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 .…………جمعيت زنان باردار ………سال   6-12جمعيت كودكان .  ……سال  6جمعيت كودكان زير   ………جمعيت تحت پوشش  

 : .....................تعداد پايگاه بهداشتي : ................... ت تعداد خانه هاي بهداش
 موردی ندارد امتياز امتياز مورد انتظار عنوان رديف

 وضعيت كلي واحد بهداشت دهان و دندان
   ۱ .فضاي واحد مناسب است  ۱

   ۱ كف و ديوارهاي اتاق سالم و قابل شستشو است ۲

 و دندان تجهيزات واحد بهداشت دهان
   ۲ يونيت دندانپزشكي و ساير تجهيزات دندانپزشكي  براي ارائه خدمات سالم است ۳

   ۱ توربين و انگل به اندازه كافي براي مراجعين وجود دارد ٤

   ۲ مواد دندانپزشكي موردنياز دندانپزشك طبق درخواست در اختيار او قرار مي گيرد  ٥

   ۳ دانپزشكي به صورت مطلوب مي باشدچيدمان وسايل و ابزار هاي دن ٦

   ٥/۲ . اعالم و پيگيري مي شود بموقع  واحد  دندانپزشكيتجهيزات  تعميرات  ۷

   ۲  سيستم گرمايشي و سرمايشي واحد سالم است ۸

 كنترل عفونت و رعايت اصول استريليزاسيون
   ۲ .نظافت كلي واحد مطلوب است  ۹

   ۲ .به اندازه كافي موجود مي باشد  وسايل و مواد يكبار مصرف ۱۰

   ۱ . دفع سر سوزن و خرده آمالگام به نحوه صحيح انجام مي شود  ۱۱

   ۳ .ضدعفوني و اتوكالو مناسب و سالم  در واحد وجود دارد مواد  ۱۲

   ۳ . خدمه واحد نظافت كلي و استريليزاسيون تجهيزات را صحيح انجام مي دهد  ۱۳

   ٥/۱ .ر كنترل عفونت و رعايت اصول استريليزاسيون  نظارت  و حفاظت شخصي را رعايت مي كند دندانپزشك ب ۱٤

 ارائه خدمات بهداشت  دهان و دندان
   ۱ .دندانپزشك با اولويت  گروه هاي هدف  به مراجعين ارائه خدمات پيشگيري مي دهد  ۱٥

   ۱ . اري دندانپزشك متناسب است آمار ارائه خدمات دهان و دندان با تعداد روز فعال ك ۱٦

   ۲ سال صورت مي گيرد   6ارائه خدمات دهان و دندان به كودكان زير  ۱۷

   ۲ سال صورت مي گيرد  12تا  6ارائه خدمات دهان و دندان به كودكان  ۱۸

   ٥/۱ ارائه خدمات دهان و دندان به خانم هاي باردارصورت  مي گيرد  ۱۹

   ٥/۱ . هاي گروهي و فردي  را به گروه هاي هدف مي دهد  دندانپزشك آموزش ۲۰

   ۱ .  ارجاع  گروه هاي هدف به  واحد بهداشت دهان و دندان به نحوه مناسب انجام مي شود  ۲۱

   ۲ بر روي برد واحد بهداشت دهان و دندان اطالعات مورد نياز نصب گرديده است  ۲۲

   ٥/۱ .تكميل مي گردد دفتر ثبت خدمات روزانه به درستي   ۲۳

   ٥/۱ .  دندانپزشك هماهنگي هاي مورد نياز را انجام مي دهد  ۲٤

   ۱ .سر پرست مركز بهداشتي درماني پيگيري هاي الزم را انجام مي دهد  ۲٥

   ٥/۱ بايگاني درخواست ها ،  مستند سازي آمار و گزارشات انجام مي شود  ۲٦

   ٥/۱ ندي وجود دارد رضايتمعملكرد دندانپزشك از  ۲۷

   ۴۶ جمع
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 واحد بهداشت دهان ودندان عملكرد  نظارت برچك ليست 
 

