
وند  جان  و  خرد هب  انم  خدا





پیمایش های سالمت دهان
روش های پایه تحقیق در دندان پزشکی

ویرایش پنجم

سازمان جهانی بهداشت

ترجمه: 
دکتر حسین حصاری

DDS,PhD

دکترای تخصصی سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
مرکز تحقیقات پیشگیری پوسیدگی دندان

استادیار گروه سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران



ISBN: 978-600-7108-74-1 :شابک

تهران، خیابان انقالب، روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران، ساختمان امیرکبیر، طبقه سوم دفتر نشر و نمایشگاه دائمی:  
66970740 - 66486373 تلفن:  

ترجمه: دکتر حسین حصاری

پیمایش های سالمت دهان

www.RPpub.ir

ناشر: 

نوبت چاپ: 

مدیر تولید: 

گرافیک: 

چاپ:  

قطع و تعداد صفحات: 

شمارگان: 

بها: 

رویان پژوه 

اول - 93

سید امین امامی زاده

آتلیه رویان پژوه

بهمن

وزیری - 128

1000 نسخه

؟؟؟؟ تومان



Published by the World Health Organization in 2013
Under the title Oral Health Survey: Basic Methods-5th ed.
© World Health Organization 2013 
The World Health Organization has granted translation and publication rights for 

an edition in Farsi to Royan Pazhouh Publication, which is solely responsible 
for the quality and faithfulness of the Farsi translation. In the event of any 
consistency between the English and the Farsi edition, the original edition 
shall be the binding and authentic edition. Dr. Hossein Hessari is the official 
agent who signed the agreement for translation and publication rights on behalf 
of Royan Pazhouh Publication.

 Oral Health Surveys – Basic Methods نسخه انگلیسی این کتاب تحت عنوان
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کتاب حاض�ر ترجمه پنجمی�ن ویرای�ش کت�اب Oral Heath Surveys, Basic Methods اس�ت. خواندن این 

کتاب برای هر پژوهش�گری که تمایل به بررس�ی وضعیت س�المت دهان جامعه دارد، و هر مدیر اجرایی که تصمیم 

ب�ه طراحی و اجرای برنامه های س�المت دهان دارد، ضروری اس�ت. عالوه ب�ر آن، تمام دانش�جویان عمومی و 

تخصصی دندان پزش�کی برای آش�نایی با مفاهیم اولیه و به روز پژوهش و پیمایش، و به عنوان بخشی از واحدهای 

درسی سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی و روش تحقیق، به خواندن این کتاب نیاز دارند.

از انتشار نس�خه اصلی این کتاب چند ماهی نگذشته و اکنون شما نسخه ترجمه شده آن را در اختیار دارید. بیش 

از س�ه سال است که منتظر انتش�ار این کتاب بوده ام، و تالش بسیار ش�ده تا ضمن حفظ امانتداری در تطبیق با متن 

اصلی، ترجمه ای ش�یوا و روان و در عین حال علمی ارائه ش�ود. امیدوارم مقبول نظر نکته س�نج اس�اتید و بزرگان 

دندان پزشکی کش�ور واقع گردد. استفاده از برخی معادل های فارسی لغات متن انگلیسی ممکن است برای بعضی 

از عزیزان نامأنوس به نظر آید. با این حال، باید تاکید کنم همان طور که دانش دندان پزشکی در حال پیشرفت است، 

ادبیات دندان پزش�کی نی�ز باید به خود تکان�ی داده و تازه هایی را عرض�ه کند. تالش در این عرص�ه جایگاه بزرگان 

رش�ته های تخصصی و انجمن های علمی دندان پزش�کی اس�ت، و ترویج فرهنگ علمی، درس�ت و به روز دندان 

پزشکی مسئولیت همه دانش آموختگان این رشته است. 

در پایان، از همکاری انتشارات رویان پژوه در چاپ این اثر تقدیر و تشکر به عمل می آید.

حسین حصاری

فروردین 1393

مقدمه مترجم
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پیمایش های پایه سالمت دهان بنیان استواری را برای ارزیابی وضعیت کنونی سالمت دهان یک جمعیت و نیاز 

آتی آن به مراقبت های س�المت دهان فراهم می کند. سازمان جهانی بهداشت )WHO( بر اساس یک سنت دیرینه 

اق�دام به تدوین روش شناس�ی پیمایش های اپیدمیولوژیک می کند. این روش شناس�ی ش�امل توصیف معیارهای 

تش�خیصی است که در سراسر جهان به س�ادگی فهمیده می شود و در برنامه های سالمت دهان جامعه می توان این 

معیارها را به راحتی بکار برد. دس�تورالعمل های کاملی جهت یک طرح نمونه گیری اقتصادی و کاربردی ارائه ش�ده 

اس�ت. این طرح نمونه گیری برای ثبت شیوع بیماری های دهان در طراحی برنامه های سالمت دهان بکار می آید. 

همچنین، WHO اصول شفافی را برای خالصه کردن و تجزیه و تحلیل داده ها تنظیم کرده است. 

کتاب پیمایش های س�المت دهان- روش های پایه کش�ور ها را به انجام پیمایش های استاندارد سالمت دهان 

که در س�طح بین المللی قابل مقایسه باشد، ترغیب می کند. بانک داده های جهانی سالمت دهان داده های حاصله 

از پیمایش های کش�وری در زمینه بار بیماری دهان و داده های برآمده از تجزیه و تحلیل های آماری گروه های سنی 

ش�اخص کودکان و بزرگساالن که توسط WHO پیشنهاد ش�ده را تلفیق می کند. در تعدادی از کشورها اجرای منظم 

پیمایش های س�المت دهان روند تغییرات وضعیت س�المت دهان، بخصوص در بین کودکان را ارایه کرده اس�ت. 

از یک سو، در بسیاری از کش�ورهای بادرآمد باال، بدنبال ارایه و نهادینه شدن برنامه های پیشگیری از بیماری های 

دهان، س�المت دهان کودکان بهبود یافته اس�ت. از س�وی دیگر، در بسیاری از کش�ورهای با درآمد کم و متوسط، 

همزمان با تغییرات ش�رائط زندگی و گسترش ش�یوه زندگی ناسالم، مشاهده شده که س�طح بیماری های دهانی به 

س�رعت در حال پیش�رفت اس�ت. عالوه بر تعیین کننده های اجتماعی، تعدادی از عوامل خطر رفتاری بر س�المت 

ده�ان تاثیر می گذارند، نظیر رژیم غذایی پرش�کر، اس�تعمال دخانیات، مصرف بیش از حد الکل و بهداش�ت دهان 

ضعیف. دسترس�ی و دس�تیابی محدود به خدمات س�المت ده�ان و فقدان برنامه ه�ای موثر پیش�گیری و ارتقای 

سالمت با سالمت دهان نامطلوب همراه است. 

از زمان انتش�ار ویرایش چهارم، WHO اب�زار جدیدی را برای بکارگیری در پیمایش های س�المت دهان ایجاد 

کرده اس�ت. عالوه بر دس�تورالعمل های مربوط به معاینات بالینی س�المت دهان، ابزارهایی برای پایش سالمت 

پیشگفتار
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دهان خود اظهار و عوامل خطر مربوطه طراحی و س�اخته ش�ده اس�ت. از آنجا که عوامل خط�ر اصلی بیماری های 

ده�ان و بیم�ار ی های مزمن غیرواگیر مش�ترک هس�تند، رویکرد پلکانی س�ازمان جهانی بهداش�ت ب�ه مراقبت و 

پای�ش )STEPS- STEPwise approach & Surveillance( ادغام س�المت دهان را در نظام کش�وری مراقبت از 

بیماری های مزمن غیرواگیر تسهیل می کند. 

اهداف این کتاب 

این کتاب در نظر دارد تا افرادی را که پیمایش های کش�وری س�المت دهان را برنامه ریزی می کنند به استاندارد 

کردن اندازه گیری عارضه ها و بیماری های دهان که در برنامه ریزی و ارزیابی برنامه های سالمت دهان مهم هستند 

ترغیب کند؛ و همچنین از قابل مقایس�ه بودن داده هایی که در محیط هایی کاماًل متفاوت جمع آوری شده، اطمینان 

حاصل نماید. این هدف با بکارگیری رویکرد جهانی WHO در مورد پایش بیماری های مزمن بر اس�اس یک الگوی 

کاربردی برای ادغام سالمت دهان در نظام مراقبت بیماری های مزمن تأمین می گردد. 

پذیرش این رویکرد: 

گزارش نظام مند داده های عارضه ها و بیماری های دهان را تقویت می کند.  ●

از قابل مقایسه بودن و روایی داده های جمع آوری شده در داخل کشورها و بین آنها اطمینان حاصل می کند.  ●

به جمع آوری داده های س�المت ده�ان خود اظهار و عوامل خطر آن بر مبنای س�اختار پلکانی STEPS توجه و  ●

اهمیت ویژه می دهد. 

در کش�ورهایی که عالقه ویژه به جم�ع آوری داده در زمینه عوارض دهانی اصلی ویروس نقص ایمنی انس�انی  ●

AIDS) HIV( دارند، این امکان را فراهم می کند. 

این کتاب به س�ه بخش تقس�یم می ش�ود. بخش 1، ب�رای برنامه ری�زان پیمایش، اطالعات زمین�ه ای در مورد 

روش ها و رویکردهای مرتبط با جمع آوری داده های بالینی وضعیت سالمت دهان را فراهم می آورد. بخش 2 خود 

اظهاری سالمت دهان و عوامل خطر آن را، که از طریق پرسشنامه ارزیابی می شود، پوشش می دهد. 

بخش 3 فعالیت های پیمایش، نظیر تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش نویسی پیمایش، را توصیف می کند.
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 Dr R.J. Baez, University of وDr P.E. Petersen, World Health Organization  ای�ن کت�اب توس�ط

Texas Health Science Center at San Antonio, Texas, USA تهی�ه ش�ده اس�ت. WHO س�پاس گزار آقای 

 WHO Collaborating Centre for Oral Health-General Health, University of در  ک�ه    ,Dr C. Scully

Bristol, Bristol, UK فعالی�ت می کنن�د و Dr M. Valderrama, Bogota, Colombia ب�رای تهیه عکس های 

بالینی که در این کتاب استفاده شده، و شناسایی بیماری های دهانی به کمک آنها آسانتر است، می باشد. 

از افراد زیر به خاطر مشاوره های فنی شان تشکرات ویژه به عمل می آید. 

Dr E. D. Beltrán-Aguilar, Division of Oral Health, Centers for Disease Control and Prevention, 
Atlanta, Georgia, USA; Dr N. Jürgensen, WHO Collaborating Centre for Community Oral 
Health Programmes and Research, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Dr 
H. Ogawa, WHO Collaborating Centre for Translation of Oral Health Science, University of 
Niigata, Niigata, Japan; Dr AJ Rugg- Gunn, Newcastle University UK; Dr J. Stjernswärd, 
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WHO از حمای�ت Academy of Dentistry International در تهی�ه ج�داول خالصه پیمای�ش تقدیر به عمل 

می آورد. 

حمایت مالی

چاپ این کتاب از کمک های مالی 
Philip Dear Foundation, the European section of the International College of Dentists  

بهره مند شده است. 

WHO از این مش�ارکت ارزش�مند بسیار س�پاس گزار است. این کتاب آموزش را در س�المت دهان جامعه آسان 

می کند و دسترسی آسان به نسخه الکترونیکی این کتاب کمک ارزشمندی برای اجرای پیمایش ها در کشورهای در 

حال توسعه خواهد بود. 

هدف این کتاب تهیه یک ابزار قوی و عملی برای برنامه ریزی و پایش و مراقبت مداخله س�المت دهان اس�ت؛ 

بعالوه، این رویکرد استاندارد اقدامات تشخیصی و معاینه را در پژوهش قابل استفاده می کند. 

WHO از اعتباری که برای چاپ این کتاب توسط

WHO Collaborating Centre for Translation of Oral Science, Niigata University, Niigata, Japan

 دراختیار گذاشته شده بسیار سپاس گزار است. 

 On- line نسخه

 www.who.int/oral_health از سایت  WHO Oral Health Surveys- Basic Methodsنس�خه الکترونیکی

قابل دسترسی است.  
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مشکالت س�المت جامعه مرتبط با بیماری های دهان در سراسر جهان بار زیادی را بر کشورها تحمیل می کند. 

