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 میکنیم؟ عمل چگونه دندانپزشک به درمانی خدمات یا کننده مراجعه گرافی وتجویز موردنیاز درمانهای ثبت برای -1

 .تایید دکمه -تجویزشده گرافی تیک - درمانی نیازهای – خدمت ارائه - کرده راوارد گیرنده خدمت کدملی

 ....کرده واردوتایید دندانپزشکی دردرمان دهش انجام درمان - خدمت ارائه - کرده راوارد گیرنده خدمت کدملی

 میکنیم؟ اقدامی چه درسامانه کننده مراجعه ویزیت ثبت برای -2

 . کنیم می راتکمیل الزم های آیتم - ویزیت - خدمت ارائه - کرده راوارد گیرنده خدمت کدملی

  کرد؟ همشاهد را شده انجام ویزیت تعداد گزارش توان می دندانپزشک میزکار در آیا -3

 راست سمت و باال در را آنها خدمات و شده ویزیت افراد تعداد توان می ویزیت ،گزارش ها گزارش منوی در بله

 .گردد می مشاهده افراد این مشخصات و اسامی صفحه پائین در و نموده مشاهده صفحه

 دهید؟ توضیح درسامانه پوسیده دندانهای لطفاًدرموردثبت -4

... (  و دندان،ترمیم کردن خارج) مربوطه نیاز و نمایید انتخاب موردنظررا درمانی،دندان یازهایخدمت،ن ارائه درمنوی

 .نمایید وثبت انتخاب را

 دندانپزشک دهد می ارجاع ما به سامانه طریق از دارد دندان مشکل که را ای کننده مراجعه سالمت مراقبین -5

 کند؟ می عمل چگونه

 -  گیرنده خدمت انتخاب- دریافتی ارجاعات فهرست صفحه کرده انتخاب را افتیدری ارجاعات ، پیامها ازقسمت

 نهایی وتایید ویزیت وتکمیل شکایات ثبت –ویزیت دکمه کلیک

 میگیرد؟ سامانه از... و ماه سن تفکیک به را مرکز عملکرد شاخص چگونه دندانپزشک -6

  جستجو -نظر مورد فیلترهای انتخاب -  شده مانجا مراقبتهای گزارش -ها مراقبت گزارش – گزارشها ازقسمت

 گردد؟ بایدثبت سامانه قسمت درکدام تراپی وارنیش -7

 .میگردد مشخص فلورایدتراپی اقدام،وارنیش بخش یا ودندان دهان درمانی نیازهای فهرست دربخش
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 ت؟اس مشاهده قابل سامانه بخش درکدام سالمت مراقب ودندان دهان بهداشت آمارفعالیتهای -8

  جستجو - نظر مورد فیلترهای انتخاب  ودندان دهان درمانی نیازهای فهرست خدمات، ارائه درمنوی

  گیرد؟ انجام باید اقدامی چه درسامانه نشده انجام پیگیریهای برای -9

 .گردد تصحیح مراقبت ارائه حین سامانه در فرد شرایط حسب بر درسامانه ها پیگیری تاریخ که شود دقت( الف

 .شود ثبت درسامانه تماس نتیجه و انجام پیگیری ممکن فرصت دراولین(ب

 .کرد اقدام پیگیری حذف به نسبت توان می مراقبت تکرار یا و اشتباه ثبت درصورت(ج

 میزکاراصلی به پیگیری دیگر پایگاه به فرد انتقال از بعد.گیرد انجام مهاجرت ،ثبت خارج به مهاجرت موارد  برای(د

 نمایند اجتناب مهاجرتها پیگیری حذف از لذا. بدیا می انتقال

 است الزم اطالعات قسمتی چه در دندان پوسیدگی وجود صورت در نوجوانان دندان و دهان مراقبت هنگام در -11

  گردد؟ ثبت

 ودر زده عالمت تشخیص قسمت در دندان پوسیدگی گزینه دندان و دهان مراقبت فرم در ساله 15-18 نوجوانان در 

 به نیاز نیز دندان و دهان درمانی نموددرنیازهای ارجاع را فرد و داده توضیح دندان و دهان معاینه اقدام قسمت

 نمود گذاری عالمت توان می ترمیم

  گرفت؟ گزارش را سالمت مراقب کار میز در شده ثبت اقدامات گزارش توان می چگونه -11

 مورد تاریخ تعیین ، مربوطه کادر در نظر مورد اقدام نوع انتخاب شده انجام اقدامهای فهرست ، خدمت ارائه منوی

 نظر،جستجو

 است؟ چگونه ونوجوانان کودکان هدف گروه  برای تراپی وارنیش آمار استخراج -12

 نمایید تایپ را ،وارنیش اقدام باکس شده،در انجام های اقدام فهرست -خدمت ارائه منو

  وجوددارد؟ سامانه در بر کار شده انجام اقدامهای فهرست از گیری گزارش امکان آیا -13

 تاریخ تفکیک به فرد برای  شده انجام اقدامهای فهرست-فرد الکترونیکی پرونده خالصه-ها گزارش منوی در بله

 .است مشاهده قابل
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  است؟ چگونه سامانه در داروها ثبت نحوه -14

 اقالم و دارو بخش در...و بارداری از پیشگیری کاندوم و ولآمپ قرص، ای، تغذیه های مکمل از اعم بهداشتی ی داروها

 می ثبت داروها ثبت ، وقایع بخش در بیماریها درمانی داروهای اما گردد می ثبت خدمت ارائه منوی از بهداشتی

 .گردد

 امکانپذیراست؟ سامانه بخش ازکدام ستادی کارشناس درنقش شده توزیع انگشتی آمارتعدادمسواک استخراج -15

 جستجو – کرده راتایپ انگشتی دارومسواک نام – غیرپزشک داروهای - داروها گزارش – گزارش

 ؟ شود می استخراج چگونه سامانه در شده ثبت بیماریهای تعداد – 16

 جنس ، سنی گروه براساس نظر مورد فیلترهای انتخاب – پوشش تحت افراد گزارش ساخت – سامانه مدیریت

 . کنیم استخراج توانیم می را پوسیدگی مثل شده ثبت بیماری....و

 مدیر یا ستادی کارشناس میز در سامانه از کاربران نقش تفکیک به را دندان و دهان مراقبت تعداد گزارش -17

 کنید؟ استخراج سیستم

-گزارش اخذ زمانی محدوده تعیین-سالمت مراقب یا بهورز نقش انتخاب- کاربران فعالیت -شبکه منوی به ورود

 و نقش آن کاربران کلیه اسامی حالت این در.  جستجو-مربوطه گزینه انتخاب ، خدمت بخش در دهان کلمه وشتنن

 در خدمت گیرندگان و خدمت کل تعداد و بوده مشاهده قابل تفکیک به خدمت آن گیرندگان تعداد و خدمت تعداد

 .کرد مشاهده توان می نیز را نقش آن


