


های ارزیابی و مراقبت دهان و دوذان  فرم 
 و گسارش گیری  ثبت مسیر 
 سیبدرساماوه   

 بهورزانویژه مراقبیه سالمت و 
 

 :تهیه ضذه
 ضبکه بهذاضت و درمان ضهرستان البرز 

با همکاری معاووت بهذاضتی داوطگاه و مرکس  
 بهذاضت استان قسویه

 دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی قسوین

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان  البرز



 سال 2سال و کمتر از  2کودک ارزیابی وضعیت 
 (غیر پسضک-ماهگی  6( )دوذانو سالمت دهان وظر از ) 

در یک فرد هراحل زیر  « هراقثتْای اًجام ضذُ ٍ اًجام ًطذُ»جْت هطخع ضذى 
 :طی هی ضَد

فْزست   -را اًتخاب ًوَدُهزاقثت اًدام ًطذُ گسیٌِ  –ارائِ خذهت از زتاًِ 
 .را اًجام هی دّینارسیاتی سالهت دّاى ٍ دًذاى  –هزاقثتْا 



 فزمتکویل –سَال اس هادر ٍ هعایٌِ دّاى ٍ دًذاى کَدک





 

 

 

 :  طثقِ تٌذی
 هطکل دًذاًی ًذارد*
 از ًظر هطکل دًذاًی کن خطر*
 خطرهتَسط/هطکل دًذاًی هتَسط*
 پرخطر/هطکل دًذاًی ضذیذ*
 

 





کِ تِ هؼٌی ارجاع  هی کٌیذ را هطاّذُ  "ارخاع"زرد رًگ دکوِ ی در تػَیر تاال 
 .است دًذاًپشضکتِ فرد غیز فَری 



کِ تِ هؼٌی ارجاع  هی کٌیذ را هطاّذُ  " ارخاع"رًگ قرهس در تػَیر تاال دکوِ ی 
 .است دًذاًپشضکتِ فرد فَری 



 ٍ ضَد هی تاز ارجاع غفحِ ٍ کٌین هی کلیک ارجاع گسیٌِ رٍی تر ارخاع تِ ًیاز غَرت در•
   .زًین هی را «ارخاع ثثت» دکوِ ٍ تکویل را «ًقص» ٍ «تِ ارخاع» ّای آیتن سپس

  اًتخاب را تذّین اجاع را گیرًذُ خذهت خَاّین هی کِ ٍاحذی ها ... تِ ارخاع :قسوت•
 سالهت جاهغ خذهات هرکس هثل هیکٌین

در قسوت ًقص ّن تایذ ًقص فردی کِ هی خَاّین ارجاع دّین را اًتخاب هی کٌین : ًقص•
 .ثثت ٍ هطخع هی ًوایینرا ....، کارضٌاساى ٍ دًذاًپشضک هثل پسضک ، هاها ،

 



  هسَاک تایذ سال 2 سیز کَدکاى در•
  تَزیغ کَدکاى تِ ًَتت سِ در اًگطتی

 (هاّگی 18-12-6) گردد

  اقالم ٍ دارٍ ارائِ – خذهت ارائِ زتاًِ•
– اًگطتی هسَاک گسیٌِ – تْذاضتی

  رخیرُ را اطالػات ٍ اًتخاب را (تؼذاد)هقذار
 .کٌین هی

 

 



 سال 2سال و کمتر از  2ارزیابی وضعیت کودک 
 (غیر پسضک-ماهگی  12)( از وظر سالمت دهان و دوذان) 



 فزمتکویل –سَال اس هادر ٍ هعایٌِ دّاى ٍ دًذاى کَدک



 جذول تأخیر رویص دوذان های ضیری و دائمی



 سال 2سال و کمتر از  2ارزیابی وضعیت کودک 
 (غیر پسضک-ماهگی  24)( از وظر سالمت دهان و دوذان) 



 فزمتکویل –سَال اس هادر ٍ هعایٌِ دّاى ٍ دًذاى کَدک



 (ماه 27)روز  30ماه و  2سال و 2از سه 
سال از  2در ساماوه بخص ارزیابی وضعیت کودک باالی 

غیر -ماهگی 36)وظر سالمت دهان و دوذان 
 .  تکمیل می ضود(پسضک



اًدام  -فزم تکویل–سَال اس هادر ٍ هعایٌِ دّاى ٍ دًذاى کَدک
 ٍارًیص فلَرایذ



 (ماه 42)ماه  6سال و 3از سه 
سال از  2در ساماوه بخص ارزیابی وضعیت کودک باالی 

غیر -ماهگی 60و  48)وظر سالمت دهان و دوذان 
 .  تکمیل می ضود(پسضک



-تکویل فزم  –سَال اس هادر ٍ هعایٌِ دّاى ٍ دًذاى کَدک
 اًدام ٍارًیص فلَرایذ





 ٍ دّاى ًیاسّای تخص تایذ حتوا هاّگی 60 تا هاّگی 36 سي از کٌین دقت تایذ
 کِ ایي از قثل تایستی ایٌجا در تٌاترایي ًوایین تکویل ًیس آهذُ ارزیاتی تخص در کِ را دًذاى