س�ازمان جهانی بهداشت )WHO( بر اساس یک س�نت دیرینه به تدوین روش شناسی پیمایش های اپیدمیولوژیک 

و پایش و مراقبت س�المت دهان اقدام می کند. از سال 1971، هنگامی که اولین نسخه کتاب پیمایش های سالمت 

ده�ان- روش های پایه )1( چاپ ش�د، بس�یاری از کش�ورها در جهان برای تولی�د اطالعات در مورد س�طح کنونی 

بیماری ه�ا و روند آن ها در طول زمان، هم چنین بررس�ی تغییرات ش�یوع و ش�دت حاص�ل از برنامه های اجتماعی 

در جه�ت پیش�گیری از بیماری ها، از روش های مندرج از این کتاب اس�تفاده کرده ان�د. )WHO .)4-1 از داده های 

کشوری موجود در بانک جهانی داده های س�المت دهان، )که از طریق سایت www.who.int/oral health قابل 

دسترس�ی اس�ت( به صورت منظم بار بیم�اری دهان را مورد ارزیاب�ی قرار می دهد، و بدین وس�یله، اهمیت عوامل 

تعیین کننده اجتماعی سالمت و عوامل خطر مرتبط با آن آشکار گردیده است )7-5(. 

WHO، با هدف مقایس�ه های بین المللی، کش�ورهای عضو را به گزارش اطالعات در مورد سطوح بیماری و با 

اس�تفاده از روش های اس�تاندارد ترغییب می کند. نس�خه های قبلی این کتاب )1-4( طیفی از ابزار اولیه و فرم های 

ثبت را برای اس�تفاده در جمع آوری داده های بالینی ارایه کرده اس�ت: ویژگی های استاندارد در ثبت وضعیت بالینی 

پیشنهاد ش�د، بر ضایعات مخاطی دهانی پیش سرطان/ س�رطان دهان، وضعیت دندان ها، فلوئوروزیس دندانی، 

پوس�یدگی دندان�ی و نیازهای درمان�ی دندانی، آنومالی های رش�دی دن�دان، بیماری های پریودونت�ال و نیازهای 

درمان�ی، همچنین وضعی�ت و نیاز پروتز تاکید گردید. ب�ه منظور حصول اطمینان از جم�ع آوری داده های با کیفیت 

باال از طریق معایناتی  که دقیقًا تعریف ش�ده باش�ند، و تربیت و همسوسازی معاینه گران برای ارزیابی همخوانی بین 

معاینه گران و همخوانی خود معاینه گران، توصیه های خاصی ارایه شده است. 
اثبات شده که روش های پایه پیمایش های سالمت دهان WHO در ارزیابی وضعیت سالمت دهانی جوامع، توسعه و 

تقویت و اصالح سیستم های سالمت و ارزیابی برنامه ها در سطح جامعه کاماًل مفید بوده است. 
 WHO طی دهه گذش�ته یا قبل از آن، پیمایش های متعددی بر اس�اس ویرایش چهارم پیمایش های س�المت دهان
انجام ش�ده )4(، و همه بر این نکته تأکید دارند که داده های وضعیت س�المت دهان در پایش و مراقبت روند بیماری های 
دهان مهم هس�تند. با این حال، عالوه ب�ر اطالعات اپیدمیولوژیک، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان س�المت دهان در 

مقدمه
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زمین�ه عوامل خطر مرتبط با س�المت دهان، کیفیت زندگی مرتبط با س�المت دهان، پوش�ش و به�ره مندی از خدمات، 
مراقبت ها و مداخالت درمانی س�المت دهان، اقدامات اجرایی و کیفیت مراقبت ها و مداخالت درمانی ممکن اس�ت به 

اطالعات بیشتری نیاز داشته باشند. 
به منظور پایش و مراقبت موثر، WHO پیشنهاد می کند پیمایش های بالینی سالمت دهان در هر جامعه یا منطقه باید 
هر پنج تا ش�ش سال و به صورت منظم انجام ش�ود. نظام مراقبت و پایش، از طریق ارتباط دادن سیاست ها و برنامه های 
سالمتی با داده ها، عملکرد سالمت جامعه را تأیید می کند. به عبارت دیگر، پایش و مراقبت وسیله ای را برای جمع آوری 
پیوس�ته )دوره ای یا مداوم(، تجزیه و تحلیل و تفس�یر داده های جمعیتی، و انتش�ار منظم این داده ها به مسئولین یا برنامه 

ریزان اجرایی برنامه های سالمت اجتماعی تهیه می کند. 
اگ�ر برنامه های پایش و مراقبت به درس�تی انجام پذیرد، کش�ورها اطالعات الزم برای اقدام�ات فوری جهت کنترل 
بیماری ه�ا، یا طراحی راهبردهایی برای پیش�گیری از بروز آن ه�ا، و رخدادهای آتی ضد س�المتی را در اختیار دارند. در 
مجموع، هدف پایش و مراقبت س�المت کمک به دولت ها، مس�ئولین اجرایی س�المت و افراد حرفه ای شاغل در بخش 
س�المت می باش�د تا در جهت  تدوین سیاس�ت ها و برنامه های پیش�گیری از بیماری ها و اندازه گیری پیشرفت، عوارض 
و کارآیی تالش های صورت گرفته برای پیش�گیری از بروز بیماری ها و اقداماتی که برای بازس�ازی کیفیت از دس�ت رفته 

زندگی انجام شده، گام بردارند. 
اطالع�ات مربوط به عوامل خطر اصلی بیماری های مزمن نقطه اصلی ورود مس�ئولین اجرایی در برنامه ریزی برای 
ارتقای س�المت و برنامه های پیشگیری اولیه می باشد. بر اساس ابزار استاندارد پیمایش، و شاخص ها، تعاریف، روش ها 
و اص�ول نمونه گیری م�ورد توافق قبلی، WHO، ب�رای ارزیابی بیماری ه�ای مزمن و عوامل خطری که ب�ا بیماری های 
دهان بس�یار مرتبط هس�تند، ابزار جدید و مهمی را تدوین و تهیه کرده اس�ت. ابزار پایش مذکور می تواند برای جمع آوری 
داده های ضروری در مورد سالمت دهان خود اظهار، رفتار سالمت دهان، بهره مندی از خدمات موجود سالمت دهان، 
 WHO کیفیت زندگی مرتبط با س�المت دهان، و عوامل خطر محیطی- اجتماعی س�المت دهان استفاده شود. این ابزار

برای نظام های فراگیر پایش و مراقبت تهیه شده که می تواند با منابع و نیازهای محلی تطبیق یابد. 

ویرای�ش پنج�م پیمایش های س�المت دهان- روش ه�ای پایه WHO توصیه ه�ای زیر را ب�رای پیمایش های 

سالمت دهان پیشنهاد می کند. 

همگام با پیش�نهادات قبلی ارایه ش�ده در ویرایش قبلی این کتاب، وضعیت مجموعه دندان ها باید ثبت گردد. با  ●

این اقدام ثبت شیوع و بروز پوسیدگی دندانی با استفاده از شاخصه های مطمئن مرتبط با سالمت جامعه همچنان 

ادامه می یابد. در این مورد اش�اره شده که دس�ته بندی پوسیدگی دندانی بهمراه جزییات آن برای استفاده در کار 

بالینی دندان پزش�کی توصیه می ش�ود؛ به خصوص در مواقعی که برای ارزیابی موضع�ی مقدار درگیری بافت 

دندانی ممکن است تجهیزات تخصصی وجود داشته باشد. ثبت نیازهای درمانی دندان پزشکی، به طور خاص 

و برای هر دندان، دیگر توصیه نمی شود. 

ثبت وضعیت پریودنتال بر حس�ب یک - شش�م )سکس�تانت( یا دندان های پایه به ارزیاب�ی خونریزی لثه و ثبت  ●

اندازه پاکت برای همۀ دندان های موجود تغییر یافته است. منطق این پیشنهاد، این است که چون ثبت وضعیت 

مجموعه دندان ها برای همه دندان ها انجام می ش�ود، برای ارزیابی وضعیت پریودنتال نیز همان معاینه دقیق 
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باید انجام شود. وجود جرم دیگر ثبت نمی شود زیرا به خودی خود بیماری محسوب نمی شود. 

این توصیه که عمق پاکت در کودکان زیر 15 س�ال نباید با پروب )کاوند( اندازه گیری ش�ود، همچنان پابرجاست.  ●

فقدان چس�بندگی لثه باید با استفاده از دندان شاخص ثبت ش�ود، بجز در کودکان زیر 15 سال سن، که باز از این 

اندازه گیری خارج هستند. 

در ای�ن کت�اب همچنان به ثب�ت وجود فلوئوروزی�س مینایی پرداخته ش�ده، چرا ک�ه گرچه یک بیم�اری منظور  ●

نمی شود، با این حال، ثبت این عارضه در ایجاد داده پایه، قبل یا هنگام پایش برنامه های پیشگیری اجتماعی که 

برای کنترل پوسیدگی دندان از فلوراید استفاده می کنند، بسیار مفید خواهد بود. محاسبه شاخص فلوئوروزیس 

جامعه )CFI( بدین خاطر توصیه می ش�ود که مشخص ش�ود آیا فلوئوروزیس دندانی یک مشکل مبتالبه جامعه 

است یا خیر. CFI تعیین فلوئوروزیس غیرقابل تردید در گروه های اجتماعی را ممکن می سازد. داده های بالینی 

باید با مطالعات مربوط به مواجهه با فلوراید تکمیل شود. 

بر اس�اس گزارش�ات اخیر در خصوص ب�روز باالی خوردگ�ی دندانی مرتبط ب�ا مصرف مکرر نوش�یدنی های با  ●

خاصیت اسیدی باال، جویدن یا مکیدن شیرینی ها و آدامس های با طعم میوه و با اسیدیته باال، و سایر رژیم های 

غذای�ی تحت تاثیر فرهنگ های مختلف، در فرم جمع آوری داده برای ثبت از دس�ت رفتن جس�م دندانی در اثر 

خوردگی (erosion) یک بخش ویژه مثل تعداد دندان های درگیر اضافه شده است.  

ضرب�ه به ناحیه دهان و دندان ها ش�امل جراحت وارده ب�ه ناحیه دهان، از جمله دندان ه�ا، لب ها، لثه ها، زبان  ●

و اس�تخوان های فکین می ش�ود. ضربه به دندان ها اغلب موجب شکستگی یا از دس�ت دادن دندان می شود. 

جراح�ت ناحیه دهان و دندان ها می تواند به بدش�کلی و اختالل عملکرد منجر ش�ده، کیفی�ت زندگی را به طور 

قاب�ل مالحظه ای کاهش داده و ب�ر بار اقتصادی و اجتماعی حاصله بیفزاید. بنابرای�ن، برای ثبت ضربه و تعداد 

دندان های درگیر بخش مجزایی به فرم جمع آوری داده ها اضافه شده است. 

ثبت وجود پروتزهای ثابت و متحرک به عنوان نش�انه ای از دسترس�ی به خدمات دندان پزشکی در فرم ارزیابی  ●

بزرگسال گنجانده شده است. با این حال، کیفیت یا عملکرد خود پروتز ارزیابی نمی شود. 

یک پیمایش شامل معاینه مخاط دهانی، ثبت عوارض خارج دهانی و محل و موقعیت آن ها با استفاده از کدهای  ●

اس�تاندارد می ش�ود. عالوه بر فرم ه�ای پایه ثبت داده ، یک ف�رم مخصوص نیز برای ثبت ش�ایع ترین ضایعات 

دهانی که طی عفونت ویروس نقص ایمنی انسانی )HIV( و سندرم نقص ایمنی اکتسابی )AIDS( بروز می کند، 

تدارک دیده شده است. 

بخش نیاز به درمان های فوری س�طح پیش�نهادی درمان در پاس�خ به مش�کالت حاد دهانی و نیاز ارجاع فوری  ●

جه�ت مراقبت های ویژه را مش�خص می کند. این بخش همچنین ممکن اس�ت ش�امل مراقبت پیش�گیری یا 

مراقبت دندان پزشکی رایج مورد نیاز در ضایعات بزرگ پوسیدگی که همراه یا بدون درد یا عفونت آشکار همزمان 

بوده را در بر گیرد. همچنین ممکن اس�ت در موارد گزارش درد یا نش�انه های آشکار عفونت حاد از جمله به علت 

آبسه با منشأ دندانی یا پریودنتال مداخله فوری درمانی مورد نیاز باشد. 
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برای بزرگس�االن و کودکان پرسش�نامه های پایه جداگانه ای طراحی ش�ده اس�ت که می تواند برای جمع آوری 

اطالعات در مورد خود ارزیابی وضعیت س�المت دهان، عادت های س�المت دهان، رفتار پرخطر، کیفیت زندگی و 

موقعیت اجتماع�ی بکار رود. تجزیه و تحلیل عوامل خطر محور اصلی ایجاد، توس�عه، تنظیم و اصالح برنامه های 

ارتقای س�المت دهان اس�ت. اثر عوامل خطر بر س�المت دهان را می توان با ادغام داده ه�ای بالینی و اجتماعی- 

رفتاری برآورد کرد.

اهداف اختصاصی کتاب

تهیه اطالعات ضروری در مورد سازمان دهی و برنامه ریزی پیمایش های سالمت دهان برای ارزیابی وضعیت 

س�المت دهان یک جامعه، و جمع آوری داده در مورد خود ارزیابی سالمت دهان و عوامل خطر رفتاری- اجتماعی 

اهداف اختصاصی این کتاب هستند.

