
 بَْرز باید در خػَظ ًکات زیر اطالػات الزم داضتِ باضد/ّر هراقب سالهت

 برًاهِ ّای ادارُ دّاى ٍ دًداى ٍزارت هتبَع 

 (تط٘أٝ وطٛضی اضتمای سالٔت زٞاٖ ٚ ز٘ساٖ زا٘ص آٔٛظاٖ اتتسایی -ساَ 6سالٔت زٞاٖ ٚ ز٘ساٖ وٛزواٖ ظیط   تط٘أٝ)

  97الَیت ّای هؼاٍى بْداضت ٍزارت در خػَظ برًاهِ ّای دّاى ٍ دًداى در سال  

 (فالس ٔطىُ ز٘سا٘ی ٕ٘ٛزٖ ٔمغغ ضطٓ اتتسایی  – ساَ 6سالٔت زٞاٖ ٚ ز٘ساٖ وٛزواٖ ظیط   ػّٕیاتی ضسٖ تط٘أٝ)

 سال 6کَدکاى زیر  دّاى ٍ دًداى سالهت  برًاهِ -1

 فؼالیتْا اّداف

دًداى ارتقای سالهت دّاى ٍ 

 سال 6کَدکاى زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سال 2سال ٍ کوتر از  2برای کَدکاى:  

o ٖٔاٍٞی 24ٚ  18،  12، 6: تؼییٗ ظٔاٖ ٞای ٔطرع تطای ا٘جاْ ٔطالثت ٞای زٞاٖ ٚ ز٘سا  

o ٗ12، 6تحٛیُ ٔسٛان اٍ٘طتی تٝ ٕٞطاٜ آٔٛظش ٞای ٔطتٛعٝ تٝ ٚاِسیٗ وٛزواٖ زض سٙی 

  ٔاٍٞی وٛزن 18ٚ 

  بؼد سالگی بِ 3از سي:  

o  ٗٔاٍٞی وٛزن 60ٚ  48، 36ا٘جاْ ٔطالثت ٞا زض سٙی  

o  ٔاٜ اضائٝ ذسٔت ٚاض٘یص فّٛضایس غٛضت ٌیطز 6ٞط  

o  ٔطاوع جٟت ٚیعیت، ٔاٍٞی پس اظ ٔطالثت ضٚتیٗ، وٛزن تٝ ز٘سا٘پعضه  60ٚ  36زض

 . اضجاع زازٜ ٔی ضٛ٘س

   



 برًاهِ کطَری ارتقای سالهت دّاى ٍ دًداى داًص آهَزاى ابتدایی -2

 

 فاقد هطکل دًداًی ًوَدى هقطغ ضطن ابتدایی -3

زض ٔؼایٙٝ زٞاٖ ٚ ز٘ساٖ زا٘ص آٔٛظاٖ ٔمغغ اتتسایی وٝ زضاتتسای  ٞط ساَ تحػیّی تایس ا٘جاْ تٍیطز اٌط 

 :زا٘ص آٔٛظ 

    فاقد دًداى پَسیدُ ، پسشدُ ٍ کشیدُ شدُ  دز دّاى باشد دز قسوت ًیاشّای دزهاًی آیتنcaries free  تیک شدُ شَد 

  فاقد اگس دز حال حاضس هشکالت دًداًی زفع شدُ است ٍ ًیاشی بِ پسکسدى یا کشیدى دًداى ًیست دز قسوت ًیاشّای دزهاًی آیتن

 .تیک شدُ شَد  هطکل

 هقطغ ضطن ارجاع .دز غیس ایٌصَزت دًداًْای هشکل داز دز دز قسوت ًیاشّای دزهاًی تیک شدُ شدُ ٍ  بِ دًداًپصشک ازجاع دادُ شَد

 .ّست  97چَى از الَیت ّای هؼاٍى بْداضت ٍزارت در سال .باضد  ابتدایی در الَیت

 

 

 :اّداف 

  ِبراساس تَافقٌاهِ هربَط

کاّص ضاخع  20/12/93

DMFT  12داًص آهَزاى 

در ( 1)یکبِ   09/2از  سالِ

  سال 6طی 

   

