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برنامه های خدمات 
سالمت دهان و دندان 

بعدازطرح تحول سالمت

ی
ش

وز
م

ف آ
دا

ه
ا

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

گروه هدف خدمات سالمت دهان و دندان را بشناسند.

فهرست خدمات سطح یک و دو سالمت دهان و دندان را نام ببرند.

واحدهای محل ارایه خدمات سطح یک و دو سالمت دهان و دندان را بشناسند.

با ارایه دهندگان خدمت در سطح یک و دو آشنا شوند.

شیوه ارایه خدمت به گروه هدف را توضیح دهند.

برنامه های سالمت دهان و دندان بعد از اجرای طرح تحول سالمت را شرح دهند.

الهه کیفر
رابط فصلنامه و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی 

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

مقدمه 

بدون سالمت دهان و دندان، سالمت عمومی بدن تأمین نمی شود. دندانهای سالم به عنوان اولین قسمت 

از دستگاه گوارش نقش مهمی در تغذیه، رشد و تکامل و سالمت عمومی بدن فرد ایفا می کنند. همچنین 

دیگر،  سوی  از  دارنــد.  فرد  زیبایی  و  لغات  صحیح  ادای  کردن،  صحبت  مهمی در  نقش  دندان  و  دهان 

بیماری های دهان و بی دندانی عالوه بر تاثیرات روحی روانی در درجه اول موجب کاهش کیفیت زندگی 

شده، در مرحله بعد، عوارض آن از طریق کانون های عفونی برای تمام عمر گریبانگیر فرد خواهد بود.

مانند تمام برنامه های موفق در کنترل بیماری ها به یقین پیشگیری و افزایش آگاهی و مهارت افراد 

در خودمراقبتی موثرترین راه جهت کنترل است. ادغام بهداشت دهان و دندان نیز به عنوان یکی از 

ارکان PHC  در سیستم شبکه در سال 1374 با تمرکز بر ارایه خدمات پیشگیری و سالمت محور، در 

کنار سایر برنامه های بهداشتی، می تواند بستری مناسب را برای این فعالیت، به شکل سازمان یافته 

و منسجم در سیستم شبکه بهداشتی درمانی کشور، به  ویژه در مناطق محروم وکم برخوردار، برای 

بهبود شاخص سالمت دهان و دندان و ارتقای فرهنگ خود مراقبتی فراهم کند.
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اولویت گروه هدف این برنامه

زنان باردار و شیرده . 1

کودکان زیر 14 سال ) با تفکیک دو گروه کودکان . 2

زیر 6 سال و کودکان 6تا 14 سال(

سطح بندی خدمات سالمت  دهان و دندان

بسته خدمات سالمت  دهان و دندان در مراكز خدمات 

جامع سالمت در دو سطح ارایه می شود:

1. بسته خدمات سطح یک: شناسایی عوامل تعیین 
یا منطقه تحت  كننده سالمت  دهان و دندان در محل 

و  روستا  امنای  هیأت  و  شورا  حمایت  جلب  با  پوشش 

اتخاذ یك تصمیم یا فعالیت های مكمل با هماهنگی های 

برون بخشی برای ارتقای سالمت  دهان و دندان مردم 

منظور  به  ــدان  دن و  ــان  ده بهداشت  ــوزش  آم منطقه، 

با  رابطه  در  هــدف  ــروه  گ ــردی  ف مهارت ها ی  ارتــقــای 

استفاده درست از مسواك، نخ دندان، مشكالت هنگام 

سالمت   مضر  و  بد  عــادت هــای  تــرك  دندانها،  ــش  روی

دهان و دندان، تغذیه مناسب غیرپوسیدگی زا، اهمیت 

دندانهای شیری، شناسایی و نحوه حفظ سالمت دندان 

سالمت   وضعیت  اطالعات  ثبت  و  معاینه  سالگی،   6

وارنیش  انجام  الكترونیك،  سامانه  در  دنــدان  و  دهان 

فلوراید برای گروه هدف، توزیع مسواك انگشتی جهت 

سطح  ارزیابی  ابزار   كارگیری  به  سال،   2 زیر  كودكان 

و  دهــان  خودمراقبتی  بــرای  ــدان  دن پوسیدگی  خطر 

دندان و ارجاع به سطوح باالتر برای افرادی كه نیاز به 

خدمات درمانی دارند.

