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 برای دندانپزشک سیب سامانه راهنمای کاربری

   سامانه به ورود  

 هب زیر یصفحهسیب مربوط به دانشگاه علوم پزشکی متبوع خود را در مرورگر وارد نمایید.  یجهت ورود به سامانه، آدرس سامانه

 )ترجیحاً از مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.( .شودمی داده نمایش سامانه به ورود یصفحه عنوان

 کلیک کنید تا متن جدیدی نمایش داده شود.   بر روی آیکون  ،اگر اعداد یا حروف خوانا نیستند

 
 

عبورخود را وارد کرده و دکمه ورود به سامانه را کلیک کنید )توجه داشته باشید که تنها افرادی که قبال در سامانه  یکد ملی و کلمه

 باشند، مجوز ورود به سامانه را دارند(. ثبت نام شده

 

 سامانه ورود به اولین در عبور کلمه تغییر  
 . کندمی هدایت زیر صفحه به را شما سامانه باشید، کرده خود را به طور صحیح وارد عبور کلمه و ملی کد که صورتی در

 
د. سپس د را وارد کنیعبور فعلی خو یعبور خود را تغییر دهید. برای اینکار ابتدا کلمه یشود کلمهتوصیه می بیشتر، امنیت برای

 یدکل روی پایان در عبور جدید وارد کنید و آن را در کادر بعدی تکرار کنید و یعبور جدید، یک کلمه یط به کلمهدر کادر مربو
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انگلیسی کاراکتر و ترکیبی از اعداد و حروف  8عبور باید حداقل  یکلمه توجه داشته باشید که .نمایید کلیک عبور یکلمه تغییر

 جدید عبور کلمه از استفاده با اینبار باید و شویدمی خارج سیستم از شما جدید، عبور یکلمه ثبت در موفقیت صورت در باشد.

   .شوید سامانه وارد خود

 عبور گاه به گاه کلمه تغییر   
رای تغییر ب. شودمی شما کاربری حساب از استفاده سوء خطر کاهش و امنیت افزایش باعث به صورت گاه به گاه عبور یکلمه تغییر

ی باز منوی ،فلشی در کنار نام و نام خانوادگی شما قرار دارد. با کلیک بر روی این فلش ،عبور در سمت چپ و باالی صفحه یکلمه

د و در آنجا شویعبور وارد می یتغییر کلمه یرا کلیک کنید. با این کار به صفحه "تغییر رمز عبور" یشود که از این منو گزینهمی

 .(باشدمی سامانه ورود به اولین در عبور یکلمه تغییر مانند کار روند) .عبور جدید خود را ثبت کنید یتوانید کلمهمی

 

 

 میز کار دندانپزشک

 انآس و سریع های پر کاربرد به منظور دسترسیبرخی گزینه. شد خواهید منتقل کار میز به  با کلیک روی آیکن خانه 

اند تا با یک کلیک بر روی هر یک سریعا به قسمت مورد نظر در برنامه بروید. به صورت آیکن بر روی میز کار قرار داده شده

  پزشک نمایش داده شده است.دنداندر تصویر زیر میز کار یک 
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 مختلف هاینقش با کاربر ورود 

 از یکی باید ورود ابتدای در باشد شده تعریف او برای نقش یک از بیش صورتیکه در شود،می سامانه وارد کاربر که هنگامی

 اگر است بدیهی. شود سیستم وارد نقش یک با تواندمی تنها واحد آن در کاربر هر دیگر عبارت به. کند انتخاب را هانقش

 .شد خواهد سامانه وارد مستقیم بطور باشد، شده تعریف نقش یک تنها کاربر یک برای

 

 نقش کاربری تغییر 

توانید با کلیک بر روی آیکن  واقع در سمت راست و زیر نوار منوی اصلی اگر دارای بیش از یک نقش در سامانه باشید می

هر  شود. با انتخابهای قابل دسترس برای شما باز مینقش خود را تغییر دهید. با کلیک بر روی این آیکن فهرست نقش

را تغییر دهید. توجه داشته باشید که اگر تنها دارای یک نقش هستید امکان تغییر نقش  توانید سطح دسترسی خودکدام می

 برای شما وجود نخواهد داشت.

 

 

 

 گیرنده خدمت انتخاب 

پزشک، کلید میانبری برای این دسترسی در زیر نوار منوی دندانبه دلیل اهمیت دسترسی سریع به خدمت گیرنده برای 

 اصلی تعبیه شده است. 
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 کنید که این کلید خود دارای دو گزینه برای انتخاب است.مشاهده می "گیرنده انتخاب خدمت"با کلیک بر روی کلید 

 

 که با شوند، تقسیم می "خدمت گیرنده مهمان"و  "خدمت گیرنده تحت پوشش"خدمت گیرندگان هر مرکز به دو گروه 

 شود.مورد نظر باز می یمربوط به آن جهت جستجو و یافتن خدمت گیرنده یصفحه ، کلیک بر روی هر گزینه

یلتر مورد انتخاب فشود که با زیر باز می یکلیک کنید. صفحه "تحت پوشش یانتخاب خدمت گیرنده"ابتدا بر روی گزینه 

 ی موردنظر را جستجو کرد.گیرندهتوان خدمتی جستجو مینظر و کلیک بر روی دکمه

 

 

 .قرار دارد "ثبت نام و سرشماری"است که در منوی اصلی  "فهرست خدمت گیرندگان"صفحه مشابه صفحه این 

ا را وارد کرده و مستقیم گیرنده، به صورت سریع از زیرنوار منوی اصلی ، کد ملیتوان با داشتن کدملی خدمتهمچنین می