 :برًاهِ ّا  

o آهَزش : 

  ٖ(آٔٛظش ٔستٕط تٟساضت زٞاٖ ٚ ز٘ساٖ تٝ زا٘ص آٔٛظاٖ زض ٔساضس )آٔٛظش زا٘ص آٔٛظا 

 ٗٚاِسیٗ تٝ ٔٙظٛض حٕایت اظ ٔطالثت ٞای آٔٛظش تٟساضت زٞاٖ ٚ ز٘ساٖ تٝ )آٔٛظش ٚاِسی

  (زا٘ص آٔٛظاٖ زض ٔٙعَ

o پیطگیری:  

 زٞاٖ ٚ ز٘ساٖ ا٘جاْ ٔؼایٙات  

 ٖتىٕیُ ضٙاسٙأٝ اِىتطٚ٘یه سالٔت زٞاٖ ٚ ز٘سا  

  (ساِیا٘ٝ زٚ ٘ٛتت)ا٘جاْ ٚاض٘یص فّٛضایستطاپی  

o درهاى:  

 اضجاع تٝ ز٘سا٘پعضه جٟت اضائٝ ذسٔات ز٘سا٘پعضىی ٚ پیٍیطی اضجاػات 

  



 آضٌایی کاهل با هَارد زیر ضرٍری است 

  زض سغح استاٖ ٚ ٔمایسٝ آٖ تا وطٛض ٍضؼیت  ضاخػْای دّاى ٍ دًداى( DMFT ٚ ٔطتٛط تٝ ز٘ساٟ٘ای زائٕی

dmft ٔطتٛط تٝ ز٘ساٟ٘ای ضیطی است) 

آذطیٗ ٚضؼیت زض پیٕایص  ٘اْ ضاذع

 تفسیط 1395ساَ 

 وطٛض استاٖ

DMFT   ٖوٛزوا

 ساِٝ 12

 

56/1 
٘سثت تٝ ساَ ) 

تٟتط (  66/1) 91

 (ضسٜ است

84/1 
 91٘سثت تٝ ساَ )

تٟتط ضسٜ (  09/2)

 (است 

زائٕی  پٛسیسٜ ، وطیسٜ ضسٜ ٚ پط ضسٜ  ز٘ساٖ 56/1ساِٝ استا٘ی حسٚز  12ٞط زا٘ص آٔٛظ 

 .زاضز 

ز٘ساٖ زائٕی پٛسیسٜ ، وطیسٜ ضسٜ ٚ پط ضسٜ  84/1ساِٝ وطٛضی حسٚز  12آٔٛظ  ٞط زا٘ص

 .زاضز 

 .ٚضؼیت استاٖ ٘سثت تٝ وطٛض ذٛب ٔی تاضس 

dmft  ٖوٛزوا

 ساِٝ 6

85/5 
٘سثت تٝ ساَ ) 

تستط (  97/4) 91

 (ضسٜ است 

84/5 

٘سثت تٝ ساَ )

تستط (  16/5) 91

 (ضسٜ است 

ز٘ساٖ ضیطی پٛسیسٜ ، وطیسٜ  85/5ٚضٚز تٝ زتستاٖ  حسٚز ساِٝ استا٘ی زض تسٚ 6ٞط وٛزن 

 .ضسٜ ٚ پط ضسٜ زاضز وٝ تیطتط آٖ ٔطتٛط تٝ ز٘ساٟ٘ای پٛسیسٜ است 

ز٘ساٖ ضیطی پٛسیسٜ ، وطیسٜ ضسٜ ٚ پط ضسٜ زاضز وٝ 84/5ساِٝ وطٛضی حسٚز 6ٞط وٛزن 

 .تیطتط آٖ ٔطتٛط تٝ ز٘ساٟ٘ای پٛسیسٜ است

تستط ٔی  01/0تاً ٔی تٛاٖ ٌفت یىساٖ ٚ ٔرتػطی زض حس ٚضؼیت استاٖ ٘سثت تٝ وطٛضتمطی

 .تاضس 

ساَ اظ ظٔاٖ تفاٞٓ  6ساِٝ وطٛضی زض عی  12وٛزواٖ   DMFT ٞسف تط٘أٝ اضتمای سالٔت زٞاٖ ٚ ز٘ساٖ زا٘ص آٔٛظی ایٗ است وٝ