اهداف اختصاصی این کتاب به شرح زیر است: 

تهی�ه اطالعات مرتب�ط با برنامه ریزی یک پیمایش در مورد وضعیت س�المت دهان. این هدف ش�امل این موارد . 1

است: 

طراحی پیمایش سالمت دهان پایه  ●

دستور العمل های طرح های نمونه گیری کاربردی مناسب برای ارزیابی بیماری های دهان  ●

سازمان دهی پیمایش سالمت دهان  ●

اجرای پیمایش سالمت دهان  ●

فرم های ارزیابی و توصیف ویژگی های تشخیصی و کدهای مربوطه  ●

توصیه های الزم جهت پایایی داده ها  ●

دس�تورالعمل در مورد اقدامات پس از پیمایش، ش�امل داده های ضروری که باید گزارش ش�ود و قالب و الگوی  ●

متناسب گزارش دهی. 

ارائه یک طرح برای ثبت و ارجاع به دستورالعمل های WHO جهت اجرای مطالعات اپیدمیولوژیک در خصوص  ●

 .HIV/AIDS بیماری های دهانی مرتبط با

تهیه اطالعات مرتبط با برنامه ریزی یک پیمایش در مورد خود ارزیابی سالمت دهان و عوامل خطر . 2

رویک�رد پلکانی WHOنس�بت به پای�ش و مراقب�ت )STEPwise approach to Surveillance, STEPS( یک 

فرآیند مرحله ای اس�ت )شکل 1( (9(: این فرآیند با انباش�ت اطالعات کلیدی در مورد عوامل خطر و سالمت خود- 

اظهار با اس�تفاده از یک پرسش�نامه شروع می شود، و سپس به س�مت اندازه گیری های ساده فیزیکی حرکت کرده، 

ب�ا اندازه گیری ه�ای پیچیده تر طی آزمایش�ات بیوش�یمی ادامه می یابد. هر یک از این ابزار ها ممکن اس�ت ش�امل 

داده های اصلی، گس�ترده و انتخابی باشد. STEPS تاکید می کند که داده های کمتر ولی با کیفیت خوب از داده های 

تعداد باال و با کیفیت ضعیف ارزشمندتر است. 
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شکل 1. چارچوب رویکرد پلکانی مبتنی بر STEP سازمان جهانی بهداشت در مورد پایش و مراقبت بیماری های مزمن )9(.

پله 2

انتخابی 1

انتخابی 2

انتخابی 3

گسترده

اصلی

اندازه گیری های بیوشیمیایی )بدن(

پرسشنامه

پله 3
اندازه گیری های فیزیکی )بدن(

پله 1

با اس�تفاده از همین س�واالت و دس�تورالعمل های اس�تاندارد کش�ورها می توانند اطالعات تولید ش�ده توسط 

STEPS را برای ارزیابی روندهای درون کش�وری و نیز مقایسه های بین کشوری استفاده کنند. این رویکرد بر جمع 

آوری مقادیر کم اطالعات مفید ولی به صورت مداوم و منظم تاکید می کند. 

کاربرد اصول سالمت دهان به روش STEP سه مرحله دارد: 

پله )مرحله(1: کس�ب اطالعات در خصوص خودارزیابی عوارض و ش�رائط دهانی، رفتارهای س�المت دهان،  ●

ان�دازه گی�ری رژیم غذای�ی، مصرف دخانی�ات و الکل، کیفی�ت زندگی، موقعی�ت اجتماعی، که هم�ه آن ها بر 

اس�اس تعاریف استاندارد WHO تدوین شده اند. این مرحله می تواند شامل داده های مربوط به عوامل سالمت 

عمومی که در رابطه با مشکالت سالمت دهان مهم هستند نیز باشد، نظیر قد، وزن و اندازه دوره کمر به عنوان 

. HIV شاخص های وضعیت تغذیه، کم وزنی یا چاقی، سابقه دیابت و نشانگرهای عفونت

پل�ه )مرحله(2: داده های بالینی جمع آوری ش�ده در پله )مرحله( 2 به آنچه در پله )مرحله( 1 بدس�ت آمده افزوده  ●

می شود. در اکثر کشورها اجرای مراحل 1 و 2 مهم است. 

پله )مرحله(3: این مرحله ش�امل اطالعات حاصله از آزمایشات بیوشیمی می شود، نظیر جمع آوری بزاق برای  ●

مطالعه ظرفیت بافری آن یا ارزیابی میکروبی )مثل اس�ترپتوکوک موتانس(. معهذا، WHO برای کش�ورهای با 

منابع محدود چنین ارزیابی های پیشرفته ای را توصیه نمی کند. 

پایش و مراقبت س�المت دهان هنگامی ممکن اس�ت که داده های وضعیت س�المت ده�ان و عوامل خطر به 
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صورت س�اختارمند و بر یک مبنای منظم جمع آوری می ش�ود. ممکن اس�ت کش�ورها برای برنامه ریزی و ارزیابی 

مداخالت سالمت دهان داده های مرحله 1 یا 2 یا هر دوی آن  ها را جمع آوری کنند. 

ساختار این کتاب 

بخش یک اصول پیمایش بالینی سالمت دهان را بر اساس توصیه های WHO تبیین می کند. این اصول شامل 

راهنمای س�ازمان دهی و اجرای پیمایش، شاخصه های تشخیصی، پایایی داده ها و انتخاب شرکت کنندگان است. 

فرم های ارزیابی سالمت دهان پیشنهادی WHO برای ثبت یافته های بالینی به صورت پیوست در این کتاب آورده 

شده است. فرم ها اجزای اصلی گزارش پیمایش و نمونه هایی از جداولی که در پی تجزیه و تحلیل آماری داده ها باید 

آماده شود را تحت عنوان یک پیوست جداگانه ارایه می کند. بخش 2 رویکرد WHO برای ایجاد و توسعه نظام های 

اطالعات س�المت دهان ادغام یافته را تش�ریح می کند. الگ�وی عامل خطر چارچوب ذهنی تلفیق س�المت دهان 

خود اظهار و عوامل خطر را در STEPS فراهم کرده، در ادامه این بخش با جزئیات شرح می دهد. اندازه گیری های 

اضافه تر نظیر آزمایش دیابت، و قد و وزن برای محاس�به شاخص توده بدنی )Body Mass Index, BMI( می تواند 

منظور شود. بخش 3 تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش نتایج را بیان می کند؛ بعالوه، این بخش اطالعات مربوط به 

کمک های در اختیار WHO را ارایه می کند. 



اصول پایه پیمایش های بالینی 

سالمت دهان

بخش 1
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یکی از وظایف اصلی مدیران مس�ئول سالمت دهان کشور ها و س�ایر مجریان برنامه های سالمت دهان انجام 

پیمایش های جمعیتی به منظور تعیین وضعیت سالمت دهان و نیاز به مداخله در گروه های جمعیتی است. اگر برای 

فعالیت های س�المت دهان مدیر مس�ئول کش�وری و یا منطقه ای در نظر گرفته نشده باش�د، یکی از اعضای جامعه 

دندان پزش�کی یا کارکنان مراکز آموزش�ی نیروی انس�انی س�المت دهان و دندان پزش�کی می تواند پیمایش های 

اپیدمیولوژیک منظم سالمت دهان را انجام دهد.

روش های بیان شده در این کتاب در برآورد موارد زیر می توانند مورد استفاده قرار گیرند:

توزیع و شدت بیماری ها و عارضه های دهانی عمده؛ ●

میزانی از نیازهای گروه های جمعیتی به مراقبت، پیشگیری جامعه-محور از بیماری و ارتقاء سطح سالمت  که  ●

برنامه های سالمت دهان برآورده می سازند؛ و

چگونگی و فوریت مداخالت درمانی مورد نیاز سالمت دهان. ●

اگر پیمایش متغیرهای متعدد و گس�ترده ای داش�ته باش�د، نقش عوامل تعیین کننده اجتماعی سالمت دهان و 

عوامل خطر مش�ترک قابل تغییر مثل بهداش�ت فردی، رژیم غذایی، مصرف دخانی�ات، مصرف بیش از حد الکل، 

استفاده از خدمات س�المت دهان و در آخر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت دهان جامعه را نیز می توان مورد بررسی 

قرار داد.

1.1.1 خصوصیات ویژه بیماری های دهان 

اپیدمیول�وژی خاص بیماری ه�ای دهان امکان تدوی�ن یک رویکرد وی�ژه در طرح نمونه گی�ری و برنامه ریزی 

پیمای�ش در مورد ش�ایع ترین بیماری های ده�ان را فراه�م می کند. مالحظات خ�اص دو بیماری اصل�ی دهانی – 

پوسیدگی دندانی و بیماری لثه – از این قرارند:

این بیماری ها با سن افراد شدیدًا مرتبط هستند. ●

این بیماری ها در همه جوامع وجود دارند، فقط شدت و شیوع آنها متفاوت است. ●

یکی از این دو بیماری، پوس�یدگی دندانی، برگشت ناپذیر است )در مرحله تشکیل حفره که در روش های مندرج  ●

1.1 طراحی یک پیمایش سالمت دهان 
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در اینجا توضیح داده ش�ده است(، و به همین سبب اطالعات به دست آمده در این شرایط نه تنها میزان بیماری 

موجود بلکه سابقه قبلی بیماری را نیز نشان می دهد.

مستندات زیادی مبنی بر متفاوت بودن بیماری های دهان در میان گروه های جمعیتی با پس زمینه های متفاوت  ●

اجتماعی – اقتصادی، خصوصیات رفتاری و شرایط محیطی متفاوت وجود دارد.

اندازه گیری اس�تاندارد در هر فرد نمونه احتیاج به مش�اهدات متعدد دارد؛ در مورد پوس�یدگی، همه دندان ها و  ●

ب�رای ارزیابی وضعیت پریودونتال هر یک از دندان های موجود در دهان معاینه می ش�وند، به اس�تثنای فقدان 

چسبندگی لثه که شش یک - ششم )سکستانت( بکار میرود.

2.1.1 سنین شاخص و گروه های سنی

در پیمایش های جمعیتی گروه های سنی و سنین زیر توصیه می شوند:

5 سال

در صورت عملی و انجام پذیر بودن کودکان باید بین پنجمین و شش�مین س�الگرد تولدش�ان معاینه ش�وند. این 

سن از لحاظ سطح پوس�یدگی در دندان های شیری حائز اهمیت است، زیرا تغییرات پوسیدگی در یک بازه ی زمانی 

کوتاه تر، نس�بت به دندان های دائمی در سایر سنین شاخص، نش�ان داده می شود. هم چنین در بعضی از کشورها، 

5 س�الگی سنی است که کودکان وارد دبس�تان می شوند. در کشورهایی که ورود به دبستان تا 6 یا 7 سالگی به تعویق 

می افتد، می توان این س�نین را مورد بررس�ی قرار داد، هر چند در گزارش�ات باید میانگین سنی گزارش شود. در این 

رده های س�نی باالتر، دندان های قدامی نداش�ته نباید محاس�به ش�ود، زیرا تمایز بین اینکه این دندان ها به ش�کل 

طبیعی افتاده اند یا بر اثر ضربه یا پوسیدگی کشیده شده اند، دشوار است.

12 سال

این س�ن به خصوص از این جهت حائز اهمیت اس�ت که معمواًل کودکان در این س�ن دوره ی دبستان را به پایان 

می رس�انند. به همین علت در بسیاری از کشورها، آخرین سنی است که می توان به راحتی یک نمونه قابل اعتماد از 

طریق نظام دبستان به دست آورد. هم چنین همه دندانهای دائمی به جز دندان های عقل احتماال تا این سن رویش 

یافته اند. به همین دالیل است که 12 سالگی به عنوان رده سنی شاخص جهانی در مقایسات بین المللی و پایش روند 

بیماری ها انتخاب شده است.

با این وجود، در برخی از کش�ورها، بسیاری از کودکان در سنین مدرسه به مدرسه نمی روند. در چنین شرایطی، 

باید س�عی ش�ود دو تا س�ه گروه از این کودکان و از مناطق مختلف، جهت مقایس�ه وضعیت س�المت دهان ش�ان با 

کودکانی که به مدرسه می روند، مورد بررسی قرار گیرند.

15 سال

تا 15 س�الگی، حدود 3 تا 9 س�ال از رویش دندان ه�ای دائمی در محیط دهان می گذرد. ب�ه همین دلیل ارزیابی 

شیوع پوس�یدگی دندان در نوجوانان می تواند مهم تر باشد. گروه سنی 15 تا 19 سال هم چنین در ارزیابی بیماری لثه 
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در نوجوانان حائز اهمیت اس�ت. در کشورهایی که به دس�ت آوردن نمونه های قابل اعتماد دشوار است، غالبًا افراد 

15 ساله فقط از دو تا سه ناحیه، مثاًل از پایتخت یا یک شهر بزرگ دیگر و از یک منطقه روستایی بررسی می شوند.

