
گروه سالمت دهان و دندان
بهداشتی  معاونت 

استان قزوین

نحوه استخراج شاخصهای 
دنداندهان و سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی و درمانی استان قزوین

معاونت بهداشتی



اندکردهدریافتانگشتیمسواککهکودکانیتعداد:

برایوشودمیمحسوبدندانودهانیکسطحخدمتعنوانبهخدمتاین

:گرددعملزیرشرحبهآنگیریگزارش

گرددمیانتخابپزشکغیرداروهایاقالم،وداروهابخشدر.

محضبهوگرددمیتایپانگشتیمسواککلمهدارو،نامبخشدرابتداشود،میبازکهایپنجرهدر

.کنیممیانتخابراآنوگرددمیظاهرانگشتیمسواکعبارتتماماولیه،حروفتایپ

سال3زیر کودکانگزارشات آماری 



کمیلتآمار،استخراجدرنظرموردزمانبامطابقبایستینیززمانی،بازه
.شود

پایکاه/سالمتجامعخدماتمرکز)مربوطهواحدنامواحدانتخابدر
.شودمیانتخاب(بهداشتخانه/سالمت

شودانتخابموردینیستنیازیدهنده،خدمتبخشدر.

شودانتخابسال2یاماه24تاماه1ازسنیگروه.

شودکلیکجستجورویآخردر.

است"تجویزتعداد"،باشدمیفعالیتاینخروجیکهعددی.



 فلورایدتراپیوارنیش

 محسوب می شود و  سطح یک دهان و دندان این خدمت به عنوان خدمت

:  برای گزارش گیری آن به شرح زیر عمل گردد

 وارنیش فلورایدتراپیمورد فعالیت یعنی 2بخش فعالیت، در

.  ودشانتخاب می وارنیش فلورایدتراپی نوبت دوم یا نوبت اول 

سال6تا 3کودکان گزارشات آماری 



شودمیانتخابمورد4حداکثرنقش،بخشدر:

1.،کاردان.4وماما-سالمتمراقب.3سالمت،مراقب.2بهورز

(دهانبهداشت

درافراداینازاستفادهودهانبهداشتکاردانوجودصورتدر*

ردفلورایدتراپیوارنیشومعاینهشاملیکسطحخدماتارائه

.استانتخابقابلنیزدهانبهداشتکارداننقشمدارس،



ار،آماستخراجدرنظرموردزمانبامطابقبایستینیززمانیبازه

.شودتکمیل

شودمیانتخابسال6تا3ازسنیگروه.

هپایکا/سالمتجامعخدماتمرکز)مربوطهواحدنامانتخاببرای

.شودمیانتخاب(بهداشتخانه/سالمت

است"افرادتعداد"،باشدمیفعالیتاینخروجیکهعددی.



 فلورایدتراپیوارنیش

 محسوب می شود و برای  سطح یک دهان و دندان این خدمت به عنوان خدمت

:  گزارش گیری آن به شرح زیر عمل گردد

 ی دقت  ، در خصوص انتخاب نوبت وارنیش فلورایدتراپی بایستفعالیتبخشدر

:  شود

 سال ر برای دانش آموزان داولین نوبت وارنیش فلورایدتراپی در صورتی که زمان

خش  ، در ب)سالسه ماهه سوم با آغاز سال تحصیلی در همزمان ( باشدتحصیلی 

سال  ان در همنوبت دوم و در صورتی که ( اولفلورایدتراپی نوبت وارنیش ) فعالیت،

(  دومت فلورایدتراپی نوبوارنیش )سال بعدسه ماهه اول معموالً (باشدتحصیلی 

.  انتخاب می شود

سال14تا 6کودکان گزارشات آماری 



شودمیانتخابمورد4حداکثرنقش،بخشدر:

1.،کاردان.4وماما-سالمتمراقب.3سالمت،مراقب.2بهورز

(دهانبهداشت

درافراداینازاستفادهودهانبهداشتکاردانوجودصورتدر*

ردفلورایدتراپیوارنیشومعاینهشاملیکسطحخدماتارائه

.استانتخابقابلنیزدهانبهداشتکارداننقشمدارس،



تکمیلآمار،استخراجدرنظرموردزمانبامطابقبایستینیززمانیبازه

.شود

شودمیانتخابسال14تا6ازسنیگروه.

