جمله برنامه پزشک خانواده و بیمه 

و افزایش آن نسبت به سال  برابر و تعیین سهم برای سالمت دهان و دندان در این برنامه 1جمعیت هدف به میزان بیش از 

به عنوان یک  ،کاهش آسیب های دندانی،ای فرصت بسیار خوبی را فراهم ساخته است تا با طراحی مداخالت برنامه ،گذشته

ابالغ تفاهم نامه مشترک بیمه سالمت و معاونت بهداشت . ای در نظام بهداشتی مورد اهتمام سازمانی قرار گیرد توسعه اولویتِ

ریزی خدمات  تاخیر در برنامهبه  منجروزارت متبوع در تیرماه و تامین شرایط گسترده و بعضا پیچیده مفاد دستورالعمل ابالغی 

و در سطح وزارتی،  37از اواخر سال  برگزاری جلسات متعدد کارشناسی توجه بهبا . گردیدسالمت دهان و دندان در سطح ملی 

شد  بهتر دیده لذا ،گرفت که بعضا اجزای آنها در مکاتبات بعدی مورد اصالح قرار میابالغ دستورالعمل های مجزا و متواتر 

دندان حوزه معاونت بهداشت دهان و  کشوری توسط همکاران واحدهای ابالغی و مکاتبات  دستورالعملبراساس حاضر  مجموعه

ای واحدهای  های برنامه فعالیتبهتر اجرای  به عنوان راهنمایی جهت امید استکه د،گرد مادهآبندی و  جمعامور بهداشتی 

های بهداشت  شاخصکمی و کیفی  و بهتر نمودنبهداشت دهان و دندان در قالب طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت، 

 .مورداستفاده قرارگیردصورت عادالنه و با پوشش مطلوب ه گروههای هدف بان دند و دهان

  

 دکتر انتظارمهدی

 دانشگاه معاون امور بهداشتي
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 بیان مسئله
دندانهای سالم به عنوان اولین قسمت از دستگاه گوارش . شود بدون سالمت دهان و دندان، سالمت عمومی بدن تامین نمی

ها نقش مهمی در  عالوه براین، دهان و دندان. نمایند مینقش مهمی در تغذیه، رشد و تکامل، و سالمت عمومی بدن فرد ایفا 

 -های دهان و بی دندانی عالوه بر تاثیرات روحی از سوی دیگر، بیماری. کردن، ادای صحیح لغات و زیبایی فرد دارند صحبت

از )میک روانی، در درجه اول موجب کاهش فاحش کیفیت زندگی هر فرد کوچک و بزرگ شده، در مرحله بعد، عوارض سیست

گوارشی، ریوی،کلیوی، سکته مغزی، ،های قلبی ابتال به بیماری. برای تمام عمر گریبانگیر فرد خواهدبود( طریق کانونهای عفونی

پذیر  باشند که از طریق کانونهای عفونی لثه و دندان امکان وزن، به عنوان مثال مشکالتی می زایمان زودرس، تولد کودکان کم

 . ، بار بیماریهای دهان چندین برابر افزایش می یابدبوده و به همین دلیل

مردم کشور به درجات مختلفی از بیماری های دهان و  %39به علت عدم توجه الزم به مراقبت صحیح و منظم، بیش از 

د و موجب شده، از نظر شاخص سالمت دهان فرقی ندارن شده و کشیده باید بدانیم دندان پوسیده، ترمیم. باشند دندان مبتال می

ها افزایش تعداد دندانهای سالم شیری و دائمی است تا  بنابراین هدف اصلی در برنامه. شوند افزایش یا بدترشدن شاخص می

 .شاخص سالمت دهان و دندان به صفر نزدیک شود

ودمراقبتی ها، مطمئنا پیشگیری و افزایش آگاهی و مهارت افراد در خ های موفق در کنترل بیماری مانند تمام برنامه

 . موثرترین راه جهت کنترل میباشد

،  با تمرکز بر ارائه خدمات 4731در سیستم شبکه در سال  PHCادغام بهداشت دهان و دندان نیز به عنوان یکی از ارکان 

یافته و  تواند بستری مناسب برای این فعالیت، به طور سازمان های بهداشتی، می محور، در کنار سایر برنامه پیشگیری و سالمت

برخوردار، جهت بهبود شاخص سالمت دهان  ویژه در مناطق محروم وکم  منسجم در سیستم شبکه بهداشتی درمانی کشور، به

 .و دندان و ارتقاء فرهنگ خود مراقبتی فراهم نماید

باعنایت به مطالب فوق، وظیفه خطیر معاونت بهداشتی و واحد بهداشت دهان ودندان  افزایش آگاهی آحاد جامعه، به 

الزم به یادآوری .  درمانی میباشد-جهت ارایه بهتر خدمات پیشگیریالزم توانایی  کسبهای هدف و همچنین  خصوص گروه

ها که اکنون در  ها و برنامه است که بسیاری از این طرح د انجام یافتهاست که درگذشته اقدامات و تجربیات خوبی در این مور

های پایلوت مجری طرح بوده  سطح کشور انجام میشوند، یا مبدا از این استان داشته، یا این استان به عنوان یکی از استان

 : از جمله این طرحها عبارتند از .است

 (.استان مبدا این)فلوراید  شویه سدیم یع دهانتوز طرح  -4

 (.مبدا این استان)6طرح ترمیم دندان    -2

 (.مبدا این استان)دار کودک که بعدا به عنوان مراکز امام علی ع معروف شدند  طرح مرکز دندانپزشکی دوست  -7

 (.مبدا این استان)طرح نظام هماهنگ پرداخت   -1

 طرح وارنیش فلورایدتراپی   -5

 تراپی طرح فیشورسیالنت -6

و پرداخت کارانه به دندانپزشکان متناسب با  ویژه مناطق روستایی و شهری سراسر استان طرح دندانپزشک خانواده -3

 4737عملکرد در شش ماهه دوم سال 

طرحهایی نیز در سالهای گذشته به منظور افزایش انگیزه دندانپزشکان و بهبود فرآیند خدمات سالمت دهان و دندان در 

 : مورد مهم عبارتند از است که سهکارشناسی استمرار نیافته یا موفقیت امیز نبوده  دالیله سطح استان انجام گرفته ولی  ب

واگذاری مرکز دندانپزشکی به بخش خصوصی  که به علت اینکه بخش خصوصی تمایل به انجام اقدامات درمانی ( الف

درآمد  و)باشد  د میرا ارجح بر انجام اقدامات پیشگیری که هدف اصلی این واح( که درآمد بیشتر داشتند)صرف 

کرد که با اهداف این معاونت مغایرت داشت، عمال با عدم استقبال بخش خصوصی مواجه  را دنبال می( کمتری دارند

 .گردید و ناموفق ماند

 طرح ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در ارومیه با همکاری و مشارکت موسسه تامین درمان بسیجیان ( ب
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 بیان مشكالت

نظام ارائه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی  که ارائه خدمات در دندان  مهمترین مشکالت خدمات بهداشت دهان و

 :این بخش را با چالش جدی مواجه ساخته است عبارتند از 

 (پایین بودن توانایی کاری)کمبود نیروی انسانی و سابقه طوالنی شاغلین رسمی فعلی -4

 .واحدهاکاهش انگیزه شاغلین در  -2

 .ها فرسوده بودن تجهیزات و هزینه باالی تعمیر و نگهداری آن -7

 .کنند عدم پرداخت دستمزد  مناسب نیروها از خدمتی که ارائه می -1

 نبودن دستیار در واحدهای ارائه خدمات  -5

 .کارگیری نیروهای موجود در راستای اهداف از پیش تعیین شده عدم به -6

 ...(.پشتیبانی، خدماتی و) در ارتباط با واحد بهداشت دهان ودندانعدم پیگیری دلسوزانه سایر شاغلین  -3

 .نبود بودجه کافی جهت تامین موادمصرفی -8

عدم توانایی اکثریت جامعه در پرداخت هزینه خدمات دندانپزشکی که این امر باعث از دست رفتن زود هنگام دندانها  -3

 . می شود

ت و افزایش سرانه سالمت جامعه روستایی در قالب برنامه پزشک پیرو اجرای طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداش

و در نظر گرفتن بخشی  (کلیه مناطق روستایی استان و مناطق شهری پلدشت و چالدران)خانواده بیمه روستایی در سال جاری

دندان و بسته  دهان و  تعیین شرایط اولیه جهت راه اندازی واحد خدمات سالمت دهان و تاز سرانه برای خدمات بهداش

خدمات قابل ارائه و تخصیص و ابالغ منابع مالی برنامه از محل اعتبارات یک درصد مالیات برارزش افزوده  فرصت بسیار 

در قالب . مغتنمی فراهم گشته است تا از این طریق نسبت به ارتقای سالمت دهان و دندان جمعیت هدف روستایی اقدام گردد

-59و شهرهای ( ارومیه، بوکان، خوی، میاندوآب، مهاباد و پیرانشهر) ولیه سالمت در حاشیه شهرهابرنامه تامین مراقبت های ا

دستور  هزار نفر نیز مقرر است  مراکز سالمت جامعه راه اندازی و ارائه خدمات مورد نیاز از جمله سالمت دهان و دندان در 29

همچنین با توجه به افزایش فهرست تعهدات بیمه .  اقدام قرار گیرد، که خوشبختانه مقدمات  این امر نیز فراهم گردیده است

سالمت در حوزه خدمات دندانپزشکی طرح حاضر در مراکز سالمت جامعه  مناطق شهری استان نیز به مورد اجرا گذاشته 

 :            عبارتند از  به موازات  سه محور مذکور ده از جمله فرصت های ایجاد ش.  خواهد شد

 

 ایجاد شرایط مناسب کاری برای دندانپزشکان مشمول طرح تامین نیروی انسانی  -4

 خرید خدمات از بخش خصوصی در صورت نیاز  امکان  -2

  فراهم شدن امکان بهبود  استاندارد فیزیکی، تجهیزاتی و کنترل عفونت در  واحدهای دندانپزشکی -7

 .دندان های بهداشت دهان و اختصاص سهمیه نسبتا مناسب در بودجه دندانپزشک خانواده به برنامه -1

 .ها قرارگرفتن بعضی خدمات دیگر بهداشت دهان و دندان در فهرست موارد مورد تعهد بیمه  -5

قرارگرفتن بعضی از خدمات بهداشت دهان و دندان به عنوان  خدمت رایگان در فهرست موارد مورد تعهد بیمه   -6

 .روستایی

 . ها  افزایش ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی مورد تعهد بیمه -3

 

. شود طور واقعی و عملی موجب ارتقای سالمت عمومی در جوامع روستایی و شهری تواند بهباین طرح امیدوار است 

در نظام شبکه ،  با تمرکز بر ارائه خدمات پیشگیری و  PHCپیگیری اجرایی طرح بصورت ادغام یافته  به عنوان یکی از ارکان 

  های بهداشتی، در  بستر سازمان یافته و منسجم سیستم شبکه بهداشتی درمانی کشور، به محور، در کنار سایر برنامه سالمت

خوردار، به  بهبود شاخص سالمت دهان و دندان و ارتقاء فرهنگ خود مراقبتی کمک شایانی بر ویژه در مناطق محروم وکم

 . خواهد کرد
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 تعاريف
 همچنین تعیین و  الکترونیک وترجیحاً معاینه دهان بیمار و ثبت و درج آن در پرونده کاغذی و  :معاينه و طرح درمان

های مربوطه و در صورت درخواست بیمار ارائه طرح درماان   ها، زمان و هزینه تشریح درمانهای مورد نیاز، اهمیت آن

 (ماه یکبار 6هر .)به او

 های دهان، معرفی نحوه رعایات اصاول    مالقات بیمار و توضیح علل بروز پوسیدگی دندانی و بیماری :آموزش بهداشت

های اساتاندارد و   ن شویهزدن، استفاده از نخ دندان و معرفی خمیر دندانها و دها بهداشت دهان، نظیر آموزش مسواک

هاای متاداول و تعیاین وقات بعادی جهات        ها، کنترل وضعیت فعلی بهداشتی بیمار از طریق روش روش استفاده آن

 (هر سال یکبار.)شده در بهبود بهداشت دهان و دندان فرد های داده تعیین تاثیر آموزش

 لثه دندانها، با هدف بهبود شرایط لثه و جلاوگیری از  برداشتن  پالک، جرم، و رنگدانه از  نواحی باال و زیر  :جرمگیری