35-44 سالگی )میانگین = 40 سال(

این گروه س�نی، گروه سنی استاندارد برای پایش وضعیت س�المت دهان در بزرگساالن است. با اطالعاتی که از 

این رده سنی به دس�ت می آید برنامه ریزان و تصمیم گیران می توانند اثر کامل پوسیدگی های دندانی، سطح درگیری 

شدید لثه، و آثار کلی مراقبت های سالمت دهان ارائه شده را مورد ارزیابی قرار دهند. نمونه گیری از بزرگساالن معمواًل 

دشوار است. نمونه ها را می توان از گروه های سازمان یافته مانند کارمندان ادارات و کارگران کارخانجات انتخاب کرد. 

در موارد عدم امکان انجام نمونه گیری که بدرستی نمایانگر جامعه باشد، می توان از گروه هایی که به آسانی در دسترس 

هس�تند، مثاًل از یک فروش�گاه جهت انتخاب نمونه ها استفاده کرد. باید توجه داش�ت که نمونه گیری ها دارای خطا و 

اریبی آشکار نباشند، به عنوان مثال نمونه گیری از بیماران یک مرکز ارائه مراقبت های پزشکی.

65-74 سال )میانگین = 70 سال(

رده س�نی 65-74 سال به دلیل تغییر در توزیع س�نی جمعیت ها و نیز افزایش جهانی طول عمر اهمیت بیشتری 

پیدا کرده اس�ت. در این گروه سنی می توان نشانه های ظاهری بیماری دهان را پس از یک عمر زندگی ارزیابی کرد. 

اطالعات به دس�ت آمده از این گروه از دو جهت مورد نیاز اس�ت، هم برنامه ریزی مداخالت متناس�ب با افراد مسن 

و ه�م ارزیابی تاثیرات نهایی برنامه های س�المت دهان در یک جمعیت. نمونه گیری و معاینه افراد این گروه س�نی 

معمواًل به اندازه رده های س�نی جوان تر دش�وار نیست، زیرا افراد مسن تر در طول روز بیشتر در منزل و یا حوالی آن، 

باشگاه های پیشکوستان، سرای سالمندان ویا موسسات و  مراکز مخصوص سالمندان به سر می برند. با این وجود، 

باید توجه داشت که از هر دو گروه سالمندان خانه نشین و فعال، به اندازه کافی نمونه گیری صورت گیرد.

برای پیمایش های کش�وری از کل جمعیت، توصیه می ش�ود که گروه ها و رده های س�نی که پیش از این ذکر شد 

مورد اس�تفاده قرار گیرند. هر چند ممکن اس�ت که کش�ورها عالقه ی خاصی به مطالعه ی عارضه های تاثیرگذار بر 

سالمت دهان کودکان خردسال تر و گروه های خاصی از بزرگساالن یا سالمندان داشته باشند. کشورهایی که تصمیم 

دارند چنین مطالعاتی انجام دهند باید در نظر داش�ته باش�ند قابلیت استفاده، کارآیی و پایایی اطالعات به دست آمده 

و انج�ام پذیر بودن تحقی�ق، به اندازه ی صحیح بودن یافته ها و اجرایی بودن آنها از منظر س�المت همگانی دارای 

 WHO ،اهمیت اس�ت. اگر طرح مطالعه یا ویژگی های تش�خیصی از روش های ارائه شده در این کتاب  پیروی نکند

قادر به تائید آنها نیست و محتوای گزارشات تهیه شده به عهده کشور انجام دهنده ی آن مطالعه می باشد.

3.1.1 انتخاب نمونه

پی�ش از انتخاب نمون�ه، طراحان پیمایش و مس�ئوالن اجرایی س�المت همگانی، باید تصمی�م بگیرند که این 

پیمایش در چه سطحی خواهد بود، محلی، منطقه ای یا کشوری، متغیرهای مورد معاینه در پیمایش چه خواهد بود، 

و چ�ه رده های س�نی را در بر خواهد گرفت. در نظ�ر گرفتن این فاکتورها به خصوص بع�دًا در جریان کار حائز اهمیت 
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است، یعنی زمان استنتاج و تعمیم نتایج پیمایش به جمعیت آن منطقه یا کل کشور.

تکنیک ه�ای متفاوتی برای تخمین تعداد نمونه از یک جمعیت در پیمایش س�المت دهان وجود دارد. دو روش 

اصلی عبارتند از نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی، که بس�تگی به این دارد که آیا احتمال مشخصی برای انتخاب  

نمونه ه�ا در پیمایش وجود دارد یا خیر. بس�ته به منابع موجود و ش�رایط فنی، نمونه گی�ری احتمالی به چندین روش 

قابل اجراست: نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری سیس�تماتیک، نمونه گیری تصادفی خوشه ای طبقه بندی 

ش�ده، نمونه گیری احتمالی متناسب با حجم، و سایر موارد. متون آماری متعددی )10،11( تکنیک های نمونه گیری 

موجود را به تفضیل توضیح می دهند، که شامل تعیین حجم نمونه، دقت نمونه و قدرت مطالعه می شود. مطالعه ی 

این متون و مش�ورت گرفت�ن از متخصین آمار می تواند قدم اول در طراحی پیمایش برای محققین باش�د. در بعضی 

م�وارد، محققین برای طراحی یک پیمایش س�المت دهان پایه از توصیه های آماری متخصین آمار س�المت بهره 

می گیرند.

4.1.1 شیوه های انتخاب احتمالی

در نمونه گیری احتمالی، هر فرد از جمعیت مورد مطالعه شانس مشخص و غیر صفر برای ورود به نمونه را دارد. 

با این طرح، مش�روط بر این که درصد پاس�خگویی باال باش�د، از اریبی و خطا در انتخاب اجتناب می شود و از تئوری 

آماری برای بدس�ت آوردن استنتاج برآوردگرهای پیمایش استفاده می گردد. نوعی عامل ضروری برای هر انتخاب 

احتمالی وجود یک چارچوب نمونه گیری اس�ت که نمونه ها از آن انتخاب می شوند. به عبارت دیگر، باید فهرستی از 

اعضای جمعیتی که مورد پیمایش قرار می گیرند در اختیار باشد. در تکنیک های نمونه گیری تصادفی یا هر فرد گروه 

شماره گذاری شده و  مشابه التاری شماره ها قاطی شده و تعداد افراد مورد نیاز برای معاینه از بین آن ها بیرون آورده 

می شود و یا از جدول اعداد تصادفی استفاده می شود.

اغلب این پرس�ش به ذهن می رس�د که چ�را جمعیت م�ورد مطالعه با به کارگیری ش�یوه های انتخ�اب احتمالی 

انتخاب نمی ش�وند. دلیل آن بیش�تر موجود نبودن اطالعات الزمه برای انتخاب گروه های جمعیتی مورد مطالعه، 

عدم قطعیت در برگزیدن یکی از شیوه های انتخاب احتمالی، فقدان درک کامل از جایگزین های مختلف و دشواری 

اجرا کردن چنین شیوه ی دقیقی است.

نمونه گیری تصادفی ساده به شکل گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه شکل طبقه بندی شده آن ترجیح 

داده می شود، چون زیرگروه های مهم را در برمی گیرد. تکنیک های متعددی ایجاد شده اند که می توان از آنها برای 

انتخاب نمونه های پیمایش که نماینده ی جمعیت مورد نظر هس�تند اس�تفاده کرد؛ از می�ان این  روش ها، رایج ترین 

تکنیک ه�ا نمونه گی�ری سیس�تماتیک، نمونه گیری تصادفی طبق�ه ای، نمونه گیری خوش�ه ای چن�د مرحله ای و 

نمونه گیری احتمالی متناسب با حجم هستند.

1.4.1.1 نمونه گیری سیستماتیک

نمونه گیری سیستماتیک عبارتست از انتخاب تصادفی اولین فرد از یک لیست و بعد برداشتن هر x امین شماره 
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ی�ا جزء )فرد( تا تعداد کل افراد مورد نظر انتخاب ش�وند. این عدد به تعداد دلخواه افراد م�ورد معاینه )افرادی که باید 

مورد معاینه قرار گیرند( و به کل تعداد موجود در هر گروه یا رده س�نی خاص بستگی دارد. این اطالعات از این جهت 

الزم اس�ت تا بتوان واحد نمونه گیری را محاسبه کرد و تعداد افراد موجود در لیست را تعیین کرد و بطور سیستماتیک 

هر x امین فرد را برگزید تا کل تعداد مورد نظر به دست آید. برای مثال، اگر 1800 فرد مسن در یک مرکز باشند و تعداد 

نمونه های مورد نظر 200 نفر باش�د، واحد نمونه گیری به دس�ت آمده 9 خواهد بود. آنگاه یک عدد تصادفی بین صفر 

تا 9 انتخاب می شود تا اولین فرد انتخاب شده و بعد هر نه تا یکی از لیست انتخاب شده تا به تعداد کل مورد نظر برای 

معاینه برس�یم. بدین ترتیب در نمونه گیری سیس�تماتیک، هر یک از افراد لیس�ت ش�ده از جمعیت مورد نظر شانس 

یکسانی برای انتخاب شدن جهت معاینه خواهد داشت.

2.4.1.1 نمونه گیری طبقه ای

در زمان انجام پیمایش در یک جمعیت، ثبت نوع محلی که ش�رکت کنندگان در آن زندگی می کنند اهمیت دارد. 

عمومًا، س�ه نوع نش�انگر جمعیتی به کار می رود: شهری، حومه ش�هری و روس�تایی. هر اطالعات دیگری درباره 

ی جمعیت م�ورد مطالعه به منظور طبقه بندی جمعیت به گروه ها و زیر گروه ها می تواند مفید واقع ش�ود. بنابر این، 

می ت�وان جمعیت را به زیر گروه ها یا طبقات دس�ته بندی کرد و س�پس از هر طبقه یا زیر گ�روه نمونه هایی را انتخاب 

نمود. اگر از هر یک از این طبقات یک نمونه تصادفی س�اده گرفته شود، به کل نمونه ها، نمونه تصادفی طبقه بندی 

ش�ده گفته می ش�ود. اگر ترکیب جمعیتی با در نظر گرفتن بعضی متغیرهای خاص، مثل س�ن، جنس و گروه نژادی 

مش�خص باشد، نمونه ها را می توان متناس�ب با ترکیب جمعیتی انتخاب کرد. طبقه بندی، تکنیک مناسبی برای به 

دس�ت آوردن برآورد های جداگانه از پارامترهای جمعیتی هر زیر گروه اس�ت. الزمه ی یک نمونه گیری طبقه بندی 

ش�ده ی درست، مش�خص کردن هر واحد شمارش بر حس�ب طبقه و پیش از نمونه گیری اس�ت. اگر این اطالعات 

پیشاپیش موجود نباشد، این روش انجام پذیر نیست.

3.4.1.1 نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای

در اغل�ب پیمایش ه�ا، جمعیت مورد نظر از گروه هایی تش�کیل ش�ده، که هر ک�دام از این گروه ه�ا می توانند به 

عنوان طبقه یاد ش�وند و از هر گروه نمونه های جداگانه ای انتخاب می ش�وند. گروه ها را  می توان به صورت خوش�ه 

ش�کل داد، و در این صورت در طراحی پیمایش ابتدا نمونه ای از خوش�ه ها در نظر گرفته می ش�ود. وقتی تمام افراد 

خوش�ه های منتخب در نمونه گیری وارد ش�وند، این روش را نمونه گیری خوش�ه ای می گویند؛ اما اگر از هر خوشه 

منتخب تنها تعدادی به عنوان نمونه انتخاب ش�وند، این روش را نمونه گیری دو مرحله ای می نامند. بسته به اینکه 

طراحی نمونه گیری نیازمند چند مرحله باش�د، این شیوه را می توان نمونه گیری سه مرحله ای – یا به عبارت ساده تر 

نمونه گی�ری چند مرحله ای – نامید. یک مثال معروف این اس�ت: انتخاب بزرگترین خوش�ه در کش�ور مثاًل ایالت یا 

بخش، س�پس انتخاب نمونه هایی از مدارس )خوشه س�طح دوم(، پس از آن نمونه هایی از کالس ها )خوشه سطح 

س�وم(، و در آخر نمونه هایی از دانش آموزان. نمونه گیری چند خوش�ه ای ممکن اس�ت منجر ب�ه از بین رفتن دقت 
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)نمونه گیری( ش�ود، هر چند در مقایسه با ش�یوه های دیگر نسبتًا مقرون به صرفه تر اس�ت. به هر حال، به کارگیری 

نمونه گیری خوشه ای بهترین رویکرد نیست، مگر اینکه حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد.