 (تٛزٜ است 09/2٘أٝ زض سغح وطٛض  ضاذع ٔطتٛعٝ زض ظٔاٖ ػمس تفاٞٓ.)تطسس  1٘أٝ تیٗ ٚظاضت تٟساضت ٚ ٚظاضت آٔٛظش ٚ پطٚضش  تٝ 

 پایٍاٜ ٔٛجٛز ٕٚٞىاضاٖ تٝ ٔحتٛای تط٘أٝ ٔسّظ تاضٙس/ ٚاحس زٞاٖ ٚز٘ساٖ زض ذا٘ٝ  برًاهِ ػولیاتی . 

 تراپی فلَراید ٍارًیص 

 جٟت آضٙایی تا ٘حٜٛ ٚاض٘یص فّٛضایستطاپی ٔی تٛا٘یس اظ ز٘سا٘پعضه ) آضٙایی تا  ٘حٜٛ غحیح ٚاض٘یص  فّٛضایس تطاپی

فیّٓ  ٚاض٘یص فّٛضایستطاپی جٟت استفازٜ . ) وع تحت پٛضص ٚ٘یع فیّٓ ٚاض٘یص فّٛضایستطاپی ٚظاضتی وٕه تٍیطیس ٔط

 (.زض وأپیٛتط ٘ػة ضٛز

  ٝتطای ٞط ٔطحّٝ  ٚاض٘یص فّٛضایس تطاپی ، زضذا٘ٝ تٟساضت ٚ پایٍاٜ ٞایی وٝ ذٛزضاٖ جٟت ا٘جاْ ٚاض٘یص فّٛضایس ت

تطي تٟیٝ ٚ یه تطي آٖ زض  2تایستی فطْ ٌٛاٞی ا٘جاْ ٚاض٘یص تطای ٞط ضٚظ واضی تٝ تؼساز. ٔساضس ٔطاجؼٝ وطزٜ ا٘س

 . پایٍاٜ  ٔٛجٛز تاضس/ ذا٘ٝ 

 لثُ ٚ تؼس فّٛضایستطاپی  تٛغیٝ ٞای آضٙایی  تا 

 ذا٘ٝ تٟساضت زضآٖ ٚالغ است /پایٍاٜ/اعالع اظ ٔیعاٖ فّٛضایس آب ٔٙغمٝ ای وٝ ٔطوع 

  ( ٗ5/0تا  6/0ٔیعاٖ فّٛضایس آب استاٖ تی ppm    ٔیّی ٌطْ ٔی 5/0تا  6/0است یؼٙی ٔیعاٖ فّٛضایس زض یه ِیتط آب

 (تاضس  

 (سیب ساهاًِ افسار ًرم) درهاًی ًیاز غفحِ در آى ثبت ٍ دًداى ٍ دّاى غربالگری خدهت هْارت 



 فیطٛضسیال٘ت -٘یاظ تٝ تطٔیٓ ) غفحٝ ٘یاظٞای زضٔا٘ی زٞاٖ ٚز٘ساٖ  تا ٔٛاضز- Caries free –  ُ٘یاظ تٝ  –فالس ٔطى

 .آضٙا تاضس... ( جطٍٔیطی ٚ

  ( ٖوطزٜ ٚ سآِ است جٟت وٛزن وأال ضٚیص پیسا  6زض غٛضتی وٝ زض ٔؼایٙٝ زٞاٖ ٚز٘ساٖ ٔتٛجٝ ضسیس وٝ ز٘سا

 (  .ػسْ ا٘جاْ فیطٛضسیال٘ت تا ز٘سا٘پعضه ٔی تاضس/ تطریع ا٘جاْ . فیطٛضسیال٘ت تطاپی اضجاع زٞیس

 زض لسٕت تٛضیحات ٘یاظٞای زضٔا٘ی ثثت ضٛز. زض غٛضتی وٝ ٔطاجؼٝ وٙٙسٜ زاضای ز٘ساٖ ٔػٙٛػی  ٔی تاضس . 