مااه یاک باار جرمگیاری بناا بار        6انجام هر . های موجود خونریزی و سایر بیماریهای انساج نگهدارنده طبق پروتکل

 . تشخیص دندانپزشک معالج بالمانع است

 یالکسی و فلورایدتراپی موضعی باه  درصورت امکان تمیز کردن دندان با برس و خمیرهای پروف :بروساژ و پروفیالکسي

هاا در مقابال    های حاوی فلوراید هر سال یکباار بارای بااال باردن مقاومات دنادان       صورت مالیدن ژل فلوراید با تری

 . پوسیدگی

 سال باه ویاژه    41تا  6های دندانی عمدتا برای دندانهای دائمی بین سنین  استفاده از شیارپوش :تراپي  فیشور سیالنت

سال، به منظاور جلاوگیری از    6کودکان زیر  Eو Dهای  ومین آسیای بزرگ دو فک و در صورت لزوم دنداناولین و د

هاای مخصاوص پكرکاردن شایارهای دنادانی       ها با بارس و اساتفاده از شایارپوش    پوسیدگی، شامل تمیز کردن دندان

 (ومسال یکبار در صورت لز 7سال هر 41تا  6کودکان  -سال فقط یکبار 6کودکان زیر )

  های نوین تقویت دندانها با استفاده از فلوراید اسات کاه    استفاده از وارنیش فلوراید، یکی از راه :وارنیش فلورايدتراپي

مااه یاک باار ایان روش بارای کماک باه         6هر . شود ها با موادی به همین نام پوشانده می در این روش سطح دندان

 .سال قابل انجام است 41تا  6های دائمی و در کودکان  مقاومت دندان
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 کلیات: بخش اول
 : فصل مهم در نظر گرفته میشود ششبه طور کلی 

 چه کاری -4

 (با چه بسته خدمتی) توسط چه کسی -2

 در کدام محل -7

 در چه ساعاتی -1

 ا چه شرایطیب -5

 .می بایست انجام یابد کدام فردبرای  -6

 (چه کاری؟. )فعالیت هایی که می بایست انجام یابد: فصل اول

 :فعالیتها عبارتند ازاهم 

 آموزش: الف

 لیعتعیین وضعیت ف: ب

 اقدامات پیشگیری کننده: ج

 سایر اقدامات درمانی ضروری تحت پوشش طرح: د
 آموزش: الف

دندانی، علل و روند بروز  –اجزاء مختلف سیستم دهانی  ،رئوس مطالب شامل آشنایی با مشخصات حاالت سالم و بیمار

 .ی فردی و با کمک دیگران از آنها می باشدبیماریها، راههای پیشگیر

شامل دفعات و نحوه استفاده از مسواک، خمیر دندان، نخ دندان، دهان شویه و نوع مسواک )آموزش بهداشت چهره به چهره 

بررسی جرم و کنترل پالک و نشان  ،مصرفی توسط بیمار،آموزش نحوه مسواک زدن و استفاده از نخ دندان با استفاده از مدل

 49یک بار برای هر فرد و به مدت ...( ، آینه ودر صورت امکان  دادن وضعیت دندان ها و مخاط به بیمار با دوربین داخل دهانی

 .ردیگ دقیقه انجام می

 .متون آموزشی نیز مطمئناً بیشترین اثر را خواهد داشت توزیع
 :تعیین وضعیت فعلی: ب

ام جان (ترجیحاً پرونده الکترونیک)ای و یا موردی مراجعه کنندگان و ثبت در پرونده سالمت بیماران معاینات دوره که با انجام

 .می یابد
 :اقدامات پیشگیری کننده: ج

 :درحال حاضر شامل موارد زیر می باشند

 وارنیش فلوارید تراپی -

 فیشورسیالنت تراپی -

 زایمان کردهتازه  مادران باردار ودر برساژ  جرم گیری و -

 توزیع ملزومات پیشگیری در بین گروههای هدف -

 سایر اقدامات درمانی ضروری تحت پوشش طرح: د

 اولویت پایه اول ابتدایی به بعد با سال 41تا  6دانش آموزان  6ترمیم دندان دائمی  شماره  -

 رادیوگرافی های پری اپیکال، بایت وینگ -

 یپالپوتوم -

 (cem-cement)درمان پالپ زنده  -
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 کشیدان دندان های عفونی غیرقابل نگهداری -

 (با چه بسته خدمتی توسط چه کسی: )فصل دوم

 :کارشناس مراقب سالمت/کاردان بهداشت /بهورز( الف

سال با تاکید بر  41ارائه خدمات پیشگیری و ارتقائی شامل معاینه، آموزش تغذیه دوران بارداری، شیرخواری و کودکی تا سن 

نحوه استفاده از نخ دندان،  شامل آموزش و ارزیابی دفعات و)دندان  سالمت دهان، آموزش بهداشت دهان وارتقاء سطح  حفظ و

، ثبت اطالعات وضعیت سالمت دهان و دندان در پرونده خانوار (بررسی جرم و پالک مسواک، خمیردندان، دهان شویه و

ای گروه های سنی تعیین شده و ارجاع افرادی که نیاز به ترجیحاً درسامانه الکترونیک مربوطه، انجام وارنیش فلوراید، بر

 .خدمات درمانی دارند به سطوح باالتر

 :کاردان بهداشت دهان و پرستار دندانپزشکی( ب

 مراکز شهری و روستاییدر ( به شرط تامین یونیت دندانپزشکی)ارائه خدمات بند الف و فیشورسیالنت، بروساژ و جرمگیری 

 .عیین شده و ارجاع افرادی که نیاز به خدمات درمانی دارند به دندانپزشک یا بهداشتکار دهان ودندانبرای گروههای سنی ت

 :دندان بهداشتکار دهان و(ج

کشیدن دندان های شیری و دائمی غیرقابل نگهداری و ترمیم دندان با استفاده از آمالگام و  ارائه خدمات ذکرشده در بند ب و

 کامپوزیت

  :دندانپزشک(د

می درمانی  سایر اقدامات پیشگیری و دندان، مسئول ارائه خمات ذکرشده در بند ج و عالوه برمسئولیت تیم سالمت دهان و

 .باشد

 در کدام محل: فصل سوم

ای و وارنیش  تمامی اقدامات توسط افراد ذکر شده در فصل دوم در محل خدمت ایشان انجام یافته فقط انجام معاینات دوره

سایر مراکز اجتماعات مثل مسجد، محل کار و  وهی را میتوان در مدرسه، مهدکودک وو آموزشهای همگانی و گر فلورایدتراپی

 .اطراق عشایر کوچ کننده انجام داد

 ساعات اجرای طرح: فصل چهارم

م شیفت کاری صبح مطابق با ساعات کار رسمی بخش دولتی و شیفت عصر مطابق با شرایط منطقه و تصمیم دانشگاه علو

 .نباید باشدساعت  5پزشکی خواهد بود که در هر حال کمتر از 

 .زمان مراجعه به مدارس، مهدکودک ها و مراکز جمعیتی، باید منطبق با ساعات اداری تعیین شده باشد :1تبصره 

مورد انتظار را با رعایت ( دندانپزشکی پیشگیری)ارائه دهندگان خدمت، موظفند خدمات سالمت دهان و دندان  :2تبصره 

درصورت فعال شدن واحدها در بعد از ظهرها نیز میتوان به ارائه خدمات همچنین . اولویت در شیفت کاری صبح ارائه نمایند

 .پرداخت

) برخوردار خواهند شد( دوکا)مراکز از حداکثر تعرفه % 59المت دانشگاه حداکثر با تائید ستاد اجرایی طرح تحول س :3تبصره 

 (.میتوان در آنها شیفت بعدازظهر را فعال نمود

 با چه شرایطی و برای کدام فرد: فصل پنجم

 .در این فصل مباحث زیر مورد توجه قرار می گیرند

 .آمده اند کی خدمات تحت پوشش بیمه ها که در جدول پیوست -

 .آمده انددو که درجدول پیوست (: Kضریب )ارزش نسبی خدمات  -
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             سه جدول پیوست ریال محاسبه و در 1599 مراکز دولتی برابر kکه براساس :4731تعرفه خدمات درسال  -

 .آمده اند

 (فرانشیز) میزان پرداختی بیمار -

  :ویزیت

رادیوگرافی بطور همزمان پرداخت میگردد و با سایر خدمات بطور ویزیت دندانپزشکی با آموزش بهداشت و وارنیش فلوراید و 

ویزیت صرفاً به دندانپزشک قابل پرداخت می باشد و شامل بهداشتکار دهان ودندان و . همزمان غیرقابل پرداخت می باشد

 .نمی باشد( نیروی حد واسط)کاردان بهداشت دهان و پرستار دندانپزشکی 

جدول  45تا  7ردیف )هزار نفر برای خدمات تحت پوشش بیمه پایه  29روستاها و شهرهای زیر پرداختی بیمار در  :1تبصره 

 .صفر می باشد( یک

ولی پرداختی  .محاسبه میشود  2kچنانچه خدمات در بعد از ظهرها انجام یابد؛ تعرفه ها فقط برای دندانپزشکان : 2 تبصره

و برای سایر خدمات که   kیک  % 79(دوجدول  45تا  1ردیف )ه برای خدمات تحت پوشش بیمه پایبیماران در هر صورت 

 .خواهد بود Kباشند یک  ها نمی تحت پوشش بیمه

دندان، کاردان بهداشت دهان و پرستار دندانپزشکی در خدمات  کار دهان و تعرفه نیروهای حد واسط شامل بهداشت: 3تبصره 

 .باشد تعرفه دندانپزشک عمومی می% 59 برابرمجاز و صرفاً در مراکز عمومی و دولتی 

دندان و کاردان  باشد و شامل بهداشت کار دهان و ویزیت صرفاً به دندانپزشک قابل پرداخت میمجدداً اعالم میگردد ، : 4تبصره 

 .باشد نمی( حد واسطنیروهای )دهان و پرستار دندانپزشکی بهداشت 

 .بیش از تعرفه عمومی دریافت می نمایند% 59تخصصی خود،  متخصصین درصورت انجام خدمات در رشته : 5تبصره 

 کدام فرد: فصل ششم

باید در نظر داشت که اولویت انجام کار در واحد بهداشت دهان ودندان جهت گروههای هدف زیر بوده و سپس شامل سایر 

 .مراجعه کنندگان می گردد

 سال 6گروه سنی صفر تا  -

 سال 41تا  6گروه سنی  -

 و تازه زایمان کرده مادران باردار -

 

 

 .خالصه ای از موارد اشاره شده، در جداول یک و دو آمده است: توضیح 
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 (شیفت صبح)  1دول شماره ج

 1334سال / خدمات تحت پوشش بیمه روستاییان و پایه / درمانی کشور  -کلیه مراکز بهداشتی/ سال و زنان باردار و شیرده 14کودکان زیر 

 خدمت ردیف
دفعات انجام 

 خدمت

ضریب 

 کا

تعرفه سال 

 (ریال) 34

پرداختی 

بیمار 

 (ریال)

 جمعیت هدف

 محل انجام خدمت ارائه کننده خدمت

بهورز، کاردان 

بهداشت و 

کارشناس 

مراقبت 

 سالمت

کاردان 

بهداشت 

پرستار / دهان

 دندانپزشکی

 دندانپزشک
خانه 

 مهدکودک/مدرسه/بهداشت

مرکز بهداشتی 

پایگاه / درمانی

 سالمت جامعه

 + + + + + سال 2تا  0 -  بار در دو سال 3 تحویل مسواک انگشتی 1

 + + + + + سال 14تا  3 0 -  بار در سال 1 دندانمسواک وخمیر / بسته تشویقی 2

 + +   + سال 14تا  0 -  بار درسال 2 ثبت اطالعات/ غربالگری اولیه 3

 +  + +  سال 14تا  20600 32000  بار درسال 2 ثبت اطالعات/ معاینه کامل 4

 + + + + + سال 14تا  10300 63000 14 بار درسال 2 آموزش بهداشت 5

 + + + + + سال 14تا  3 20000 30000 20 بار در سال2 فلوراید دوفکوارنیش  6

 +  + +  سال 3تا  6 534000 130000 44 بار 1 6فیشورسیالنت هردندان  0

 +  + +  زنان باردار 205200 604000 152 بار درسال1 جرم گیری وبرساژ دوفک 0

 +  + +  سال 14تا  3 20000 30000 20 بار درسال1 برساژ دوفک 3

 +  +   سال 0تا  55350 104500 41 بارهردندان 1 کشیدن دندان قدامی شیری 10

 +  +   سال 14تا  60050 202500 45 بارهردندان 1 کشیدن دندان خلفی شیری 11

 +  +   سال 14تا  6 35050 313500 01 بارهردندان 1 6ترمیم یک سطحی آمالگام دندان  12

 +  +   سال 14تا  6 130350 436500 30 بارهردندان 1 6آمالگام دندان ترمیم دو سطحی  13