4.4.1.1 نمونه گیری احتمالی متناسب با حجم 

در این روش انتخاب نمونه، احتمال انتخاب یک فرد، با تعداد افراد گروهی که از آن انتخاب می ش�ود، متناسب 

اس�ت. در این روش از زیر گروه های با اعضای کمتر نمونه بیش�تری گرفته می ش�ود، تا نه تنه�ا از جمعیت به عنوان 

ی�ک کل، بلکه از هر یک از زیر گروه هایش یک برآورد قابل قبول بدس�ت آید. تعداد افراد ثبت نامی در پایه های یک 

مدرس�ه بین جوامع مختلف متفاوت است، و حتی در مدارس یک جامعه ممکن است تعداد دانش آموزان هر کالس 

نیز متفاوت باش�د. در این شرایط، انتخاب نمونه را می توان با  روش احتمال متناسب با حجم انجام داد. برای اینکه 

بتوان از این ش�یوه اس�تفاده کرد، باید لیستی از تمام مدارس و موسس�اتی که افراد گروه یا رده سنی مورد نظر در آنها 

ثبت نام شده اند موجود باشد. به عالوه، تعداد کل افراد هر گروه افراد باید مشخص باشد.

دانس�تن توزیع جنسیت در هر رده س�نی مورد مطالعه حائز اهمیت است. با آگاهی از تعداد کل افراد ثبت نام شده 

و تع�داد افرادی که باید انتخاب ش�وند، نمونه گیری سیس�تماتیک )نظ�ام مند( می تواند برای ی�ک نمونه گیری غیر 

تکراری مورد استفاده قرار گیرد، یا به عبارت دیگر از انتخاب بیش از یک بار یک مدرسه یا یک کالس اجتناب شود. 

هم چنین دانس�تن تعداد انتخاب ها مهم اس�ت زیرا در این حالت فاصله نمونه قابل محاس�به خواهد بود و تعداد کل 

واحدها و افراد قابل تخمین است.

5.1.1 پیمایش های رهیاب

جایی که راهی برای انجام برآوردهای احتمالی متناس�ب با حجم وجود نداش�ته باشد، شیوه ی نمونه گیری غیر 

احتمالی به کار گرفته می ش�ود. تجربیات گسترده به دست آمده در مورد اپیدمیولوژی دهان طی 35 سال گذشته، و 

عوامل ویژه موثر بر بیماری های ش�ایع دهان منجر به ارایه یک روش عملی و اقتصادی نمونه گیری پیمایش، تحت 

عنوان روش رهیاب شده است.

ش�یوه ی پیمایش رهیاب عبارتست از یک تکنیک نمونه گیری خوش�ه ای طبقه ای، که هدف آن در نظر گرفتن 

مهمترین زیر گروه های جمعیتی با س�طوح مختلف بیماری اس�ت. هم چنین توصیه می ش�ود تعداد متناسب نمونه 

از گروه های س�نی ش�اخص در هر کدام از مناطق انتخاب ش�ود. بدین طریق، اطالعاتی قابل اعتماد، از نظر بالینی 

مرتب�ط و ب�ا ارزش و با حداق�ل هزینه، برای پایش و مراقبت به دس�ت می آی�د. روش رهیاب برای به دس�ت آوردن 

اطالعات زیر مفید است:

شیوع کلی عارضه ها و بیماری های دهان اصلی تاثیرگذار بر جمعیت؛  ●

تغییرات س�طح و ش�دت بیماری در زی�ر گروه های ی�ک جمعیت. این موض�وع منجر به شناس�ایی گروه های با  ●

نیازهای درمانی متفاوت می شود؛ و 

نمای سنی بیماری های دهان در یک جامعه جهت سنجش نیاز به مداخله درمانی در گروه های سنی مختلف، تهیه  ●
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اطالعات درباره ی شدت و پیشرفت یک بیماری، و ارزیابی اینکه سطوح یک بیماری رو به کاهش اند یا افزایش.

بس�ته ب�ه تع�داد و ن�وع محل ه�ای نمونه گی�ری و گروه های س�نی مطالع�ه، پیمایش ه�ای رهی�اب می توانند 

پیمایش های آزمایشی و یا پیمایش های نظام مند در سطح ملی باشند.

در پیمایش آزمایش�ی فقط مهم ترین زیر گروه های جمعیت و فقط یک یا دو س�ن شاخص، معمواًل 12 سال و یک 

رده س�نی دیگر، مورد مطالعه قرار می گیرند. یک چنین پیمایش�ی حداقل میزان داده های الزم برای ش�روع برنامه 

ری�زی را فراه�م می کند. س�پس، به منظ�ور تهیه ی یک مبن�ای قابل اعتماد ب�رای راه اندازی و رص�د برنامه های 

سالمت دهان داده های بیشتری باید جمع آوری شود.

یک پیمایش نظام مند فراگیر برای پوش�ش کلیه زیر گروه های اصلی یک جمعیت )گروه های با س�طوح بیماری 

و نیازه�ای درمانی متف�اوت( باید میزان کاف�ی از محل های معاین�ه را انتخاب کرده، و به توصی�ه WHO حداقل 3 

گروه س�نی یا رده سنی ش�اخص را در برگیرد. این طرح مطالعه برای جمع آوری داده ها جهت اهداف برنامه ریزی و 

رصد برنامه های س�المت دهان، در همه کشورها فارغ از س�طح بیماری، موجود بودن منابع و یا پیچیدگی مراقبت 

مناس�ب است. در یک کشور بزرگ، با بخش های جمعیتی و جغرافیایی متعدد و ساختار پیچیده نظام سالمت، تعداد 

بیشتری محل معاینه مورد نیاز است. استفاده از سنین شاخص و نمونه های استاندارد، در هر محل و با یک رویکرد 

طبقه بندی ش�ده، به عنوان یک اصل اساس�ی هم چنان معتبر است. روشی که اکنون تشریح شد به عنوان یک خط 

مش�ی کلی برای پیمایش های پایه سالمت دهان جهت برنامه ریزی، پایش ومراقبت سالمت و ارزیابی برنامه های 

سالمت دهان پیشنهاد می شود.

1.5.1.1 زیر گروه ها

تع�داد و توزی�ع محله�ای نمونه گیری ب�ه اه�داف اختصاصی مطالع�ه بس�تگی دارد. محل ه�ای نمونه گیری 

معمواًل طوری انتخاب می ش�وند تا اطالعات گروه های مختلف جمعیتی با س�طوح متفاوت�ی از بیماری های دهان 

را در بر گیرد. نمونه گیری معمواًل بر اس�اس تقس�یمات کش�وری صورت می گیرد، مثاًل پایتخت، مراکز شهری مهم 

)ش�هرهای بزرگ(، شهرهای کوچک و مناطق روستایی. در کش�ورهای دارای مناطق جغرافیایی متفاوت، در نظر 

گرفتن حداقل یک محل نمونه گیری در هر یک از انواع مناطق متداول است.

در صورت�ی ک�ه در جمعیت م�ورد مطالعه چندین گروه خاص نژادی با س�طوح متفاوت ش�ناخته ش�ده یا فرضی 

بیماری دیده ش�ود، شاید الزم باشد نمونه های جداگانه ای برای پیمایش از هر یک از این زیر گروه های اصلی گرفته 

شود. بدین ترتیب، برای محدود کردن تعداد زیر نمونه های اضافی مورد نیاز، باید از دانش موجود در خصوص تنوع 

بین گروه های مختلف نهایت اس�تفاده را برد. وقتی تصمیم بر آن شد تا زیر گروه های متفاوتی در مطالعه وارد شوند، 

نمونه گیری تصادفی از بین گروه ها مطلوب خواهد بود. 

در هنگام تصمیم گیری نهایی درباره اینکه کدامیک از زیر گروه های جمعیتی برای مطالعه مهم اند و باید در نمونه 

نهایی قرار گیرند، کمک مس�ئولین بهداش�تی محلی بس�یار مفید خواهد بود. معمواًل بین 10 تا 15 محل نمونه گیری 

برای یک پیمایش رهیاب ملی کافیس�ت. با این وجود، اگر مراکز ش�هری بزرگ بس�یاری در یک کش�ور وجود دارد، 
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ممکن است الزم باشد در حداقل دو شهر چندین محل نمونه گیری اضافی اختصاص داده شود.

2.5.1.1 تعداد نمونه ها

تع�داد افراد م�ورد معاینه در پیمایش س�المت دهان ب�ه تکنیک مورد اس�تفاده در برآورد حجم نمونه، وس�عت 

پیمایش، دقت مورد عمل در استنتاج نتایج و منابع موجود بستگی دارد. در روش نمونه گیری رهیاب، تعداد افرادی 

که در هر گروه س�نی ش�اخص باید مورد معاینه قرار گیرند بسته به شیوع و شدت مورد انتظار بیماری دهان از 25 تا 50 

نفر در هر محل معاینه متغیر خواهد بود. به عنوان مثال،طرح نمونه یک پیمایش رهیاب کشوری برای هر رده سنی 

شاخص یا گروه سنی بدین ترتیب محاسبه خواهد شد:

شهری:  4 نقطه در پایتخت یا منطقه مادر شهر )100=25×4(

2 نقطه در هر یک از دو شهر بزرگ )100=25×2×2(   

روستایی:  1 نقطه در هر یک از 4 روستای واقع در مناطق مختلف )100=25×4(

جمع کل برای یک رده سنی شاخص یا گروه سنی )300=25 نمونه×  12 نقطه(   

و اگر این توزیع خوشه ای برای 4 سن شاخص در جمعیت مورد مطالعه به کار رود:

کل نمونه ها: 1200 =300×4     

ای�ن طرح نمون�ه، امکان تعیین تفاوتهای مهم میان گروه های ش�هری و روس�تایی و، در بیش�تر م�وارد، میان 

گروه ه�ای اقتصادی – اجتماعی در پایتخت یا س�ایر ش�هرهای ب�زرگ را فراهم می کن�د. با اس�تفاده از نتایج چنین 

پیمایش�ی مناطقی که میزان شیوع بیماری از س�طح ملی خیلی باالتر یا خیلی پایین تر هستند نیز شناسایی می شوند. 

باید در نظر داشت نمونه ای شامل 25 نفر، با تعداد تقریبًا برابر زن و مرد، فقط برای جمعیت هایی که سطح پوسیدگی 

دندان و بیماری های پریودونتال پایین یا خیلی پایین تخمین زده می شوند کافی می باشد.

در جوامعی که به نظر س�طح بیماری باالس�ت، به عبارت دیگر درصد 12 س�اله های بدون پوسیدگی 20 درصد یا 

کمتر اس�ت، حجم نمونه اس�تاندارد باید 50 نفر و به همین ترتیب حجم نمونه ی کل باید تا 600 نفر در هر گروه یا رده 

س�نی افزایش یابد. در صورتی که سطح پوسیدگی دندان در یک جمعیت مشخص نباشد، باید قبل از شروع پیمایش 

س�طح بیماری تخمین زده شود. یک راه س�ریع و موثر برای تخمین پوس�یدگی دندان در یک جمعیت تقسیم آن به 

دو گروه دارای پوس�یدگی وفاقد پوس�یدگی است. به عنوان مثال می توان 2 یا 3 کالس یا 2 یا 3 گروه سنی 12 ساله با 

س�طوح متفاوت اجتماعی-اقتصادی را از 2 تا 3 مدرس�ه در دسترس که انتظار می رود وسیع ترین تفاوت ها در شیوع 

بیماری در آنان وجود داشته باشد معاینه کرد. اگر بیش از 50 درصد کودکان یک کالس فاقد پوسیدگی باشند، میزان 

ش�یوع پوس�یدگی دندان پایین و اگر کمتر از 20 درصد فاقد پوسیدگی باشند، میزان ش�یوع باالست. به دست آوردن 

میزان ش�یوع می تواند در زمان تکمیل پیش نوی�س تحقیق و هنگام تصمیم گیری درباره حجم نمونه اس�تاندارد به 

عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار گیرد.
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1.2.1 آماده سازی پیش نویس پیمایش

باید برای پیمایش پیش نویس مکتوبی تهیه کرد که حاوی اطالعات زیر باشد:

هدف کلی و اهداف اختصاصی اصلی پیمایش. 1

شرح نوع اطالعاتی که باید گردآوری شوند و روش هایی که باید مورد استفاده قرار گیرند. 2

توصیف طرح و روش های نمونه گیری مورد استفاده . 3

تدارکات فیزیکی و نیروی انسانی . 4

همسوسازی و تربیت معاینه گران. 5

روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها. 6

انتشار یافته ها. 7

بودجه پیشنهادی. 8

جدول زمان بندی پیشنهادی فعالیت های اصلی و افراد مسئول.. 9

2.2.1 کسب موافقت مسئولین اجرایی

برای معاینه گروه های جمعیتی باید از مقام مس�ئول محلی، منطقه ای یا کشوری مربوطه مجوز های الزم کسب 

شود. به عنوان مثال، اگر قرار است دانش آموزان معاینه شوند، باید ابتدا به مسئولین مدرسه مراجعه کرده، اهداف 

پیمایش برای ایش�ان توضیح داده شود و موافقت ایش�ان کسب شود. در بعضی از موارد، پیش از معاینه کودکان باید 

موافقت کتبی والدین آنها اخذ شود. کسب موافقت اهالی منطقه نسبت به اجرای تحقیق، از وظایف مسئول محلی 

پیمایش اس�ت. هم چنین مدیر طرح باید مس�ئولین بهداش�تی را مطلع س�ازد، چرا که ش�اید الزم باشد زمان اجرای 

تحقیق با دیگر فعالیت های مرتبط بهداشتی هماهنگ شود. این هماهنگی خصوصًا در مواقعی که بزرگساالن مورد 

بررسی قرار می گیرند، به کار می آید.

