
By: Dr K Mirzaei 1



ودهانبهداشتبردنباالدهاني،بيماريهايازپيشگيريهنروعلم

زااجتماعدريافتهسازمانكوششهايطريقاززندگيكيفيسطح

اوليهمراقبتهايسيستم)آلماآتااعالميهبامطابق1978سال

نموده،بازراخودراهمختلفكشورهايدر(((PHCبهداشتي

دندانودهانبهداشتاوليهمراقبتهاي1979سالازهمچنين

OHC))سيستمدرمختلفكشورهايدرتدريجبهPHCادغام

استگرديده

By: Dr K Mirzaei 2



دردرمانيبهداشتيفعاليتهايادغامراستايدرو1374سالدر

PHCدردندانودهانبهداشتادغامطرحشبكه،سيستم

جامعهدندانودهانسالمتارتقاءهدفبا

طريقاز:

ومردمآگاهيافزايش-

دندانودهانبهداشتاوليهخدماتارائهوضعيتكيفيوكميبهبود-

آمددراجرابهكشورشهرچنددرآزمايشيصورتبهومطرح

By: Dr K Mirzaei 3



 كليه گروههاي سني وجود ندارد بهاز آنجايي كه امكان پوشش دادن

لذا گروههايي از افراد كه احتمال ابتال به بيماريهاي دهان و دندان در

ود امكان دسترسي به آنان طبق برنامه هاي موجونيز آنان باالتر است 

.تعيين شدند گروه هدف بيشتر مي باشد و به عنوان 
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 اولويت انجام کار در واحد بهداشت دهان ودندان جهت گروههای

.هدف زير بوده و سپس شامل ساير مراجعه کنندگان می گردد

سال6سنی صفر تا گروه -

سال14تا 6سنی گروه -

باردار و تازه زايمان کردهمادران -
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.باردار و شيرده زنان -1

:انتخاب اين گروهداليل 

همچنين عمومي و در هر خانواده مادران نقش بسيار مهمي در بهداشت ( الف

. بهداشت دهان و دندان خانواده دارند 

هستند فرزندانشان  (role model)رفتاري چه به عنوان افرادي كه الگوي مادران 

چه به وكنندو كودكان به طرز غير مستقيم رفتارهاي بهداشتي مادرانشان را تقليد مي 

طور مستقيم كه به صورت دادن آموزش و انجام كارهاي بهداشتي مثل مسواك زدن ، 

قش فلورايد دار و عدم تهيه مواد قندي براي كودكانشان است ، ندهانشويه استفاده از 

مي كنندايفابسزايي در بهداشت دهان و دندان يك جامعه 
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تي مادران در دوران بارداري و شيردهي عالقه بيشتري به يادگيري مسائل بهداش(ب

اين دوران بهترين زمان ممكن براي دادن دارند و در مورد خود و نوزادشان 

باشدآموزشهاي بهداشتي مي 

در دوران بارداري به علت تغييرات هورموني كه ايجاد مي شود، مسئله افزايش(ج

به تحريكاتي كه در اثر عوامل محرك موضعي مخاط دهان حجم لثه و حساس شدن 

اكيد دوره بايد تدراين بنابراين . ايجاد مي شود، بعد حساس تري به خود مي گيرد

.بيشتري بر آموزش و رعايت اصول بهداشت دهان و دندان شود 

زش در دوران بارداري و شيردهي به علت نياز بيشتر بدن به كلسيم ضرورت آمو(د

.تغذيه صحيح وجود دارد 
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:سالگي6بدو تولد تا از كودكان -2

 سالگي از آنجاكه سنين رويش دندانهاي شيري6دوران سني پس از تولد تا

.در كودكان است اهميت زيادي دارد

 مصرف مواد )بسياري از عادات غلط دهاني و عادات غذايي نامناسب

رد كودكي شكل گرفته و به صورت يك عادت، جزئي از طبيعت فاز ( قندي

كه تنها دندانهاي شيري بلنهدر فرد ادامه مي يابد و بزرگسالي شده و تا 

دندانهاي دائمي را نيز گرفتار خواهد كرد

 گروههاي هدف انتخاب شدند از لذا اين گروه به عنوان يكي،
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:ساله 6-14كودكان -3

 در اين سنين دندانهاي دائمي شروع به رويش كرده و تا حدود

يدا سالگي تقريباً تمام دندانهاي دائمي در دهان فرد رويش پ14سن

كرده است
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اين افراد در خانه هاي بهداشت به ارايه خدمات اوليه :بهورزان-1

پردازندمي به مردم مراقبتهاي بهداشتي 

درماني–در منطقه تحت پوشش هر مركز بهداشتي : رابطين بهداشتي-2

ا به تعدادي پايگاه بهداشتي وجود دارد كه رابطين بهداشتي در اين پايگاهه

.ارائه خدمات و مراقبتها مي پردازند 

ی ارائه مراقبت های بهداشتافرادي هستند كه در بخش : مراقبين سالمت-3

م درماني مشغول به كار بوده و خدمات و مراقبتهاي الز–مراكز بهداشتي در 

تحت پوشش ارائه مي نمايندگروه های هدف منطقه را به 
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سال 2/5-3كه نيروي انساني حدواسط :بهداشتكاران دهان و دندان-1