 پاسخنامه  عنوان  رديف 
 وضعيت كلي واحد بهداشت دهان و دندان 
 
 
 
 .فضاي واحد مناسب است  ۱

 نحوي به بايست مي آن نصب محل و باشد مي)25/0(هريونيت  متر براي 12اتاق براي  الزم فضاي حداقل-
 به حداقل اطراف محيط آلودگي از جلوگيري منظور به زوماتمل ساير و ها كابينت گيري قرار از پس كه باشد

 25/0. باشد داشته وجود باز فضاي يونيت اطراف در متر يك شعاع
 25/0. كمپرسور يونيت در محل خارج از محل اصلي واحد جهت جلوگيري از آلودگي صوتي باشد -
 25/0. محل شستشوي دست دندانپزشك با محل شستشوي وسايل جدا باشد -

 ) 5/0.(و ترك خوردگي و ريختگي نداشته باشد )  5/0( كف و ديوارهاي اتاق از سنگ يا سراميك باشد . كف و ديوارهاي اتاق سالم و قابل شستشو است   ۲
 تجهيزات واحد بهداشت دهان و دندان 
يونيت دندانپزشكي و ساير تجهيزات دندانپزشكي  براي ارائه  ۳

 خدمات سالم است 
و دستگاه )   25/0( ، اليت كيور)  25/0(و انگل  )  25/0( ، توربين )  25/0(، پوار آب و هوا )   75/0( انپزشكييونيت دند

 .سالم است  )  25/0( جرمگيري  
 . جهت ارائه خدمات باشد )   5/0(  و دو عدد انگل )  5/0( عدد توربين   4به ازاي هر دندانپزشك و يونيت  توربين و انگل به اندازه كافي براي مراجعين وجود دارد  ٤
٥ 

مواد دندانپزشكي موردنياز دندانپزشك طبق درخواست در 
 .  اختيار او قرار مي گيرد 

) سه ماهه يا شش ماهه ( مواد دندانپزشكي بر اساس در خواست دندانپزشك مركز بهداشتي درماني در زمان بندي مشخص 
 )  5/1( . خواست ها به اندازه در اختيار واحد قرار مي گيرد در% 80و بيشتر از  )  5/0( ارسال مي شود

 
٦  

 چيدمان وسايل و ابزار هاي دندانپزشكي به صورت مطلوب مي باشد
داخل كشوهاي در  ) 1( در داخل ديش يا شان استريل )  5/0( وسايل و ابزارهاي دندانپزشكي  ارائه خدمات به صورت مرتب 

و مواد تاريخ مصرف )  5/0( مواد مصرفي دندانپزشكي  به صورت مرتب  در داخل كمد يا كابينت قرار دارد .  ده شده اند چي)  5/0( كابينت هاي تميز 
 )  5/0. ( گذشته در واحد وجود ندارد 

 
۷  

 .تعميرات دندانپزشكي واحد  بموقع انجام مي شود 
 

 5الي  3و بازديد توسط تكنسين يا تحويل وسيله به تكنسين در طي )  5/0( دهد  دندانپزشك در همان روز خرابي وسيله به كارشناس مسئول اطالع مي
 )  1. ( روز  انجام مي شود  15الي   10و تعمير تجهيزات در مدت زمان )  1( روز صورت مي گيرد 

 
۸  

  سيستم گرمايشي و سرمايشي واحد سالم است

 
 . پرسش نماييد )  1( و سيستم سرمايشي )  1( سيستم گرمايشي  سالم بودن  در خصوصاز دندانپزشك 

 
 
 



 
 
 

 واحد بهداشت دهان ودندان نظارت بر عملكرد چك ليست 
 

 پاسخنامه  عنوان  رديف 
 كنترل عفونت و رعايت اصول استريليزاسيون 
 واحد بهداشت دهان و دندان مطلوب است)   5/0( و كف اتاق)  5/0(، ديوارها) 5/0(، پنجره ) 5/0(تميز بودن در  . نظافت كلي واحد مطلوب است  ۹
۱۰ 