  .شد غیرپزشک( و ویزیت)با نقش دندانپزشک()با نقش گیرندهی خدمتهای انجام نشدهوارد فهرست مراقبت
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 شود.زیر باز می یکلیک کنید، صفحه "خدمت گیرنده مهمان " یهمچنین اگر بر روی گزینه

 

 

 گیرنده خدمت تغییر 

کنید  کلیککه در زیر منوی اصلی قرار دارد  "انتخاب خدمت گیرنده"ی گزینه روبرای تغییر خدمت گیرنده کافی است بر 

 جدید، آن را انتخاب کنید. یبا یافتن نام خدمت گیرندهو 
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 خانوار فهرست   

 یهشود، گزینکنید، عالوه بر اینکه نام وی در پایین نوار منوی اصلی ظاهر میوقتی نام یک خدمت گیرنده را انتخاب می

 گردد.نیز در این قسمت ظاهر می "فهرست خانوار"دیگری با عنوان 

 

 شود.با کلیک بر روی فلش موجود در کنار فهرست خانوار، فهرست اعضای خانواده فرد نمایش داده می

 

 توانید سایر اعضای خانوار فرد را انتخاب کنید.می "انتخاب به عنوان خدمت گیرنده"با کلیک در قسمت 

 منوهای اصلی برنامه برای دندانپزشک

 پزشک به آنها دسترسی دارد، نمایش داده شده است.دندانمنوهای اصلی برنامه که  زیر تصویر در



7 
 

 

 شود. منوهای اصلی شامل: های مربوط به آن باز میبا کلیک بر روی هر منو گزینه 

  ثبت نام و سرشماری 

 ارائه خدمت 

 ثبت وقایع 

 هاآزمایش 

 هاگزارش 

 هاپیام 

 پردازیم.میهای مربوط به آنها در اینجا به شرح هر یک از منوها، و گزینه

  



8 
 

  منوی ثبت نام و سرشماری 

شود. روی در نوار منوی اصلی سامانه دیده می "ثبت نام و سرشماری"پزشک وارد سامانه شوید منوی دنداناگر با نقش 

.های قابل انتخاب در این منو نمایش داده شودکلیک کنید تا گزینه "ثبت نام و سرشماری"منوی   

 

  نام خدمت گیرندگانثبت  <ثبت نام و سرشماری 

ثبت نام و "کند. در منوی اصلی پزشک از این قسمت استفاده میدندانجدید در سامانه،  یگیرندهخدمت نامبه منظور ثبت

 زیر باز شود. یکلیک کنید تا صفحه "ثبت نام خدمت گیرندگان" یبر روی گزینه "سرشماری

 

 

 

 یغیر ایرانی بودن خدمت گیرنده را تعیین کنید. در صورت انتخاب گزینهبا کلیک بر روی فلش در کادر ملیت، ایرانی یا 

شود و دیگر نیازی به پر کردن این کادر نیست. هم چنین اگر فرد ، کادر مربوط به کد ملی خاکستری می"غیر ایرانی"
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 کد ملی خاکستری خواهد را تیک بزنید، باز هم کادر مربوط به کمتر از سه ماه ایرانی باشد و مربع کوچک مربوط به سن

 شد.

 

 

  فهرست خدمت گیرندگان <ثبت نام و سرشماری 

 کلیک کنید. "گیرندگانفهرست خدمت"بر روی گزینه  "شماریثبت نام و سر"در منوی اصلی 
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از  شود. با استفادهپزشک، دیده میدندانشود. در این صفحه فهرستی از خدمت گیرندگان شما به عنوان صفحه زیر باز می

-یک خدمتتوانید های بارداری یا زایمان میلی، سن، جنسیت، نوع بیمه و گزینهنام، نام خانوادگی، کد خانوار، شماره م

د نظر ی سنی مبازه را در گیرندگانتوان خدمتتعیین فیلتر سن، میخاص را در فهرست جستجو کنید. در صورت  یگیرنده

تواند بر حسب ساختار شبکه، خدمت گیرندگان را تحت پوشش تنها مدیر سیستم میانتخاب نمود. الزم به ذکر است که 

 مراکز و پایگاههای مختلف قرار دهد. 

 

 

خاب و تانی بارداری، و سقط را انتخاب کرد. اگر گزینه در قسمت وضعیت می توان هر کدام از گزینه های بارداری، زایمان

های بارداری نیز وجوی هفتهتوان از جستچنین میدهد همرا نمایش میباردار  گیرندگانخدمتتمامی  ،جو شودوجست

 استفاده کرد. 
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توانید مشاهده کنید که محل خدمت شما در کجای ساختار شبکه قرار دارد. برای آنکه این در قسمت مشخصات شبکه می

 کلیک کنید.  "انتخاب شبکه"ساختار را به طور کامل مشاهده کنید در کادر توسی رنگ 

 

 

 جهت اطالعات بیشتر درباره ساختار شبکه، کادر الف را مطالعه فرمایید.
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 ساختار شبکه خدمت-کادر الف

سطح از خدمات در  4ساختار شبکه خدمت در سامانه سیب بر اساس نظام شبکه خدمت در وزارت بهداشت طراحی شده است. این نظام شامل 

 است که شامل: روستاها و شهرها

 پایگاه سالمت .1

a) پایگاه سالمت شهری 

b) پایگاه سالمت روستایی یا خانه بهداشت روستایی 

تواند فاقد پزشک باشد. پایگاه سالمت در روستاها توسط بهورز و در شهرها توسط مراقب پایگاه سالمت به عنوان پایین ترین سطح خدمات رسانی می