شایسته است حرفه ای های دندان پزشکی و مسئولین منطقه ای سالمت دهان در جریان جزئیات پیمایش قرار 

2.1 سازمان دهی پیمایش
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گیرند. شاغلین و مس�ئولین جامعه دندان پزش�کی منطقه، اغلب می توانند در جلب همکاری جامعه مورد مطالعه و 

بیماران شان که شاید یکی از نمونه ها باشند، کمک کنند.

3.2.1 بودجه بندی

ب�رای اجرای پیمای�ش باید بودجه ای ش�امل منابع مورد نیاز و پرس�نل اج�را کننده پیمایش تدارک دیده ش�ود. 

پیمایش های پایه س�المت دهان را اغلب می توان به عنوان قس�متی از وظائف مس�ئولین سالمت دهان یا کارکنان 

دولتی سالمت دهان و با ایجاد اندک تغییراتی در بودجه های مورد نیاز انجام داد.

4.2.1 برنامه زمان بندی

یک�ی از جنبه های مهم در ط�رح ریزی یک پیمایش، تهیه برنامه زمان بندی برای جمع آوری داده هاس�ت. اگر 

این کار انجام نش�ود، ممکن اس�ت پرس�نِل معاینه کننده وقت زیادی را در انتظار آمدن افراد معاینه شونده و یا به هر 

دلیل غیر موجه دیگر تلف کنند.

ف�رد برنامه ری�ز می تواند با توجه به مطالعات مقدماتی و یا بر اس�اس تجربیات گذش�ته، تخمی�ن بزند که به طور 

متوسط زمان مورد نیاز برای هر معاینه چه قدر خواهد بود. به عنوان راهنمایی می توان گفت معاینه اولیه یک کودک 

حدود ده دقیقه وقت می گیرد، در حالی که معاینه کامل یک فرد بزرگس�ال 15 تا 20 دقیقه به طول می انجامد. س�پس 

می توان برنامه های زمانبندی روزانه و هفتگی تهیه کرد. این برنامه ها باید در دسترس افراد معاینه کننده و هم چنین 

در اختیار مقامات مسئول سالمت و مسئوالن مدارس قرار گیرد. زمان بندی ها باید دارای انعطاف باشد تا تأخیرهای 

غیر منتظره موجب اختالل در برنامه زمان بندی پیمایش نشوند.

معاینه گران باید مش�اهدات قابل اعتماد و قضاوت های یکس�ان و قاطع داشته باش�ند. از آنجایی که خستگی به 

طور موثری در بروز بی دقتی و ناهماهنگی موثر اس�ت، لذا زمان بندی نباید خیلی طاقت فرس�ا باش�د. به طور مثال 

اگر قرار است 25-30 کودک در چندین مدرسه یا کالس و توسط یک معاینه گر، معاینه شوند، زمانبندی طرح باید به 

نحوی باشد که موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

معرفی تیم معاینه کننده به مدیر مدرسه و معلمین کالسهای مربوطه؛. 1

انتخاب محل مناسب جهت انجام معاینات در هر مدرسه، و چیدن لوازم؛. 2

معاینه یک کالس کودکان 12 ساله؛. 3

ارائه گزارش خالصه شفاهی به مدیر مدرسه؛ و . 4

رفتن به مدرسه بعدی.. 5

طراحی یک برنامه زمان بندی مناس�ب برای پیمایش جمعیت بزرگس�االن، که ممکن است مثاًل در محل کار یا 

مرکز خرید انجام گیرد، نیز حائز اهمیت اس�ت. افراد مس�ن را می توان در سرای س�المندان، باشگاه پیشکسوتان، 

مرکز بازنشستگان و یا منازل شان مورد معاینه قرار داد.
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5.2.1 مراقبت های اورژانس وموارد ارجاع

در ص�ورت روبرو ش�دن با ش�رایطی ک�ه خطر مرگ، بیم�ار را تهدی�د می کند، یا ش�رایطی که پیگی�ری فوری را 

می طلبد، معاینه گر یا سرپرس�ت تیم باید از ارجاع شخص مورد نظر به امکانات درمانی مناسب اطمینان حاصل کند. 

بنابراین باید قبل از پیمایش یک لیس�ت از مراکز ارجاع و آدرس آنها تهیه ش�ود. نباید معاینه گران پیمایش را به انجام 

مراقبت های اورژانسی در طول معاینات دهان ترغیب کرد.

6.2.1 آداب و اخالق ارائه گزارش

بهتر و در خیلی از مواقع ضروری است که نتایج پیمایش به مقامات مسئول محلی گزارش داده شود. این گزارش 

می تواند گزارش خالصه س�اده ای از تعداد افراد معاینه شده و مشاهدات کلی معاینه گر باشد. این گزارش را می توان 

بالفاصل�ه پس از اتمام پیمایش به طور ش�خصی تحویل داد. این گزارش�ات را هم چنین باید ب�رای والدین کودکان 

شرکت کننده و بزرگساالنی که در پیمایش شرکت کرده اند تهیه کرد. توصیه های ارائه شده در این گزارش ها باید کلی 

باشد تا از ایجاد هر گونه تنش میان تیم معاینه کننده و دندانپزشکان منطقه اجتناب شود. برای کودکان و بزرگساالن 

ش�رکت کننده در پیمایش دانس�تن اینکه آیا به مراقبت های دندان پزش�کی نیاز دارند یا خیر سودمند خواهد بود؛ در 

چنین ش�یوه گزارش دهی می توان به هر نوع نیاز های مراقبت س�المت دهان ش�رکت کننده اش�اره کرد، مثل لزوم 

تقویت رفتارهای بهداش�ت دهان، تغییر عادات و ش�یوه زندگی ناس�الم، توصیه در مورد ارائ�ه درمان های معمول، 

خاص ی�ا فوری برای یک بیماری دهان، درد ی�ا عفونت، یا تظاهرات دهانی یک بیماری سیس�تمیک که احتیاج به 

بررسی جامع توسط یک پزشک یا دندان پزشک دارد. تهیه یک گزارش فنی کامل احتیاج به زمان بیشتری دارد، اما 

باید به محض آماده شدن ارسال شود.
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1.3.1 تربیت و همسوسازی معاینه گران

اگ�ر چه ممکن اس�ت معاینه گران ارزیابی متفاوتی از وضعیت س�المت دهان افراد داش�ته باش�ند، ولی در بین 

ارزیابی ها در گروه های جمعیتی باید اتفاق نظر وجود داش�ته باش�د )12(. وقتی یک پیمایش اپیدمیولوژیکی توس�ط 

یک گروه انجام می ش�ود، تربیت معاینه گران به منظور یکس�ان سازی قضاوتهای کلینیکی آن ها ضروری است. دو 

دلیل عمده برای تفاوت در امتیازدهی های بالینی وجود دارد:

ناهماهنگی در امتیازدهی سطوح مختلف یک بیماری دهان؛ و ●

عوامل و حاالت جس�مانی و روانی معاینه گر، نظیر خس�تگی، نوس�ان در میزان عالقمندی ب�ه انجام تحقیق،  ●

تفاوت قدرت بینایی و حس المسه در شرایط مختلف.

تمام این عوامل در زمان های مختلف و به درجات متفاوت بر قضاوت معاینه گر تاثیر می گذارند. از این رو اهداف 

اس�تاندارد کردن و همسوسازی معاینه گران عبارتند از: حصول اطمینان از یکسان بودن تفسیر، فهم و درک و به کار 

بستن کدها و معیارهای مخصوص بیماری ها و عوارض مختلف قابل مشاهده و ثبت توسط معاینه گران، و اطمینان 

از اینکه هر معاینه گر می تواند به شیوه ای یکسان و یکنواخت معاینه کند.

وقتی که پیمایش توس�ط گروهی از معاینه گران انجام می گیرد، توصیه می ش�ود از یک اپیدمیولوژیست مجرب 

که بر طبق روش های پیش�نهادی  پیمایش های پایه س�المت دهان آموزش دیده اس�ت، دعوت به همکاری شود تا 

به عنوان ارزیاب تیم معاینه کننده عمل کند. این فرد همسوس�از باید )برای بررس�ی عملکرد معاینه گران( حداقل 25 

نمونه از نمونه ها را که توسط هر یک از اعضای تیم پیمایش نیز معاینه خواهند شد، معاینه کند.

می توان برای تربیت و همسوسازی از WHO دعوت به همکاری کرد. معمواًل آموزش نحوه استفاده از معیارها 

دو روز زمان می برد. عالوه بر آن 2 تا 3 روز نیز برای همسوس�ازی الزم اس�ت. بس�ته به تع�داد معاینه گرانی که باید 

تربیت ش�وند و تعداد شاخص هایی که در پیمایش مدنظر قرار خواهند گرفت، ممکن است زمان بیشتری الزم باشد. 

بهتر اس�ت حداقل چند روز بین آموزش و همسوس�ازی فاصله افتد تا معاینه گران زمان کافی جهت یادگیری و درک 

شاخص ها و تمرین مراحل کار داشته باشند.

3.1 پایایی و روایی داده ها
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باید همس�انی ه�ر معاینه گ�ر )قابلیت تکرار پذی�ری فردی ی�ا توافق نظر ف�ردی( و هم چنی�ن تفاوت های میان 

معاینه گ�ران ) قابلی�ت تکرار پذی�ری جمعی یا تواف�ق نظر جمعی( را م�ورد ارزیابی ق�رار داد. هر معاینه گ�ر باید ابتدا 

معاینات  را بر روی یک گروه ده نفره تمرین کند. سپس هر معاینه گر به تنهایی گروهی 20 نفره یا بیشتر را معاینه کرده 

و یافته های خود را با دیگر اعضای تیم مقایس�ه می کند. آنجا که تفاوت های تش�خیصی عمده وجود داش�ته باش�د، 

نمونه ها باید دوباره معاینه شوند، تا اختالف نظرات دوباره بررسی شده و طی بحث گروهی برطرف شود. یک گروه 

معاینه گر باید بتوانند با به کارگیری یک اس�تاندارد مش�ترک و با یک هماهنگی قابل قبول معاینات را انجام دهند. در 

مجموع، در اغلب ارزیابی ها توافق حاصله باید بین 85 تا 95 درصد باش�د )12(. اگر یک یا چند معاینه گر مشخص، با 

بقیه جمع اختالف نظر اساس�ی داشته باشند و تالش های انجام ش�ده برای اصالح و همسوسازی نظرات ایشان با 

شکس�ت مواجه ش�ود، این افراد باید از گروه تحقیق حذف شوند. قبل از ش�روع معاینات باید برای همه معاینه گران 

احتمالی روشن ش�ود که توانایی انجام ارزیابی های اس�تاندارد )مطابق با اصول پیمایش(، نشانگر مهارت کلینیکی 

آنها نمی باشد.

اگر تمام اعضای تیم پیمایش نتوانند با یک خط مش�ی واحد به انجام معاینات بپردازند، ممکن اس�ت نوس�انات 

)تفاوت های( گروهی و یا منطقه ای ش�دت و شیوع بیماری دیده نش�وند یا به اشتباه تفسیر شوند. از آنجا که همیشه 

تفاوت هایی میان معاینه گران وجود خواهد داش�ت، پیشنهاد می شود، همگی نسبت های مشابهی از زیر گروه های 

اصلی جمعیت مورد مطالعه را مورد معاینه قرار دهند.