پایکاه/سالمتجامعخدماتمرکز)مربوطهواحدنامانتخاببرای

.شودمیانتخاب(بهداشتخانه/سالمت

است"افرادتعداد"،باشدمیفعالیتاینخروجیکهعددی.



آموزش
تعداد مراقبت

 تعداد افراد فاقد مشکل وCaries Free  تا  11سال ، 6تا 3کودکان
سال14تا 6سال ، 12
 محسوب می  سطح یک دهان و دندان به عنوان خدمتخدمات این

:  شود و برای گزارش گیری آن به شرح زیر عمل گردد
شودلتکمیآمار،استخراجدرنظرموردزمانبامطابقبایستینیززمانیبازه.

شودمیانتخابنظرموردهایسنیگروه.
سالمتپایکاه/سالمتجامعخدماتمرکز)مربوطهواحدنامانتخاببرای/

.شودمیانتخاب(بهداشتخانه

است"افرادتعداد"،باشدمیهافعالیتاینخروجیکهعددی.

زشکانرنکینگ مراقبین سالمت و دندانپگزارشات آماری 



دندانکردنخارج
فیشورسیلنت
پالپوتومی
زندهپالپدرمان
جرمگیری
شاملترمیمیخدمات:
"سطحیدوآمالگامترمیم"،"سطحییکآمالگامترمیم"،
،"یسطحیککامپوزیتترمیم"،"سطحیسهآمالگامترمیم"
"حیسطسهکامپوزیتترمیم"،"سطحیدوکامپوزیتترمیم"

دندانودهاندوسطحخدماتعنوانبهخدماتاین
.شودمیمحسوب

دندانپزشکانآماری گزارشات 



شودمیانتخابمورد2حداکثرنقش،بخشدر:

دندانودهانبهداشتکارانودندانپزشکنقشیعنی

همانند"واحد"و"سنیگروه""زمانیبازه"شاملمواردبقیه"*

.گرددمیتکمیلقبلیهایفعالیت



ندنداکردنخارج:شاملدندانپزشکیخدماتخروجیعدد•

یمیترمخدماتزنده،پالپدرمانپالپوتومی،فیشورسیلنت،،

،"حیسطدوآمالگامترمیم"،"سطحییکآمالگامترمیم":شامل

،"یسطحیککامپوزیتترمیم"،"سطحیسهآمالگامترمیم"

سهکامپوزیتترمیم"،"سطحیدوکامپوزیتترمیم"

.است"خدماتتعداد"سطحی

.گرددمحاسبهآماردرافرادتعدادجرمگیریخصوصدر•

.(یک فرد در یکسال یکبار خدمات جرمگیری را دریافت می نماید) 



دندانپزشکیخدماتنحوه پایش و راستی آزمایی 

پایش الکترونیک•

.I (ارزیابی)رضایت سنجی

.IIبررسی عملکرد سامانه

پایش حضوری•

.Iبررسی نسخ بیمه ای

.II (بخش نیازهای درمانی دهان و دندان)بررسی سامانه سیب

.IIIپرینت گزارش صندوق

.IV (خدمات آمار فعالیت های دهان و دندان)سامانه سیب دندانپزشک

.Vبررسی صحت خدمات بصورت تصادفی



پایش الکترونیکنحوه 

پایش الکترونیک•

.I (ارزیابی)رضایت سنجی

.IIبررسی عملکرد سامانه



(  ارزیابی)رضایت سنجی پایش الکترونیک                 



الکترونیک                 بررسی عملکرد سامانهپایش 



حضورینحوه پایش 

.Iبررسی نسخ بیمه ای

.II (بخش نیازهای درمانی دهان و دندان)بررسی

.IIIپرینت گزارش صندوق

.IVی خدمات           آمار فعالیت ها)سامانه سیب دندانپزشک

(دهان و  دندان

.Vبررسی صحت خدمات بصورت تصادفی



آمار فعالیت های دهان ودندانخدمات                )سامانهپایش حضوری           



انتظارات

لزوم طراحی یک فرآیند راستی آزمایی غیر حضوری•

مجاب کردن شهرستانها برای اجرای آن •

ارسال گزارشات ماهانه از پایش به معاونت•

رسیدگی به مشکالت  •

تصمیم برای موارد خاص•




