
 با اکانت بهورز و مراقب سالمت  سواالت سالمت بهداشت دهان و دندان در گروههای سنی

 ماهگی  21ماهگی تا  4از  ويزيت اولين رويش دندان-ارزيابي وضعيت کودک از نظر وضعيت دهان و دندان )غير پزشک( 
 سالگی  4تا  3( از ارزيابی از نظر وضعيت دهان و دندان )غيرپزشک

 (سال( )غير پزشک 24تا 5مراقبت از نظر وضعيت دهان و دندان نوجوانان )  

 (سال ( )غير پزشک 21تا  25مراقبت دهان و دندان )
 (سال 12تا  21مراقبت از نظر وضعيت دهان و دندان)

 

 ثبت مراقبتهای دهان و دندان 

پاسخ به سواالت مربوطه در هر يک از گروههای سنی با توجه به مراقبتهای انجام نشدهارائه خدمت مراجعه در اولين 

 ثبت جدول باال 

 نیازهای درمانی دهان و دندان ثبت

انتخاب گزينه های مورد نياز و ثبت چارت دهان و دندان نيازهای درمانی دهان و دندان  ارائه خدمت در اولين مراجعه 

 ثبت 

 ثبت مراقبتهای دهان و دندان گزارش 

تايپ کلمه دهان گزارش مراقبتهای انجام شده گزارش مراقبتهاگزارشها)اکانت مراقب سالمت /بهورز/پزشک( .1

 جستجو و دندان در باکس مراقبت 

دهان و تايپ کلمه  گزارش تشخيص/عالئم و نشانها/اقدامهاگزارش مراقبتها خدمات)اکانت کارشناس ستادی( .2

 جستجو  دندان در باکس مراقبت

** الزم به ذکر است در صورت مشاهده سواالت و پاسخهای منفی و مثبت از آیتم عالئم و نشانه ها و در صورت 

 نتیجه جواب سواالت جهت تشخیص از ایتم تشخیص و برای گزارش ارجاع و آموزش از ایتم اقدام استفاده نمایید.

 نیازهای درمانی دهان و دندان ثبت گزارش

تايپ نوع فعاليت در باکس تعيين نقش آمار فعاليت های دهان و دندان خدمات)اکانت کارشناس ستادی(  .3

 جستجو در صورت نياز استفاده از تاريخ و سن فعاليت

انتخاب نوع اقدام  فهرست نيازهای درمانی دهان و دندان  ارائه خدمت) اکانت بهورز/ مراقب سالمت/ پزشک( .4

 جستجو  نوع دندان و  در صورت نياز استفاده از فيلدهای جنسيت، تاريخ  در فيلد اقدام

 

 دندانپزشک اکانت با سنی گروههای در دندان و دهان بهداشت سالمت سواالت

 : در صورت ارجاع از مراقب سالمت/ بهورز اين آيتم تکميل ميشود ويزيت .2

 تايپ خدمت مورد نظر) جرمگيری، ترميم سطح يک، کشيدن دندان، فيشورسيالنت، پالپتومی و ....( اقدامويزيت 

مشاهده جزئيات) اين خدمات فقط در سطح محيط مشاهده ويزيتخالصه پرونده الکترونيکیگزارشها گزارش ويزيت

 قابل گزارشگيری می باشد( 

 دندان و دهان درمانی نيازهای .1

در صورت طرح درمان اين آيتم به صورت چارت دندانی تکميل دندان و دهان درمانی ینيازهاارائه خدمت

 ميگردد.

http://sib.tbzmed.ac.ir/FamilyCare/HealthIndex/7986?childType=21
http://sib.tbzmed.ac.ir/FamilyCare/ChildIndex?childType=11
http://sib.tbzmed.ac.ir/FamilyCare/ChildIndex?childType=11
http://sib.tbzmed.ac.ir/FamilyCare/ChildIndex?childType=11
http://sib.tbzmed.ac.ir/FamilyCare/ChildIndex?childType=11


انتخاب نوع اقدام در فيلد  فهرست نيازهای درمانی دهان و دندان  ارائه خدمت دندان و دهان درمانی نيازهایگزارش 

 جستجو در صورت نياز استفاده از فيلدهای جنسيت، تاريخ  و نوع دندان  اقدام

 دندانپزشکی درمان .3

 تکميل ميگردد.اين آيتم در صورت درمان مراجعه کننده از نظر دندانپزشکی درمان دندانپزشکیارائه خدمت

 جستجو  فهرست درمان های انجام شده  ارائه خدمت گزارش درمان دندانپزشکی            

 

  ستادی قابل گزارشگیری می باشدتمامی آیتم های باال به جز ویزیت با نقش کارشناس **

*** الزم به توضيح است به علت نبود ايتم جرم گيری در درمان دندانپزشکی ، در اين قسمت پس از تيک آيتم ارائه آموزش 

 بهداشت دهان و دندان در قسمت توضيحات جرم گيری تايپ شود 

تايپ نوع فعاليت در باکس تعيين نقش آمار فعاليتهای دهان و دندانخدماتگزارش با نقش کارشناس ستادی .4

 جستجو در صورت نياز استفاده از تاريخ و سن فعاليت

 

 ارجاع و بازخورد ارجاع 

انتخاب آيتم اقدام انتخاب باکس زرد رنگ ويزيت  مشاهده ارجاعارسال به نام دندانپزشکارجاعات دریافتی  پیامها

ثبت کلمه تاييد جستجو يک، کشيدن دندان، فيشورسيالنت، پالپتومی و ....(تايپ خدمت مورد نظر) جرمگيری، ترميم سطح 

 نهايی و بازخورد ارجاع

 یان تایید نهایی و بازخورد ارجاع ثبت گردد.اخدمات انجام و در پ ایهارجاع حتما باید از این مسیر ار**در صورت 

 

 

 کارشناس بهداشت دهان و دندان  اکانت با سنی گروههای در دندان و دهان بهداشت سالمت سواالت

 نیازهای درمانی دهان و دندان ثبت

انتخاب گزينه های مورد نياز و ثبت چارت دهان و دندان نيازهای درمانی دهان و دندان  ارائه خدمت در اولين مراجعه 

 ثبت 

 نیازهای درمانی دهان و دندان ثبت گزارش

تايپ نوع فعاليت در باکس تعيين نقش آمار فعاليت های دهان و دندان خدمات)اکانت کارشناس ستادی(  .1

 جستجو در صورت نياز استفاده از تاريخ و سن فعاليت

انتخاب نوع اقدام  فهرست نيازهای درمانی دهان و دندان  ارائه خدمت(کارشناس بهداشت دهان و دندان ) اکانت  .2

 جستجو  فيلدهای جنسيت، تاريخ  و نوع دندان در صورت نياز استفاده از  در فيلد اقدام

 

 

 

 


