
 

   (سال  2كمتر از سال و 2) :دهان و دندان  ارزيابي كودك ازنظر وضعيت

 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                             

 نشانه ها طبقه بندي توصيه ها

  انجام اقدامات مربوط به بیرون افتادن کامل دندان 

 دادن استامینوفن در صورت درد 

 براي ارزيابي بیشتر  ارجاع به  دندانپزشک در اسرع وقت 

 42  ساعت بعد پیگیري شود براي اطمینان از مراجعه به

 ماه بعد پیگیري براي بررسي رفع مشكل  3دندانپزشک و 

مشكل 

 دنداني شديد

 يا 

 پر خطر 

 

  درد يا 

   يابیرون افتادن کامل دندان از دهان 

   ياتورم وقرمزي لثه 

   ياتورم صورت 

 هاي ضربه نشانه 

      صهیی  تمیهز   آموزش بهه مهادر در مهورد روش ههاي

 هاي کودك کردن دندان

       آموزش  به والهدين در مهورد توصهیه ههاي بتداشهت

 دهان ودندان 

  دندانپزشک در اولهین فرصهت بهراي ارزيهابي     به ارجاع

 بیشتر 

  ماه بعد براي بررسي رفع مشكل 6پیگیري 

    نیوه استفاده از مسواك انگشتي توضهی  داده شهود و

 مسواك انگشتي تیويل داده شود

مشكل 

 دنداني

 داردمتوسط 

 يا 

 خطر متوسط

 

  يازودرس دوران کودکي پوسیدگي 

  نقاط سفید گچي يا 

 يا ها تأخیر رويش دندان 

 يا  ها وجود پالك روي دندان 

 ياهاي کودك توسط والدين  تمیز نكردن دندان 

 يا سابقه ضربه به صورت 

  ( بله باشد 8و  3پاسخ سؤال)خطر پوسیدگي دارد 

 پزشكي و  هاي دندان آموزش به مادر براي انجام درمان

رعايت سالمت دهان و دندان و امكان انتقال پوسهیدگي از  

 مادر به شیرخوار، استفاده از صندلي مخصوص کودك

 هاي سالمت دهان و دندان  آموزش به مادر در مورد توصیه

 . را توضی  دهیدمسواك انگشتي  چگونگي استفاده از و 

  مسواك انگشتي تیويل داده شود 

 به فاصله )هاي بعدي  تشويق مادر براي مراجعه در مراقبت

 (حداقل يكسال بعد

از نظر مشكل 

 دنداني

 كم خطر 

 

   مادر در حین بارداري تیت مراقبت دندان پزشهكي

 نبوده است

 مشكل دندان درآوردن 

  پزشههک تهها قبههل از   معاينههه نشههدن توسههط دنههدان

 سالگي  يک

 بتداشت دهان و دندان را به والهدين اراههه    هاي توصیه

 دهید

 اي توسهههط  هههها را بهههراي انجهههام معاينهههات دوره  آن

 . لزام نمايیدکار دهان و دندان ا بتداشت/ پزشکدندان

 ارزيابي کودك را طبق صفیات بعدي ادامه دهید. 

    نیوه استفاده از مسواك انگشتي توضهی  داده شهود و

 مسواك انگشتي تیويل داده شود

مشكل 

 دنداني ندارد 
 هاي فوق  عدم وجود هر يک از نشانه 

 مراقبت :سئوال كنيد    :نگاه كنيد

   ها  رويش دندان 

 ها  وجود پالك روي دندان 

  تورم و قرمزي لثه 

 هاي وجود ضربه نشانه 

 پوسههههیدگي زودرس دوران 

  کودکي

  نقهههاط سهههفید گچهههي روي

 دندان 

  بیرون افتادن کامل دندان از

 دهان 

آيا پدر و مادر و يا برادر و خواهر  .1

 کودك پوسیدگي دنداني دارند؟ 

آيا مادر در زمان بارداري تیت  .4

 مراقبت دندانپزشک بوده است؟ 

آيا کودك با شیشه شیر به مدت  .3

 خورد؟  طوالني يا در طول شب، شیر مي

آيا کودك سابقه ضربه به دندان ها يا  .2

 صورت دارد؟

ماه پرسیده  6سواالت زير براي کودکان زير 

 : نشود

آيا کودك در حین دندان در آوردن  .5

 مشكلي داشته است؟

آيا کودك تا قبل از يكسالگي معاينه  .6

 شده است؟

هاي کودك خود را تمیز  آيا دندان .7

 کنید؟  مي

ها بر تعداد  آيا در فواصل مراقبت .8

 ها اضافه شده است؟  پوسیدگي

هاي ايجاد  وعده آيا از قندها يا میان .9

کننده پوسیدگي دنداني در فواصل 

آب میوه صنعتي، )هاي غذايي  وعده

 شود؟  استفاده مي( نوشابه

رويش )ماهگي  6

 (اولین دندان 

 ماهگي  14

 ماهگي  18

طبقه  ماهگي  42

بندي 

 كنيد



 
 

 

 

 

 

 

  

 فک پايين فک باال دندان دايمي فک پايين فک باال دندان شيري

 سالگي  6-7 سالگي 7-8 پيش مياني ماهگي 6-11 ماهگي  8-14 پيش مياني

 سالگي  7-8 سالگي  8-9 پيش طرفي ماهگي 11-16 ماهگي 9-13 پيش طرفي

 سالگي  9-11 سالگي 11-14 نيش ماهگي  17-43 ماهگي  16-44 نيش

 سالگي  11-14 سالگي 11-11 اولين آسياي كوچک ماهگي   12-18 ماهگي 13-19 آسياي اول

 سالگي  11-14 سالگي  11-14 دومين آسياي كوچک ماهگي 43-31 ماهگي 45-33 آسياي دوم

 سالگي  6-7 سالگي  6-7 اولين آسياي بزرگ 

 سالگي  11-13 سالگي  14-13 دومين آسياي بزرگ

 . شود گذرد تأخير در رويش طبيعي محسوب ميماه ب 6اگر از ماكزيمم زمان نهايي مشخص شده براي رويش يک دندان بيش از    –هاي شيري و دائمي  جدول زمان رويش دندان