 +  +   سال 14تا  6 145000 406000 100 بارهردندان 1 6ترمیم سه  سطحی آمالگام دندان  14

 +  +   سال 14تا  6 105300 351000 00 بارهردندان 1 6ترمیم یک سطحی اچ نوری دندان  15

 +  +   سال 14تا  6 140400 460000 104 بارهردندان 1 نوری دندانترمیم دو  سطحی اچ  16

 +  +   سال 14تا  6 100100 560000 126 بارهردندان 1 6ترمیم سه  سطحی اچ نوری دندان  10

 .تعرفه های فوق خواهد بود% 59پرستار دندانپزشکی و کاردان بهداشت دهان صرفا در خدمات مجاز، /و ارائه خدمات توسط بهداشتکار دهان تعرفه های فوق برای دندانپزشک بوده

 .بهداشتکاران دهان ودندان طبق مقررات موضوعی و درچارچوب وظایف تعیین شده به ارایه خدمات سالمت دهان می پردازند

 .صفر میباشد( 45تا  7ردیف )هزارنفر برای خدمات تحت پوشش بیمه پایه  29شهرهای زیر پرداختی بیمار در روستاها و
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 (شیفت عصر ) 2جدول شماره 

دفعات انجام  خدمت ردیف

 خدمت

تعرفه سال  ضریب کا

 (ریال) 34

پرداختی 

 (ریال)بیمار 

جمعیت 

 هدف

تامین محل 

 اعتبار
 بیمه پایه کلیه افراد 20600 32000  بار درسال 1 ثبت اطالعات/معاینه/غربالگری 1
 بیمه پایه کلیه افراد 10300 63000 14 بار درسال2 آموزش بهداشت 2

 بیمه پایه کلیه افراد %30 تعرفه مصوب   اپیکال و بایت وینگ پری رادیوگرافی 3
 طرح تحول سالمت کلیه افراد 000801 000063 00 بار هردندان1 دندان شیری و دائمی VPT/پالپوترمی 4

 بیمه پایه سال 14باالی  205200 000486 152 بار درسال1 جرم گیری و برساژ دوفک 5

 بیمه پایه کلیه افراد 00072 00009 20 بار درسال1 برساژ دوفک 6
 بیمه پایه سال 6باالی  55350 005481 41 بار هردندان1 کشیدان دندان  قدامی دائمی 0

 بیمه پایه سال 6باالی  60050 005202 45 بار هردندان1 کشیدان دندان  خلفی دائمی 0

 بیمه پایه سال 16باالی  005211 000573 50 بار هردندان1 کشیدان دندان عقل 3
 طرح تحول سالمت کلیه افراد 35050 313500 01 بار هردندان1 شیری و دائمی ترمیم یک سطحی آمالگام  10

 طرح تحول سالمت کلیه افراد 130350 436500 30 بار هردندان1 سطحی آمالگام  شیری و دائمی دو ترمیم  11

 طرح تحول سالمت کلیه افراد 145000 406000 100 بار هردندان1 سطحی آمالگام  شیری و دائمی سه ترمیم  12

 طرح تحول سالمت کلیه افراد 105300 351000 00 بار هردندان1 شیری و دائمیترمیم یک سطحی اچ نوری  13

 طرح تحول سالمت کلیه افراد 140400 460000 104 بار هردندان1 شیری و دائمیسطحی اچ نوری  دو ترمیم  14

 سالمتطرح تحول  کلیه افراد 100100 560000 126 بار هردندان1 شیری و دائمیسطحی اچ نوری  سهترمیم  15

 .سال می باشد 41تا  6کودکان  6ها شامل همه دندان ها وهمه گروه های سنی غیر از دندان  ترمیم دندان

تعرفه های فوق % 59پرستار دندانپزشکی و کاردان بهداشت دهان صرفا در خدمات مجاز، /و ارائه خدمات توسط بهداشتکار دهان تعرفه های فوق برای دندانپزشک بوده

 .خواهد بود

کا از  3/4. یک کا خواهد بود% 79خواهد بود ولی پرداختی بیماران درهرصورت ( فقط برای دندانپزشک)کا  2ارائه خدمات فوق در شیفت عصر مشمول حداکثر تعرفه 

 .دنماینمی را پرداخت  Kیک  افراد فاقد دفترچه بیمه پایه که جز گروه هدف نمی باشند ، تعرفه کامل. محل طرح تحول سالمت تامین خواهد شد

 .(میتوان در آنها شیفت بعدازظهر را فعال نمود) برخوردار خواهند شد( دوکا)مراکز از حداکثر تعرفه % 59با تائید ستاد اجرایی طرح تحول سالمت دانشگاه حداکثر 

 

 ساير موارد: بخش دوم
  :نظارت

کرد طرح سالمت دهان ودندان مادران باردار، کودکان زیر نظارت و پایش خدمات ارائه شده براساس فرم های جمع بندی عمل

سال و براساس کتابچه مراقبت از کودک سالم و دستورالعمل کتابچه مراقبت های ادغام یافته سالمت  41-6سال، کودکان  6

بهداشتی و این مثالً بهورز توسط کاردان های . ضمناً پایش های هرسطح توسط سطح باالتر انجام می گیرد. مادران می باشد

همچنین تیم استانی مسئولیت نظارت بر فعالیتهای شهرستان ها را عهده دار . میشوند نظارت... کاردان ها توسط دندانپزشک و

 .این گزارشات ترجیحاً بایستی به روز و ازطریق سامانه الکترونیک در دسترس قرار گیرد. می باشد

 :مسئولیت حسن اجرا

. خدمات سالمت دهان و دندان در کلیه واحدهای بهداشتی درمانی برعهده معاونت بهداشتی می باشدمسئولیت حسن اجرای  

الزم است معاونت بهداشتی به منظور برنامه ریزی، اجرا، نظارت، پایش و پشتیبانی، نسبت به تشکیل کمیته ای با حضور رئیس 

 .اینده معاونت درمان اقدام نمایددانشکده دندانپزشکی، کارشناس مسئول بهداشت دهان ودندان و نم

  :نیروهای مجری

اولویت بکارگیری نیروی انسانی در مراکز مجری، با دندانپزشکان متعهد خدمت می باشد که شامل پیام آوران بهداشت،  -4

آزاد عقدقرارداد خرید خدمت با دندانپزشکان . و استخدام رسمی می باشد 7و 2و  4طرح نیروی انسانی، متعهدین مناطق 

 .که به هر دلیل امکان استفاده از همکاری دندانپزشکان متعهد خدمت میسر نباشد می باشدزمانی ممکن 
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با عنایت به ضرورت تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای خدمت در مراکز مجری طرح، ضرورت دارد تا معاونین درمان  -2

ونه مجوز یا پروانه فعالیت در بخش خصوصی برای متعهدین دانشگاه های علوم پزشکی کشور از صدور هرگ دانشکده ها و

 .خدمت خودداری نمایند

درصورت عدم امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز و یا باالبودن تعداد جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی، جهت  -7

 .م نماینددانشگاه میتواند از طریق عقدقرارداد با بخش خصوصی اقدا/دانشکده  ،ارائه خدمات

 :روش ارایه خدمت

کلیه گروه های سنی، مخصوصاً گروه های هدف توسط بهورز، کاردان های بهداشتی و ماما در خانه های بهداشت و پایگاه  -

های بهداشتی غربالگری شده و اطالعات وضعیت سالمت دهان ودندان آنها در پرونده خانوار با نرم افزار کامپیوتری مربوطه 

ان با استفاده از وسایل کمک آموزشی، افرادی که نیاز به درمان های پس از انجام آموزش بهداشت ده. ثبت میگردد

دندانپزشکی دارند به دندانپزشک یا سایر کارکنانی که با یونیت کار می کنند، ارجاع و نتیجه ارجاع در پرونده خانوار مربوط به 

همچنین وارنیش . ورز مراقبت شوندماه یکبار توسط به 6سال بایستی هر  41کودکان گروه هدف زیر . آن فرد ثبت میگردد

مراقبت . خانوار ثبت میگردد/ شرح خدمات در پرونده فرد سال ارائه و 2باالی فلوراید براساس دستورالعمل مربوطه به کودکان 

 .های مازاد بر مراقبت های کودک سالم در قسمت مراجعات کودک ثبت شود

اقبت جدی از دندان های دائمی دارای اولویت می باشند، لذا انجام سال به دلیل ضرورت مر 41-6از آنجا که گروه سنی  -

دندان شامل معاینه دهان و دندان ها، آموزش بهداشت دهان ، وارنیش فلوراید، فیشورسیالنت  خدمات پایه سالمت دهان و

ت زمانی نداشته و ارائه این خدمات محدودی. برای کلیه دانش آموزان براساس دستورالعمل های مربوطه ضروری می باشد

 .و سپس پایه های باالتر انجام یابدبایست تا آخرین دانش آموز پایه اول ابتدایی می خدمات تعریف شده 

کز بهداشتی درمانی امحل استقرار دندانپزشک، بهداشتکار دهان و دندان، کاردان بهداشت دهان و پرستار دندانپزشک در مر -

تهیه و به اداره بیمه استان و اداره سالمت دهان و دندان می بایست لیست مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح . خواهد بود

با توجه به ضرورت گسترش خدمات به منظور ایجاد پوشش صد درصدی گروه . معاونت بهداشت وزارت متبوع ارسال گردد

 .ماه به مراجع فوق الذکر گزارش شود7ی با جدیت پیگیری و لیست مراکز جدید هر هدف، افزایش مراکز جدید بایست

میباشند مجری طرح روستایی  در مراکز شهرستان برای دندانپزشکانی که مایل به بیتوته/ازسوی شبکه بهداشت استان -

 .فراهم گرددمی بایست امکانات الزم 

نظر اداره سالمت دهان ودندان معاونت بهداشت وزارت متبوع، توسط واحد آموزش مورد نیاز برای ارائه دهندگان خدمت زیر -

 .دانشگاههای علوم پزشکی و با مشارکت مراکز آموزش بهورزی انجام گیرد/بهداشت دهان و دندان دانشکده

 : شرح وظایف

 : شامل

 1پیوست : دندان شهرستان کارشناس بهداشت دهان وشرح وظیفه 

  5پیوست : مراکز بهداشتی درمانی اشتکاربهد/ دندانپزشکشرح وظیفه 

 6پیوست : کاردان بهداشت خانواده و رابط بهداشت/ بهورز شرح وظیفه 

 :چک لیستها

 :شامل

 3پیوست : شهرستان بر استان دندان و دهان بهداشت مسئول نظارت لیست چک

 8پیوست :  درمانی بهداشتی مرکز بر شهرستان یا استان ودندان دهان بهداشت مسئول نظارت لیست چک
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دندانپزشک و بهداشتکار دهان ودندان بر خانه یا  یا شهرستان یا استان دندان و دهان بهداشت مسئول نظارت لیست چک

 3پیوست :  پایگاه بهداشت

 :حداقل تجهیزات

ست شماره حداقل تجهیزات الزم جهت احدهای بهداشت دهان و دندان در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در پیو

 .آمده است 49

 :نحوه محاسبه مواد مصرفی

 .آمده است 44که در پیوست 

 :نحوه برخورد با خرابی تجهیزات

در این فرم نحوه اعالم خرابی به مقام باالتر توسط فرد شاغل در مرکز بهداشتی درمانی (: فرم شماره یک تعمیرات) 42پیوست 

 .آمده است

کاری وی  ، توسط فرد شاغل اعالم گردد و هرتعداد روز تاخیر به عنوان کمان روز بروز آنمهتوضیح اینکه خرابی می بایست در 

 . حساب میگردد

 .انواع اقدامات انجام یافته توسط تکنسین ثبت میگردد تاریخ ودر این فرم (: تعمیرات فرم شماره دو) 47پیوست 

 .می باشدگزارش ماهانه فعالیت تکنسین (: تعمیرات 7فرم شماره ) 41پیوست 

 : نحوه ارزیابی دانش آموزان 

 .آمده است 45سواالت پیش آزمون و پس آزمون مخصوص دانش آموزان در پیوست شماره 

 :محاسبه زمان خدمت شاغلین

 .استفاده نمود 46جهت محاسبه زمان خدمت شاغلین در واحدهای دندان پزشکی میتوان از جدول پیوست 

 :نحوه ثبت خدمات و فرم های آماری

، همانند ( سخت افزار و نرم افزار)فعالً تا زمان الکترونیکی شدن پرونده سالمت دهان و دندان و تحویل ابزارهای مورد نیاز 

دهی عملکرد دندانپزشکان  گزارش. گذشته خدمات انجام یافته در دفتر ثبت خدمات جاری می بایست ثبت و گزارش گردد

( آمار عملکرد ماهانه شاغلین واحدهای بهداشت دهان و دندان)و فرم ( 48یوست پ) 497 -2ارائه کننده خدمت براساس فرم 

 .انجام خواهد گرفت( 43پیوست ) (فصلی) 497 -4و ( 43پیوست )( ماهانه)پ 52139/95/31/6ارسال شده طی نامه 

 :شاخص های مورد استفاده

 DMFرد استفاده قرار می گیرد شاخص های مهمترین شاخص هائی که برای ارزیابی وضعیت دهان و دندان یک جامعه مو

 .می باشند CPIو ( دندان های شیری) dmfو ( دندان های دائمی)

DMF  و یاdmf شاخص کمیت اثر پوسیدگی بر روی دندان ها می باشد. 

