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 بسمه تعالی

 

 

 دورافتاده/در مناطق محرومجهت ارایه خدمت دندانپزشکی سیار  های دستورالعمل استفاده از کلینیک

 

 

 :مقدمه

ارعقشا   ای در  کننشد  هر کشور، نقش  عییشی    ها در  خدمات دولتمهم  ارکانبه عنوان یکی از  نظام سالمت

مشوررعری  عوامش    یکشی از   کارآمد و امکانات به عسهیالت اقشار گوناگون دسترسی و جامیه دارد سطح زندگی افراد

در  یو درمشان  یبهداششت  و امکانشات  از طرفی عوزیع نامتیادل عجهیزات. رود حفظ و ارعقا  سالمت جامیه به شمار می

 عمرکز بشه  خدمات عخصصی وعدم ارائه  همچون پراکندگی جمییت،مناطق مختلف کشور و همچنی  وجود عواملی 

یکشی از خشدمات    .طلبشد  را در ایش  خصشوم مشی   عری  اساسیضرورت اقدامات  ،در مناطق محروم ارائه خدمات اولیه

خدمات دندان پزشکی  ،کمتری یافته استای عوسیه  حاشیه مناطق محروم و در دلی  عدم عوجه کافیدرمانی که به 

طشر  عحشول    هر چه بهتشر رای در راستای اجو  پاسخ به نیاز انباشته مردم به خدمات دندانپزشکیر لذا بمنظو. است

دندانپزششکی در  هشای   کلینیکموبای  عوزیع  اقدام به عهیه و آموزش پزشکی درمان و وزارت بهداشت ،سالمت دهان

عشوان نیروهشای   هشای موجشود و    ظرفیشت با استفاد  از  ها دانشگا عا  است  شکی کشور نمودپزهای علوم  بی  دانشگا 

در نسبت به ارائه خدمات رایگان به جامیه هدف عحت پوش  حشوز  فیالیشت خشود    دندانپزشک، جهادی  داوطلب و

رت بر حس  انجام ایش   نظا و نامه بمنظور روش  کردن روش اجرا  ای  آیی  .بپردازدمناطق محروم و کمتربرخوردار 

 .گردد ابالغ می طر 

 

 اهداف  - ۱ماده 

 با عوجه ویژ  به مناطق محروم دهان و دندان در کشور ها و سیمای سالمت شاخص ارعقا کمک به  -

 سالمت دهان پذیر و محرومی  به خدمات  افزای  دسترسی اقشار آسیب -

 دندانپزشکی داوطلبانه درحوز  جهادی وکار ارعقا  فرهنگ  -

 جلب حمایت خیری  در حوز  سالمت دهان  -

 

 ساختار و وظایف  - ۲ماده 

 ی بشه ششر  لیش  در سشطح وزارت و    یسشتادها ایش  دسشتورالیم ،    ۱در مشاد   بیشان ششد    برای پیشبرد اهداف 

 .گردد های علوم پزشکی عشکی  می دانشگا 

  دندانپزشکی خدماتدر نظام ارایه های داوطلبانه  حرکتهدایت ستاد مرکزی  .۱

 های علوم پزشکی دانشگا  متناظر درستاد  .2

 



س  پیش نوی

 

 3 از 2 صفحه

 

 

 های داوطلبانه خدمات دندانپزشکی ستاد مرکزی حرکت -1-2

 : این ستاد متشکل از

 میاون اجتماعی وزارت بهداشت به عنوان رئیس ستاد  -

 به عنوان دبیر ستاد دهان دبیر شورای سالمت  -

 مسئول دبیرخانه ستاد به عنوانمدیر ک  امور خیری  و موسسات خیریه سالمت  -

 ایشان اریتاالخ یا نمایند  عامبهداشت میاون  -

 ایشان اریتاالخ یا نمایند  عاممیاون درمان  -

 ایشان اریتاالخ یا نمایند  عامسازمان غذا و دارو  رییس -

 ایشان اریتاالخ یا نمایند  عامون دانشجویی فرهنگی میا -

 ایشان اریتاالخ یا نمایند  عامسیه مدیریت و منابع میاون عو -

 ایشان اریتاالخ یا نمایند  عامرئیس سازمان نظام پزشکی کشور  -

 با انتخاب میاون اجتماعیخیریه  یکی از موسساتمدیر عام   -

 های داوطلبانه خدمات دندانپزشکی ستاد مرکزی حرکتوظایف  - 1-1-2

هشای جهشادی در    برای ارعقا  فیالیتریزی کالن  عصویب سیاستها، عییی  راهبردها، عییی  نقشه را  و برنامه -

 حوز  سالمت دهان و دندان

 عصویب استانداردهای ارائه خدمتعییی  بسته خدمات قاب  ارایه و  -

روز در سشال هشر    222و کشارکرد  ها  های دانشگا  پای  مستمر، مستندسازی و نظارت عالی بر نحو  فیالیت -