        آهَزضْای ارایِ ٍ  دًداى ٍ دّاى سالهت ًظر از کَدک خطر سطر بٌدی طبقِ ٍ  پَسیدگی خطر سطح ارزیابی هْارت    

 پعضه غیط ٔطالثت لسٕت زض سٙی ٌطٟٚٞای اظ ٔطالثت ٚیژٜ غفحٝ  زض ٔٛجٛز ٔٛاضز تىٕیُ)  خطر ػاهل ّر کٌترل  با هرتبط

 . زاضتٝ تاضٙس( اٍ٘یعضی ٔطاٚضٜ تا آٔٛظضٟا اضایٝ ٚ  سیة سأا٘ٝ زض ساٍِی یه ٔطالثت حسالُ تطای

     ( سیب افسار ًرم) ساهاًِ در آى ثبت  ٍ  هادراى بِ اًگطتی هسَاک از غحیح استفادُ آهَزش داضتي  هْارت 

      ( سیب افسار ًرم) ساهاًِ در آى ثبت  ٍ  قٌدی هَاد هػرف کٌترل آهَزش داضتي هْارت 

     کٌترل آهَزش داضتي هْارت ECC (کَدکاى ّای دًداى رس زٍد پَسیدگی  )ٍ  ( سیب افسار ًرم) ساهاًِ در آى ثبت 

 :آضٙایی تا سٙسضْ ضیطٝ ضیط

ای جّـٛیی فـه تـاال ٚاِٚیٗ آسیاٞای ضیطی ٕ٘ایاٖ ٔی ٌطزز، ٔؼٕٛال ظطف ٔستی ٘ٝسٙسضْ ضیطٝ ضیط وٝ تا پٛسیسٌی ٚسیغ ز٘ـسا

ػّت اغّی ایٗ ٘ٛع پٛسیسٌی ٞا تغصیـٝ ضـیطذٛاضتا ضیطٝ ضیط یا ضیطٝ ٔحتٛی آب لٙس ٍٞٙاْ . ایجاز ٔی ضٛز آٟ٘ا پـس اظ ضٚیـص

ٚ ِة تاال لطاض ٌطفتٝ ٚ اٟ٘ا تیٗ ز٘س ذٛاب ػالٜٚ تط ایٙىٝ جطیاٖ تعاق وٓ ٔی ضٛز ضیط تطای ٔـست عـٛال٘ی زض ظٔـاٖ. ذٛاب ٔی تاضس

تٟتط است تٝ ٔازضاٖ . تٝ سطػت زچاض پٛسیسٌی ٔـیطٛ٘سٟ٘ا ی ضضس ٔیىطٚتٟا است ز٘ساچـٖٛ ایـٗ ٔـازٜ غـصایی ٔحـیغٕٙاسثی تطا

ضا پـس اظ ضـیطزازٖ تا ٌاظ یا زستٕاَ ٔطعٛب تٕیع ٕ٘ایٙس  ٟ٘اتٛغیٝ ٕ٘اییس وٝ ز٘سا

 :ٕ٘اییس ، ٘ىات شیـُ ضا تـٝ ٔـازض ٌٛضـعزپیطٍیطی اظ سٙسضْ ضیطٝ ضیطتطای 

ٝٙذٛز یا پستا٘ه ضیـطٝ ضـیطضا تٝ ٔست عٛال٘ی ٚ تٝ زفؼات ٔىطض زض زٞـاٖ ضـیطذٛاض  زض ذٛاب ٚیا اظ ضة تا غثح، سی

 .لـطاض٘سٞس

پستا٘ه وٛزن ضا تٝ ػسُ ٚ ٔٛاز ضیطیٗ آغطتٝ ٕ٘ٙایس. 

 پٛسیسٌی زض اثط ٔٛاز لٙسی ٔٛجٛز زض ضیط ٔازض ذیّی وٕتط  ی وـٛزن تٟـتط اسـت ٚ ذغـط ایجـازا٘ٝز٘ساضیط ٔازض تطای سالٔت

 ٔـی

 .تاضس

اظ زازٖ آب لٙس ٚ چای ضیطیٗ تٝ وٛزن ذٛززاضی ٕ٘ایس. 