D  یاd  =Decay  =دندان پوسیده 

M  یاm  =Missing  =دندانی که در اثر پوسیدگی کشیده شده است. 

F  یاf  =Filling  =دندانی که ترمیم شده است. 

 .خواهد بود Fو  Mو  Dبرابر جمع تعداد  DMFبرای محاسبه این شاخص در هر فرد میزان 

 .برای محاسبه این شاخص در سطح جامعه از میانگین آن استفاده میشود

 : CPIشاخص 

 .افراد یک جامعه استشاخص بیماری لثه یک جامعه و مشخص کننده میزان پیشرفت بیماریهای لثه در بین 
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 .است Community Periodontal Indexاین شاخص مخفف 

های  لثه و بافت)در این شاخص دهان به شش قسمت تقسیم شده و در هر یک ششم ، میزان پیشرفت بیماری پریودنتال 

 .محاسبه می گردد( شیار بین لثه و دندان عمیق شده)براساس عمق پاکِت ( نگهدارنده دندان

و در صورتیکه فقط خونریزی داشته ( 9)اش سالم باشد کدِ  یکه فردی در یک ششم مورد معاینه پاکِت نداشته و لثهدرصورت

 .منظور میگردد... و ( 4)باشد کد 

 :کارانه قابل پرداخت به شاغلین واحدهای بهداشت دهان و دندان

اعالم  93/91/4731به تاریخ  6پ/52139/95/31اگرچه نحوه کامل ثبت خدمات و میزان محاسبه کارانه طی نامه شماره 

 .بود معهذا مجددا اعالم میگردد گردیده

با عنایت به دستورالعملهای متفاوت در ارتباط با میزان کارانه شاغلین واحدهای بهداشت دهان و دندان، موارد زیر جهت اطالع و اقدام 

 .گردد الزم ارسال می

ن واحدهای بهداشت دهان و دندان، تا اطالع ثانوی و احیانا تکمیل اطالعات به مبنای محاسبه میزان ریالی کارکرد شاغلی -4

بایست در پایان هرماه پس از تکمیل و امضاء فرد شاغل و تمامی  باشد، که می های پیوست می صورت الکترونیک در آینده، فرم

 .، مورد استفاده قرارگیرند1و  2افراد ذکرشده در صفحات 

 .باشد ه به شاغلین انجام خدمات ذکرشده الزامی ذیل در هرماه میشرط اصلی تعلق کاران -2

 دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان و دندان  -الف

 عدد 499سال                                               41تا  6وارنیش فلورایدتراپی گروه  -

 عدد 69                   سال                          41تا  6گروه  6فیشورسیالنت دندان  -

 عدد 52سال                                                       41تا  6گروه  6ترمیم دندان  -

 عدد 6سال          41تا  6و گروه / جرمگیری و برساژ مادران باردار و تازه زایمان کرده -

 پرستاران دندانپزشکی  و کاردانان سالمت دهان –ب             

 عدد 499سال                                                 41تا  6وارنیش فلورایدتراپی گروه  -

 عدد 69سال                                               41تا  6گروه  6فیشورسیالنت دندان  -

 عدد 6سال          41تا  6و گروه / تازه زایمان کرده جرمگیری و برساژ مادران باردار و -

وارنیش  499شود، در ازای  هایی که به علت باالبودن میزان فلوراید آب آشامیدنی، وارنیش فلورایدتراپی انجام نمی در محل -7

 .فبشور سیالنت اضافه انجام شود 29بایست  می 2فلوراید ذکر گردیده در بند 

کارانه وی پرداخت % 39را انجام دهد،  7و  2خدمات ذکر گردیده در بندهای % 39هر فرد شاغل برابر چنانچه در پایان هرماه  -1

 .ماه را انجام دهد، پرداخت میشود 7باقیمانده در صورتی که در پایان فصل تمام خدمات الزامی % 79گردیده و 

ای به وی پرداخت  را انجام ندهد، کارانه 7و  2دهای خدمات ذکر گردیده در بن% 39چنانچه در پایان هرماه هر فرد شاغل برابر  -5

 .ماهه الزامی را انجام داده باشد 7شود حتی اگر در پایان فصل مجموع خدمات  نمی

های بعد تا  را انجام دهد، تعداد اضافه برای ماه 7و  2جنانچه فردی در پایان هر ماه بیش از خدمات ذکر گردیده در بندهای  -6

 .ل محاسبه خواهدبودپایان همان سال قاب

بند ) ، میزان حقوق ثابت 4731های  یافته و ذکرگردیده در فرم ارسالی براساس تعرفه پس از محاسبه میزان ریالی اقدامات انجام -3

 .باشد باقیمانده به عنوان کارانه فرد شاغل، قابل پرداخت می% 69آخرین حکم هرفرد از آن کسر گردیده و (الف

 .نه متعاقبا ارسال خواهدشدافزار محاسبه کارا نرم -8

ها در پایان هر ماه ، طی نامه رسمی به این  یافته افراد و میزان کارانه پرداخت شده به آن الزم است جمع فرم اقدامات انجام -3

 .معاونت ارسال گردد
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درضمن منظور . فرم پیوست اعالم میدارد تا اعالم این معاونت از ذکر شناسه فرد خودداری شود 4جهت تکمیل باالی صفحه   -49

کاردان بهداشت دهان، پرستار دندانپزشکی، بهداشتکار دهان و دندان، دندانپزشک عمومی و یا دندانپزشک متخصص ( عنوان)از 

 .باشد می

 . باهم و به صورت پشت و رو تکثیر شوند 1و  7باهم و صفحات  2و  4الزم است صفحات  -44
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 یک  پیوست

  خدمات تحت پوشش بیمه ها

 سال 14جمعیت باالی  سال 6-14کودکان  سال 6زیر  شرح خدمات ردیف

 * * * معاینه و طرح درمان 1

  * * آموزش بهداشت 2

 * *  جرم گیری و برساژ 3

  * * پروفیالکسی و فلوراید تراپی 4

 * *  رادیوگرافی 5

  * * فیشورسیالنت دندان 6

  *  کشیدن دندان شیری 0

 *   عقلکشیدن دندان دائمی و  0

  *  6ترمیم دندان شماره  3

  * * وارنیش فلوارید 10

 

 

 دو پیوست

 دندانپزشکیپایه ارزش نسبی خدمات رات یغیت 
 

 ضریب کا شرح خدمات ردیف

 41 آموزش بهداشت 4

 36 جرم گیری و بروساژ کامل یک فک 2

 25 پروفیالکسی و فلوراید تراپی هرفک 7

 11 فیشورسیالنت دندان 1

 14 (شیری و دائمی)کشیدن دندان قدامی  5

 15 (شیری  و دائمی)کشیدن دندان خلفی  6

 55 کشیدن دندان عقل معمولی 3

 34 کالس پنج آمالگام ایترمیم یک سطحی  8

 33 ترمیم دوسطحی آمالگام 3

 498 ترمیم سه سطحی آمالگام 49

 61 ترمیم اچ شیمیایی یک سطحی 44

 36 سطحی ترمیم اچ شیمیایی دو 42

 86 ترمیم اچ شیمیایی سه سطحی 47

 38 اچ نوری یک سطحی 41

 491 اچ نوری دو  سطحی 45

 426 اچ نوری سه  سطحی 46

 29 وارنیش فلوراید دوفک 43
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   3پیوست 

 1334تعرفه خدمات در سال  

 سال 41باالی  مادران سال 41تا  6 سال 6زير   

 بیمه 1 بیمه  

 آزاد

 بیمه 1 بیمه

 آزاد

 بیمه 1 بیمه

 آزاد بیمه آزاد

 اصلي ديگر روستايي اصلي ديگر روستايي اصلي ديگر روستايي  

 ريال ريال ريال ريال ريال ريال ريال ريال ريال ريال ريال  

 306000 006600 306000 006600 0 306000 006600 0 306000 006600 0 (  ويزيت)معاينه 

 696000 696000 696000 696000 0 696000 406300 0 696000 406300 0 آموزش بهداشت درمان

 4016400 4016400 4016400 4016400 4016400 4016400 446940 446940 4016400 4016400 4016400 کشیدن دندان قدامي شیری

 0006400 0006400 0006400 0006400 0006400 0006400 606040 606040 0006400 0006400 0006400 کشیدن دندان خلفي شیری

 4016400 446940 4016400 446940 446940 4016400 4016400 4016400 4016400 4016400 4016400 کشیدن دندان قدامي دايمي

 0006400 606040 0006400 606040 606040 0006400 0006400 0006400 0006400 0006400 0006400 کشیدن دندان خلفي دايمي

 0106400 016040 0106400 016040 016040 0106400 0106400 0106400 0106400 0106400 0106400 عموليکشیدن دندان عقل م

 9436400 9436400 9436400 9436400 9436400 9436400 346040 346040 9436400 9436400 9436400 6ترمیم يک سطحي آمالگام دندان 

 9436400 9436400 9436400 9436400 9436400 9436400 9436400 9436400 9436400 9436400 9436400 ها ترمیم يک سطحي آمالگام  ساير دندان

 1966400 1966400 1966400 1966400 1966400 1966400 4906340 4906340 1966400 1966400 1966400 6ترمیم دو سطحي آمالگام دندان 

 1966400 1966400 1966400 1966400 1966400 1966400 1966400 1966400 1966400 1966400 1966400 ها ترمیم دو سطحي آمالگام  ساير دندان

 1066000 1066000 1066000 1066000 1066000 1066000 4146000 4146000 1066000 1066000 1066000 6ترمیم سه سطحي آمالگام دندان 

 1066000 1066000 1066000 1066000 1066000 1066000 1066000 1066000 1066000 1066000 1066000 ها ترمیم سه سطحي آمالگام  ساير دندان

 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 066100 066100 0006000 0006000 0006000 6دندان  ترمیم يک سطحي کامپوزيت شیمیايي

 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 ها ترمیم يک سطحي کامپوزيت شیمیايي ساير دندان

 9106000 9106000 9106000 9106000 9106000 9106000 4006600 4006600 9106000 9106000 9106000 6شیمیايي دندان ترمیم دو سطحي کامپوزيت 

 9106000 9106000 9106000 9106000 9106000 9106000 9106000 9106000 9106000 9106000 9106000 ها ترمیم دو سطحي کامپوزيت شیمیايي ساير دندان

 9006000 9006000 9006000 9006000 9006000 9006000 4466400 4466400 9006000 9006000 9006000 6شیمیايي دندان ترمیم سه سطحي کامپوزيت 

 9006000 9006000 9006000 9006000 9006000 9006000 9006000 9006000 9006000 9006000 9006000 ها ترمیم سه سطحي کامپوزيت شیمیايي ساير دندان

 9446000 9446000 9446000 9446000 9446000 9446000 4046900 4046900 9446000 9446000 9446000 6نوری دندان  ترمیم يک سطحي کامپوزيت

 9446000 9446000 9446000 9446000 9446000 9446000 9446000 9446000 9446000 9446000 9446000 ها  ترمیم يک سطحي کامپوزيت نوری ساير دندان
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   3پیوست 

