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استا ودندان دهان واحد شده ارائه خدمات-5- 35جدول

 خدمت نوع تعدادخدمت

 بروساژو جرمگيري 84233ه

 فلورايدتراپي 56432ن

 فيشورسيالنت 5523م

ب استان ودندان دهان بهداشت شاخصهاي-5-36جدول

دهان بهداشت شده ارائه خدماتلكبه معاينه انجامدرصد

س 89سال 90سال

سال
85 

40.5 دندانو دهان بهداشت شده ارائه خدماتكلبه معاينهم

51.48 دندانو دهان بهداشت شده ارائه خدماتكلبه دنداندرصدكشيدن

 6.17 دندانو دهان بهداشت شده ارائه خدماتكلبه دندانم

1.18 دندانو دهان بهداشت شده ارائه خدماتكل بهجرمگيري دندان

0.01 دندانو دهان بهداشت شده ارائه خدماتكل بهفلورايدتراپي

0.63 دندانو دهان بهداشت شده ارائه خدماتكل بهفيشورسيالنت

جدو

خد نوع

معاينه

كشيد

ترميم

جد

درص-5-23نمودار

 شاخص

انجام درصد

درصدكشيد
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فلورا درصد

فيشو درصد
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تفكبه استان دندانو دهان بهداشت گروه شاخصهاي-

85سال

و دندان6 ارائه شده به كودكان زير 78. سال به كل خدمات دهان

و دندان6-12 ارائه شده به كودكان 7.02 سال به كل خدمات دهان

و دندان 0.03 ارائه شده به مادران باردار به كل خدمات دهان
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 دندانو دهان واحدبهداشت هايفعاليت اهم-5-38 جدول

90فعاليت هاي سال

و دندان كودكان بدو ورود به دبستان«مشاركت در اجراي طرح كشوري » بررسي وضعيت سالمت دهان
)DMFT(خوشه در سطح استان12و تكميل

و ارسال پس خوراند از معاونت بهداشتي به شبكه هايمورد بازديد 40 و محيطي از واحدهاي ستادي
و درمان  بهداشت

و 13000توزيع  آموزان ابتدايي استانخميردندان بين دانش 8000عدد مسواك

و دندان3برگزاري دوره كارگاه آموزشي در معاونت بهداشتي جهت پرسنل بهداشت دهان
و فيشورسيالنت( آن- وارنيش فلورايد و روشهاي پيشگيري از در–بيماريهاي شايع لثه و تغيير رفتار

و عوامل مؤثر بر آن )حوزه سالمت

 دستگاه يونيت دندانپزشكي در شهرستانهاي دلفان،اليگودرز،ازنا،پلدختر5خريد

در فلورايد وارنيش طرح انجام و پايگاههاي سنجشكودكان بدو ورود به دبستان معاينه، آموزش
 مورد وارنيش فلورايد 3145انجام

و توزيع راهكارهاي مقابله با ايدز در دندانپزشكي: عدد پمفلت آموزشي با عناوين 10000تهيه،چاپ
و بيماريهاي لثه– )عدد5000هر كدام(اي جرم دندان

و توزيع اقالم دندانپزشكي و اسيد-فيشورسيالنت- وارنيش فلورايد( هماهنگي، خريد به مبلغ ...) اچ
 ميليون ريال250

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

در(به صورت پايلوت در شهرستان بروجرد طرح پرداخت مبتني بر عملكرد به دندانپزشكاناجراي
.اند اجراي طرح مذكور در بقيه شهرهاي استان كه قابليت اجراي آنرا داشتهو) ماه اول سال4

و توزيع و ماژيك همراه با شعار بهداشتي 2000تهيه  برنامه هفتگي

و توزيع  مداد رنگي با شعار بهداشتي همراه با تراكت 2000تهيه

و و بروشور آموزشي مشاركت در اردوي بسيج دانشجويي طرح هجرت به همراه توزيع پوستر،پمفلت
 خميردندانوعدد مسواك 1000توزيع

و دندانك در زمينهپياممورد3ارسال  ريال7000000به مبلغ) sms( بهداشت دهان



و دندان  شرح جداول آماري گروه بهداشت دهان

و دندان شامل خدمات ارائه و آموزش ،كشيدن دندان ،ترميم:شده در واحدهاي دهان و بروساژ دندان معاينه ،جرمگيري