ورت تمایل صتوانند به صورت قراردادی و خصوصی باشند. پزشکان در شود. این مراکز میسالمت یا کارشناس پروانه دار مانند پرستار یا ماما اداره می

امع ج توانند اداره یک پایگاه سالمت را بر عهده گیرند. پایگاه سالمت در صورت نیاز به ارجاع، بیمار را به یک سطح باالتر از خود یعنی مرکزمی

 دهد. سالمت ارجاع می

 مرکز جامع سالمت .2

a) مرکز جامع سالمت شهری 

b) مرکز جامع سالمت روستایی 

c) در برخی مناطق مرزی بین شهر و روستا( روستایی -مرکز جامع سالمت شهری( 

شوند. این مراکز ممکن است دارای خدمات ضمیمه مانند داروخانه، این مراکز حتما دارای پزشک هستند. حتما دولتی بوده و توسط دانشگاهها اداره می

 آمبوالنس و حتی متخصص نیز باشند.

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان .3

 های بهداشت و درمان هستند وها هم عرض شبکههای تخصصی و بیمارستانکنند. کلینیکنت دانشگاهها خدمات رسانی میها زیر نظر معاواین شبکه

 مدیریت کلیه امور عملیاتی مراکز جامع سالمت و پایگاههای سالمت را به عهده دارند.

 

 دانشگاهها .4

ال حاضر سامانه سیب در هر دانشگاه دارای یک سرور مجزاست که همه این های بهداشت و درمان به عهده دانشگاههاست. در حامور مدیریتی شبکه

قه شود. به این ترتیب اگر فردی از منطسرورها به مرکز داده وزارت بهداشت متصل هستند و از طریق این مرکز داده اطالعات بین دانشگاهها تبادل می

ری برود اطالعات بهداشتی وی در منطقه دیگر به سادگی قابل دسترس است. کلیه جغرافیایی خود به طور موقت یا دایم به منطقه جغرافیایی دیگ

واحد ثبت شده و این اطالعات در هر زمان و هر مکانی تنها توسط افراد دارای و اطالعات سالمت همه افراد به صورت ایمن در یک سیستم یکپارچه 

 مجوز قابل دسترس خواهد بود.
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  جستجوی خدمت گیرنده <ثبت نام و سرشماری 

 کلیک کنید. "گیرندهجستجوی خدمت" یبر روی گزینه "ثبت نام و سرشماری"در منوی اصلی 

 

 

 برای یافتن یک خدمت گیرنده باید شماره ملی آن را در کادر مربوطه وارد کنید.

 

 نوی ارائه خدمت م 
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  ویزیت <ارائه خدمت 

 کلیک کنید.در منوی ارائه خدمت بر روی گزینه ویزیت 

 

شده  انتخاب یگیرندهکه مربوط به ویزیت همان خدمتشود زیر باز می یای را انتخاب کرده باشید، صفحهگیرندهاگر از قبل خدمت

د تا کنندگان میگیری فهرست خدمتای انتخاب نکرده باشید، سامانه ابتدا شما را وارد صفحهگیرنده. )اگر هنوز هیچ خدمتاست

رای ب شوید(.انتخاب شده می یگیرندهویزیت خدمت یطور خودکار وارد صفحهگیرنده را انتخاب کنید و بعد به یک خدمتدر آنجا 

)شکایت، تشخیص، تجویز، سایر  ای که در سمت راست مشخص شده اندمرحله 4ثبت اطالعات در هر ویزیت، اطالعات مربوط به 

مربوط به اطالعات شکایت است )تصویر زیر(. با کلیک بر روی عالمت شود ایش داده میای که ابتدا نمخدمات( را وارد کنید. صفحه

کلیک کنید و از فهرستی که نمایش  CCبعالوه، اطالعات الزم را وارد کنید. برای ورود شکایت اصلی بر روی فلش موجود در کادر 

نید تا ثبت را کلیک ک ی. پس از تکمیل اطالعات مربوط به شکایت، دکمهشود، نام شکایت اصلی مورد نظر را کلیک کنیدداده می

 تشخیص شوید.ی مرحلهبعدی، یعنی  یوارد مرحله

 ات ثبت اطالع باشد وشکایت اصلی می ثبتی اجباری برای ویزیت، ه: تنها مرحلهنکت

 باشد.اختیاری میسایر مراحل ) از قبیل تشخیص، تجویز و سایر خدمات ( 
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ز به این صورت که بخشی اکند ، خود را ثبت میپزشک تشخیص دندان،قبلی  یجه به اطالعات ثبت شده در مرحلهدر اینجا با تو

ه برای رفتن ب و از لیستی که نشان داده میشود تشخیص مورد نظر را انتخاب کرده و کندمیرا وارد  آنتشخیص مد نظر یا کل 

  زند.ذخیره را می یبعدی یعنی تجویز، دکمه یحلهرم
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ه که از قبل در آماد شود. داروی مورد نظر و دوز آن از فهرستپزشک ثبت میدندانالزم برای بیمار توسط  یدر این مرحله دارو

ه قبال هایی کاز نسخه "انتخاب از روی نمونه" یتواند با استفاده از گزینهپزشک میدندانشوند. یافت و انتخاب می سامانه وجود دارد

ش رسد. اگر نیاز به بیگیرنده به ثبت میذخیره، این نسخه برای خدمت یتجویز کرده و آماده است استفاده کند. پس از زدن دکمه

پایین  ثبت شده درهای فهرست نسخه کلیک کند. "افزودن نسخه جدید" یتواند بر روی گزینهزشک میپدنداناز یک نسخه باشد، 

 قابل مشاهده خواهد بود. صفحه

 

 
ات خدماست صفحه کلیک کنید تا فهرست  سایرسایر خدمات در سمت ر یبر روی گزینهدر صورت نیاز به ثبت خدمات دیگر، 

 شود.نمایش داده شود. این فهرست در تصویر زیر مشاهده می
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زیت انجام شده را توانید نمای کلی از وینمایش میپیش یهکلیک بر روی دکمپس از ورود اطالعات الزم در مراحل مختلف با 

 تایید یهمین قسمت دکمهدرمالحظه فرمایید ، همچنین باید توجه داشته باشید که ویزیت در صورتی نهایی خواهد شد که 

 نهایی و پایان ویزیت را انتخاب کرده باشید.