 1334تعرفه خدمات در سال  

 سال 41باالی  مادران سال 41تا  6 سال 6زير   

 بیمه 1 بیمه  

 آزاد

 بیمه 1 بیمه

 آزاد

 بیمه 1 بیمه

 آزاد بیمه آزاد

 اصلي ديگر روستايي اصلي ديگر روستايي اصلي ديگر روستايي  

 ريال ريال ريال ريال ريال ريال ريال ريال ريال ريال ريال  

 1606000 1606000 1606000 1606000 1606000 1606000 4106100 4106100 1606000 1606000 1606000 6ترمیم دو سطحي کامپوزيت نوری دندان 

 1606000 1606000 1606000 1606000 1606000 1606000 1606000 1606000 1606000 1606000 1606000 ها  ترمیم دو سطحي کامپوزيت نوری ساير دندان

 4606000 4606000 4606000 4606000 4606000 4606000 4006400 4006400 4606000 4606000 4606000 6نوری دندان  ترمیم سه سطحي کامپوزيت

 4606000 4606000 4606000 4606000 4606000 4606000 4606000 4606000 4606000 4606000 4606000 ها  ترمیم سه سطحي کامپوزيت نوری ساير دندان

 306000 306000 306000 306000 306000 306000 306000 306000 306000 306000 306000 بازکردن آبسه

 6016000 0046000 6016000 0046000 0 6016000 0046000 0 6016000 6016000 0 جرمگیری و برساژ دوفک

 9606000 9606000 9606000 9606000 9606000 9606000 9606000 9606000 9606000 9606000 9606000 (بدون محاسبه ترمیم ) پالپوتومي 

 4306000 4306000 4306000 4306000 4306000 4306000 436100 0 4306000 436100 0 (صرفا يک بار)6فیشورسیالنت تراپي دندان 

 4306000 4306000 4306000 4306000 4306000 4306000 4306000 0 4306000 4306000 0 ها ر دندانفیشورسیالنت تراپي  ساي

 306000 306000 306000 306000 306000 306000 006000 0 306000 006000 0 وارنیش فلورايدتراپي دو فک

 9446000 9446000 9446000 9446000 9446000 9446000 316400 316400 9446000 316400 316400 پروفیالکسي و فلورايدتراپي دو فک

 1406000 1406000 1406000 1406000 1406000 1406000 1406000 1406000 1406000 1406000 1406000 درمان پالپ زنده

 666000 436000 666000 436000 436000 666000 436000 436000 666000 666000 666000 آپیكال راديوگرافي پری

                  

 نیروهای مسلح و کمیته امداد خدمات درماني کارکنان6 تامین اجتماعي6: بیمه اصلي ديگر عبارتند از  1
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 4پیوست 

 بهداشت دهان و دندان شهرستان کارشناسشرح وظیفه  
 

 : جمع آوری داده های الزم درباره -4

 گروه های سنی و جنسی جمعیت شهرستان -

 توزیع جغرافیایی گروه های هدف -

جغرافیایی واحدهای ارائه کننده خدمات بهداشت دهان ودندان اعم از واحدهای تابعه ، سایر واحدهای دولتی، توزیع  -

 ...بخش خصوصی و

شهرستان وآثار احتمالی آنها در وضعیت  و عادتهای غذایی رایج درمناطق مختلف( Life style)روشهای زیستی  -

 بهداشت دهان و دندان مردم منطقه

 اده های فوق در جدول های ساده و یا بر روی کروکی شهرستاننمایش کلیه د -2

، غیر (با ذکر دستگاه های مربوط)دندان اعم از بخش دولتی  تهیه فهرست کامل کارکنان مراقبت های بهداشت دهان و -7

 بخش خصوصی درسطح شهرستان دولتی و

و  در راستای برنامه عملیاتی استان سطح شهرستانتدوین و پیشنهاد برنامه تفصیلی فعالیت بهداشت دهان و دندان در  -1

 .تنظیم بودجه عملیاتی آن

 .پیگیری عملیات اجرایی برنامه تفصیلی پس از تصویب و ابالغ آن توسط رئیس مرکز بهداشت شهرستان -5

ی سایر واحدها تنظیم و پیشنهاد برنامه بازآموزی کارکنان رده های مختلف در زمینه بهداشت دهان و دندان با هماهنگ -6

تهیه جدول زمانی . و غیره( برای آموزش بهداشتیاران کار)حرفه ای مثل بهداشت خانواده، بهداشت مدارس، بهداشت محیط و

 معاونت بهداشتی و معاونت مدیریت توسعه و منابع نیروی انسانیتوسط تصویب و ارسال جهت  برای اجرای بازآموزی ها

 .دانشگاه

 .موقع مواد، تجهیزات و وسایل مورد نیاز و پیگیری تامین آنهاه برآورد درخواست ب -3

این فهرست باید . داشتن فهرست کاملی از موجودی وسایل، تجهیزات و مواد دندانپزشکی در انبار مرکز بهداشت شهرستان -8

طبیق داده شود تا مغایرت اصالحیه هرماه باید با دستور توزیع وسایل و مواد مذکور درهمان ماه ت. اصالح شود فصلی کنترل و

 .های فهرست وتاخیر در تدارک واحدها مشخص گردد

نحوی که جز در ه سرویس و تعمیر یونیت های دندان پزشکی و اجرای آن ببکارگیری ضابطه ای کاربردی برای نگهداری،  -3

 .شرایط استثنایی تعمیر یونیت ها بیش از یک هفته بطول نیانجامد



19 
 

مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی که از طریق مرکز  های پژوهشی درسطح شهرستان وتنظیم واجرای طرح  -49

 .بهداشت استان ابالغ و اجرا میشود

 .اقدام برای تعیین میزان فلوراید آبهای آشامیدنی شهرستان با همکاری بهداشت محیط -44

 .بین واحدها...( ایل و مواد ونیروی انسانی، وس)منابع مناسب تعیین واعمال ضابطه ای برای توزیع  -42

منظور پایش و نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و کنترل ه تهیه جدولی برای بازدیدهای ماهانه از واحدهای تابعه ب -47

این جدول باید حاوی اسم . مورد بازدید قرار گیرد فصل وضعیت واحدها و وسایل کار، بطوری که کلیه واحدها در طول هر

 بعد تنظیم و به امضای مسئول واحد بهداشت دهان و فصلبرای  فصل در هفته پایانی هرمحل بازدید باشد و  بازدید کننده و

. تعیین وسیله نقلیه و صدور احکام ماموریت باید در همان هفته، پیگیری و آماده شود. دندان و رئیس مرکز بهداشت برسد

 .واحد مشخص باشد کاریبرنامه  فصل بطوری که در آغاز هر

 .در موقع هربازدید هچک لیست های مربوط تکمیل -41

 .روز بعد به واحد بازدیدشده 45نتیجه اقدام های انجام یافته حداکثر تا ارسال بازتاب هر بازدید و  -45

 دریافت و تحلیل آمار و گزارش فعالیت واحدهای تابعه، تهیه بازخوراند برای واحدها و تدوین گزارش ادواری برای مرکز -46

 بهداشت استان

 .مشارکت در آموزش دانشجویانی که برای یادگیری به عرصه های اجرایی اعزام میشوند -43

 دندان استفاده از وسایل ارتباط جمعی محلی برای آموزش همگانی بهداشت دهان و -48

 .دندان به مردم برای آموزش بهداشت دهان و( مذهبی/قومی)برقراری ارتباط با رهبران موثر  -43

استفاده از همکاری مردم و دیگربخش ها برای معرفی، گسترش و تقویت برنامه با تشویق شهرستان ها و واحدها برای  -29

 .استفاده از این گونه همکاریها
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  5پیوست 

 مراکز بهداشتی درمانی بهداشتکار/ دندانپزشکشرح وظیفه 

 :جمع آوری آمار جمعیت گروه های هدف -4

 زنان باردار -

 زایمان کرده دریک سال گذشتهزنان  -

 سال 6کودکان زیر  -

 سال 41تا  6کودکان  -

 دانش آموزان به ویژه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی -

بررسی و تعیین توزیع جغرافیایی گروه های هدف و کانون های اصلی دستیابی به آنان درمنطقه تحت پوشش و نمایش آن  -2

 روی کروکی ساده منطقه

و عادت های غذایی رایج در منطقه و اثرهای احتمالی آنها در سالمت ( Life style)وشناخت روشهای زیستی بررسی  -7

 دهان ودندان مردم منطقه

 خدمت کارکنان واحدهای تابعه ضمنآموزش  -1

 در جریان بازدیدها و -

 از طریق تشکیل دوره های بازآموزی -

هداشت دهان ودندان مثل رابطین بهداشت، مراقبین بهداشت آموزش گروههای غیرتخصصی موثر در مراقبت های ب -5

 مدارس، مدیران و معلمان مدارس

 .مشارکت در اموزش دانشجویانی که برای یادگیری به عرصه های اجرایی اعزم میشوند -6

 آموزش چهره به چهره کلیه مراجعین -3

 :شاملارائه خدمات دندانپزشکی بویژه برای ارجاع شدگان گروه های هدف  -8

 درصورت نیاز جرمگیری دندان برای زنان باردار، ترجیحاً درسه ماه دوم حاملگی -

 .جرمگیری، ترمیم و کشیدن دندان های غیرقابل نگهداری برای زنان زایمان کرده تا یکسال پس از زایمان -

 سال 6ترمیم و کشیدن دندان های غیرقابل نگهداری کودکان زیر  -

 41تا  6ی، ترمیم ، فیشورسیالنت و کشیدن دندان های غیرقابل نگهداری در کودکان فلوراید تراپ وارنیشجرمگیری، -

 سال

 اعالم اقدامات انجام یافته برای ارجاع شدگان به مبداء ارجاع دهنده و راهنمایی در مورد روش ادامه مراقبتها -3
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 ارجاع موارد ضروری به مراکز تخصصی -49

 میشود در دفاتر، اوراق و پرونده های مربوطئه نگام کلیه خدماتی که اراه ثبت به -44

 (طبق دستورالعمل)کنترل و دقت در شستشو و استریل کردن وسایل دندان پزشکی  -42

 (طبق دستورالعمل)نگهداری از تجهیزات، ابزارها و وسایل دندانپزشکی  -47

 موقع مواد وتجهیزات مورد نیازه پیش بینی و درخواست ب -41

 موقع فعالیتها به مرکز بهداشت شهرستانه ارائه گزارش بتنظیم و  -45

 .مشارکت در طرح ها و پژوهش های بهداشتی که در منطقه اجرا میشود -46

، حتی االمکان در روزهای (پایگاه ها یا خانه های بهداشت مربوط)تهیه واجرای جدول بازدید منظم از واحدهای تابعه  -43

 (یا ماه)ثابتی از ایام هفته 

طبق چک لیست نظارتی ( خانه های بهداشت یا پایگاه های بهداشتی)یفیت خدمات واحدهای تابعه نظارت بر کمیت و ک -48

 :و از طریق

 واحد، وسایل و مواد و مدارک ثبت شده یتبازدید از واحدها و بررسی وضع -

 بازدید از مدارس ومصاحبه با مسئوالن مدرسه و دانش آموزان -

 مصاحبه با مردم -

ارتباط با معتمدان محل، مدیران و معلمان مدارس و مسووالن سایر بخش های دولتی منطقه تحت پوشش مرکز  -43

برای جلب مشارکت و همکاری آنان در گسترش آموزش ( پایگاهها و خانه های بهداشت)بهداشتی درمانی و واحدهای تابعه 

 های مربوط به بهداشت دهان و دندان

و  (و نخ دندان دنداننظیر مسواک، خمیر)بهداشتی و لوازم مانند توزیع مواد الیت های اجرایی پیگیری و شرکت در فع  -29

 ان یا سایر گروههابرای دانش آموزمتون آموزشی 

 .استفاده از رسانه های همگانی برای آموزش عموم درباره اهمیت و روش های موثر بهداشت دهان ودندان -24
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 6پیوست 

 شرح وظیفه بهورزان، کاردان های بهداشت خانواده و رابطین بهداشت 

 :بهورزان

و ثبت وضعیت مادران باردار و تازه زایمان کرده براساس فرمهای موجود در آموزش بهداشت دهان و دندان معاینه،  -4

