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جهت ارتقاي فرهنگ سالمت دهان و دندان، آموزش بهداشت فردي و همچنین جهت ارتقاي فرهنگ سالمت دهان و دندان، آموزش بهداشت فردي و همچنین 
::ستستپیشگیري از شیوع پوسیدگی در گروههاي هدف، اقدامات زیر صورت گرفته اپیشگیري از شیوع پوسیدگی در گروههاي هدف، اقدامات زیر صورت گرفته ا

پیام 2(سالمت هفته در تلویزیونی زیرنویس مورد دو تهیه(

بهداشتی پیام 2 ارسال )sms( دندانپزشک روز مناسبت به

محروم مناطق ابتدایی دانش آموزان بین خمیردندان 8000 و مسواك 13000 توزیع 

 دندانپزشک روز و سالمت هفته مناسبت به استان

سالمت هفته در نمازگزاران بین خرم آباد جمعه نماز در خمیردندان و مسواك عدد 1000 توزیع

ماه فروردین در هجرت طرح جهت خمیردندان و مسواك عدد 1000 توزیع

دندانپزشک روز مناسبت به پالکارد نصب و تهیه 

سال 6-12 کودکان( هدف گروههاي جهت دندان و دهان آموزشی کالس هاي برگزاري -

دهان بهداشت کاردانهاي توسط )سالمندان- شیرده و باردار مادران



جهت شهرستانها دندان و دهان بهداشت واحدهاي به آموزشی بسته هاي توزیع 

 – تراکت – آموزشی کتابچه هاي -پمفلت – پوستر -سی دي( سال 12 زیر هدف گروههاي

 و دهان آموزشی و بهداشتی پیام و برچسب با  ماژیک و رنگی مداد -هفتگی برنامه

)دندان

پیام 3 ارسال )sms( ریال7000000 مبلغ به دندان و دهان بهداشتی

دندانپزشکیدندانپزشکی  دردر  ایدزایدز  بابا  مقابلهمقابله  راهکارهايراهکارهاي آموزشی عددپمفلت5000تهیه،چاپ وتوزیع    

))1313  صفحهصفحه((

صفحهصفحه((  لثه ايلثه اي  بیماریهايبیماریهاي  وو  دنداندندان  جرمجرم آموزشی پمفلت عدد5000 توزیع و تهیه،چاپ    

1414((

44



1515صفحهصفحه(( بهداشتی شعار با همراه ماژیک و هفتگی برنامه 2000 توزیع و تهیه((

  کهکه  باشدباشد  میمی  بردبرد  وایتوایت  دومدوم  صفحهصفحه  وو  دنداندندان  وو  دهاندهان  بهداشتیبهداشتی  پیامپیام  اولاول  صفحهصفحه  دردر  هفتگیهفتگی  برنامهبرنامه  ایناین  طراحیطراحی  دردر            

    استاناستان  ابتداییابتدایی  مقطعمقطع  کودکانکودکان  بینبین  شهرشهر  حاشیهحاشیه  وو  محروممحروم  مناطقمناطق  دردر  بهداشتیبهداشتی  پیامپیام  برچسببرچسب  بابا  ماژیکماژیک  همراههمراه  بهبه

..استاست  گردیدهگردیده  توزیعتوزیع

1616صفحهصفحه((  بهداشتی شعار با فولدر و رنگی مداد 2000 توزیع و تهیه((

جهت شهرستانها دندان و دهان بهداشت واحدهاي به آموزشی بسته هاي توزیع 

 – تراکت – آموزشی کتابچه هاي - پمفلت – پوستر - سی دي( سال 12 زیر هدف گروههاي

)دندان و دهان آموزشی و بهداشتی پیام و برچسب با  ماژیک و رنگی مداد - هفتگی برنامه

1717صفحهصفحه((دانش آموزان نوروزي پیک در چاپ جهت مطلب تهیه((

55



با آموزشی کارگاه سه دهان بهداشت کاردانهاي توانمندسازي و آموزش درراستاي 

  روشهايروشهاي  وو  لثهلثه  شایعشایع  بیماریهايبیماریهاي  --  فیشورسیالنتفیشورسیالنت  وو  فلورایدفلوراید  وارنیشوارنیش« ذیل عناوین

:گردید برگزار  »»  آنآن  بربر  مؤثرمؤثر  عواملعوامل  وو  سالمتسالمت  حوزهحوزه  دردر  رفتاررفتار  تغییرتغییر  وو  – – آنآن  ازاز  پیشگیريپیشگیري

  الزم آموزشهاي ارائه  ::  ))سالمتسالمت  حوزهحوزه  دردر  رفتاررفتار  تغییرتغییر( کارگاه آخرین از مختصري شرح

  بازاریابیبازاریابی    آموزش،آموزش،( شامل آن بر مؤثر عوامل و سالمت حوزه در رفتار تغییر زمینه در

 هاي روش و رفتار بر تأثیرگذار عمده عوامل - )جانبهجانبه  همههمه  حمایتحمایت  جلبجلب  وو  اجتماعیاجتماعی