  ًوایذ تکویل را دًذاى ٍ دّاى ًیاز تخص حتواً فطاردّذ را ثثت دکوِ تتَاًذ خذهت دٌّذُ ارائِ
 تاضذ، هی ّن هْن کِ تخص ایي اطالػات گرًِ ٍ ًواییذ تائیذ را ثثت دکوِ ٍسپس

 .رٍد هی دست از
                  

 سي یعٌی دًذاى ٍ دّاى سالهت ٍضعیت ّای ارسیاتی اتتذای اس کِ کٌین تَخِ ًکتِ ایي تِ الثتِ *
 .گزدد تکویل گیزًذگاى خذهت کلیِ تزای ًیش دًذاى ٍ دّاى ًیاسّای تخص تایذ هاّگی 6



 دوذان و دهان  مراقبت از وظر وضعیت
 (غیر پسضک)(سالگی 14تا  5)ووجواوان 



 و دوذان  دهان مراقبت 
 (غیر پسضک)(سالگی 18تا  15)



 و دوذان  دهان مراقبت 
 (سال 29تا  18)



 نیازهای درمانی دهان و دندان

ًیاسّای درهاًی دّاى ٍ  »گسیٌِ ارائِ خذهت از زتاًِ •
 .را اًتخاب هی کٌین« دًذاى 

 



 تَسط دًذاى تَدى ضیری یا دائوی گسیٌِ ضذُ تاز غفحِ از•
 .ضَد هی اًتخاب فرد سي اساس تر ساهاًِ

 اًتخاب را درهاى جْت ًظر هَرد دًذاى ، دًذاى هاکت رٍی تر•
 .ًوایذ

 .ًوایذ اًتخاب را ًیاز هَرد درهاى ، درهاًی ًیازّای قسوت در•

 غَرت تایذ کِ اقذاهی ٍ تطخیع ، دًذاى ٍ دّاى قسوت در•
 .ًوائیذ ثثت را گیرد

 اًتخاب را ضذُ اًجام اقذام ضذُ اًجام اقذاهات قسوت در•
 .ًوائیذ

 .زًین هی را اطالػات ثثت دکوِ ًْایت در•





 :وکته
  از تاضذ داضتِ درهاى تِ ًیاز فرد دًذاى یک از تیطتز اگر•

 تر سپس ٍ اًتخاب  آى ًیازّای تا دًذاى یک دًذاى هاکت
 دًذاى هدذداً ٍ کٌین هی کلیک اطالػات ثثت دکوِ رٍی
 .هیسًین را ثثت دکوِ ٍ اًتخاب آى درهاًی ًیازّای تا دیگر

ایي ًکتِ تَخِ کٌین کِ اس اتتذای ارسیاتی ّای ٍضعیت  تِ •
هاّگی تایذ  6سي در فزد یعٌی سالهت دّاى ٍ دًذاى 

تخص ًیاسّای دّاى ٍ دًذاى ًیش تزای کلیِ خذهت گیزًذگاى  
 .تکویل گزدد

سالگی تِ تعذ کِ گشیٌِ ّای ارسیاتی تزای دّاى   30اس سي  •
ٍ دًذاى ٍخَد ًذارد تایذ گشیٌِ ًیاسّای درهاًی دّاى ٍ  

 .دًذاى تزای فزد تکویل گزدد



 .ضَد هی دادُ ًوایص غفحِ پاییي در ضذُ ثثت اطالػات

 .دارد ٍجَد اقذام ّر ترای ارخاع ٍ حذف گسیٌِ



 پیاهْا•
 تاضذ داضتِ را دیگری فرد یا هرکس تِ ارجاع تِ ًیاز تیوار غَرتیکِ در•

 اًجام کار ایي ارجاع، ی دکوِ از استفادُ تا ٍ هراقثت اًتْای در
 .هیطَد

 دٌّذُ خذهت ّر ٍ هیطَد ارسال ًظر هَرد افراد تِ ارجاػات ایي•
 پیاهْا ی گسیٌِ از استفادُ تا را خَد ی ضذُ دریافت ّای ارجاع هیتَاًذ