ارایه خدمات پیشگیری  2. بسته خدمات سطح دو: 
مراجعان،  به  ــان  ده بهداشت  آمــوزش  شامل  ثانویه 

و  ــان  ده خــدمــات  و  سالمت  وضعیت  اطــالعــات  ثبت 

فلورایدتراپی،  تراپی،  فیشورسیالنت  مراجعان،  دندان 

آمالگام  از  استفاده  با  دایمی(  و  )شیری  دندانها  ترمیم 

نگهداری   قابل  غیر  دندانهای  کشیدن  كامپوزیت،  و 

 )  vpt( ــدان  دنـ ــاج  ت عصب کشی  دایــمــی(  و  )شــیــری 

و  بروساژ  و  جرم گیری  دایمی،  و  شیری  دنــدان هــای 

پالپوتومی.

مکان ارایه خدمات سالمت دهان و دندان 
ــه شــامــل خــدمــات  ــات ک ــدم ایـــن خ یـــک:   1. سطح 

آموزش،  دنــدان،  و  دهان  سالمت  ارتقای  و  پیشگیری 

معاینه و وارنیش فلوراید است در پایگاههای سالمت و 

سطح  خدمات  ارایه  می شود.  ارایه  بهداشت  خانه های 

مراكز  سایر  و  مهدكودك  مدرسه،  در  اجرا  قابلیت  یك، 

اجتماعات مثل مسجد یا محل كار و محل اطراق عشایر 

روزهای  و  تاریخ  است،  ذکر  شایان  دارد.  كننده  كوچ 

برنامه ریزی شده برای مراجعه به مدارس و مهدكودك ها 

از قبل مشخص و در تابلو اعالنات مركز نصب می شود.

مجری  سالمت  جامع  خدمات  مراكز  در  دو:  سطح   .2
بهداشت  شبكه  قـــرارداد   طــرف  واحــد هــای  و  برنامه 

مطب های  و  معین  مراكز  نظیر  شهرستان  درمــان  و 

جهت  ــرارداد  قـ طــرف  درمانگاه های  و  دندانپزشكی 

ارایه  به  خدمت  خرید  قالب  در  خدمات  سطح2  اجرای 

وجود  صورت  می پردازند.در  ثانوی  پیشگیری  خدمات 

مراکز  در  خدمات  انجام  سیار  دندانپزشکی  یونیت 

اجتماعات روستا نیز انجام پذیر است. 

ارایه دهندگان خدمات سالمت دهان و دندان:
ارایه دهندگان  یک:  سطح  بسته  دهندگان  ــه  ارای  .1

سالمت،  مراقب  بهورز،  شامل   سطح  این  در  خدمت 

و  ــدان  دن و  دهــان  بهداشتكار  ــان،  ده سالمت  مراقب 

دندانپزشك خانواده است.

و  دندانپزشك  دو:  سطح  بسته  ارایــه دهــنــدگــان   .2

بهداشتكار دهان و دندان

شیوه ارایه خدمات سالمت  دهان و دندان

1. همه گروههای سنی، بخصوص گروههای هدف 
در خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی غربالگری 
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دندان های  و  دهان  سالمت   وضعیت  اطالعات  و  شود 

ثبت  مربوط  رایانه ای  افزار  نرم  یا  خانوار  پرونده  در  آنها 

می شود. 

از  استفاده  با  ــان  ده بهداشت  ــوزش  آم انجام  از  پس 

درمان های  به  نیاز  كه  افــرادی  آموزشی،  كمك  وسایل 

نتیجه  و  ــاع  ارج دندانپزشک  به  ــد  دارن دندانپزشكی 

ارجاع در پرونده خانوار مربوط به آن فرد ثبت می شود.

بایدهر6ماه  زیر14سال  هدف  گــروه  کودکان   .2
شوند.  مراقبت  سالمت،  مراقب  یا  بهورز  توسط  یكبار 
همچنین وارنیش فلوراید بر اساس دستورعمل مربوط 

به كودكان باالی 2 سال ارایه و شرح خدمات در دفتر 

در پرونده فرد/خانوار ثبت می شود. مراقبت های مازاد 

بر مراقبت های كودك سالم در قسمت مراجعات كودک 

ثبت می شود. 