 

 مشاهده خواهید نمود. "عملیات با موفقیت انجام شد."پیامی با عنوان پس از تایید نهایی و پایان ویزیت، 
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  نیازهای درمانی <ارائه خدمت 

 نیازهای درمانی کلیک کنید. یدر منوی ارائه خدمت بر روی گزینه

 

 

 

 یگیرندههمان خدمتشود که مربوط به نیازهای درمانی ی زیر باز میای را انتخاب کرده باشید، صفحهگیرندهاگر از قبل خدمت

دگان گیرنای را انتخاب نکرده باشید، سامانه ابتدا شما را وارد صفحه فهرست خدمتگیرندهانتخاب شده است. )اگر هنوز هیچ خدمت

 ی انتخابگیرندهی نیازهای درمانی خدمتگیرنده را انتخاب کنید و بعد به طور خودکار وارد صفحهکند تا در آنجا یک خدمتمی

 شوید(.می شده
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های درمانی هر دندان را نیاز ، انجام شده یا توجه به معاینه، دندانپزشک بهای درمانی قابل انتخاب می باشنددر این قسمت نیاز

 .کندروی ثبت اطالعات کلیک می بر وانتخاب 

 می توانید رادیوگرافی دهان و دندان را نیز به ترتیب زیر ببینید تا دندانپزشک بتواند آیتم مورد نظر را انتخاب کند: توجه:

o  رادیوگرافی دهان و دندان 

 

 

درمان ریشهنیاز به   

سیالنت تراپینیاز به   

 نیاز به جرمگیری    □ معاینه دهان و دندان         انجام  □    

    نیاز به فلورایدتراپی  □                              فاقد مشکل  □    

Caries Free  □                                    □  نیاز به رادیوگرافیOPG 

 نیاز به سایر رادیوگرافی های دهان و دندان)پری اپیکال، بایت وینگ و ..(  □ نیاز به اقدامات اورژانس دندانپزشکی   □   

 

OPG 

 پری اپیکال

 بایت وینگ

 سایر
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  دهان و دندان فهرست نیاز های درمانی <ارائه خدمت 

 

 

 باشد .می گیریگزارشقابل  ،قبل ثبت کردیم یکه در مرحله درمانی انجام شده فهرست نیازهای قسمتدر این 

 درمان دندانپزشکی < خدمت ارائه 
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  عمل کنید. 19همانند صفحه در اینجا هم برای رادیوگرافی می توانید  توجه:

 

 سپس و انتخاب جداگانههایی که در حال انجام هست دندان و نوع درمان انجام شده را به صورت در این صفحه با توجه به درمان

 .کنیممی کلیک اطالعات ثبت روی

 
 

  :نکات قابل توجه برای ثبت اطالعات در بخش درمان های دندانپزشکی

o  ثبت دندانی که کشیده می شود مجدد می توان روی آن دندان خدمات دیگر را نیز عالمت زد و ،این برنامهدر 

 کرد که نبایستی این طور باشد.

و به روشی  حذف شود

که در پایین صفحه آمده 

 .(2)بنداست عمل شود

 )پری اپیکال، بایت وینگ و ..(سایر رادیوگرافی های دهان و دندان   □موزش سالمت دهان و دندان ارائه شد.          آ  □ جرمگیری           □     

     انجام اقدامات اورژانس دندانپزشکی  □    OPGرادیوگرافی   □       فلورایدتراپی   □    

     

        

 

 حذف شود
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o الپوتومی پبا ترمیم آمالگام همراه با پالپوتومی، ترمیم آمالگام همراه با پالپ زنده، ترمیم کامپوزیت " چهار آیتم

 می تواند، "ترمیم کامپوزیت همراه با پالپ زنده و

و همزمان  حذف شود و به جایش به صورت ترکیبی

درمان های مذکور قابل انتخاب برای همان دندان 

برای مثال در زمانی که درمان  باشد و ثبت شود.

ریشه یا پالپوتومی و یا درمان پالپ زنده برای 

در همان جلسه ترمیم  دندانی انجام می شود، وقتی

دندان هم صورت می گیرد، بایستی امکان انتخاب 

همزمان هر دو خدمت برای یک دندان وجود داشته 

 باشد.

o  خارج کردن دندان یا همان کشیدن دندان چون از

نظر تعرفه ای در دندان های مختلف متفاوت است 

بایستی تفکیک مناسبی در این زمینه صورت 

 بگیرد:

  های قدامیکشیدن دندان 

 پره مولر و  کشیدن دندان های خلفی(

 مولر(

 کشیدن دندان عقل 

o :نشان داده شده است. "1 شکل"دندان های قدامی، خلفی و دندان عقل در  توجه 

o :نشان داده شده است. "1شکل "دندان های قدامی ، پره مولر و مولر در  توجه 

 

o د. لذا این موارد هم بایستی طوری نسطح بندی هستند که از نظر تعرفه با هم متفاوت می باش ترمیم ها دارای