 .وسايل و مواد يكبار مصرف به اندازه كافي موجود مي باشد 

روكش يونيت دندانپزشكي ، غالف پوار آب و هوا ، روكش پوار آب هوا ، روكش سر ساكشن ، سر ساكشن ،پيش بند يكبار مصرف ، سيني 
با توجه تعداد مراجعين روزانه مركز حداقل براي يك ماه در واحد مواد يكبار مصرف . ( موجود باشد ...  اغ و يكبار مصرف ، روكش دسته چر

 )داده شود  25/0به هر آيتم .وجود دارد 
۱۱  

 . دفع سر سوزن و خرده آمالگام به نحوه صحيح انجام مي شود 
 ) 5/0( .گردد دفع مناسب بصورت و آوري و يا آب جمع  ثبوت  داروي حاوي ظروف در بايد اضافي آمالگام

  ) 5/0(دفع سر سوزن در سيفتي باكس انجام و به نحو صحيح دفع مي شود
 )  1( ، انجام تست اتوكالو ) 1( ، اتوكالو سالم ) 1( وجود مواد ضد عفوني كننده مناسب  .مواد ضدعفوني و اتوكالو مناسب و سالم  در واحد وجود دارد  ۱۲
۱۳ 

 . حد نظافت كلي و استريليزاسيون تجهيزات را صحيح انجام مي دهد خدمه وا

. خدمه واحد آموزش هاي الزم را در خصوص نحوه ضدعفوني ، استريليزاسيون تجهيزات دندانپزشكي و حفاظت شخصي ديده است 
1 

 1. انه انجام مي دهد را به صورت روز... ) يونيت ، دستگاه جرمگيري و ( خدمه واحد  ضدعفوني تجهيزات دندانپزشكي 
 75/0. درست انجام مي دهد  خدمه  واحد  ضدعفوني ، شستشو و استريليزاسيون تجهيزات و وسايل را

 25/0.تميز كردن كف اتاق را به صورت روزانه انجام مي دهد 
دندانپزشك بر كنترل عفونت و رعايت اصول استريليزاسيون  نظارت  و  ۱٤

 . حفاظت شخصي را رعايت مي كند
 )  25/0هر آيتم .( ماسك و عينك محافظ يا شيلد استفاده مي كند )  1( دندانپزشك بر كار خدمه  واحد نظارت دارد  

 ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان 
دندانپزشك با اولويت  گروه هاي هدف  به مراجعين ارائه خدمات پيشگيري  ۱٥

 .مي دهد 
 )از فرم آماري سه ماهانه بررسي شود . ( اجعين واحد از گروه هاي هدف باشند از خدمات ارائه شده به مر% 30حداقل 

آمار ارائه خدمات دهان و دندان با تعداد روز فعال كاري دندانپزشك متناسب  ۱٦
 . است 

خدمات همخواني ا حداقل ارائه خدمات بآمار ، ) حضور و سالم بودن تجهيزات دندانپزشكي ( روز فعال كاري دندانپزشك به با توجه 
 . دارد 

۱۷ 
 سال صورت مي گيرد   6ارائه خدمات دهان و دندان به كودكان زير  

 25/0( و آموزش )  25/0( ، كشيدن )  25/0( ، فيشورسيلنت )  5/0( ، درمان پالپ زنده )  5/0( ، فلورايدتراپي ) 25/0( خدمات معاينه 
 . سال ارائه مي شود  6به كودكان زير )  

۱۸ 
 

)  25/0( ، كشيدن )  25/0( ، فيشورسيلنت ) 0/ 25( ، ترميم )  5/0( ، درمان پالپ زنده )  25/0( ، فلورايدتراپي ) 25/0( خدمات معاينه  سال صورت مي گيرد  12تا  6رائه خدمات دهان و دندان به كودكان ا