و فيشو، ، فلورايدتراپي . سيالنت مي باشدرپالپوتومي

و دندان، پرستار دندانپزشكان در واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي ارائه دهندگان خدمت ،بهداشتكاران دهان

مي مذكور كه بر اساس شرح وظيفه مربوطه خدماتمي باشندو كاردانهاي بهداشت دهاني دندانپزشك . نمايند را ارائه

و فيشورسيالنت:شامل كاردانهاي بهداشت دهان شرح وظايف و بروساژ، فلورايدتراپي ، جرمگيري و آموزش .باشدميمعاينه

و دندان از شاخه هاي مهم . ثير بسزايي داردتأ بهداشت عمومي است كه در سالمت كلي افرادقابل ذكر است كه سالمت دهان

و از آنجا كه امكان تحت پوشش قرار دادن كليه گروههاي سني وجود ندارد، لذا گروههايي از افراد جامعه كه آسيب پذيرتربوده

ش :ل اند كه اين گروه شامدهنيز امكان دسترسي به آنان طبق برنامه هاي موجود بيشتر مي باشد، بعنوان گروه هدف تعيين

، كودكان6كودكان زير و شيرده مي باشند) مقطع ابتدايي(سال6-12سال .، مادران باردار

مي هزينه خدمات و دندان براي گروههاي هدف طبق تعرفه دولتي دريافت و تعرفه هاي خدمات درماني دهان مستند(گردد

در)ام محترم وزارتمق10/11/84مورخ 282526به بخشنامه شماره  در شهرستانهايي كه طرح پرداخت مبتني بر عملكرد

و دندان اجرا مي شود معادل  در مراكزي كه طرح كارانه در آنها. درصد تعرفه افراد عادي مي باشد50واحدهاي بهداشت دهان

و دندان جهت گروههاي هدف مطابق بخشنامه مور اجرا نمي مقام محترم10/11/84خ گردد تعرفه خدمات درماني دهان

.درصد از تعرفه مصوب هيئت وزيران مي باشد30وزارت 

و در فــرم آمــار خــدمات ارائــه شــده توســط پرســنل واحــد دهــان ودنــدان از مراكــز بهداشــتي درمــاني بــه صــورت ماهانــه

و دنـدان( 103-2آماري  ، آمـار گـر بـه مركـز بهداشـت شهرسـتانها ارسـال مـي) فـرم گـزارش خـدمات بهداشـت دهـان دد

و بـه مركـز بهداشـت  و روسـتايي جمـع بنـدي و بـه تفكيـك مراكـز شـهري دريافتي در ستاد شهرسـتان بـه صـورت فصـلي

و  آمـاري هـر شهرسـتان بـه صـورت جداگانـه در سـايت پورتـال سـالمت وزارتخانـه ثبـت فرمهـاي استان ارسال مـي گـردد

. گردد مي

: نحوه محاسبه شاخص هاي بهداشت دهان ودندان

مي 103-2ر پايان هر سال آمار رسيده از كليه شهرستانها در فرمد ، جمع بندي و جهت محاسبه شاخص هر خدمت گردد

و در صد ضرب مي كنيم  و دندان تقسيم . جمع خدمت ارئه شده را به كليه خدمات ارائه شده بهداشت دهان

 144439و كل خدمات ارائه شده دان انجام شدهمورد معاينه دهان ودن 72374تعداد 1389در سال: به عنوان مثال

. باشد مي
= تعداد معاينات انجام شده/كل خدمات ارائه شده*(100  درصد انجام معاينه به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان)

 درصد انجام معاينه به كل خدمات ارائه شده بهداشت دهان ودندان )= 144439/72374*(100=50.11



و دندان داراي سه بخش برنامه و درمانهاي بهداشت دهان ، پيشگيري . باشد ميآموزش

آموزش
و دندان است و ايجاد انگيزه جهت رعايت اصول بهداشت دهان در اين. هدف اصلي اين بخش تغيير الگوهاي رفتاري نادرست

م و كاردانهاي بهداشت دهان به ميراجعين راستا مطالب آموزشي توسط دندانپزشكان و بهورزان ارائه و شود ،گروههاي هدف
. گردد جهت سهولت كار وسايل كمك آموزشي نيز توزيع مي

پيشگيري
و آسان دريافت فلورايد، استفاده از ، يكي از روشهاي كاربردي همه گير در خصوص راههاي پيشگيري از بروز پوسيدگي