در مواقعی که فقط یک معاینه گر وجود دارد و آموزش دهنده مجربی در دس�ترس نیست، معاینه گر باید ابتدا یک 

گروه 10 نفره که تفاوت س�طح عوارض بیماری در آنان زیاد اس�ت را به طور آزمایشی مورد معاینه قرار دهد. سپس در 

مرحل�ه بعد معاینه گر باید با 2 بار معاینه یک گروه 20 نفره در دو روز متوالی و یا با یک فاصله زمانی 30 دقیقه ای میزان 

هماهنگی خود را در بکارگیری ضوابط تشخیصی مشخص کند. این نمونه ها )معاینه شوندگان( باید طوری انتخاب 

ش�وند که کلیه بیماری هایی را که در پیمایش اصلی وجود خواهد داش�ت داش�ته باش�ند. با مقایس�ه نتایج دو معاینه، 

ف�رد معاینه گر قادر خواهد بود برآوردی از میزان و چگونگی تفاوتهای تش�خیصی خود داش�ته باش�د. در صورتیکه 

تفاوت های تشخیصی زیاد باشد، معاینه گر باید تفسیر خود از معیارهای تشخیصی را مجددًا مورد بررسی قرار دهد و 

معاینات دیگری را تدارک ببیند تا در نهایت توافق کامل حاصل شود.

2.3.1 معاینات مجدد

این ام�کان وجود دارد که معاینه کنندگان در ط�ول مدت انجام معاینات، روش اعمال ضوابط تش�خیصی خود 

را تغییر دهند. به منظور تش�خیص و اصالح این امر، پیش�نهاد می ش�ود در پیمایش اصلی هر معاینه گر 5 تا 10 درصد 

نمونه )بیش از 25 نفر( را مجددًا مورد معاینه قرار دهد. مناس�ب ترین رده س�نی برای انجام معاینات مجدد رده سنی 

12 و 15 س�ال )به سبب سهولت دسترسی( است. اگر پیمایش رده سنی بزرگسال را دربر بگیرد، می توان برای انجام 

معاین�ات مجدد بر روی ای�ن افراد هماهنگی های الزم به عم�ل آورد. تا آنجا که ممکن اس�ت معاینه گر نباید قادر به 
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شناس�ایی افرادی که مورد معاینات مجدد قرار می گیرند باش�د و یا بداند که آیا این فرد قباًل معاینه ش�ده است یا خیر، 

زیرا این اطالعات می تواند بر س�المت و کیفیت معاینات مجدد تاثیرگذار باش�د. بدین منظور می توان از منش�ی، یا 

معلم مدرس�ه همان محل، جهت تنظیم معاینات مجدد در طول پیمایش کمک گرفت. معاینات مجدد باید در شروع 

)بالفاصله پس از همسوسازی(، در نیمه و در انتهای پیمایش صورت پذیرد.

3.3.1 برآورد قابلیت تکرارپذیری نگاشته ها

تواف�ق نظر و هماهنگ�ی عملکرد هر معاینه گر یا معاینه گ�ران با یکدیگر به چندین روش قابل ارزیابی اس�ت، که 

س�اده ترین آنها درصد تواف�ق حاصله در م�ورد امتیازات اس�ت، یعنی درصد نمونه های�ی که دو معاینه گ�ر امتیازات 

مش�ابهی را ثبت کرده اند. با این حال، در صورتی که موضوع، پوس�یدگی دندان باشد، اگر شیوع بیماری پایین است 

این روش ارزیابی مناس�بی از قابلیت تکرارپذیری ارائه نمی دهد. جایگزین مناس�ب تری ک�ه می توان برای ارزیابی 

تواف�ق کلی میان معاینه گران ذکر کرد آماره کاپا اس�ت )12-14(. آماره ی کاپا میزان واقع�ی اندازه توافق را به میزان 

توافق حاصل از تصادف مربوط می سازد. ضریب کاپا با استفاده از یک جدول 2×2 قابل محاسبه است )جدول 1(.

وقتی برای ثبت پوسیدگی در حد دندان به کار می رود:

a = نسبت دندان هایی که هر دو معاینه گر سالم در نظر گرفته اند

b = نسبت دندان هایی که معاینه گر 1 سالم و معاینه گر 2 پوسیده در نظر گرفته است

c = نسبت دندان هایی که معاینه گر 1 پوسیده و معاینه گر 2 سالم در نظر گرفته است

d = نسبت دندان هایی که هر دو معاینه گر پوسیده در نظر گرفته اند.

فرمول آماره ی کاپا بدین شرح است:

PO-Peــــــــ
1-Pe

X=  )1)

جدول 1. محاسبه مقدار کاپا در معاینه پوسیدگی دندان

معاینه گر 2
معاینه گر 1

جمعپوسیدهسالم

aca +cسالم

bdb + dپوسیده

a + bc + da + b + c + dجمع

هنگامی که:

Po   =    نسبت توافق مشاهده شده )a+d(؛

Pe   =    نس�بت توافقی که به طور تصادفی )برحس�ب ش�انس یا بخت( مورد انتظار اس�ت. )a+b( × )a+c( برای 
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دندان های سالم، و )c+d( × )b+d( برای دندان های پوسیده. بنابراین

 
(a+c)×(a+b)+(b+d)×(c+d)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(a+b+c+d)2
Pe=  )2)

آماره ی کاپا بدین ترتیب تفسیر می شود )12(:

توافق ضعیفکمتر از 0/20         

توافق نسبی0/21 - 0/40 

توافق مناسب0/41 - 0/60 

توافق قابل توجه0/61 – 0/80 

توافق تقریبًا کامل0/81 – 1/00 

اصول برآورد قابلیت تکرار پذیری در ثبت یافته های بالینی در مورد پوس�یدگی دندانی، عارضه های پریودنتال، 

فلوئوروزی�س مینایی، خوردگی دندانی و عوارض مخاطی دهان به کار می رود. در اختیار داش�تن تصاویر عارضه ها 

می تواند به ارزیابی بالینی کمک کند. محاس�به س�طح توافق در ثبت پوسیدگی دندان نسبتًا ساده است. با این حال، 

به س�بب ماهیت بیماری پریودنتال، آزمودن اتفاق نظر در گزارشات پریودنتال پیچیده تر است. بنابر این، شاخص ها 

و ویژگی های ارزیابی باید به عنوان بخشی از تمرین های همسوسازی کاماًل مورد بحث قرار گیرند.
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1.4.1 تدارک مقدمات

1.1.4.1 تماس با افراد دست اندرکار

سازمان دهی یک پیمایش خیلی جلو تر از تاریخ شروع معاینات آغاز می شود. باید پیشاپیش با افراد دست اندرکار 

س�ازمان ها و موسس�اتی که افراد آن مورد معاین�ه قرار می گیرند هماهنگی ه�ای الزم به عمل آید. ب�رای مثال، در 

مدارس باید در مورد اینکه چه زمانی مدرس�ه باز اس�ت، چه زمانی می توان دانش آموزان را م�ورد معاینه قرار داد، و 

آیا اتاق یا محل مناس�بی برای انجام معاینات در مدرسه وجود دارد با مدیر یا ناظم مدرسه هماهنگی و صحبت شود. 

مدیر مدرس�ه می توان�د اطالعات مفی�دی در زمینه وضعیت اقتص�ادی اجتماعی و تغذیه دانش آم�وزان، منابع آب 

محلی، دسترس�ی فصلی به مدرسه و یا سایر فعالیت های انجام شده در مدرسه در زمینه ارتقای سالمت و یا آموزش 

بهداش�ت را در اختیار قرار دهد. اگر قرار اس�ت برای بزرگس�االن کار ش�ود، باید با محل کارشان جهت شرکت آن ها 

هماهنگی ش�ود، یا برای افراد مسن باید به سازمان بهزیس�تی، خانه سالمندان و یا دیگر مراکز مراقبت از سالمندان 

مراجعه کرد.

2.1.4.1 تهیه یک دفتر ثبت روزانه

س�ازمان دهنده پیمایش باید دفترچه ای را در اختیار داش�ته باش�د که محل معاینات هر روز، تع�داد افراد معاینه 

ش�ده، و اطالعات مربوط به مناطق مختلفی که مورد پیمایش قرار می گیرد در آن ثبت شده باشد. مشاهدات و نتایج 

حاصله در این زمان اغلب می توانند در ارزیابی نتایج پیمایش تاثیر به سزایی داشته باشند. اگر این موارد در این زمان 

به طور واضح تشریح نشوند، ممکن است بعدها فراموش شده و یا به اشتباه نقل شوند.

3.1.4.1 تمرین مقدماتی یا مطالعه راهنما

برای محققینی که برنامه ریزی پیمایش بهداش�ت دهان تجربه اول آنان اس�ت، معاینه دو کالس از کودکان 12 

س�اله در مدارس ابتدایی محل، یا یک گروه بزرگس�ال، به عنوان تمرین مقدماتی مفید خواهد بود. چنین تمرینی به 

مجریان پیمایش این فرصت را خواهد داد تا با یکدیگر کار کنند و مسایل فنی و یا مشکالت سازمان دهی را که ممکن 

است در حین کار رخ دهد شناسایی و مورد تحلیل قرار دهند. همسوسازی معاینه کنندگان و آموزش منشی های ثبت 

4.1 اجرای پیمایش
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یافته ها را در همین زمان می توان انجام داد. برای انجام یک تحقیق جامع تر که تمام جوانب پیمایش را بازسازی کند 

می توان یک جمعیت شهری یا روس�تایی را انتخاب کرد. تمام اعضای تیم پیمایش از قبیل افراد اجرایی، هماهنگ 

کنندگان، معاینه کنندگان و منش�ی های ثبت داده ها باید در این تحقیق آزمایش�ی شرکت کنند. باید این فرصت را به 

هر یک از اعضای تیم داد تا وظیفه ای را که به آنها محول ش�ده اس�ت به عنوان یک عضو پیمایش تمرین کنند. این 

فعالیت های تمرینی باید با در نظر گرفتن شرح وظایف افراد انجام شوند. 

مدیر مس�ئول پیمای�ش باید از بهینه ب�ودن عملکرد اعض�ای تیم اطمینان حاص�ل کند. از ای�ن طریق می توان 

پیمای�ش را با ش�یوه ای کارآمدتر و کس�ب نتایجی معتبرت�ر پیش برد. مطالع�ه راهنما در وقت گران به�ا صرفه جویی 

می کند، مشکالت احتمالی را شناسایی و اصالحات الزم قبل از انجام پیمایش اصلی را گوشزد می کند.

4.1.4.1 منابع فلوراید

آب ح�اوی فلوراید منبع اصلی مواجهه با فلوراید اس�ت، اما فلوراید می تواند در بعضی از غذاها، نوش�یدنی ها و 

منابع دیگر نیز وجود داش�ته باش�د. اطالعات مربوط به منابع موجود فلوراید در جمعیت مورد پیمایش باید گردآوری 

ش�ود، از قبی�ل آب، نمک، ش�یر، خمیر دن�دان و هم چنین س�طح اس�تفاده از فلوراید موضعی و س�ایر محصوالت 

مشابهی که بر پوسیدگی دندان اثر گذارند.

در بعضی ش�رایط، دانس�تن اینکه آی�ا گروه های جمعیتی در معرض فلوراید بوده اند یا هس�تند مهم اس�ت و این 

اطالعات را می توان در زمان پیمایش سالمت دهان جمع آوری کرد. می توان یک نمونه از آب آشامیدنی هر منطقه 

مورد معاینه تهیه کرد و جهت تعیین میزان فلوراید به آزمایشگاه فرستاد. بطری ها یا لوله های پلی اتیلن تمیز 30-50 

میلی لیتری برای این منظور مناسبند. این بطری ها یا لوله ها باید ابتدا قبل از نمونه گیری با آب مقطر و سپس 2 بار با 

آبی که قرار اس�ت از آن نمونه تهیه شود، شسته ش�وند. سپس باید بطری ها را پر کرده در آنها را محکم بست و با یک 

ماژیک پاک نش�دنی با نوش�تن زمان جمع آوری، محل و منبع آن آب به طور خوانا نش�ان گذاری کرد. در بسیاری از 

کشورها می توان برای تهیه نتایج آزمایشات میزان فلوراید را از سازمان آب منطقه ای دریافت کرد. 

2.4.1 نیروی انسانی و سازمان دهی

1.2.4.1 مسئول ثبت داده

هر معاینه گر باید توس�ط ی�ک فرد ثبت کننده اطالعات هوش�یار و همکار که بتواند دس�تورات را خوب درک کند 

و اع�داد و ح�روف را به طور واضح بنویس�د همراهی ش�ود. معاین�ه کننده باید در م�ورد ثبت داده ها در ف�رم ارزیابی 

دستورات روشنی را به ثبت کننده بدهد. معانی اصطالحات و عبارات به کار برده شده باید برای او توضیح داده شود 

و سیس�تم های کدگذاری به او آموزش داده ش�ود به نحوی که با تمرین، بتواند اش�تباهات و خطاهای آشکار معاینه 

کننده را تشخیص دهد. پیش از شروع پیمایش، فرد ثبت کننده باید با ثبت داده های چند معاینه مقدماتی تمرین کند. 

در صورتی که فرد ثبت کننده با نش�انه های عددی و یا حرفی به کار رفته در فرم ارزیابی آش�نا نباش�د، باید توضیحات 

کافی و تمرینات بیش�تر به او داده ش�ود. عدم اطمینان از اینکه مس�ئول ثبت کننده داده ها را به درس�تی وارد می کند 
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ممکن است بعدًا در جریان فرآیند کار منجر به سردرگمی میان کدها شود. 