 پرونده خانوار و درصورت نیاز  اقدام به ارجاع 

 .باردار انجام شده استپیگیری و ثبت ماه حاملگی که جرمگیری زن  -2

 .کنند موقع مراجعه نمیه پیگیری افرادی که ب -7

 .بیماریابی وارجاع به مراکز بهداشتی درمانی روستاییفلورایدتراپی،  انجام وارنیشمراجعه به مدارس تحت پوشش،  -1

 آموزش دانش آموزان مدارس ابتدایی -5

 .در مدارس تراپی توارنیش فلورایدتراپی و فیشورسیالنبررسی و پیگیری اجرای طرح  -6

 .نمونه گیری از آب منطقه فعالیت و ارسال برای آزمایش میزان فلوراید و ثبت نتایج  -3

 .جلب مشارکت مردم تامین هماهنگی بین بخشی و -8

 .توزیع مواد و تجهیزات بهداشتی، و متون آموزشی -3

 کاردانهای بهداشت خانواده

براساس فرمهای موجود در پرونده خانوار  سال 41کودکان تا معاینه، آموزش بهداشت دهان و دندان و ثبت وضعیت  -4

 و درصورت نیاز  اقدام به ارجاع 

 مراجعه به مدارس تحت پوشش، آموزش دانش آموزان، معاینه، بیماریابی و ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی -2

 ت پوششآموزش مدیران، معلمین، مربیان بهداشت مدارس و سایر گروههای غیرتخصصی در منطقه تح -7

جلب همکاری مدیران و مربیان مدارس منطقه تحت پوشش برای اجرای طرح دهانشویه سدیم فلوراید در مدارس و  -1

 نظارت بر اجرای صحیح آن

 رابطین بهداشتی

 در زمینه بهداشت دهان و دندان و کودکان آنها آموزش کلیه زنان خانوارهای تحت پوشش -

 درمانیمعرفی موارد مشکوک به مراکز بهداشتی  -
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 0پیوست 
 معاونت اموربهداشتی

 اداره سالمت دهان و دندان

 مسئول بهداشت دهان و دندان شهرستان چک لیست نظارت مسئول بهداشت دهان و دندان استان بر

 شهرستان

 دندان نام مسئول بهداشت دهان و

امتیاز 

 مطلوب

 تاریخهای بازدید

                روز

                ماه

                 6 دندان اتاق بهداشت دهان و-4

                 2 ؟دیوارها، زمین، میز و وسایل تمیز و مرتب است

درمانی دارای واحد دندانپزشکی در نقشه شهرستان بر  محل مراکز بهداشتی

 ؟روی دیوار مشخص شده است

2                 

دهان و دندان شهرستان بر دیوار نصب نمودار آمار اصلی فعالیتهای بهداشت  

 ؟شده است

2                 

                 01 نظارت-0

                  مسئول بهداشت دهان و دندان شهرستان

های بهداشت  یکی از خانه درمانی و بهداشتی ماه یکبار از هرمرکز 3حداقل هر

 ؟کندمیهای بهداشتی تابعه بازدید  یا پایگاه

6                 

                 6 ؟کندینگهداری م چک لیست نظارتی را درهربار بازدید تکمیل و

                 6 ؟بازدید را انجام میدهد های الزم بعد از هر اقدام

                 6 ؟بازدید پس خوراند مناسب به واحد مربوط میدهد بعد از هر

                 40 آمار -9

                 6 ؟بطور جداگانه تحلیل میشوده ها  ها و پایگاه آمار مراکز، خانه

                 6 د؟شومیموقع به واحد مربوطه ارسال  هخوراند تحلیل آمار، ب پس

                 6 .؟درصورت پایین بودن آمار، برای رفع مشکل اقدام میشود

                 96 دهان ودندان شهرستانعملكرد مسئول بهداشت  -1

                 2 .؟درصد شرح وظایف خود را بیان میکند 60حداقل 

از وضعیت مراکز بهداشتی درمانی شهرستان از نظر تجهیزات، مواد و نیروی 

 .؟انسانی اطالع دقیق دارد

4                 

                 4 .؟کارکرد آنها مقایسه می کندبا را درخواست مراکز برای دریافت مواد 

                 4 ؟موقع اقدام کرده استه برای تهیه مواد و وسایل مراکز بهداشتی درمانی ب

                 4 ؟خوی شناسایی میکنده کمبودها و مشکالت شهرستان را ب

                 4 ؟موقع اقدام می کنده برای رفع مشکالت ب

                 4 ؟طرح تحقیقاتی در دست اجرا دارد

                  .؟برای آموزش و بازآموزی کارکنان بهداشتی زیر برنامه مشخصی دارد

                 2 دندانپزشکان

                 2 دهان و دندان بهداشتکاران

                 2 های بهداشت خانواده کاردان

                 2 مدیران مراکز بهداشتی درمانی

                 2 سایرکارکنان از جمله رابطین

                 46 انبار-4

                 4 ؟دفترموجودی انبار به هنگام است

موادی که در مراکز بهداشتی درمانی قابل استفاده نیست در انبار وجود 

 ؟ندارد

4                 

                 4 ؟مواد تاریخ گذشته در انبار وجود ندارد

                 4 ؟انباردار با مواد دندانپزشکی و نحوه نگهداری آنها آشنایی دارد

                 400 جمع
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 0پیوست 
 معاونت اموربهداشتی

 اداره سالمت دهان و دندان

 مرکزبهداشتی درمانی  و دندان شهرستان و استان برچک لیست نظارت مسئول بهداشت دهان 

 :روستایی/مرکزبهداشتی درمانی شهری

 :نام دندانپزشک

 :دهان و دندان نام بهداشتکار

امتیاز 

 مطلوب

 تاریخهای بازدید

                روز

                ماه

                 4 اتاق بهداشت دهان و دندان-4

                 1 ؟مرتب چیده شده اندوسایل تمیز و 
بر روی دیوار یا میز نصب شده ( طبق دستورالعمل)شناسنامه تجهیزات و وسایل 

 ؟است

1                 

                 1 ؟صحیح است هنگام وه اطالعات شناسنامه ب

های بهداشتی و  های بهداشت، پایگاه خانه)های هدف جدول جمعیت گروه

 ؟بر روی دیوار نصب شده است( مدارس

1                 

در اتاق موجود و همجنین کنترل عفونت  دستورالعمل نگهداری از تجهیزات 

 ؟است

1                 

                 00 دهان و دندان دندانپزشک يا بهداشتكار -0

                 3 ؟درصد شرح وظایف خود را بیان می کند 60حداقل 
                 3 ؟دهددندان را شرح می وظایف بهورز در مورد مراقبت های دهان و

                 3 ؟کند نگهداری می( طبق دستورالعمل)تجهیزات  از وسایل و

                 3 ؟برای کلیه بیماران پرونده تشکیل داده است
                 2 ؟کند را بیان می MODIFIED CPIو  DMFهای  استفاده از شاخص  نحوه محاسبه و

                 2 ؟طالع داردهای هدف ا گروه DMFاز آخرین آمار 

                 1 ؟میداندمیزان فلوراید موجود در آب آشامیدنی منطقه را 
                 1 ؟است دادهبودن یا نبودن فلوروزیس در منطقه را اطالع 

                 1 ؟.دندان میدهد مراجعه کنندگان آموزش بهداشت دهان و به
                 1 ؟طبق برنامه تعیین شده بازدیدها را انجام میدهد

درباره بهداشت دهان ...( بهورزان، رابطین بهداشتی، کاردان ها و)به کارکنان بهداشتی

 ؟دندان آموزش میدهد و

1                 

                 1 ؟،مواد یا تعمیر تجهیزات را به موقع انجام میدهد درخواست خرید وسایل

                 01 و عوامل خطرزا کنترل عفونت– 9

                 2 است؟ فردشاغل دوره کامل واکسن هپاتیت را زده
                 2 ؟است فرد شاغل روپوش تمیز پوشیده

                 2 ؟کند بار مصرف استفاده می از دستکش یکفرد شاغل 

                 2 ؟شوددستکش بعد از هر مریض عوض می
                 2 ؟کند بار مصرف استفاده می فرد شاغل از ماسک یک

                 2 ؟کند فرد شاغل از عینک یا شیلد محافظ  مصرف استفاده می

از قراردادن در  انجام صحیح شست وشو و خشک کردن وسایل قبلنظارت بر 

 ؟وجود دارد اتوکالو

2                 

                 2 ؟دنوسایل در درجه حرارت مناسب و زمان کافی در اتوکالو  گذاشته میشو
                 2 .؟شوندضدعفونی میتعویض و و توربین بعد از هر مریض  ، هندپیسآنکل

                 2 ؟شوددستکش بعد از هر مریض عوض می

انداخته استفاده شده را در ظرف مخصوص ...( تیغ، سوزن و)وسایل تیز و برنده 

 .؟میشوند

2                 

                 2 ؟ریخته میشودآمالگام اضافه درمحلول ثبوت 

                 41 آمار خدمات/ثبت دفتر-1

بالفاصله بعد از انجام ( از جمله قسمت توضیحات)قسمتهای دفتر ثبت خدمات  همه

 ؟خدمت به دقت بر میشود

2                 

                 3 ؟وارنیش فلوراید تراپی به میزان حداقل مورد انتظار انجام شده است

                 3 ؟فیشورسیالنت تراپی به میزان حداقل مورد انتظار انجام شده است

                 3 ؟ترمیم گروه هدف به میزان حداقل مورد انتظار انجام شده است
                 3 ؟جرم گیری و برساژ گروه هدف  به میزان حداقل مورد انتظار انجام شده است

                 40 مصاحبه با سه نفر از مراجعین دندانپزشكي بعد از دريافت خدمت-4

                 3 ؟با مراجعه کنندگان برخورد مناسب دارد آیا دندانپزشک یا بهداشتکار مرکز 
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 :روستایی/مرکزبهداشتی درمانی شهری

 :نام دندانپزشک

 :دهان و دندان نام بهداشتکار

امتیاز 

 مطلوب

 تاریخهای بازدید

                روز

                ماه
آیا دندانپزشک یا بهداشتکار مرکز استفاده صحیح از مسواک را به شما یاد داده 

 است؟

3 

 
                

یاد داده  آیا دندانپزشک یا بهداشتکار مرکز استفاده صحیح از نخ دندان را به شما

 است؟

3                 

تغذیه مناسب جهت جلوگیری از پوسیدگی و آیا دندانپزشک یا بهداشتکار مرکز 

 به شما یاد داده است؟های لثه را  بیماری

3                 

                 3 چندبار در روز باید دندان هایمان را مسواک کنیم؟
به شما را  نگهداری آنها از آغاز رویش اولین دنداننحوه  همیت دندان شیری وا

  یاد داده است؟

3                 

                 0 مدير مرکز -6

بار کار دندانپزشک یا بهداشتکار را از نزدیک مشاهده  مدیر مرکز حداقل ماهی یک

 ؟میکند

1                 

                 1 ؟شده مقایسه می کنددرخواست مواد دندانپزشکی را با کار انجام 

                 9 نظارت-0

دندانپزشک یا بهداشتکار چک لیست های نظارتی را به دقت تکمیل و در مرکز 

 ؟نگهداری می کند

3                 

 بهداشتكار بازديد از خانه بهداشت يا پايگاه بهداشتي همراه با دندانپزشک يا  -0

 دهان و دندان

40                 

                  :دندانپزشک یا بهداشتکار

                 2 ؟مشکالت را در بازدیدها شناسایی می کند
                 2 ؟اقدامهای الزم را بعد از هر بازدید انجام میدهد

                 2 ؟خالصه گزارش بازدید را در دفتر بازدید ثبت می کند
                 2 .؟برگه های ارجاع را به خانه بهداشت یا پایگاه بهداشتی برمی گرداند

                  :بهورز یا کاردان

                 2 ؟وظایف خود را بیان می دارد و به آنها عمل می کند

                 2 ؟به سوال های مربوط به بهداشت دهان ودندان به درستی جواب میدهد

                 400 جمع
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  3پیوست 
 معاونت اموربهداشتی

 اداره سالمت دهان و دندان

 چک لیست نظارت دندانپزشک یا بهداشتکار دهان و دندان بر خانه بهداشت یا پایگاه بهداشتی