كي و قادر به انجام كارهاي دندانپزشدارندآموزش ديده اند و مدرك فوق ديپلم 

ي باشندو مجرمگيري و تراپي فلورايد كشيدن ، ترميم، فيشورسيلنت ، : مانند

درماني –مراكز بهداشتي دو خدمات بهداشت دهان و دندان را در درسطح 

.روستايي ارائه مي دهند 

درماني –بهداشتي درمراكز داراي مدرك دكترا هستند و :دندانپزشكان-2

روستايي و شهري، سطح دو خدمات بهداشت دهان و دندان را ارائه مي دهند
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مادران شيرده و به زنان باردار زنانآموزش بهداشت دهان و دندان به -

سالگي12تا زايمان و كودكان تا يكسال پس از 

معاينه و ثبت وضعيت دهان و دندان زنان باردار و ارجاع غير فوري-

گيريجهت جرم به مراكز بهداشتي درماني روستايي 

سال ، و ارجاع به 6و ثبت وضعيت دهان و دندان كودكان زير معاينه -

لزومدرصورت مراكز بهداشتي درماني روستايي 

سال ، و ارجاع 14تا 6معاينه و ثبت وضعيت دهان و دندان كودكان -

به مركز بهداشتي درماني در صورت لزوم
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به مدارس تحت پوشش، بيمار يابي و ارجاع به مراكز مراجعه -

بهداشتي درماني روستايي

دانش آموزان مدارس ابتداييآموزش -

هماهنگي بين بخشي و جلب مشاركت مردمتامين -
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آموزش بهداشت دهان و دندان، بخصوص به گروههاي هدف-

ر معاينه دهان و دندان زنان باردار در ماه سوم حاملگي ، ثبت نتيجه د-

در صورت لزوم، ارجاعخانوارو فرم مراقبتهاي دوران بارداري پرونده 

غير فوري به دندانپزشك يا بهداشتكار دهان و دندان مركز بهداشتي

درماني

بارداربهداشت دهان و دندان مادران آموزش -

در صورت لزوم و , وضعيت دهان و دندان زنان زايمان كرده معاينه -

دندانيا بهداشتكار دهان و دندان پزشك ارجاع به 
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سال، حداقل سالي يكبار در پايان هر 14تا 2دهان و دندان كودكان معاينه -

صورت لزوم ارجاع به دندان پزشك يا بهداشتكار دهان و دندانسال و در 

بهداشت دهان و دندان به دانش آموزان هنگام بازديد از مدارسآموزش -

آموزش بهداشت دهان و دندان به مديران و مسئولين مدارس-

دهمكاري با مديران مدارس در اجراي طرح استفاده از دهانشويه سديم فلوراي-

By: Dr K Mirzaei 15



ك و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني طبق چپايش -

قرار مي گيرداختيار آنها ليستهاي كه در 

خدمات بهداشتي درماني الزم به كليه مراجعه كنندگان با اولويت گروههاي هدفارائه -

پرونده دندانپزشكي براي كليه بيمارانتشكيل -

چهره به چهره به كليه مراجعينآموزش -

آموزش مديران، معلمين ، مربيان بهداشت مدارس و ساير گروههاي غير تخصصي در -

پوششمنطقه تحت 

جلب همكاري مديران و مربيان مدارس تحت پوشش براي اجراي طرح دهانشويه سديم 

صحيح آنبر اجراي فلورايد و نظارت 

برگزاري كالسهاي آموزشي براي پرسنل بهداشتي تحت پوشش-
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از زنان باردار در ماههاي سه ، پنج و هفت بارداريمراقبت -

در صورت لزوم ، يك بار جرم گيري براي زنان باردار در طول دوران بارداري -

(ترجيحاً در سه ماهه دوم )

ترميم،)خدمات بهداشتي درماني مورد نياز زنان تا يك سال پس از زايمان ارائه -

(نگهداريغيرقابل جرم گيري، كشيدن دندانهاي 

فلورايدتراپي، ترميم )سال 6ارائه خدمات بهداشتي درماني مورد نياز كودكان زير -

(قابل نگهداريو كشيدن دندانهاي غير 

ترميم، جرم گيري )سال 14تا 6ارائه خدمات بهداشتي درماني مورد نياز كودكان -

(و فيشورسيالنت، فلورايدتراپي 

ارجاع موارد الزم به مراكز تخصصي-

تامين هماهنگي بين بخشي و جلب مشاركت مردم-
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و روستائي)واحدهاي دندانپزشكي مستقر در مراكز بهداشتي درماني 

و دندان د ر بهداشت دهان ملزم هستند در راستاي ادغام ( شهري

تراپي، سيستم شبكه خدمات دندانپزشكي شامل آموزش بهداشت، فلورايد

ا ارائه ، ترميم، كشيدن دندان و تجويز دارو رجرم گيري سيلنت تراپي، 

نمايند
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