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(فرایندهای واحد بهداشت دهان و دندان)
روش های انجام خدمات واحد بهداشت دهان و دندان
فرایند مراقبت زنان باردار
فرایند مراقبت از کودک زیر  6سال
فرایند درخواست دارو و تجهیزات مصرفی دندانپزشکی مراکز
فرایند آموزشهای بهداشت دهان و دندان در مراکز و خانه های بهداشت
فرایند طرح سالمت کودک  6-3سال در مهد کودکها (وارنیش فلوراید تراپی رایگان
هر  6ماه یکبار انجام می شود)
فرایند طرح سالمت کودک  21-6سال درمدارس (کودک بدو ورود به دبستان در
طرح سنجش وارنیش فلورایدتراپی می شود)
فرایند آموزش نیروهای طرحی بدو ورود
فرایند تعمیر تجهیزات واحدهای دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی
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فرایند مراقبت زنان باردار

زنان باردار به واحد بهداشت
خانواده مراکز و خانه های
بهداشت مراجعه می کنند

معاینات دهان و دندان توسط ماما یا بهورز در سه
ماهه اول انجام و آموزشهای الزم داده می شود

ثبت معاینات و مستندات طبق فرم در
هفته های ذکر شده

ارجاع زن باردار به دندانپزشک در
صورت داشتن مشکل لثه یا درد

معاینه و ارائه خدمت به زن باردار توسط دندانپزشک(
جرم گیری و معاینه رایگان انجام می شود)

ارجاع مجدد زن باردار به ماما

ثبت خدمات انجام شده توسط ماما در
پرونده بهداشتی زن باردار

ارسال آمار ماهیانه معاینات،
ارجاعی و خدمات ارائه شده به
واحد بهداشت دهان و دندان
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فرایند مراقبت از کودک زیر  6سال

در اولین مراجعه مادر پس از زایمان به مرکز
بهداشت یا خانه بهداشت پرونده تشکیل شده
فرم کودک زیر  6سال در پرونده گذاشته می شود

اولین مراقبت معاینه دهان و دندان نوزاد توسط پرسنل واحد بهداشت
خانواده یا بهورز انجام شده و آموزشهای الزم به مادر داده می شود

در صورت وجود مشکالتی مانند برفک،دندان نوزادی و ...به دندان پزشک ارجاع داده می شود

آموزشهای الزم در زمینه رویش دندانها و تمیز نمودن آنها و تغذیه مناسب کودک به مادر
داده می شود و در  21، 6و  21ماهگی به کودک مسواک انگشتی رایگان داده می شود

معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان کودک پایان 1سالگی 3،سالگی 4،سالگی5،
سالگی توسط بهورز در روستا و کاردان بهداشت خانواده در شهر انجام می شود

در صورت وجود پوسیدگی یا مشکالت لثه به دندانپزشک ارجاع می شود

معاینه و ارائه خدمت به کودک توسط دندانپزشک(معاینه،فلورایدتراپی و فیشورسیالنت
تراپی رایگان انجام می شود)

ارجاع مجدد کودک به بهداشت خانواده یا بهورزان

ثبت خدمات انجام شده توسط پرسنل بهداشت خانواده یا بهورز در فرم پرونده بهداشتی کودک

ارسال آمار ماهیانه معاینات ،ارجاعی و خدمات ارائه
شده به واحد بهداشت دهان و دندان
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فرایند درخواست دارو و تجهیزات
مصرفی دندانپزشکی مراکز

بررسی داروها و تجهیزات مصرفی
موجود در مراکز توسط دندانپزشک

لیست کمبودهای دارویی و وسایل مورد نیاز
برای  1ماه توسط دندانپزشک تنظیم می شود

تکمیل فرم درخواست دارویی و تحویل به مسئول مرکز

تائید درخواست توسط رئیس مرکز

ارسال درخواست برای معاونت بهداشتی

بررسی یا اصالح درخواست و تائید توسط
کارشناس بهداشت دهان و دندان

در صورت نیاز اصالح یا بررسی مشکل و داروی
مورد نیاز توسط مسئول بهداشت دهان و دندان

ارجاع درخواست دارویی به مسئول امور دارویی

پیگیری مدیر داخلی مرکز جهت تحویل دارو

انباردار طبق لیست دارو را تهیه و کمبودها را به
مسئول واحد دهان و دندان گزارش دهد

تحویل دارو یا تجهیزات
مصرفی توسط انبار دارو یا
تجهیزات

5

فرایند آموزشهای بهداشت دهان و
دندان در مراکز و خانه های بهداشت

مطرح شدم موضوعات
آموزشی دهان و دندان در
کمیته علمی مراکز و خانه
های بهداشت

حداقل  21جلسه آموزشی در طول سال
برای گروهای هدف در مراکز یا مدارس
برگزار گردد 4(.جلسه دندانپزشک1،جلسه
ماما 4،جلسه بهداشت خانواده یا بهورزان)