 :خانه بهداشت

 :پایگاه بهداشتی

امتیاز 

 مطلوب

 تاریخهای بازدید

                روز

                ماه

                 0 وجود وسايل کمک آموزشي -4

                 2 ماکت دندان

                 2 مسواک بزرگ

                 2 نخ دندان

                 2 متون آموزشی

                 99 مصاحبه با بهورز يا کاردان و تعیین آگاهي وی از-0

                 3 بیماری لثه عالئم پوسیدگی دندان و

                 3 نحوه استفاده صحیح از مسواک و نخ دندان

                 3 دندان اثرتغذیه برسالمت دهان و

                 3 اهمیت دندان شیری ونحوه نگهداری آنها از آغاز رویش اولین دندان

                 3 روش معاینه دهان

                 3 دندان در سنین باروری و دوران بارداری مشکالت دهان و

                 3 تاثیر فلوراید برپوسیدگی دندان

                 3 وارنیش فلوراید تراپی و فیشورسیالنت تراپی

                 3 عالئم فلوئوروزیس

                 3 درمنطقه بودن یا نبودن فلوئوروزیس

                 3 موارد ارجاع فوری وغیرفوری

                 40 مصاحبه با بهورز يا کاردان درباره مراقبتها-9

                  هرچندوقت یکبار افراد زیرمراقبت دهان ودندان میشوند؟

                 2 زنان باردار

                 2 زنان زایمان کرده

                 2 سال 14کودکان تا 

                 2 مدارس آموزش بهداشت دهان ودندان میدهد؟ر هرچندوقت یکبار د

                 00 پرونده خانواره 4بررسي دست کم  -1

                 4 دندان زنان باردار ثبت وضعیت دهان و معاینه و

                 4 موقع زنان باردار به مرکزبهداشتی درمانیه ارجاع ب

                 4 دندان زنان زایمان کرده ثبت وضعیت دهان و معاینه و

                 4 سال 14تا 2دندان کودکان  ثبت وضعیت دهان و معاینه و

                 4 ثبت در پرونده پیگیری نتیجه ارجاع و

                 44 مصاحبه با يک خانم باردار -4

                 3 دندان میدهد؟ بار بهورز یا کاردان به شما آموزش بهداشت دهان و هرچند وقت یک

                 3 نخ دندان استفاده کنید؟ روزی چندبار باید از مسواک و

                 3 شما دندان هایتان را چطور مسواک می کنید؟

                 3 شما دندان هایتان را چطور نخ می کشید؟

                 3 د؟یرا میدان نحوه نگهداری آنها از آغاز رویش اولین دندان همیت دندان شیری وا

                 41 بازديد از يک مدرسه -6

                 3 .است؟ کردهبهورز بصورت دوره ای از مدرسه بازدید 

                 3 است؟ شدهدندان داده  در این بازدیدها آموزش بهداشت دهان و

ان و دندان بخصوص برای دانش آموزان همدیر و معلم مدرسه درباره اهمیت بهداشت د

 ؟اطالع دارند

2                 

                  :درصد از دانش آموزان کالس 00 حداقل

                 2 ؟مسواک و نخ دندان به درستی استفاده کنند میتوانند از

                 2 ؟از تاثیر مواد قندی برسالمت دهان ودندان اطالع دارند

                 2 ؟از وارنیش فلوراید و فیشورسیالنت اطالع دارند

                 400 جمع کل
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 10پیوست 

 د.د.واحدهای بتعیین شده تجهیزات  حداقل 

 تعداد نوع وسیله تعداد نوع وسیله

 3 نیش فورسپس باالبزرگسال قدامی و 1 یونیت وصندلی

 2 فورسپس باالبزرگسال پرمولر 1 تابوره

 3 فورسپس باالبزرگسال مولر راست 1 کمپرسور

 3 فورسپس باالبزرگسال مولر چپ 3 سرتوریبن

 1 فورسپس باالبزرگسال عقل 1 ایرموتوریا میکروموتور

 2 فورسپس باالبزرگسال ریشه کش قدامی 2 آنگل

 2 فورسپس باالبزرگسال ریشه کش خلفی 1 رسیور درب دار بزرگ

 3 فورسپس پایین بزرگسال قدامی 1 متوسطرسیور درب دار 

 3 پرمولر فورسپس پایین بزرگسال نیش و 1 کوچکرسیور درب دار 

 3 فورسپس پایین بزرگسال مولر 2 هندپیس مستقیم

 1 فورسپس پایین بزرگسال عقل 1 اتوکالو

 2 فورسپس پایین بزرگسال کاهورن 1 آمالگاماتور

 3 فورسپس پایین بزرگسال ریشه کش 1 دستگاه جرمگیری با قلم مربوطه

 3 فورسپس باال اطفال قدامی و نیش 1 در مراکز دارای رادیوگرافی PAدستگاه ظهور 

 2 فورسپس باال اطفال مولر راست 1 بند سربی در مراکز دارای رادیوگرافیپیش 

 2 فورسپس باال اطفال مولر چپ 1 پاراوان سربی در مراکز دارای رادیوگرافی

 2 فورسپس باال اطفال ریشه کش قدامی 1 لیتری 11کپسول اکسیژن 

 2 فورسپس باال اطفال ریشه کش خلفی 1 مانومتر

 3 فورسپس پایین اطفال قدامی 1 اکسیژنترالی کپسول 

 3 فورسپس پایین اطفال مولر 1 ماسک اکسیژن بزرگسال

 3 فورسپس پایین اطفال ریشه کش 1 ماسک اکسیژن کودکان

 2 1111الواتور ریشه مستقیم کد  1 ظرف پنبه

 2 1111الواتور ریشه مستقیم کد  1 بیکس

 2 1111الواتور ریشه مستقیم کد  1 ظرف گاز

 1 فرز عوض کن 1 عینک محافظ

 1 پیاله استیل کوچک 1 ظرف فرز

 1 پیاله استیل متوسط 11 پنس دندانپزشکی

 1 الواتور ریشه سوزنی چپ 11 سرآینه

 1 الواتور ریشه سوزنی راست 11 دسته آینه
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 تعداد نوع وسیله تعداد نوع وسیله

 2 الواتور ریشه مستقیم متوسط 11 سونددندانپزشکی از انواع مختلف

 2 الواتور ریشه مستقیم بزرگ 3 پروپ پریودنتال

 1 پنس هموستات یا سوزنگیز 3 سرنگ دندانپزشکی

 1 رانژور 1 رسیور قلوه ای کوچک

 1 3دسته بیستوری شماره  1 رسیور قلوه ای متوسط

 1 کورت جراحی 1 رسیور قلوه ای بزرگ

 1 قیچی جراحی لثه نوک تیز 1 بلوک شیشه ای

 1 چراغ الکلی 1 اسپاتول پانسمان

 1 قلم کف بندی 1 گیره ماتریکس ایوری

 1 کشودار( کمد چرخ دار)روتور  2 گیره ماتریکس تافل مایر

 1 گوده شیشه ای 1 آمالگام کریر

 1 ظرف زباله فلزی پدالی 3 کندانسوریا پالگر آمالگام

   2 کارور

   1 کارور لوزی شکل

   1 برنیشر

   T 1برنیشر 

   1 برنیشر تخم مرغی

   1 اکسکاواتور

   1 مدل آموزشی دندان های دائمی با مسواک
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 11پیوست 

 نحوه محاسبه مواد مصرفي

 به تعداد کل مراجعه کنندگان  لیوان

 عدد هر بیمار یک ماسک

 به تعداد کل مراجعه کنندگان  دستکش

 عدد 2هرجرم گیری + عدد  هرترمیم دندان یک سرساکشن

 کارپول 1/1هردندان کشیده یک کارپول و درموارد استثنایی جهت کشیدن هر دندان عدد،  هرترمیم یک کارپول

 عدد عدد، هردندان کشیده یک هرترمیم یک سرسوزن

 عدد هرآبسه شکافته یک تیغ بیستوری

 عدد کشیدن دندان یک 11در قبال هر  نخ بخیه

 عدد دندان کشیده یک 11هر  اسفنج ژالتینی

 عدد 1رادیوگرافی گرفته شده هر  فیلم رادیوگرافی

 mg111ترمیم سه سطحی +  mg 111ترمیم دوسطحی +  mg011ترمیم یک سطحی  امالگام

 mg011ترمیم سه سطحی +  mg 111ترمیم دوسطحی +  mg311ترمیم یک سطحی  جیوه

 هر ترمیم یک عدد کپسول آمالگام

 دندان ترمیم شده یک بسته 111هر  کف بندی

 میلی لیتر 11دندان ترمیم شده  111هر  وارنیش

 ترمیم یک گرم یا یک میلی لیتر 21هر  خمیر پانسمان

 هرترمیم سه سطحی یکعدد ونیم+ هرترمیم دوسطحی یکعدد  وج چوبی

 عدد دندان سه سطحی یک 11هر + عدد  دندان دوسطحی یک 21هر  پین تاجی

 نوار ماتریکس تافل مایریایک نوارایوری دندان ترمیم شده با آمالگام یک 11هر  نوار ماتریکس فلزی

 دندان ترمیم شده با آمالگام یک سنگ پرداخت آمالگام 21هر  سنگ پرداخت آمالگام

 دندان ترمیم شده با آمالگام یک الستیک پرداخت آمالگام 11هر  الستیک پرداخت آمالگام

 ZOدندان ترمیم شده یک گرم پودر  21هر  ZOپودر 

 دندان ترمیم شده یک میلی لیتر 11هر  اوژنول

 عدد هردندان ترمیم شده با کامپوزیت شیمیایی یا نوری یک نوار ماتریکس سلولوئیدی

 عدد دندان ترمیم شده با کامپوزیت شیمیایی یا نوری یک 11هر الستیک پرداخت کامپوزیت

 دندان ترمیم شده یک عدد 1هر  کاغذ آرتیکوالسیون

 دندان ترمیم شده یک کیت سی عددی فرز 111هر  کیت سی عددی فرز

 عدد هر جرم گیری یک قرص دیسکلوزینگ

 هر جرم گیری یک گرم خمیر پروفیالکسی

 عدد جرم گیری یک  21هر  برس پروفیالکسی

 عدد جرم گیری یک  21هر  رابرکپ

 عدد ماه یک 1هر  اسپری توربین

 ترمیم یک تیوپ 11هر  کامپوزیت 

 عدد 3هرترمیم  رول پنبه



31 
 

 12پیوست 
 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

 معاونت اموربهداشتی

 واحد کارشناسی بهداشت دهان ودندان

 :تاریخ      فرم شماره یک تعمیرات

 شبکه بهداشت ودرمان      مرکزبهداشتی درمانی

 

 نوع خرابی نوع تجهیزات

  

  

  

 

 

 :مسئول مرکز       :    بهداشتکار

 :دندانپزشک 

 

 

 :تاریخ ثبت در بایگانی مرکزبهداشت    :شماره ثبت در بایگانی مرکزبهداشت

 :تاریخ صدور دستور      :دستورمقتضی

 :تاریخ تحویل گرفتن توسط تکنسین

 :برنامه زمان بندی تکنسین جهت مراجعه

 :د.د.تاریخ تحویل به کارشناس ب
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 13پیوست 
 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

 معاونت اموربهداشتی

 واحد کارشناسی بهداشت دهان ودندان

 

 فرم شماره دو تعمیرات

مراجعه و اقدامات ذیل    ودندان مرکز بهداشتی درمانیبه واحد بهداشت دهان   درمورخه

 جهت رفع اشکال و راه اندازی تجهیزات واحد انجام گرفت

 

 اقدامات انجام یافته ردیف

  

  

  

 درضمن قطعات ذیل تعویض گردید

 قطعات تعویض گردیده ردیف

  

  

  

 

 

 :   بهداشتکار      :تکنسین

 :دندانپزشک     :مسئول مرکز
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 14پیوست 
 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

 معاونت اموربهداشتی

 واحد کارشناسی بهداشت دهان ودندان

 فرم شماره سه تعمیرات

 ودندانگزارش عملکرد ماهیانه تکنسین تعمیر ونگهداری تجهیزات بهداشت دهان 

 تاریخ قطعات تعویض شده تعمیرات انجام یافته نوع تجهیزات نام مرکز

     

     

     

     

     

     

     

 

 معاونت اموربهداشتی   دشبکه.د.کارشناس ب   :تکنسین
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 15پیوست 

 سواالت پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان قبل از ارائه خدمت 

 

