
 بھداشتی درمانی در مراكزو دندان دھان بھداشت خدمات دفتر روزانه تكميل دستورالعمل

. گردد يا بھداشتكار تكميل توسط دندانپزشك ھر خدمت بعد از ارائه، ب�فاصله روزه دفتر بايد ھمهاين.١

رو شھري( درماني مركز بھداشتي، نوع دانشگاه بر نام ع�وه.٢ و سال، نام) ستايييا . شود نوشتههمربوط در قسمت مركز

و تـا پايـان شـروع١ از شماره ھر ماه در ابتداي. است شده نظر گرفتهدر كننده مراجعهيك اط�عات ثبت براي ھر رديف.٣  بـه مـاه كنيـد

و ماه خط قرمز مشخص را با كشيدن ھر ماه فعاليت پايان. دھيد ادامه شماره ترتيب . نماييد شروع١ با شماره جديد را دوباره كنيد

يك تاريخ.٤ آنكه بيماراني تمام بار براي فقط . گردد اند ثبت گرفته روز خدمت در

.بنويسيد مربوطه بيمار را در قسمت خانوادگيو نام نام.٥

»نپ« مربوط حروف در ستون خانوار ندارد پرونده كننده مراجعهكه در صورتي.ر نماييدذك مربوطه خانوار را در قسمت پرونده شماره.٦

. را بنويسيد»ندارد پرونده« معني را به

بهسن.٧ به تعلق سپس نوشته سال فرد را يا سال١٣-باردار زنان- سال١٢تا٦- سال٦زير« از گروھھا يكي فرد را» سـايرو باYتر

. كنيد مربوط مشخص در ستون)�( ع�مت با گذاردن

،، تـرميم دنـدان مـورد كشـيدندر، ولـي مربوط مشخص در ستون)�( ع�مت را با گذاردنو فلورايدتراپي گيري، جرم موارد معاينه.٨

محل شماره است Yزمو فيشورسي�نت، پالپوتومي راديوگرافي  داده زير نشـانو ع�يم مزبور با شكل مورد نظر در ستون دندانو

 شود

و براي استفادهيا از ع�متھای دندانيك نمودنصمشخ براي .شود استفاده+ از ع�مت چند دندان دادن نشان شود

، توجه داشته• ؛ یعنی اگر دندان با کامپوزیت ترميم شـده اسـت ، نوع آن نيز باید مشخص شود باشيد که در صورت ترميم دندان

، نوشته می شودشمار و محل دندان در ستون کامپوزیت .ه

. گيرد انجام بيماران تمام براي بايد حتماً چھرهبه چھره آموزش خدمت ھر نوع با ارائه.٩

سلماً با ھر نوع خدمت، معاینه انجام می شود ولـی فقـط وقتـی کـه ھـيچ خـدمت دیگـری انجـام نشـده باشـد، قسـمت معاینـهم.١٠

ومي محسـوب، مـورد معاينـه اسـت تجـويز شـدهو فقـط دارو بـرايش شـده معاينهكه بيماريمث�ً. می خورد ع�مت ضربدر گـردد

. خوردمي)�( ع�مت مربوط ستون

ج شده ارائه خدمات ھر صفحه در پايان.١١ و در پايينعمرا  صـفحهعجمـ قسـمت ايـن باشـيد كـه داشـته توجه. بنويسيد صفحه بزنيد

و مي يكمي مورد محسوبيك عنوانبه ھر دندان براي ھر خدمت. روز جمعنه باشد و اگر در دو يـك روز بـراي شود  پـر دنـدان فـرد

. شودمي محسوب شده ترميم دندان٢ صفحه پايين شود در جمع

كل.١٢ . شود نوشتهد نظر به تفکيک گروه مورهمربوط در قسمت نيز مراجعين تعداد

 دايمي دندانھاي شيري دندانھاي
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