 .کٌذ هطاّذُ اغلی هٌَی ًَار در

•   



 .هیطَد تاز زیر ی پٌجرُ پیاهْا، ی گسیٌِ رٍی تر کلیک تا•

  تِ پیام ایي دًذاًپسضک طرف از ارخاع تاسخَرد ارسال از تؼذ•

 هثال دٌّذُ ارخاع ضخص دریافتی پیاهْای غٌذٍق

  تازخَردّای قسوت از ٍ .ضَد هی اضافِ سالهت هزاقة

 .تاضذ هی هطاّذُ قاتل دریافتی

 



  ّوچٌیي ٍ دًذاپشضک اقذاهات از ای خالغِ هطاّذُ رٍی کلیک تا
 .تاضذ هی هطاّذُ قاتل ّا تَصیِ

 .است ًطذُ خَاًذُ پیام کِ است آى دٌّذُ ًطاى سثش پاکت

 .است ضذُ خَاًذُ پیام کِ است آى دٌّذُ ًطاى سفیذ پاکت

 



ترای خذهت گیرًذُ تاز صفحِ ٍیشیت ٍیشیت  تا کلیک رٍی گسیٌِ
ضَد ٍ ضوا هی تَاًیذ ٍیسیت ٍ ارزیاتی کِ تَسط دًذاًپسضک اًجام هی 

 .ضذُ است را هطاّذُ ًواییذ



 گسارش ها
 :گیزًذگاى خذهت گشارش•
 خذهت گشارش – ّا هزاقثت گشارش – ّا گشارش ستاًِ اس•

 . کٌین هی اًتخاب را گیزًذگاى
 



 کلیِ اطالػات فْرست ًظر هَرد فرد هلی کذ ًوَدى ٍارد تا•
 ًوایص است ضذُ اًجام فزد ترای هراقة ایي تَسط کِ خذهاتی

 .ضَد هی دادُ
 

 



 ارائِ خذهات از کذام ّر جْت جسئیات دکوِ اًتخاب تا•
 اًجام درهاًی ًیازّای ٍ اقذاهات ًام دًذاى، ٍ دّاى ضذُ
 .تَد خَاّذ هطاّذُ قاتل ضذُ

 



 :ضذُ اًدام خذهات گشارش•
 گشارش – ّا هزاقثت گشارش – ّا گشارش ستاًِ اس•

 . کٌین هی اًتخاب را ضذُ اًدام خذهات



  تاسُ»ٍ ًوایین هی ٍارد را خذهت کذ «کذخذهت» تاکس در ضذُ تاز غفحِ در•
  « تعذاد ٍ خذهت عٌَاى»: هیسًین را جستجَ دکوِ ٍاردکردُ را «سهاًی ی

 .ضَد هی دادُ ًوایص ضذُ اًجام

 جوؼیت ّای هزاقثت اًدام ٍضعیت تِ تَاى هی گسارش ایي اساس تر•
  ترًاهِ پَضص تحت گرٍُ خذهات تکویل ترای ٍ دسترسی خَد پَضص تحت
 .ًواییذ اقذام ٍ ریسی

  را (ػذد 276) آى تؼذاد کِ است دًذاًپسضکی درهاًی ًیازّای 5014 کذ :هثال•
 .دّذ هی ًوایص



 ّا ًطاًِ ٍ عالین گشارش•
 عالین گشارش – ّا هزاقثت گشارش – ّا گشارش ستاًِ اس•

 .کٌین هی اًتخاب را ّا ًطاًِ ٍ
 

 

 

 

 



 ًظر هَرد «سي» ضَد هی تاز ّا ًطاًِ ٍ ػالین گسارش غفحِ•
 هراقثت قسوت در را ًظر هذ «هزاقثت» ًیس ٍ سي تاکس در را
  هی را «خستدَ» دکوِ ٍ اًتخاب فرؼ پیص لیست از ّا

 :زًین



 هَرد هزاقثت ّای ًطاًِ ٍ عالین لیست جستجَ گسیٌِ زدى تا
  تؼذاد ٍ (دًذاى ٍ دّاى ٍضعیت ًظز اس کَدک ارسیاتی) ًظز

 .ضَد هی دادُ ًوایص هٌفی ٍ هثثت ّای پاسخ

 ًیس ضذُ ارزیاتی افراد تؼذاد دٌّذُ ًطاى هٌفی ٍ هثثت پاسخ تؼذاد جوغ)
 (.تاضذ هی

 

 

 

 

 



 گسیٌِ اًتخاب تا «ّا ًطاًِ ٍ ػالین گسارش» غفحِ در•
 ضیریي ٍػذُ هیاى یا قٌذّا از :هثال ترای) ًظر هَرد عالهت
 جستجَ گسیٌِ اًتخاب ٍ «ػالهت» قسوت از (کٌذ هی استفادُ
  ٍ هثثت پاسخ تؼذاد ٍ ًظر هَرد ّای ًطاًِ ٍ ػالین لیست

