
و دندان بهداشت بهداشت خالصه عملكرد گروهخالصه عملكرد گروه و دندان دهان  13911391در سال در سال معاونت بهداشتي استان لرستان معاونت بهداشتي استان لرستان دهان

و دندانانجام طرح پيمايش كشوري.1 و انجام معاينات15خوشه 100شناسايي« سالمت دهان نفر از افراد 1500نفري در استان

و آبان ماه سال تحت مطالعه در » تكميل پرسشنامه هاي مربوطهو 1391مهر

و دندان كشورياجراي طرح.2 هاي سنجش استان در فصـل در پايگاه كودكان بدو ورود به دبستان سنجش سالمت دهان

و انجام-معاينه(91تابستان  )8715تراپي به تعداد وارنيش فلورايدآموزش

ا دانش آموزان با وارنيش فلورايدتراپي پيشگيري از پوسيدگي دندان كشورياجراي طرح.3 ستان در فصل در مدارس

و انجام-معاينه(91زمستان  )10576 تراپي به تعداد وارنيش فلورايدآموزش

و دنـدان كشورياجراي طرح.4 -معاينـه(91در مهـدهاي كـودك اسـتان در فصـل زمسـتان كودكـان سالمت دهان

و انجام )1230تراپي به تعداد وارنيش فلورايدآموزش

و خصوصي در مورخ برگزاري كارگاه پالپ زنده براي دندان.5 14/6/91پزشكان بخش دولتي

 كارگاه آموزشي جهت كاردانهاي بهداشت دهان3برگزاري.6

هفتـه،روز بـانوان،كودك جهانيروزدرو دندان بهداشت دهانيآموزشاتبرگزاري جلس.7

و دهه فجر دفاع مقدس

و توزيع پمفلت.8 و دندان و برپايي يك غرفه آموزشي بهداشت دهان وهcdها  ...اي آموزشي

و 7350توزيع.9 و روز خميردنـدان بـين دانـش 4800مسواك آمـوزان ابتـدايي منـاطق محـروم اسـتان بـه مناسـبت هفتـه سـالمت

 دندانپزشك 

و خميردندان در نماز جمعه خرم 1000توزيع.10  آباد بين نمازگزاران در هفته سالمت عدد مسواك

و خميردندان در اردوها 1000توزيع.11 ي جهادي طرح هجرت دانشجويانعدد مسواك

و دندان شهرستانها جهت گروههاي هدف زير توزيع بسته.12 –پوسـتر-ديسي(سال12هاي آموزشي به واحدهاي بهداشت دهان

و كتابچه-پمفلت  ...)هاي آموزشي

وB-4دستگاه اتوكالو كالس16(خريد تجهيزات.13  190بـه مبلـغ)ت سـيار دسـتگاه يونيـ3دستگاه يونيت دندانپزشكي

 ميليون تومان

و( خريد مواد مصرفي مورد نياز واحدهاي دندانپزشكي.14 و مسواك  ميليون تومان54به مبلغ ...) آمالگام، دكونكس، خميردندان



و كاربردي يونيت سيار جهت انجام فيشورسيالنت دندان در مدارس.15  خرم آبادو حاشيه شهر مناطق محرومافتتاح طرح مهم

و كوهدشت2اح افتت.16 افتتاح واحد گنبد كوهدشت درب- فلك الدين(واحد دندانپزشكي جديد در شهرستانهاي خرم آباد

 آباد آموزي در منطقة ماسور شهرستان خرم دندانپزشكي مركز دانش

و نصب در واحدهاي دندانپزشكي7تحويل.17 فلـك-ماسـور-زاغـه(آبـاد شهرسـتانهاي خـرم دستگاه يونيت دندانپزشكي

 پلدختر-دنورآبا-دورود-ازنا–)لدينا

 نفر 50000آموزشي به تعداد) sms(مورد پيام كوتاه2ارسال.18

و تلويزيوني.19  اجراي برنامه هاي راديويي

و تيزرهاي تبليغاتي از سيماي استان.20  پخش زيرنويس

و نصب پالكارد به مناسبت روز دندانپزشك.21  تهيه

 دوره-تي درماني زاغهدندانپزشكي مركز بهداش هايتجهيز واحد.22

و كوهدشت.23  اختصاص دستگاه كويترون به شهرستانهاي دورود

و24.40 و محيطي و درمانمورد بازديد از واحدهاي ستادي  ارسال پس خوراند از معاونت بهداشتي به شبكه هاي بهداشت

91تهيه برنامه عملياتي سال.25

و زمستان سال.26 ، پاييز و روستايي به تفكيك91وارد كردن آمار فصل بهار،تابستان در سـايت پورتـال ها شهرستان مراكز شهري

 سالمت 

و استخراج شاخصهاي سال.27 90جمع بندي آمار يكساله شهرستانها

و ارسال عملكرد سال.28 90تهيه