 :ثبت کردبتوان انتخاب و دیده شود که به طور مجزا 

  ترمیم آمالگام          ترمیم کامپوزیت 

 

 
 

o دندان های مختلف تعرفه ها متفاوت می باشد. پس الزم است این مورد هم همانند  در درمان ریشه نیز در

 موارد باال به درستی انتخاب و ثبت گردد که به ترتیب زیر می باشد:

  یک کانالدرمان ریشه 

  دو کانالدرمان ریشه دندان 

  سه کانالدرمان ریشه دندان 

 

 

سطحی یک  

سطحی دو  

سطحی سه  

سطحی یک  

سطحی دو  

سطحی سه  

دندان های قدامی: از دندان 

یک سمت تا دندان  3شماره 

سمت دیگر  3شماره   

دندان های خلفی: از دندان شماره 

  8تا   4

 دندان عقل)8( 

 دندان های پره مولر 

 دندان های مولر 

1شکل   
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o   شود:در بخش دهان و دندان، موارد به شرح زیر تصحیح 

 
 
 
 
 
 

  مورد  یتمآزیر ببینید تا دندانپزشک بتواند  ترتیبالبته می توانید رادیوگرافی دهان و دندان را نیز به

 نظر را انتخاب کند:

o  رادیوگرافی دهان و دندان 

 

 

 

 

 

 

 فهرست درمان های انجام شده < خدمت ارائه 

 

 

  سایر رادیوگرافی های دهان و دندان   □ آموزش سالمت دهان و دندان ارائه شد.            □ جرمگیری           □     

     انجام اقدامات اورژانس دندانپزشکی  □     OPGرادیوگرافی   □                 فلورایدتراپی   □    

     

        

 

OPG 

 پری اپیکال

 بایت وینگ

 سایر
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 قابل نمایش هست.به همراه جزئیات درمان  های انجام شدهقسمت گزارش درمان در این

 وقایع ثبت 

تواند برحسب سن می "ارائه خدمت"های مربوط به منوی مانند گزینه "ثبت وقایع"های قابل دسترس در منوی گزینه

ساله باردار به این شکل  20انتخاب شده، متغیر باشد. برای مثال این گزینه ها برای یک زن  یگیرندهو جنسیت خدمت

.است  

 

 

.ها شامل موارد زیر استماهه، گزینه 5که برای یک کودک در صورتی  
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 گیرنده را ثبت کنید.توانید موارد الزم برای هر خدمتها میبا استفاده از این گزینه

 ها آزمایش 

 باشد.ها دارای دو گزینه برای انتخاب میآزمایشمنوی 

 

 ثبت نتایج آزمایش < هاآزمایش 

-تفهرست خدم یابتدا به صفحه سامانهگیرنده اگر از قبل انتخاب نشده باشد، گیرنده )خدمتبرای ثبت نتیجه آزمایش خدمت

ای ده از پنجرهاکلیک کنید. با استف "ثبت نتایج آزمایش" یرود تا ابتدا یکی از آنها را انتخاب کنید( بر روی گزینهگیرندگان می

 العات الزم را وارد کنید.شود اطکه باز می
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 گزارش آزمایش <هاآزمایش 

 کنید.انتخاب شده را مشاهده می یگیرندههای ثبت شده برای خدمتاز آزمایشدر اینجا فهرستی 

 

 هاگزارش 

اطالعات گوناگونی را از افراد تحت پوشش مربوط به  ،توان برحسب نیازها میتعبیه شده در منوی گزارشهای با استفاده از گزینه

 تها و استفاده از فیلترهای گوناگونی که در هر گزینه وجود دارد امکان ساخدست آوریم. با کلیک بر روی گزینهمرکز خود به 

 است.شدهکان پذیر ی و برحسب نیاز امانواع گزارش به شکل کامال سفارش

 

 مراقبت های انجام شدهگزارش  <گزارش مراقبت ها  < هاگزارش 

های انجام شده ابزاری قدرتمند برای کاربران است تا بتوانند با استفاده از فیلترهای تعبیه شده در این قسمت گزارش گزارش مراقبت

مشخص براساس کامل یا ناقص بودن مراقبت، جنسیت، عنوان مراقبت، سن هنگام  هایهای انجام شده در تاریخدقیق از فعالیت

 ها دسترسی داشته باشند. ارائه خدمت و... با ذکر جزئیات مراقبت
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ای ههای مختلف داشته باشد، گزارش تجمیع تمام مراقبتکه کاربر چند نقش در پایگاهتوجه به این نکته الزامی است در صورتی

 نماید.ها را مشاهده میر تمامی نقشصورت گرفته د

 

 

 

 
 

 های پزشکدارو <گزارش داروها  <ها گزارش 

تواند با انتخاب چنین میخدمت را ببینید. هم یه مرکز ارائههای تجویزی مربوط بتواند تمامی داروو دندانپزشک میدر این من

 مجموعه را مشاهده کند. های زیربهداشتها و خانههای تجویزی پایگاه، داروفیلتر شبکه
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 خالصه پرونده الکترونیکی <ها گزارش 

ست. در بخش ها و سوابق خانوادگی شخص نمایش داده شده اها داروها و حساسیتبق و بیماریسوا یدر این قسمت خالصه

گیرنده دندان انجام شده، برای خدمت و های دهاندرمانچنین فهرستی از ها و خدمات و همها تمامی تجویزها و مراقبتسابقه

 نمایش داده شده است. 