 .ضَد هی دادُ ًوایص هٌفی پاسخ

 



   :ّا تطخیص گشارش•
 اٍلیِ ارسیاتی ٍ ّا هزاقثت ًتایح اطالعات دریافت تزای•

 :فزد
 گشارش – ّا هزاقثت گشارش – ّا گشارش ستاًِ اس•

 .کٌین هی اًتخاب را ّا تطخیص
 

 

 



  ًظر هَرد «سي» .ضَد هی تاز «ّا تطخیص گشارش» غفحِ•
  از ّا هراقثت قسوت در ًظر هذ «هزاقثت» ًیس ٍ سي تاکس در را

 .زًین هی را خستدَ دکوِ ٍ اًتخاب فرؼ پیص لیست
  ًظر از هاُ 60 تا 48 تیي کَدک 7 دّذ هی ًطاى تػَیر ایي•

  ًظر از آًْا ًفر 3 کِ اًذ ضذُ ارسیاتی دًذاى ٍ دّاى ٍضعیت
 خطز/هتَسط دًذاًی هطکل ًفر 4 ٍ ًذارد دًذاًی هطکل

 .اًذ ضذُ دادُ تطخیع هتَسط
 



 تر خاظ تػَرت تَاى هی ًیس تٌذی طثقِ قسوت از•
 تعذاد فقط تخَاّین اگر هثال تطَر ًوَد جستجَ را اطالػات
 ًوایص هتَسط خطز تا دًذاًی هطکل دارای کَدکاى

 دًذاًی هطکل» تٌذی طثقِ از ضَد دادُ
 .کٌین هی اًتخاب را «خطزهتَسط/هتَسط



  :ضذُ اًدام ّای هزاقثت گشارش•
 ٍ  ضذُ اًدام ّا هزاقثت تعذاد اطالعات دریافت تزای•

 :سالهت هزاقة تَسط گیزًذُ خذهت تعذاد
 گشارش – ّا هزاقثت گشارش – ّا گشارش ستاًِ اس•

 .کٌین هی اًتخاب را ضذُ اًدام ّای هزاقثت



هَرد ًظر را در تاکس سي « سي»هراقثت ّای اًجام ضذُ غفحِ •
از در قسوت هراقثت ّا ٍ گرٍُ سٌی را  هذ ًظر « هزاقثت»ٍ ًیس 

 :زًینرا هی « خستدَ»لیست پیص فرؼ اًتخاب ٍ دکوِ 

 .هطخص هی ضَدتعذاد خذهت گیزًذُ ٍ تعذاد هزاقثت •

 



 اًگطتی هسَاک گشارش•
  غیزپشضک دارٍّای –دارٍّا گشارش – ّا گشارش ستاًِ اس•

 . کٌین هی اًتخاب را

 ارائه دارو



  ٍ سي ٍرٍد تا تَاى هی اًگطتی هسَاک جستجَی تا•
 را ضذُ تجَیس اًگطتی هسَاک «تعذاد» سهاًی ی تاسُ

 .کرد هطاّذُ



 درهاًی ًیاسّای فْزست•
  ٍ دّاى درهاًی ًیاسّای فْزست –خذهت ارائِ زتاًِ از•

 . کٌین هی اًتخاب را دًذاى
 

 

تازُ ی  پس از اًتخاب فْزست ًیاسّای درهاًی تخص در •
 :هی تَاى گسارش گیری ًوَد« اقذام» در قسوت سيٍ  زهاًی

 



 :ًیاسّای درهاًی•
 ًیاز تِ خارج کردى دًذاى•
 ًیاز تِ ترهین•
ًیااااااز تاااااِ درهااااااى  •

ارتَدًساااای، )تخػػاااای
جراحی ریطِ ٍ درهاى لثاِ،  

 (درهاى تخػػی اطفال
ًیاز تِ اقاذاهات اٍرشاًسای   •

 دًذاًپسضکی
 

   :ضذُ اًدام اقذاهات•
 دًذاى ٍ دّاى هؼایٌات اًجام•

  ًَتت – اٍل ًَتت تراپی فلَرایذ ٍارًیص•
 دٍم

 دًذاى ٍ دّاى سالهت آهَزش•

 دًذاى ٍ دّاى اٍرشاًس اٍلیِ اقذاهات•

 :دًذاى ٍ دّاى•

 گیری جرم تِ ًیاز•

 هطکل فاقذ•

•Caries free 

 

  در درهاًی ًیاسّای فْزست تخص در کِ ّایی گشارش
 :گزدد هی استخزاج اقذام قسوت