 .سال ارائه مي شود  12تا  6كودكان به )   25/0( و آموزش 
 

 
 
 

 پاسخنامه  ان عنو رديف 
 ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان 
۱۹ 

 ارائه خدمات دهان و دندان به خانم هاي باردارصورت  مي گيرد 
براي خانم باردار )  5/0( ، جرمگيري )  25/0( ، ترميم )  25/0( ، آموزش )  25/0( ، درمان پالپ زنده )  25/0(خدمات معاينه 
 . ارائه مي شود 

۲۰ 
 . آموزش هاي گروهي و فردي  را به گروه هاي هدف مي دهد  دندانپزشك

) (  25/0( ، بهورزان خانه بهداشت )  25/0( ، رابطين بهداشتي )  5/0( دندانپزشك جلسات آموزشي براي دانش آموزان مدارس
 .را برگزار مي كند )  25/0( ، پرسنل بهداشت خانواده )   25/0( و مراجعين بهداشت خانواده ) دندانپزشك مراكز روستايي 

۲۱ 
ارجاع  گروه هاي هدف به  واحد بهداشت دهان و دندان به نحوه مناسب انجام مي 

 .  شود 

در .( سال بر اساس فرم مراقبت به واحد بهداشت دهان و دندان ارجاع داده مي شود  6ارجاع خانم هاي باردار و كودكان زير 
هر پرونده صحيح تكميل شده .     صورت گيرد ) رونده از هر يك از گروه هدف پ 2( پرونده 4واحد بهداشت خانواده بررسي

 )25/0 ( 
۲۲ 

 . بر روي برد واحد بهداشت دهان و دندان اطالعات مورد نياز نصب گرديده است 
ات ، فرم ثبت فرم هاي اطالعات مدارس ابتدايي ، مهد كودك ، آموزش ماهيانه ، جمعيت تحت پوشش ، شرح وظيفه ، فرم نقص تجهيز

 )  25/0هر آيتم ( تجهيزات واحد ، ليست جمعيت گروه هدف خانه هاي بهداشت 
۲۳ 

 . دفتر ثبت خدمات روزانه به درستي تكميل مي گردد  
، تكميل جدول )  25/0( ، ثبت توضيحات در صورت لزوم )  25/0( ، با درج سن مراجعه كننده )  25/0( ثبت خدمات به صورت خوانا 

 )  25/0( ،  ثبت خدمات به صورت روزانه پشت سر هم تا پايان ماه )  5/0( ندي آمار خدمات هر صفحه   جمع ب
۲۴ 

 .  دندانپزشك هماهنگي هاي مورد نياز را انجام مي دهد 
 )  1( با مشاهده صورتجلسه  ......) بهداشت خانواده ، بهداشت مدارس ، رابطين ، ( هماهنگي درون بخش 

 )  5/0( با مشاهده صورتجلسه .........) آموزش و پرورش ، ( ن  بخش هماهنگي برو
۲٥ 

 .سر پرست مركز بهداشتي درماني پيگيري هاي الزم را انجام مي دهد 
 .آخرين درخواست هاي عمومي واحد كه توسط دندانپزشك به اطالع سرپرست مركز بهداشتي درماني مي رسد ، بررسي شود

 
۲٦ 

 زي آمار و گزارشات و درخواست ها  انجام مي شود بايگاني و مستند سا
، گزارش و پيگيري به موقع تعميرات دستگاه ها )  25/0( ، درخواستهاي دارو و تجهيزات مورد نياز)  5/0( بايگاني آمار عملكرد در واحد 

 )  25/0( ، چك ليست پايش خانه بهداشت )   25/0( ، گزارش آموزش هاي گروهي)  25/0( 
۲۷ 

 عملكرد دندانپزشك رضايتمندي وجود دارد  از

 
 بهداشتي  پرسنلساير ،  )  5/0(  ، كارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان)  5/0( مسئول مركز بهداشتي ،  )  25/0(  مراجعينرضايت  

 )  25/0( همكار در طرح و برنامه ها 
 