ٍٞٙاْ ضیط زازٖ تا حس أىاٖ وٛزن ضا تػٛضت ػٕٛزی تٙطا٘س. 

 ٗضة ٔمساض وٕی آب تٝ وٛزن زٞس تا زٞا٘ص تٕیع ضٛز ٔاٍٞی، تؼس اظ ٞط ٘ٛتت ضیط زازٖ، ترػٛظ زض عـ6َٛپس اظ س. 

ٝضیط اسـتفازٜ ٔـیىٙـس،سٛضاخ سط ضیطٝ تایس تا حس أىـاٖ تٙـً تاضـس تـا ػـضالت  اٌط تٙا تٝ ٘ظط پعضه، وٛزن اظ ضیط

 .ٞای وٛزن ٍٞٙاْ ٔىیسٖ ضیط تمٛیت ٌطزز ٚٔاٞیچٝ



آٔٛظش زٞس ٞط چٝ ظٚزتط ٟٔاضت ٘ٛضیسٖ تا استىاٖ یا فٙجاٖ ضا تٝ وٛزن. 

َٛاستفازٜ ٘طٛزظزٖ وٛزن  اظ ضیطٝ ضیط یا پستا٘ه تٝ ػٙٛاٖ ٚسیّٝ آضاْ وطزٖ یـا ٌـ. 

ای ضیطذٛاض ضا تا پاضچـٝ ٘ـطْ ٚتٕیع ٚ یا ٌاظ عثك آ٘چٝ ػٙٛاٖ ضس تٕیع ٕ٘ایس٘ٝحسالُ زٚ تاض زض ضٚظ ز٘سا. 

 ٕٞچٙیٗ ػازت ٔضطی ضا زض وٛزن ایجاز. اظ آٖ ٔیطٛز ٚ ٔطىالت ٘اضـی ا٘ٝز٘ساتاػث ایجاز ػفٛ٘ت زض  ا٘ٝز٘ساپٛسیسٌی سطیغ 

زض آیٙسٜ ذٛاٞس  ا٘ٝز٘ساوج ضسٖ ی جّٛیی تاال ٚ پاییٗ لـطاضٔیٍیطز وٝ تاػث ا٘ٝز٘ساایٗ ػازات، ظتاٖ ٍٞٙاْ تّغ تیٗ  ٔیىٙس وٝ ٔغاتك

ذیّی پاییٗ، وطیسٖ یا تطٔیٓ ز٘ساٖ ضا  ٘یع ٔیطٛز؛ چطا وٝ وٛزن زض سـٙیٗتطس اظ ز٘سا٘پعضىی سثة  ا٘ٝز٘سا پٛسیسٌی سطیغ. ضس

 .تایس تجطتٝ ٕ٘ایس

    قداهات الزم هَقغ بیرٍى افتادى کاهل دًداى از دّاىآضٌایی با ا 

 

 

 

 

 

 

 

  هْن(برًاهِ آهَزضی) 

  ٗآٔٛظش فطزی  تطای ته ته ٔطاجؼی 

  پایٍاٜ ٔغاتك  تا تمٛیٓ آٔٛظضی/ ساَ ٚ ػْٕٛ ٔطاجؼیٗ  زض ذا٘ٝ  6آٔٛظش ٌطٚٞی  تطای ٚاِسیٗ زاضای فطظ٘س ظیط) 

  تاضس ٔستٙسات تط٘أٝ ٞای آٔٛظضی جٟت اضائٝ ٔٛجٛز. 