هماهنگی برگزاری با پزشک مرکز و
تعیین مدرس با مطرح شدن در جلسه
هماهنگی ماهانه مرکز

نوشتن طرح درس توسط مدرس و
تعیین سرفصلهای موضوع تدریس

برگزاری جلسه توسط مدرس طبق
طرح درس

ثبت جلسه برگزار شده در دفتر
آموزشهای مرکز و خانه های بهداشت

ارسال آمار ماهیانه آموزشها
از مرکز به واحد آموزش
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فرایند طرح سالمت کودک 3-6سال
در مهدکودکها

توجیه طرح برای مربیان و
مدیران مهدکودکها توسط
مسئول دهان و دندان

آموزشهای مربیان مهدکودک

برگزاری جلسه آموزشی برای اولیاء
کودکان توسط دندانپزشک

تکمیل شناسنامه سالمت کودک
توسط دندانپزشک

تعین  dmftتوسط دندانپزشک

پیگیری و ارجاع کودک جهت خدمات مورد
نیاز توسط مربی مهدکودک با برگه ارجاع

ارائه خدمات مورد نیاز به کودک توسط
دندانپزشک و ثبت در برگه ارجاع
(دریافت وارنیش فلورایدتراپی و معاینه
هر  6ماه رایگان انجام می شود)

ثبت خدمات دریافت شده در
شناسنامه سالمت کودک
توسط مربی مهدکودک
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فرایند طرح سالمت کودک 6-21سال
در مدارس

توجیه طرح برای مراقبین
بهداشت و مدیران مدارس
ابتدایی

آموزش مراقبین بهداشت مدارس

برگزاری جلسه آموزشی برای دانش
آموزان ،اولیاء کودکان توسط دندانپزشک

تکمیل شناسنامه سالمت دانش آموزان
توسط مراقبین بهداشتی مدارس

پیگیری و ارجاع دانش آموزان جهت خدمات
مورد نیاز توسط مراقبین با برگه ارجاع

ارایه خدمات مورد نیاز به دانش آموزان
توسط دندانپزشک(دریافت وارنیش
فلورایدتراپی،فیشورسیالنت تراپی
ومعاینه هر 6ماه رایگان انجام می شود)

ثبت خدمات ارائه شده در برگه ارجاع
توسط دندانپزشک

ثبت خدمات ارائه شده در
پرونده بهداشتی دانش آموزان
توسط مراقبین
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فرایندآموزش نیروهای طرحی بدو
ورود

تحویل فرم آموزشی بدو ورود
به نیروی طرحی توسط
توسعه شبکه

گرفتن پیش آزمون توسط توسعه
شبکه

ارجاع نیروی طرحی به مسئول واحد
بهداشت دهان و دندان

توجیه نیروی طرحی در زمینه های
مختلف از نظر تئوری توسط مسئول
واحد بهداشت دهان و دندان

توجیه نیروی طرحی در سایر
واحدها(بیماریها خانواده روان و)...

گرفتن پس آزمون توسط توسعه شبکه

ابالغ نیروی طرحی به مرکز
مربوطه توسط واحد گسترش
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فرایند تعمیر تجهیزات واحدهای
دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی

اعالم خرابی کتبی و تلفنی به
واحد بهداشت دهان و دندان

ثبت خرابی در فرم مربوطه و ارسال به
واحد دهان و دندان

پیگیری و هماهنگی با تکنسین تعمیرات

هماهنگی با واحد نقلیه برای تامین وسیله نقلیه

اعزام تکنسین به مرکز مربوطه برای
تعمیر تجهیزات مرکز مورد نظر
بلی

وسیله جهت تعمیر
توسط تکنسین برده
می شود

آیا وسیله در مرکز قابل
تعمیر است؟

خیر
قطعه ای جهت تعمیر باید خریداری گردد

قطعه توسط تکنسین خریداری شود یا حوزه معاونت بهداشتی

هماهنگی با واحد نقلیه برای تامین وسیله نقلیه

وسیله
تعمیر
شده و به
واحد
مربوطه
تحویل
می گردد

گردد

اعزام تکنسین به مرکز مربوطه برای تعمیر تجهیزات
مرکز مورد نظر

آیا وسیله تعمیر
شده است؟

بلی
وسیله تحویل
دندانپزشک می گردد

وسیله
قابل
تعمیر
نیست و
اسقاط
اعالم
می

خیر
وسیله اسقاط
اعالم می گردد