-همچنین در قسمت باالی این صفحه، فشارخون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک، درجه حرارت  و تعداد نبض فرد خدمت

 گیرنده قابل نمایش است.
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 گزارش افرادی که خدمتی دریافت نکرده اند <ها گزارش 

توان با گیری می باشد. همچنین میآنها انجام نشده است، قابل گزارشپوششی که خدمتی برای تحت در این قسمت افراد

ز بدست آورد. در فیلتر سمت چپ در تمامی مراک را اندرش افرادی که خدمتی دریافت نکردهگزا، ی مراکز ی همهانتخاب گزینه

 بدست آورد. اندآن خدمت بخصوص را انجام ندادهکه فهرست افرادی ، توان با انتخاب یک مراقبت یا خدمت می

 به این ترتیب که ابتدا ، فیلتر مورد نظر خود را انتخاب و بر روی جستجو کلیک کنید.
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 هاپیام 

ا رکه بیمار نیاز به ارجاع به مرکز یا فرد دیگری در صورتی شد ،دادهتوضیحمراقبت انجام نشده  <خدمت  یچنانکه در بخش ارائه

 شود.کار انجام میاین ،ارجاع یداشته باشد در انتهای مراقبت و با استفاده از دکمه

 یخود را با استفاده از گزینه یشده دریافتهای تواند ارجاعدهنده میشود و هر خدمتاین ارجاعات به افراد مورد نظر ارسال می

 شود.زیر باز می یپنجره ،هاپیام یگزینهها در نوار منوی اصلی مشاهده کند. با کلیک بر روی پیام
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 مراقب سالمت 

 هم میتوانیم نیازهای درمانی دهان و دندان را انتخاب و ثبت کنیم.)مطابق تصویر زیر( مراقب سالمتبا نقش 

 

 

 یگیرندهشود که مربوط به نیازهای درمانی همان خدمتزیر باز می یای را انتخاب کرده باشید، صفحهگیرندهاگر از قبل خدمت

-فهرست خدمت یانتخاب نکرده باشید، سامانه ابتدا شما را وارد صفحه را ایگیرنده)اگر هنوز هیچ خدمت .انتخاب شده است

-نیازهای درمانی خدمت یفحهگیرنده را انتخاب کنید و بعد به طور خودکار وارد صکند تا در آنجا یک خدمتگیرندگان می

 (.شویدانتخاب شده می یگیرنده

این کادر قرمز رنگ بایستی 

به مورد باالیی)نیازهای 

درمانی دهان و دندان( که 

کادر سبز رنگ گذاشته ام، 

منتقل شود چون در این 

بخش راجع به ثبت نیاز 

درمانی توسط مراقب 

 سالمت صحبت شده است. 
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 سالمت، لطفا موارد زیر اعمال شود:ندان توسط مراقب د در خصوص ثبت اطالعات دهان و

 با موارد ذیل آن بیاید اقدام انجام شدهرمجموعه آن بیاید و سپس و موارد زی دهان ودندان، اول عنوان ینیازهای درمانبعد از 

 :و تغییرات زیر نیز در آن اعمال شود

 دهان و دندان

   نیاز به جرمگیری   □     فاقد مشکل     □

□   Caries Free                                                            

     

 اقدام انجام شده

                                       وارنیش فلورایدتراپی نوبت اول      □    معاینه دهان و دندان  □  

       وارنیش فلورایدتراپی نوبت دوم    □     انجام اقدامات اولیه اورژانس دهان و دندان  □  

 

سیالنت تراپی 

  حذف شود

 اضافه شود.  "نیاز به "قبل از درمان تخصصی، عبارت 

 مورد زیر جایگزین شود:

 نیاز به اقدامات اورژانس دندانپزشکی   □
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 ست.گیری ا، امکان دسترسی به فهرست نیازهای درمانی دهان و دندان از منوی زیر قابل دسترسی و گزارشمراقب سالمتبا نقش 
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دریک جا ثبت گردد. ترجیح آن است که در تراپی وارنیش فلورایدخدمت تمهیداتی دیده شود که  بایستی توجه:

 قابلیت نوشتن تاریخ پیگیری بعدی، ثبت گردد.به همراه بتوان آن را به تفکیک نوبت و همان فرم دهان ودندان فرد 

ات فرم اطالع از طریقهم می تواند اطالعات ارائه خدمت وارنیش فلورایدتراپی، با توجه به وضعیت کنونی که 

بخش اقدام)فقط با عنوان وارنیش  از طریق دهان ودندان فرد)با عنوان وارنیش فلورایدتراپی نوبت اول و دوم( و هم

 دی(به همراه تاریخ پیگیری بع -که این نام هم بایستی تصحیح شود و به وارنیش فلورایدتراپی تغییر یابد-تراپی 

ن جهت گرفت نحوی که به خصوص به - ای از دست رفتن ثبت این اطالعاتاحتمال باالیی بر بنابراین ،صورت گیرد

  .وجود دارد -)به تفکیک نوبت اول و دوم(مد نظر ما می باشد گزارش آماری آن

 تراپی را از طریق منوی اقدام دارد.) مطابق تصویر زیر(سالمت امکان ثبت وارنیش نقش مراقب
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به تاریخ  تواند در محل مربوطباشد، مراقب سالمت مینیاز به ثبت تاریخ پیگیری بعدی داشتهتراپی درصورتیکه ثبت اقدام وارنیش

 پیگیری بعدی، تاریخ مورد نظر را وارد کرده و ثبت کند .