 

 (سالگي 2باالي :)ارزيابي كودك ازنظر وضعيت دهان ودندان

 

 نشانه ها طبقه بندي توصیه ها

 اگر درد دارد استامینوفن بدهید 

  اقدامات مربوط به بیرون افتادن کامل دندان را انجام دهید 

 براي ارزيابي بیشتر به دندانپزشک ارجاع دهید در اسرع وقت کودك را 

 42 دندانپزشهک و  د پیگیري شود براي اطمینان از مراجعه به ساعت بع

 ماه بعد پیگیري براي بررسي رفع مشكل 3

دنداني مشكل 

 شديد

 يا 

 پر خطر 

 درد يا 

 دهان يا بیرون افتادن کامل دندان از 

  تورم وقرمزي لثه ها  يا 

  ياتورم صورت 

 نشانه هاي ضربه 

 روشتاي صیی  مسواك زدن را به مادر آموزش دهید 

  آموزش دهید والدينتوصیه هاي بتداشت دهان ودندان را به 

 بار مسواك مي زند ياوالدين درمسواك زدن بهراي کهودك    4کمتراز اگر

. هاي صیی  مسواك زدن را به مادر آموزش دهید روش همكاري نمي کند

 در مراقبت بعدي اصالح روش مسواك زدن پیگیري شود 

  براي ارزيابي بیشتر دراولین فرصت  به دندانپزشکارجاع 

 يدانجام وارنیش فلورا 

  ماه بعد  6پیگیري 

 دندانيمشكل 

 داردمتوسط 

 يا 

  خطر متوسط

  زودرس دوران کودکيپوسیدگي 

 تاخیر دررويش يا 

 يا ها وجود پالك روي دندان 

 2بعد از ) هاي غیر تغذيه اي مكیدن 

 يا( سالگي

 اگر والدين در مسواك زدن براي 

کودك همكاري نمي کنند يا کودك 

 ياکمتر از دو بار مسواك مي زند 

  سابقه ضربه به دندان يا 

  عدم استفاده از خمیردندان فلورايددار

 و يا فلورايدهاي مكمل 

      اضافه شهدن تعهداد پوسهیدگي ههاي

 دندان در فواصل مراقبت ها 

     استفاده از قندها يا میهان وعهده ههاي

ايجاد کننده پوسیدگي دندان در فواصهل  

  وعده هاي غذايي

 عدم انجام وارنیش فلورايد 

  آمههوزش دهیههد والههدينتوصههیه هههاي بتداشههت دهههان ودنههدان را بههه 

بتداشت کاردهان /توسط دندانپزشک *اي هارابراي انجام معاينات دوره وآن

 .ودندان الزام نمايید

  ماه يكبار انجام شود  6سالگي وارنیش فلورايد هر  3از 

  ي دهان و دنهدان  ها مراقبتسالي يكبار براي که  تشويق کنید راوالدين 

  کودك مراجعه کنند

 مشاوره الزم به مادر ارائه شود 

 ارزيابي کودك را طبق صفیات بعدي ادامه دهید. 

 دندانيمشكل 

 داردن 

 

 ندارد يک از نشانه هاي فوق را هیچ  

 

 :نگاه كنيد :سئوال كنيد مراقبت 
 ماهگي  36

 ماهگي  28

 ماهگي  61

 52ماهگي و    24در )

ماهگي فقط وارنیش 

فلورايد براي کودك 

 . (انجام شود

آياوالدين درمسواك زدن به کودك  .1

 نمايند؟ کمک مي

آيا کودك به تنتايي يا با همكاري  .4

بار در روز مسواك  4والدين کمتر از  

 کند؟ مي

آيا کودك شما سابقه ضربه به  .3

 هارادارد؟ دندان

 درد دارد ؟آيا کودك دندان  .2

آيا کودك از خمیردندان فلورايددار و  .5

يا فلورايدهاي مكمل استفاده 

 کند؟  مي

ها بر تعداد  آيا در فواصل مراقبت .6

 ها اضافه شده است؟  پوسیدگي

هاي ايجاد  وعده آيا از قندها يا میان .7

کننده پوسیدگي دندان در فواصل 

مصرف آب میوه )هاي غذايي  وعده

ي شیرين و صنعتي، نوشابه، داروها

 شود؟ استفاده مي... ( 

آيا وارنیش فلورايد براي کودك انجام  .8

از  ماه 6هر  سالگي 3از )شده است؟ 

وارنیش فلورايد براي کودکان 

 .(استفاده شود

شماعادات آياکودك  :سالگي 2بعداز .9

مثل مكیدن انگشت )غلط دهاني

 دارد ؟ (111شست، پستانک،

  تاخیر رويش 

تورم صورت  

 گچي نقاط سفید

روي دندان 

 (دکلسفیه شدن )

زودرس  پوسیدگي

 دوران کودکي

  تجمع پالك قابل

 ديدن 

   تورم وقرمزي لثه

  ها

 نشانه هاي ضربه 

 طبقه بندي   

 كنيد 

 .بعد از مراقبت روتین به دندانپزشک ارجاع شود ماهگي 61ماهگي و  36در   *