 آموزشی روش هاي -رفتار تغییر راهبرد عنوان به آموزش کاربرد-رفتار اصالح

سخنرانی مهارت و مشارکتی و تعلیمی

66



ن ن اجراي طرح کشوري سنجش سالمت دهان و دندان کودکان بدو ورود به دبستااجراي طرح کشوري سنجش سالمت دهان و دندان کودکان بدو ورود به دبستا
در پایگاه هاي سنجشدر پایگاه هاي سنجش

فلوراید وارنیش ست خرید هماهنگی و بودجه تأمین  

فلوراید وارنیش انجام جهت نیاز مورد لوازم سایر و مصرف یکبار ست توزیع  

تابعه هاي شبکه دندان و دهان بهداشت مسئوالن کارشناس با هماهنگی و توجیه

طرح اجراي در درگیر دهان بهداشت کاردانهاي و دندانپزشکان با هماهنگی و توجیه 

آموز دانش سالمت شناسنامه و فرمها ،ثبت فلوراید وارنیش انجام نحوه درخصوص

سنجش پایگاه در فلوراید وارنیش پمفلت و پوستر توزیع  

،در دبستان به ورود بدو کودکان فلوراید وارنیش مورد 3145 انجام و آموزش معاینه 

سنجش پایگاههاي



بدوبدو  کودکانکودکان  دنداندندان  وو  دهاندهان  سالمتسالمت  وضعیتوضعیت  بررسیبررسی«« کشوري طرح اجراي در مشارکت  

)DMFT( استان سطح در خوشه12 تکمیل و  »»دبستاندبستان  بهبه  ورودورود

شهرستان در پایلوت صورت به  دندانپزشکاندندانپزشکان  بهبه  عملکردعملکرد  بربر  مبتنیمبتنی  پرداختپرداخت  طرحطرح اجراي 

 قابلیت که استان شهرهاي بقیه در مذکور طرح اجراي و )سال اول ماه4 در( بروجرد

.داشته اند آنرا اجراي

پلدختر - دلفان -ازنا -الیگودرز شهرستانهاي در دندانپزشکی یونیت دستگاه 4خرید

،فلوراید وارنیش(دندانپزشکی واحدهاي نیاز مورد اقالم توزیع و خرید هماهنگی-

 و درخواست اساس بر توزیع و ریال میلیون 250 مبلغ به )... و اسیداچ-فیشورسیالنت

 مربوطه شهرستان توسط شده ارائه عملکرد

سایر فعالیت هاسایر فعالیت ها



و شهرستان تفکیک به 90 سال زمستان و پاییز ، بهار،تابستان فصل آمار کردن وارد 

  سالمت پورتال سایت در روستایی و شهري مراکز

و استان تفکیک به 89 سال شاخصهاي استخراج و شهرستانها یکساله آمار بندي جمع 

شهرستانها

40 بهداشتی معاونت از خوراند پس ارسال و محیطی و ستادي واحدهاي از بازدید مورد 

 درمان و بهداشت هاي شبکه به

و دندان و دهان سرگرمی کتابچه( وزارتخانه از رسیده اموزشی رسانه هاي و اقالم توزیع 

cem ماده cement - و آمالگام ...(

99
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خدمات ارائه شده در خدمات ارائه شده در 

13901390سالسال

فصل نوع خدمت
بهار

فصل 
تابستان

فصل 
پاییز

فصل 
زمستان

جمع کل

1554922664201412587984233معاینه و آموزش

1246711584154871689456432کشیدن دندان

1433994133817585523ترمیمی

47626623198پالپوتومی

4704144097011994جرمگیري

333333066018226145فلورایدتراپی

21982226189331759492فیشورسیالنت

1010



90تا  88شاخصها ي سالهاي 

11

سال                                                       

شاخص                   
888990

40/6850/1151/22درصد انجام معاینه به کل خدمات دهان و دندان

49/0839/5434/32درصد کشیدن دندان به کل خدمات دهان و دندان

6/843/263/63دندان به کل خدمات دهان و دندان ترمیم درصد

1/220/931/22جرمگیري به کل خدمات دهان و دندان درصد

0/31/513/74درصد فلوراید تراپی به کل خدمات دهان و دندان

1/853/665/77درصد فیشورسیالنت به کل خدمات دهان و دندان



گزارش خدمات ارائه شده توسط کاردانهاي بهداشت دهان گزارش خدمات ارائه شده توسط کاردانهاي بهداشت دهان 

13901390در شش ماهه اول سالدر شش ماهه اول سال

شش ماهه اولنوع خدمت

3606فیشورسیالنت

2965فلورایدتراپی

617جرمگیري

283از خانه بهداشت بازدید

90جلسات آموزشی برگزارشده جهت بهورزان

12689معاینه دانش آموزان

2595آموزش و معاینه زن باردار

1212



نمونه رسانه     هاي آموزشی

پمفلت راهکارهاي مقابله با ایدز در دندانپزشکی



پمفلت جرم دندان و بیماریهاي لثه اي



برنامه هفتگی



مدادرنگی و فولدر



مطلب جهت چاپ درپیک نوروزي دانش آموزان ابتدایی