 

 

 

 

ی دارو و اقالم بهداشتی ، از کادر مربوط به ی خدمت، ارائهتوان از منوی ارائهبرای ثبت مسواک انگشتی با نقش مراقب سالمت، می

که پس از انتخاب آن، شکل  کرده انتخاباز لیست موجود  ، آن را "مسواک انگشتی" یتایپ واژهانتخاب دارو و اقالم بهداشتی، با 

  .گرددباید توسط مراقب سالمت وارد  نیز و مقدار کل ارائه شدهدارو نمایش داده خواهد شد 
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تواند این کار را که با انتخاب دکمه حذف انجام صورتیکه مراقب سالمت بخواهد مسواک انگشتی ثبت شده را حذف کند، میدر 

 دهد.
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 .های سنی متفاوت وجود داردبه ازای گروه های مربوط به دهان و دندان برای نقش مراقب سالمتهمچنین امکان انجام مراقبت

 

ارزیابی وضعیت کودک از نظر وضعیت دهان و دندان  "، مراقبت  )بایستی تصحیح شود(ماه12ماه تا 6گروه سنی مثال برای 

 توان طبق روال زیر انجام داد.را می "ویزیت اولین رویش دندان-)غیر پزشک( 

 

http://79.175.166.154/FamilyCare/HealthIndex/7986?childType=21
http://79.175.166.154/FamilyCare/HealthIndex/7986?childType=21
http://79.175.166.154/FamilyCare/HealthIndex/7986?childType=21
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-ای همچون تصویر زیر نمایش داده خواهد شد که مراقب سالمت می، صفحه "جدول راهنما"تصویر باال، با کلیک بر روی مطابق 

 تواند از آن استفاده نماید.

 توجه: 

له ماست)از ج (سال 2از  سال و کمتر 2)دهان و دندان  وضعیت کودک از نظر ارزیابیتصویر باال مربوط به  .1

 ماهگی( 12ویزیت 

سوال ابتدایی بایستی به انتهای سواالت برده شوند و عبارات زیر در جلوی سوال اول داخل پرانتز آورده دو  .2

 شوند:

  ماهگی برای کودک بایستی به والدین تحویل 18ماهگی و 12ماهگی، 6مسواک انگشتی در سه نوبت

 شود.

 نقاط سفید گچی در باالی  پوسیدگی زودرس دوران کودکی قرار گیرد. .3

 و تمیز کردن دندان های کودک توسط والدین، مورد زیر گنجانده شود:به صورت بین سابقه ضربه  .4

 غذایی های وعده فواصل در...(  و نوشابه صنعتی، میوه آب)شیرین های وعده میان یا قندها زا 

 .شود می استفاده
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 به معنی ارجاع غیر فوری وی به دندانپزشک است.کنید که را مشاهده می "ارجاع بیمار"ی زرد رنگ در تصویر باال  دکمه
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-از خدمتبنا بر نیکند که به صورت پیشنهادی اعالم می سیستم ، تاریخی است که "تاریخ پیگیری بعدی"الزم به ذکر است که 

 وان آن را تغییر داده یا حذف کرد.تگیرنده ، می

 

 

توان طبق روال را می "ارزیابی از نظر دهان و دندان )غیرپزشک(" مراقبت،  )بایستی تصحیح شود(سال 4تا  2گروه سنی برای 

 زیر انجام داد.
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 توجه:  

که البته این فرم تغییر  است سال( 2)باالی دهان و دندان  وضعیت کودک از نظر ارزیابیباال مربوط به  تصویر .1

 کرده است.

سال و کمتر  2کودکان فرم ارزیابی وضعیت دهان و دندان مشابه بایستی فرم مراقبت ها، موارد ذکر شده در  .2

 :با این تفاوت که باشدسال  2از 

 د.ندو سوال مربوط به مسواک انگشتی)تحویل آن و آموزش مربوطه( حذف می شو 

 :سه سوال انتهایی نیز حذف می شوند 

o .مادر حین باردری تحت مراقبت دندانپزشکی بوده است 

o ؟و برادر کودک پوسیدگی دندانی دارد آیا پدر و مادر و یا خواهر 

o آیا کودک با شیشه شیر به مدت طوالنی یا در طول شب، شیر می خورد؟ 

 د:نرد زیر اضافه می شوامو 

o آیا کودک از خمیردن دندان فلورایددار و یا فلورایدهای مکمل استفاده می کند؟ 

o  برای کودک خدمت ماه  6سالگی هر  3آیا وارنیش فلوراید برای کودک انجام شده است؟)از

 (وارنیش فلوراید بایستی ارائه شود.

o  سالگی به بعد( عادات غلط دهانی)مثل مکیدن انگشت شست، استفاده  4آیا کودک شما)از

 از پستانک و ...(دارد؟
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o  درضمن در این گروه سنی بهورز و یا مراقب سالمت بایستی بتواند نیاز درمانی کودک را نیز

ثبت کند. بنابراین در اینجا بایستی قبل از این که ارائه دهنده خدمت بتواند دکمه ثبت را 

بخش نیاز درمانی را تکمیل نماید و سپس حتماً فشار دهد، الزامی وجود داشته باشد که 

ثبت دسترسی پیدا کند وگرنه اطالعات این بخش که مهم هم می باشد،  دکمهبه قادر باشد 

 از دست می رود.