3. از آنجا که گروه سنی 6تا14 سال به دلیل ضرورت 
لذا  دارنــد؛  اولویت  دایمی   دندانهای  از  جدی  مراقبت 

انجام خدمات پایه سالمت دهان ودندان شامل معاینه 

وارنیش  دهــان،  بهداشت  آمــوزش  دنــدان هــا،  و  دهــان 

ــوزان  آم ــش  دان همه  ــرای  ب سیالنت  فیشور  فــلــورایــد، 

ضــروری  مربوط  دستورعمل های  بــراســاس  ابتدایی 

و  نداشته  زمانی  محدودیت  خدمات  این  ارایــه  اســت. 

ادامه  ارایه دهندگان  توسط  باید  شده  تعریف  خدمات 

یافته و پوشش این خدمات به طور كامل انجام پذیرد.

برنامه های سالمت دهان ودندان بعد ازاجرای 
طرح تحول سالمت

و . 1 روستاها  در  خانواده  دندانپزشک  برنامه  اجرای 

اعتباری  با تخصیص  نفر که  شهرهای زیر 20 هزار 

از  دندانپزشک  نیروی  جــذب  با  شد  موجب  ــژه  وی

افزایش  خدمات  ــه  ارای خصوصی  و  دولتی  بخش 

یافته و به گروه هدف دارای دفترچه بیمه روستایی 

خدمات رایگان ارایه شود.

توسعه خدمات پیشگیری )آموزش، معاینه و وارنیش . 2

فلوراید( در مدارس ابتدایی به شکلی که تمامی پایه های  

تحصیلی تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند.

از . 3 تعدادی  در  تجمیعی  دندانپزشکی  مراکز  ایجاد 
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منابع
دستورعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده نسخه 18	 

دستورعمل اجرایی ارایه خدمات سالمت دهان و دندان با فعال سازی واحدهای دندانپزشکی شبکه بهداشتی، درمانی کشور	 

نتیجه گیری

امید است در راستای طرح تحول سالمت  این برنامه بتواند به طور واقعی و عملی موجب ارتقای سالمت 

از  به عنوان یکی  یافته   عمومی در جوامع روستایی و شهری شود. پیگیری اجرایی طرح به صورت ادغام 

ارکان  PHCدر نظام شبکه،  با تمرکز بر ارایه خدمات پیشگیری و سالمت محور، در کنار سایر برنامه های 

مناطق  در  ویژه  به   کشور،  درمانی  بهداشتی  شبکه  سیستم  منسجم  و  یافته  سازمان  بستر  در   بهداشتی، 

کمک  مراقبتی  خود  فرهنگ  ارتقای  و  دندان  و  دهان  سالمت  شاخص  بهبود  به   برخوردار،  وکم  محروم 

شایانی خواهد کرد.

دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که دارای 

به  خدمات  افزایش  موجب  که  بوده اند  کافی  منابع 

هدف  گروههای  برای  ویژه  به  کمی وکیفی  صورت 

شده است.

راه اندازی 80 کلینیک سیار دندانپزشکی در کشور . 4

جهت ارایه خدمات رایگان با اولویت گروه هدف در 

مناطق محروم کشور

زیر . 5 هــدف  گــروه  جهت  پیشگیری  خدمات  توسعه 

برای  انگشتی  مسواک  تحویل  و  )آمــوزش  سال   6

برای  فلوراید  وارنیش  انجام  و  سال   2 زیر  کودکان 

و  سالمت  پایگاههای  در  ــال(  س  5 تا   3 کــودکــان 

خانه های بهداشت

جهت . 6 اختصاصی  الکترونیکی  سامانه  ــدازی  راه ان

ثبت خدمات سالمت دهان و دندان در سطوح یک و 

دو که موجب شده نظارت و پیشگیری برای ارتقای 

سطح خدمات افزایش یابد.

جذب دستیار دندانپزشک )مراقب سالمت دهان( . 7

علوم  دانشکده های  و  دانشگاهها  از  تعدادی  در 

 20 زیر  شهرهای  و  روستایی  مراکز  جهت  پزشکی 

هزار نفر که موجب شده خدمات با کمیت و کیفیت 

جذب  تکمیل  جهت  در  )البته  شــود  ــه  ارای بهتری 

در  موضوع  هنوز  دانشگاه ها  از  تعدادی  در  دستیار 

حال پیگیری است(.

تجهیزات . 8 همچنین  و  فضا  ــازســازی  ب و  نــوســازی 

دندانپزشکی که موجب افزایش بهره وری و خدمات 

شده است.
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