     هراقبت ّای هادراى در دٍرُ بارداری ٍ پس از زایواى  

 رٍز پس از  42تا  30) ٚ پس اظ ظایٕاٖ   (   20تا  16ٍ  10تا  6ّفتِ  ّای ) ٔطالثت ٞای ٔازضاٖ زض زٚضٜ تاضزاضی تا

 .آضٙا تٛزٜ ٚ زض غٛضت زاضتٗ ٔطىالت  زٞاٖ ٚز٘ساٖ تٝ ز٘سا٘پعضه اضجاع زٞس (زایواى

 تٝ تؼساز ٔطافثیٗ ٚ تٟٛضظاٖ تٛزٜ  ٚ٘یع  فایُ زا٘ستٙی ٞای زٞاٖ  (ٔسٛان ، ٔاوت ، ٘د ز٘ساٖ) آهَزضی ٍسایل کوک

 .وتاب زا٘ستٙی ٞای زٞاٖ ٚز٘ساٖ زض ٚاحس ٔٛجٛز تاضس / ٚز٘ساٖ 

  آضٌا بَدى بِ جوؼیت گرٍُ ّای ّدف 



 ًحَُ غحیح هسَاک زدى ٍ استفادُ از ًخ دًداى 

 

 

 

  زهیٌِ دّاى ٍدًداىداضتي گَاّی آهَزضی در 
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ٌطٜٚ 

 ٞسف

ٌطٜٚ 

واضضٙاسی 

 پطتیثاٖ

 ٔاٜ /تاضید آٔٛظضی ٔٛضٛع

داًش آهَشاى    بَْزش

  (پَسیدگی ٍ بیوازیْای لثِ)بیوازیْای دّاى ٍ دًداى -1

 -فلَزاید –ًخ دًداى  -هسَاک ) زٍشْای پیشگیسی -2

 (تغریِ

 جّسٝ اَٚ

 (ازدیبْشت –فسٍزدیي )

هادزاى بازداز 

/ ٍ شیسدُ  

 عوَم هسدم 

 بَْزش

پَسیدگی ٍ بیوازیْای )بیوازیْای دّاى ٍ دًداى -1

  (لثِ

 فلَزاید –ًخ دًداى  -هسَاک ) زٍشْای پیشگیسی -2

 .....(فیشَزسیالًت ٍ تغریِ ٍ –

 بْداشت دّاى ٍ دًداى دز کَدکاى -3

 

 جّسٝ زْٚ 

 –هسداد  –تیس ) 

 (شْسیَز

 بَْزش داًش آهَشاى 

پَسیدگی ٍ بیوازیْای )بیوازیْای دّاى ٍ دًداى -1
  (لثِ

 -فلَزاید –ًخ دًداى  -هسَاک ) زٍشْای پیشگیسی -2

 (تغریِ 

 جّسٝ سْٛ 

دی  -آذز –آباى  -هْس )

 (بْوي   –

 . تط٘أٝ ٞای آٔٛظضی تایستی زض تٕاْ ٔساضس اتتسایی تحت پٛضص ٞط ذا٘ٝ تٟساضت اجطا ٌطزز:  ٘ىتٝ 

 

هادزاى بازداز 

/ ٍ شیسدُ  

 عوَم هسدم

 هساقب سالهت

پَسیدگی ٍ )بیوازیْای دّاى ٍ دًداى -1

  (بیوازیْای لثِ

 –ًخ دًداى  -هسَاک ) زٍشْای پیشگیسی -2

 .....(فیشَزسیالًت ٍ تغریِ ٍ – فلَزاید

 بْداشت دّاى ٍ دًداى دز کَدکاى -3

 

 جّسٝ اَٚ

 –فسٍزدیي ) 

 (خسداد  -ازدیبْشت

داًش آهَشاى   هساقب سالهت

پَسیدگی ٍ )بیوازیْای دّاى ٍ دًداى -1

 (بیوازیْای لثِ

 –ًخ دًداى -هسَاک ) زٍشْای پیشگیسی -2

 ...(تغریِ ٍ-فلَزاید 

 جّسٝ زْٚ

 (آذز -آباى   –هْس ) 

پایٍاٜ آٔٛظضی تایستی زض تٕاْ ٔساضس اتتسایی تحت پٛضص ٞط ٞای تط٘أٝ :  ٘ىتٝ 

 . اجطا ٌطزز سالٔت 



 آذطیٗ تغییطات زض تٛوّت چاضت وٛزن سآِ لسٕت زٞاٖ ٚز٘ساٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