 یونیت

 اعتبارات نشاندار برای ای  طر  تصام بودجه واخ منابع مالی پایدار و عامی  پیگیری بمنظور -

 عشایر به ویژ  بیمه روستائیان و های درمانی بیمه پیگیری بمنظور عقد قرارداد با -

 طر  جهت پیشبردمذاکر  و ارعباط با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی لیربط  -

 علوم پزشکیی ها اقدامات انجام شد  در دانشگا  دریافت گزارش عملکرد فصلی -

 

 های علوم پزشکی های داوطلبانه خدمات دندانپزشکی دانشگاه ستاد حرکت -2-2
 

شام   1۱/4/۱137د مورخ /777/7۱7موضوع ابالغیه )دانشگا   دهان طر  عحول سالمتهمان ستاد ای  ستاد 

دانشکد ، میاون بهداشتی، میاون درمان، رییس دانشکد  دندانپزشکی، کارششنا  مسشئول بهداششت    /رییس دانشگا 

 هشای  حرکشت است که در هنگشام طشر  موضشوعات مربشوط بشه      ( دندانپزشکی/دهان و کارشنا  مسئول امور درمان

و نیز  ستادای  دبیر ینوان جتماعی دانشگا  بام مشارکتهای اقائم مق /میاون اجتماعی ،دندانپزشکی خدمات داوطلبانه

 .دنشو در سطح دانشگا  به جمع اضافه می انیک نفر از خیری  شاخص و یا مسئول گرو  داوطلب
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 های علوم پزشکی های داوطلبانه خدمات دندانپزشکی دانشگاه ستاد حرکتوظایف -1-2-2

 ارائه خدمات دندانپزشکی به مناطق محروم کیفینمودن بستر جهت عوسیه کمی وریزی و فراهم  برنامه -

هشای مشالی    اسشتفاد  از ظرفیشت   مح  اعتبارات دانشگا  و ریزی به منظور عامی  اعتبار اجرای طر  از رنامهب -

 خیری 

ریزی به منظور عامی  نیروی انسانی مجری ای  طر  از طریق جذب نیروهای داوطلب از میان اساعید  برنامه -

سشایر  همچنی  استفاد  از  دانشجویانی که صالحیت ارائه خدمت دارند و و ، دستیاراندانشگا ، دندانپزشکان

 روز در سال 222ها حداق   برداری از کلینیک برای بهر  دانشگا های موجود در  ظرفیت

و  هشا   گایشدالی و انطباق آنها بشا   رعایت استانداردهای درمانیمدیریت  کیفیت خدمات وکمیت و ظارت بر ن -

 وزارت بهداشت های مصوب م دستورالی

ای به نحشوی کشه    حاشیه های سیار در مناطق محروم و فصلی جهت استقرار کلینیکریزی  برنامهبینی  پی  -

برآورد نیازهشای ضشروری جهشت     شناسایی بیماران صورت گرفته باشد و قب  از استقرار آنها کار غربالگری و

ششود کشه حشداکتر عیشداد بیمشاران در زمشان اسشتقرار        ای عمش    به گونهو ارائه خدمت صورت پذیرفته باشد 

 .خدمات با کیفیت دریافت نماید ،کلینیک

ارایشه  بینی شد  به نحوی کشه   ت پی امواد مصرفی براسا  نوع خدم اقدامات الزم جهت عامی  عجهیزات و -

 .خدمت به علت نبود مواد و وسای  از دانشگا  و یا جذب مشارکت خیری  میط  نماند

 .های سیار دندانپزشکی جهادی متقاضی استفاد  از کلینیکر همکاری با سایر گروههای داوطلب ایجاد بست -

موظف است حداق  هر  های علوم پزشکی دندان پزشکی دانشگا  های داوطلبانه خدمات دهان و ستاد حرکت -

مرکزی مسشتقر در  فص  گزارش اقدامات صورت پذیرفته را به دبیرخانه  هر ما  یک جلسه برگزار نماید و 1

 .میاونت اجتماعی وزارت بهداشت ارسال نماید
 

 های داوطلبانه خدمات دندانپزشکی دبیرخانه ستاد مرکزی حرکت -3-2

 های سیار دندانپزشکی های داوطلب و جهادی متقاضی استفاد  از کلینیک ایجاد بستر همکاری با سایر گرو  -

 ها و ارائه به ستاد مرکزی جهت عصویب  عهیه و عنظیم دستورالیم  -

 پیگیری مصوبات ابالغی ستاد  -

 های ارائه شد  در سطح کشور مستندسازی فیالیت -

 عهیه و عنظیم شر  وظایف ساختار دبیرخانه ستاد و ارائه به ستاد جهت عصویب  -

 جلسات رسانی به اعضا جهت شرکت در اطالع -

 جلسات و ارسال آنها برای اعضای ستاد  عهیه صورت -

 

 .رسید ، درمان و آموزش پرشکیو به عایید وزیر بهداشتعنظیم  ۱7/۱/۱137 در عاریخ ،دو ماد  در ای  دستورالی 