 :دندان عبارتست از یپوسیدگ -4

 تغییر رنگ دندان -4

 فساد و از بین رفتن قسمتی از دندان -2

 تغییرشکل دندان -7

 همه موارد فوق -1

 پالک میکروبی دندان چیست؟ -2

 رسوب نرم روی سطح دندان ها -4

 رسوب سخت روی سطح دندان ها -2

 مواد رنگی چسبیده به دندان ها -7

 .نمی دانم -1

 رد؟فلوراید چه نقشی در سالمت دندان ها دا -7

 .دندان ها را در مقابل پوسیدگی محافظت می کند -4

 .دندان ها را سفید می کند -2

 .باعث رشد دندان ها میشود -7

 .نمی دانم -1

 حداقل دفعات وارنیش فلوراید تراپی چگونه است؟ -1

 بار و دو نوبت ماهی یک -4

 بار و دو نوبت سه ماه یک -2

 بار و دونوبت شش ماه یک -7

 نمی دانم -1

 :دندانها عبارتست ازبهترین راه تمیزکردن  -5

 .استفاده از نخ دندان -4

 .استفاده از خالل دندان -2

 .استفاده از مسواک -7

 .نمی دانم -1

 بهترین روش پیشگیری از بیماری لثه کدام است؟ -6

 نخ کشیدن و مسواک کردن هر روز -4

 .خوردن غذای سالم -2

 استفاده از ویتامین ها -7

 .نمی دانم -1

 شک بهتر است؟معاینات منظم دهان ودندان توسط دندانپز -3
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 .ماه یکبار صورت گیرد 6هر  -4

 .هر سال یکبار صورت گیرد -2

 .سه ماه یکبار صورت گیرد -7

 .نمی دانم -1

 برای کاهش تاثیر مواد قندی بر روی دندان ها بهتر است؟ -8

 .اصالً شیرینی نخوریم -4

 .بالفاصله پس از خوردن شیرینی دندان ها را با آب بشوئیم -2

 .کنیماز مواد شیرین چسبنده استفاده  -7

 .نمی دانم -1

 کدامیک از موارد زیر در بیماری لثه صحیح نمی باشد؟ -3

 .خونریزی از لثه به هنگام مسواک زدن یکی از عالئم التهاب لثه می باشد -4

 .جرم دندان یکی از عوامل موثر در بیماری لثه است -2

 .جرم گیری برای مینای دندان مضر است -7

 .ی لثه باشدلقی دندان ها میتواند یکی از عالئم بیمار -1

 کدامیک در مورد کاهش پوسیدگی دندان صحیح نمی باشد؟ -49

 تمیز کردن دندان توسط مسواک و نخ دندان -4

 محدود کردن تعداد دفعات و طول مدت مصرف مواد قندی -2

 شستن دهان بالفاصله پس از هربار مصرف موادشیرین -7

 .دندان امکان پذیر است مقاوم کردن دندان در برابرپوسیدگی فقط با پرکردن حفرات پوسیده -1
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 16پیوست 

 محاسبه متوسط مدت زمان انجام خدمات دندانپزشکی

متوسط مدت زمان انجام  خدمت ردیف

 (دقیقه)خدمت 

 11 ویزیت و ثبت اطالعات 1

 11 آموزش بهداشت  2

 11 وارنیش فلوراید دو فک 3

 21 6فیشورسیالنت هر دندان  4

 21 جرم گیری کامل دوفک 1

 11 برساژ دوفک 6

 11 شیریکشیدن دندان  7

 21 کشیدن دندان دائمی 8

 21 پالپوتومی 9

 31 ترمیم یک سطحی آمالگام 11

 41 ترمیم دو سطحی آمالگام 11

 11 ترمیم سه سطحی آمالگام 12

 41 ترمیم یک سطحی اچ نوری 13

 11 ترمیم دو سطحی آمالگام 14

 61 ترمیم سه سطحی آمالگام 11
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 پیاااا

 

 

 

 

 

 بهداشت دهان و دندان

 

 

 

 

 گروههای هدف

 خدمت

تا  6کودکان  سال 6کودکان زير 

 سال41

 سايرين زنان باردار

     

     

 

 

 ..................................نام وامضاء مسئول واحد................نام وامضاء تکمیل کننده...... .....................تاریخ تکمیل فرم

 

  

 بسمه تعالي

 وزارت بهداشت6 درمان وآموزش پزشكي

 دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني/دانشگاه

 :نام واحد

   پايگاه بهداشت            خانه بهداشت : نوع واحد

          استان            مرکزبهداشت شهرستان    

 103 -1: کدفرم

 ..........فصل:................ماه

 سال ............شش ماهه

 جمعیت تحت پوشش

 :سال 14تا  6تعداد کودکان       :تعداد زنان باردار

 :سایرین     :سال 6تعداد کودکان زیر 

 10پیوست 
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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 درمانی آذربایجان غربیخدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی و

 فرم گزارش خدمات بهداشت دهان و دندان

 103-2: روستایی                     کدفرم   دندان جمع آمار واحدهای بهداشت دهان و

 :مرکز بهداشت شهرستان

 :سال:               فصل:                   ماه

 

 

 

 

 

 گروه سنی

 خدمات بهداشتی درمانی

 جمع سال به باال  14 سال 14تا  6 سال 6زیر 

 سایرین مادران

      معاینه

      کشیدن دندان

 ترمیمی

      آمالگام

      کامپوزیت

      کالس آیونومر

      بروساژ جرم گیری

      رادیوگرافی

      پالپوتومی

      فلورایدتراپی

      فیشورسیالنت

      وارنیش فلوراید تراپی

      درمان پالپ زنده

      پایگاه بهداشت/ ارجاع از خانه

      تعداد دفعات مراجعه

 

 :.................تعداد پایگاه بهداشت          ..............................               تعداد خانه بهداشت

 :ک یا بهداشتکار بر پایگاه بهداشتتعداد دفعات نظارت دندانپزش

 :تعداد دفعات نظارت دندانپزشک یا بهداشتکار بر خانه بهداشت

 :..................تعداد دفعات نظارت کارشناس بهداشت دهان و دندان شهرستان بر واحدهای تحت پوشش

 :..................تعداد دفعات نظارت کارشناس بهداشت دهان و دندان استان بر واحدهای تحت پوشش

 :................................تعداد نفر روز کارکرد در واحد
 

 :.......................یونیتتعداد :                              تعداد مراکز بهداشتی درمانی دارای واحد دندانپزشکی

 :...............................................تعداد بهداشتکار:.......................... تعداد دندانپزشک

نام وامضاء مسئول واحد :....................نام وامضاء تکمیل کننده:.......................تاریخ تکمیل فرم

 جمعیت تحت پوشش

 :سال 14تا  6تعداد کودکان       :تعداد زنان باردار

 :سایرین     :سال 6تعداد کودکان زیر 

 10پیوست 
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 4صفحه                    ت بهداشتی درمانی آذربایجانغربیآمار عملکرد ماهانه شاغلین واحدهای بهداشت دهان و دندان                                                دانشگاه علوم پزشکی وخدما                         وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 :                    عنوان:                                       نام خانوادگی:                           نام   :                                    شناسه فرد شاغل:                        سال:            ماه:                  شهرستان

 

 روستایی روستایی/شهری  شهری گروه سنی اقدامات انجام یافته

                       

                        6زیر  معاینه و طرح درمان

                        41تا  6

                        6زیر  آموزش بهداشت

                        41تا  6

                        6زیر  کشیدن دندان قدامی شیری

                        41تا  6

                        6زیر  کشیدن دندان خلفی شیری

                        41تا  6

                        6زیر  کشیدن دندان قدامی

                        41تا  6

                        6زیر  کشیدن دندان خلفی

                        41تا  6

                        6زیر  کشیدن دندان عقل معمولی

                        41تا  6

                        6زیر  6ترمیم یک سطحی آمالگام دندان 

                        41تا  6

                        6زیر  ترمیم یک سطحی آمالگام

                        41تا  6

                        6زیر  6ترمیم دوسطحی آمالگام دندان 

                        41تا  6

                        6زیر  ترمیم دوسطحی آمالگام

                        41تا  6

                        6زیر  6ترمیم سه سطحی آمالگام دندان

                        41تا  6

                        6زیر  ترمیم سه سطحی آمالگام

                        41تا  6

                        6زیر  6ترمیم یک سطحی کامپوزیت دندان 

                        41تا  6

                        6زیر  ترمیم یک سطحی کامپوزیت

                        41تا  6

 

 13پیوست 
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 2صفحه                 نی آذربایجانغربیدانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درما                                وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی                         آمار عملکرد ماهانه شاغلین واحدهای بهداشت دهان و دندان                

 :                    عنوان:                                       نام خانوادگی:                           نام   :                                    شناسه فرد شاغل:                        سال:            ماه:                  شهرستان

 روستایی روستایی/شهری  شهری گروه سنی اقدامات انجام یافته

                       

                        6زیر  6ترمیم دوسطحی کامپوزیت دندان 

                        41تا  6

                        6زیر  ترمیم دوسطحی کامپوزیت

                        41تا  6

                        6زیر  6ترمیم سه سطحی کامپوزیت دندان 

                        41تا  6

                        6زیر  ترمیم سه سطحی کامپوزیت 

                        41تا  6

                        6زیر  جرمگیری بروساژ کامل دوفک

                        41تا  6

                        6زیر  رادیوگرافی پری آپیکال

                        41تا  6

                        6زیر  BITE WINGرادیوگرافی 

                        41تا  6

                        6زیر  بروساژ کامل دوفک

                        41تا  6

                        6زیر  (بدون محاسبه ترمیم)پالپوترمی 

                        41تا  6

                        6زیر  وارنیش فلوراید تراپی دوفک

                        41تا  6

                        6زیر  پروفیالکسی و فلورایدتراپی دوفک

                        41تا  6

                        6زیر  6فیشورسیالنت تراپی دندان 

                        41تا  6

                        6زیر  فیشورسیالنت تراپی سایر دندان ها

                        41تا  6

                        6زیر  درمان پالپ زنده

                        41تا  6

           :                                      نام و مضاء مسئول مرکزبهداشتی درمانی:                                                نام و مضاء مسئول مرکزبهداشتی درمانی:                   نام وامضاء مسئول مرکزبهداشتی درمانی:                       نام و امضاءفرد شاغل

 :نام و امضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستان:                                                                                          نام و امضا کارشناس بهداشت دهان و دندان

 

 13پیوست 
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 7شتی درمانی آذربایجانغربی                   صفحه ملکرد ماهانه شاغلین واحدهای بهداشت دهان و دندان                                                دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداآمار ع                         وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 :                    عنوان:                                       نام خانوادگی:                           نام   :                                    اغلشناسه فرد ش:                        سال:            ماه:                  شهرستان

 

 روستایی روستایی/شهری  شهری گروه سنی اقدامات انجام یافته

                       

                        مادران معاینه و طرح درمان

                        سایرین

                        مادران آموزش بهداشت

                        سایرین

                        مادران کشیدن دندان قدامی 

                        سایرین

                        مادران کشیدن دندان خلفی 

                        سایرین

                        مادران کشیدن دندان عقل معمولی

                        سایرین

                        مادران ترمیم یک سطحی آمالگام 

                        سایرین

                        مادران سطحی آمالگام دوترمیم 

                        سایرین

                        مادران سطحی آمالگام سه ترمیم 

                        سایرین

                        مادران ترمیم یک سطحی کامپوزیت

                        سایرین

                        مادران سطحی کامپوزیت دوترمیم 

                        سایرین

                        مادران سطحی کامپوزیت سه ترمیم 

                        سایرین

                        مادران جرمگیری بروساژ کامل دوفک

                        سایرین

                        مادران رادیوگرافی پری آپیکال

                        سایرین

                        مادران BITE WINGرادیوگرافی 

                        سایرین

                        مادران بروساژ کامل دوفک

                        سایرین
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 1صفحه                 درمانی آذربایجانغربیدانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی                                 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی                         آمار عملکرد ماهانه شاغلین واحدهای بهداشت دهان و دندان                

                     :عنوان:                                       نام خانوادگی:                           نام   :                                    شناسه فرد شاغل:                        سال:            ماه:                  شهرستان

 روستایی روستایی/شهری  شهری گروه سنی اقدامات انجام یافته

                       

                        مادران (بدون محاسبه ترمیم)پالپوترمی 

                        سایرین

                        مادران درمان پالپ زنده

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                        مادران 

                        سایرین

                                             :    نام و مضاء مسئول مرکزبهداشتی درمانی:                                                نام و مضاء مسئول مرکزبهداشتی درمانی:                   نام وامضاء مسئول مرکزبهداشتی درمانی:                       نام و امضاءفرد شاغل

 :نام و امضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستان:                                                                                          نام و امضا کارشناس بهداشت دهان و دندان
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