  سال نیز در  2سال و کمتر از  2ارائه شده در فرم ارزیابی وضعیت دهان و دندان کودکان  4و  3بند

 :اینجا اعمال شود

o .نقاط سفید گچی در باالی  پوسیدگی زودرس دوران کودکی قرار گیرد 

o  سابقه ضربه و تمیز کردن دندان های کودک توسط والدین، مورد زیر گنجانده شود:بین 

  از قندها یا میان وعده های شیرین)آب میوه صنعتی، نوشابه و ...( در فواصل وعده

 .های غذایی استفاده می شود
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 کنید که به معنی ارجاع غیر فوری وی به دندانپزشک است.را مشاهده می "ارجاع بیمار"ی زرد رنگ در تصویر باال  دکمه

 

که به رنگ آبی قابل مشاهده  "های بهداشت دهان و دندانتوصیه"مطابق تصویر باال، در قسمت اقدامات، در صورت کلیک بر روی 

 ای مطابق تصویر زیر قابل مشاهده خواهد بود.است ، صفحه

 

جمله گویایی نمی باشد و الزام را نیز 

برای تکمیل بخش نیاز درمانی ایجاد 

کند و این الزام می بایست قبل نمی 

 از ورود به این بخش باشد.
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توان به صورت را می "سال( )غیرپزشک(  14تا  5مراقبت از نظر وضعیت دهان و دندان نوجوان )"سال ،  14تا  5برای گروه سنی 

 .های انجام شده ، قابل رویت خواهد بودالزم به ذکراست که پس از انجام این مراقبت، در فهرست مراقبت زیر انجام داد.
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 توجه:  

سالمت دهان و دندان آنها مراقبت برای دانش آموزان ابتدایی)پایه اول تا ششم( دو تا عملکرد برای  .1

ارائه وجود دارد یکی مراقبتی که در محل ارائه دهنده خدمت به دانش آموز داده می شود و دیگری 

می باشد که شامل معاینه دهان و دندان و ثبت  مدارسداخل ت سطح یک سالمت دهان و دندان در اخدم

 می باشد. ماه( 6دو نوبت به فاصله  )دراطالعات نیاز درمانی و همچنین خدمت وارنیش فلورایدتراپی

 

سالگی، حتماً الزام گذاشته شود که پس از تکمیل فرم مراقبت و  5تا  3ضمناً در اینجا بایستی همانند  .2

 رای دانش آموز تکمیل گردد.قبل از زدن دکمه ثبت، حتماً فهرست نیاز درمانی ب
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دهد، توضیحی اقداماتی که سامانه به مراقب سالمت نشان می کنید، در برخی ازهمانطور که در تصویر باال مشاهده می

در تواند با انتخاب راهنما، از آن استفاده نماید.) وجود دارد که مراقب سالمت می "راهنما"به رنگ آبی ، تحت عنوان 

 (.شودتصویر زیر بخشی از راهنمای انتخاب شده ، نمایش داده می
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الزم به  توان طبق روال زیر انجام داد.را می  "سال()غیرپزشک( 18تا  15دهان و دندان)"مراقبت سال،  18تا  15گروه سنی برای 

 های انجام شده ، قابل رویت خواهد بود.ذکراست که پس از انجام این مراقبت، در فهرست مراقبت
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. توان مطابق تصاویر زیر انجام داد. را می "سال( 29تا  18از نظر وضعیت دهان و دندان)"سال مراقبت  29تا  18برای گروه سنی 

 های انجام شده ، قابل رویت خواهدبود.الزم به ذکراست که پس از انجام این مراقبت، در فهرست مراقبت
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برنامه دهان و دندان ادغام یافته در مراقبت های کودک سالم برای گروه غیر پزشک است و برای توجه: 

 حذف شود. 54و  53برنامه ای نداریم. پس صفحه  پزشک

 

 پزشک 
 طبق روال زیر قابل انجام خواهد بود. "ارزیابی کودک از نظر دهان و دندان "سال مراقبت  4تا  2برای گروه سنی 
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  مدیر سیستم 

 

  آمار فعالیت های دهان و دندان <خدمات 

. در این قسمت که آمار گیری کردگزارشرا های دهان و دندان فعالیتآمار ر سیستم می توان از منوی خدمات ، با نقش مدی

ای هتوان با استفاده از فیلتر سن خدمت گیرنده، گزارش فعالیتدهد میرا نشان می و مراقب سالمت های دندانپزشکیفعالیت

 خاص را بدست آورد.  یگیرندهارائه شده به یک خدمت دهان و دندان

 

 
 

 توجه:

 نشانده تعداد چه چیزی است؟ مورد 233عدد  .1

 در بخش گزارش گیری آمار فعالیت های دهان و دندان، بایستی توضیحات کامل تری داده شود. .2

در ضمن در فیلترهایی که برای گزارش گیری گذاشته شده است مثل سن و بازه زمانی، نیاز هست تا بتوان به عنوان  .3

و شیرده دسترسی داشته باشیم زیرا این گروه نیز جزء گروه های هدف یکی از فیلترها به گروه مادران باردار 

 دندان می باشد.  برنامه های سالمت دهان و
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 گزارش داشت بایستی در بازه زمانی های مورد نظر بایستی از آنها بتوانکه  کلیه خدمات سالمت دهان و دندان  .4

 زیر باشد: گروه 4 به تفکیک هم به صورت کل خدمت مورد نظر و هم

 سایرینو  مادران باردار و شیرده گروه، سال 14تا  6 کودکان، سال 6زیر  کودکان 

 خدماتی که بایستی از آن ها گزارش آماری داشته باشیم، به شرح زیر است:حداقل  .5

  معاینات دهان و دندان 

 آمالگام و کامپوزیت به تفکیکو )آمالگام + کامپوزیت(  ترمیم ها 

  فیشورسیلنت 

 کشیدن دندان 

 جرمگیری 

 رادیوگرافی 

 درمان ریشه 

 تعداد افراد مراقبت شده 

 تعداد افراد ارجاع شده از سطح یک به دو 

 را دریافت کرده اند تعداد افراد ارجاع شده به سطح دو که خدمت سالمت دهان و دندان 

 

 

   

 

 

 