آموزان است كه بهورزان بعنوان مجري اين برنامه در مدارس روستاشبصورت هفتگي توسط دان 0.2دهانشويه سديم فلورايد 
. مي باشند

درمان
و بر در اين راستا، مراكز بهداشتي درماني داراي واحد بهداشت دهان گيري، ساژ، جرمودندان، جهت ارائه خدمات

و كشيدن دندانا، فلورفيشورسيالنت ، ، تجهي يدتراپي ميزهاي عفوني غير قابل نگهداري و خدمات مربوطه را ارائه . نمايند شده
و فلورايد پيشگيري از پوسيدگي دندان و دندان مي باشد ها در كودكان يكي از اهداف مهم در برنامه هاي ارتقاي سالمت دهان

. مي تواند نقش مهمي در كاهش پوسيدگي دندان داشته باشد

: روشهاي مختلف استفاده از فلورايد

:روشهاي خوراكي)ب:روشهاي موضعي:الف

 دهانشويه سديم فلورايد•
 خميردندان حاوي فلورايد•
و وارنيش فلورايد•  ژل

 افزودن فلورايد به آب آشاميدني•
و• ، شير  ....افزودن فلورايد به نمك
و قطره فلورايد•  استفاده از قرص

و يا كاردانهاي بهداشت دهان براي بيماران:نكته برخي تركيبات حاوي فلورايد با غلظت باال مثل ژل بايد توسط دندانپزشك
. بكار برده شود 

و قطره فلورايد براي كودكان زير: نكته م12قرص و بايد توسط دندانپزشك تجويز گرددؤسال . ثر بوده

 وارنيش فلورايد

اي(وارنيش فلورايد ) براي باال بردن مقاومت دندان ها در مقابل پوسيدگي ماده
و چسبنده حاوي غلظت بااليي از نمك فلورايد است و آسان. وارنيش فلورايد ماده زرد نيمه مايع اين ماده كاربردي ايده آل

طور اوليه به عنوان يك مادهبه وارنيش هاي فلورايد.و زمان مورد نياز جهت قرار دادن بر سطوح دنداني حداقل مي باشد دارد
و افرادي كه ريسك باالي پوسيدگي دنداني هستند به كار مي در پيشگيري از پوسيدگي در كودكان و محدوديت سني رود

.استفاده از آن وجو ندارد



) سيالنت فيشور(شيارپوش دندان
:فيشور سيالنت(مسدود كردن شيارهاي دنداني توسط شيارپوش (

و آغشيارها و با موهاي مسواكز پوسيدگيهاي دنداني شناخته شدهافرو رفتگيهاي عميق سطح جونده دندانها جزء مناطق اند
وو پالك ميكروبي جهت جلوگيري از تجمع مواد غذايي. به راحتي قابل تميز كردن نيستند  در اين نواحي دور از دسترس

، دندانپزشك يا كاردان نهايتاً پيشگيري را)سيالنتفيشور(بهداشت دهان با مواد مخصوص شيارپوش از پوسيدگي اين شيارها
و مسدود مي مي پركرده كم. شود مواد غذايي ديگر به آن نواحي دسترسي نداشته باشند كند كه باعث و با اين روش راحت

.هزينه احتمال پوسيدگي دندانها بسيار كاهش مي يابد 

 گيري دندان جرم
بر اگر پالك ميكروبي هر و مواد غذايي و يا در مراحل اوليه از سطح دندان تميز نشود ،امالح موجود در بزاق آن رسوب روز

و  مي باعثنموده و با عمل جرم گيري برداشته مي شود. شود ايجاد جرم دندان .جرم با مسواك زدن پاك نشده
و بافتهاي نگهدارنده دندانجرم دندان عالوه براينكه براي زا مضر ميلثه و تكثير ميكروبهاي پوسيدگي باشد محلي براي تجمع

. با عمل جرم گيري تعداد اين ميكروبها در دهان به مراتب كمتر مي شود. است
و زير لثه دندان برداشته مي شود و جرم از هر دو سطح باال .جرمگيري عبارت است از عملي كه طي آن پالك

 پالپوتومي
نهاي شيري برداشت قسمت آماسي پالپ است تا اينكه امكان زنده ماندن پالپ در كانال ريشه هدف از انجام پالپوتومي در دندا

و دندان در قوس دنداني حفظ گردد .فراهم شود
: اهميت حفظ دندانهاي شيري عبارتند از
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