اگ�ر از سیس�تم های ورود داده کامپیوت�ری اس�تفاده می ش�ود، اف�راد ثب�ت کننده داده ه�ا باید آم�وزش دیده و 

دستورالعمل نحوه استفاده از آن را دریافت کنند.

2.2.4.1 مسئول سازمان دهی

بهتر است که در هر مکان معاینه یک فرد با مسئولیت سازمان دهی حضور داشته باشد تا افراد را به ترتیب و بدون 

وقفه نزد معاینه گر بفرس�تد و اطالعات توصیف�ی کلی را در فرم های ثبت وارد کند. این ف�رد هم چنین باید صحت و 

کامل بودن فرم های ثبت ش�ده را بررس�ی کند تا اگر اطالعاتی کامل نباش�د پیش از نقل مکان تیم پیمایش به مکان 

بعدی، تکمیل ش�ود. حصول اطمینان از اینکه معاینه گران لوازم اس�تریل کافی در اختی�ار دارند از دیگر وظایف این 

فرد است.

3.2.4.1 بازبینی روزانه فرم های ارزیابی

ضروری اس�ت هر معاینه گر، جهت اطمینان از صح�ت و کامل بودن، فرم های ارزیابی ه�ر روز را در همان روز 

بازبینی کند.

3.4.1 تسهیالت و تجهیزات

تعداد و وزن تجهیزات و وس�ایل الزم برای پیمایش باید به حداقل برس�د؛ هر چند، تعداد وسایل باید کافی باشد 

تا به خاطر اس�تریل کردن وسایل استفاده ش�ده، معاینات دچار وقفه نشود. تجهیزات و وسایل مورد نیاز هر معاینه گر 

به قرار زیر است:

●  Community )وس�ایل معاینه دهان: آینه های تخت دهانی؛ پروب )کاوند( های پریودنتال فلزی )پروب )کاوند

(Periodontal Index )CPI( مطابق با اس�تانداردهای س�ازمان جهانی بهداش�ت WHO، با سرتوپی 0.5 میلی 

متر، یک نوار مش�کی از 3.5 تا 5.5 میلی متری و حلقه هایی در فاصله های 8.5 و 11.5 میلی متری از س�ر توپی؛ 

و چند عدد پنس؛

دو ظرف )یکی برای وس�ایل استفاده شده و یکی برای وسایل اس�تریل( و محلول استریل کننده غلیظ به میزان  ●

الزم؛

دستکش پالستیکی؛ ●

دستشویی )ظرف شستشو( برای آب و صابون و یا محلول ضد عفونی کننده؛ ●

حوله دستی پارچه ای یا کاغذی؛ و ●

گاز. ●

معم�واًل، باید به ازای هر معاینه گ�ر حداقل 30 عدد آینه دهانی و 30 پروب )کاوند( پریودنتال تهیه ش�ود، تا زمان 

کافی برای اس�تریل وس�ایل و جایگزینی وسایل استفاده ش�ده وجود داشته باشد. وسایل اس�تفاده شده باید پیش از 

استریل شدن، در محلول ضد عفونی کننده قرار گیرند و به خوبی شسته و خشک شوند.
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4.4.1 کنترل عفونت

هماهنگ کننده و همه پرس�نل شرکت کننده در پیمایش باید از امکان انتقال عفونت در طول معاینات و یا هنگام 

در دس�ت گرفتن وسایل آلوده آگاه باشند )15(. استانداردها و دس�تورالعمل های ملی جاری در مورد کنترل عفونت و 

دفع مواد زائد باید به دقت و مسئوالنه دنبال شوند.

معاینه گ�ران وظیف�ه دارند در ط�ی روند پیمایش در ت�داوم و مراقبت بر کنت�رل عفونت بکوش�ند. در طول دوره 

آموزش�ی معاینه گران، باید بر این نکته تاکید ش�ود که تمام قس�مت های حفره دهانی را می توان به خوبی با استفاده 

از آین�ه دهانی و پروب )کاوند( پریودنتال و بدون تماس انگش�تان با بافت های دهان�ی معاینه کرد. بدین ترتیب خطر 

انتقال عفونت کاهش می یابد. استفاده از ماسک و دستکش یک بار مصرف و عینک نیز توصیه می شود.

تیم پیمایش باید به اندازه کافی محلول ضد عفونی کننده در اختیار داش�ته باش�د. در نبود اتوکالو، برای استریل 

کردن وس�ایل می توان از زودپز و قابلمه های معمولی )خانگی( اس�تفاده کرد )16(. پس از ریختن کمی آب در دیگ، 

وس�ایل را روی یک س�ه پایه فلزی قرار داده تا باالتر از سطح آب قرار گیرند. با هر وسیله ی گرمایشی ممکن ظرف را 

به حدی که آب بخار ش�ده و از سوپاپ آن خارج شود باید حرارت داد.  سپس رگوالتور )که یک وسیله "متحرک- با- 

وزن" اس�ت(، بر روی نازل بسته شده و مطابق دس�تور العمل کارخانه سازنده زودپز فشار داخل آن تا حدود 1 اتمسفر 

(psi 15( افزایش می یابد. وس�ایل به مدت 15-20 دقیقه در این حرارت و فش�ار قرار می گیرند. س�پس ظرف از روی 

منبع گرما برداش�ته می شود و اجازه داده می شود تا فش�ار ظرف پایین بیاید. وسایل باید در همان ظرف باقی بمانند تا 

سرد شوند.

5.4.1 محیط معاینه

محیطی که معاینات در آن انجام می ش�ود باید طوری طراحی و چیدمان ش�ود که حداکثر کارآیی و سهولت عمل 

در آن تامین ش�ود. چیدمان درس�ت محیط مبتنی بر ش�رایط فیزیک�ی محل خواهد بود، ولی برخ�ی از خصوصیات 

قابل کنترل را باید به خاطر س�پرد. معاینات می تواند در مطب دندانپزش�کی یا به صورت میدانی انجام گیرد. فقدان 

س�اختمان مناسب یا مطب دندان پزش�کی مانع انجام پیمایش نخواهد شد. در صورت لزوم، می توان معاینات را در 

فضای باز انجام داد )شکل 2(

6.4.1 وضعیت قرار گرفتن افراد در حین معاینه

وضعیت قرار گرفتن فرد در حین معاینه به اثاثیه و میز و صندلی موجود در محل بستگی دارد. راحت ترین وضعیت 

برای فرد معاینه شونده آن است که بر روی یک میز یا نیمکت دراز بکشد و معاینه گر در پشت سر او بنشیند. هم چنین 

معاینه شونده می تواند روی یک صندلی با پشتی بلند بنشیند و معاینه گر در پشت سر یا جلوی روی او بایستد. اگر میز 

و صندلی موجود نبود، معاینه ش�ونده می تواند بر روی زمین روی یک فرش یا پارچه دراز بکشد و معاینه گر چهار زانو 

پشت سر معاینه شونده نشسته و معاینه کند.  
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7.4.1 نور محیط معاینه

نحوه نوررس�انی باید تا حد امکان در تمام طول پیمایش یکس�ان باش�د. اگر در تمام مناطق مورد نظر برق وجود 

دارد، یک چراغ معاینه قابل حمل سبک )با طیف رنگی سفید – آبی( باید استفاده شود. در نور مصنوعی معمولی )زرد 

– قرمز یا آفتابی( تشخیص تغییرات س�اختاری و التهابی در بافت های دهان دشوارتر از حالتی است که از نور طبیعی 

یا نور مصنوعی اصالح ش�ده استفاده می ش�ود. اگر برق یا چراغ های باتری دار در بعضی از مناطق مورد پیمایش در 

دسترس نباشد، باید در تمام مناطق از نور طبیعی استفاده کرد.

در ص�ورت اس�تفاده از نور مصنوع�ی، جایگاه قرار گرفت�ن منبع نور در محل ق�رار گرفتن می�ز و صندلی ها تاثیر 

می گذارد. به منظور اجتناب از تفاوت در  نوررس�انی، فرد معاینه ش�ونده باید طوری قرار گیرد که نور طبیعی مستقیم 

به صورت او تابیده نش�ود. اما اگر قرار اس�ت فقط از نور طبیعی استفاده شود، فرد باید طوری قرار گیرد تا ضمن آنکه 

نور مس�تقیم خورشید سبب ناراحتی فرد و معاینه گر نمی شود، بیشترین میزان نور به معاینه شونده تابیده شود. میز یا 

صندلی باید رو به ورودی تابش نور )مثاًل پنجره( و تا حد ممکن نزدیک به آن قرار گیرد.

8.4.1 میز یا سکو

میز یا سکویی که وسایل و ظرف های دندان پزشکی روی آن هستند باید به راحتی در دسترس معاینه گر باشد.

9.4.1 محل نشستن مسئول ثبت داده

مس�ئول ثبت کنن�ده داده باید به ان�دازه کافی نزدیک معاینه گر بنش�یند تا دس�تورات و کدها را به راحتی بش�نود 

شکل 2. معاینه سالمت دهان در محیط یک مدرسه )مثل حیاط مدرسه( انجام می شود.
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و معاینه گر بتواند ثبت درس�ت یافته ها را بازبینی کند. در چنین موقعیتی مس�ئول ثبت داده ه�م می تواند ببیند که آیا 

یافته های ثبت شده مربوط به همان ناحیه یا دندانی هستند که هم اکنون مورد معاینه قرار گرفته است یا خیر.

10.4.1 موجودی فرم های پیمایش

بای�د ذخی�ره کافی از فرم های ارزیابی، زیر دس�تی و گیره، مداد ن�وک تیز، مداد تراش، پاک کن و نس�خه کپی از 

دستورالعمل های ثبت داده ها، لیست کدها و مقیاس های اندازه گیری از پیش تهیه شوند. کامپیوترهای قابل حمل 

)لپ تاپ( نیز برای وارد کردن اطالعات به ش�کل دیجیتال می توانند مفید باش�ند. به منظ�ور حصول اطمینان باید 

مرتبًا از داده ها پشتیبان تهیه گردد.

11.4.1 اجتناب از شلوغی 

در صورت امکان، محیط معاینه باید با پارتیش�ن جدا شود و یا به گونه ای باشد که افراد از یک طرف وارد و از یک 

طرف خارج ش�وند. به معاینه شوندگان نباید اجازه داده ش�ود که در اطراف معاینه گر یا مسئول ثبت داده تجمع کنند، 

بلکه باید در هر زمان تنها یک نفر در محیط معاینه حضور داشته باشد.

12.4.1 جلوگیری از سر و صدا 

س�ر و صدای زیاد و مکالمات بلند در محیط معاینه س�بب می ش�ود که مس�ئول ثب�ت داده نتوان�د کدهایی را که 

معاینه گر بیان می کند، بش�نود و هم چنین ممکن اس�ت باعث پرت شدن حواس معاینه گر و مسئول ثبت داده شده و 

در جریان معاینه خلل ایجاد کند.
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1.5.1 فرم های استاندارد

فرم های اس�تاندارد مناس�ب برای ثبت ارزیابی های بالینی س�المت دهان منطبق بر توضیح�ات این کتاب، در 

پیوس�ت 1 )برای بزرگس�االن( و پیوس�ت 2 )برای کودکان( آمده اس�ت. فرم ارزیابی کودکان فقط متغیرهای مربوط 

ب�ه افراد جوان ت�ر را دربردارد. طراحان پیمایش که به دنبال ثبت وضعیت دندانی بر حس�ب س�طح دندان هس�تند، 

می توانن�د از فرم هایی که برای همین منظور طراحی ش�ده اس�تفاده کنند )رجوع ش�ود به پیوس�ت 3 و پیوس�ت 4(. 

محققین باید نسخه بومی این فرم ها را تهیه کنند.

 )HIV/AIDS( برای ثبت تظاهرات بالینی ش�ایع ویروس نقص ایمنی انس�انی/ س�ندرم نقص ایمنی اکتس�ابی

فرم س�اده ای در پیوس�ت 5 آورده شده است. توصیه می ش�ود محققین از انتش�ارات WHO با عنوان "دستورالعمل 

 Guide for epidemiological studies of)–HIV مطالعات اپیدمیولوژیک در خص�وص تظاهرات بالینی عفون�ت

oral manifestations of  HIV infection(، ک�ه در آدرس who.int/oral_health موج�ود اس�ت، کم�ک بگیرند 

(17(. ای�ن ج�زوه ش�امل اطالعاتی در م�ورد برنامه ری�زی عملی و اج�رای پیمای�ش در خصوص ضایع�ات دهانی 

مرتبط با HIV/AIDS می باش�د. عوارضی که ثبت آنها ضروری در نظر گرفته ش�ده عبارتند از عفونت های قارچی، 

عفونت های باکتریایی، عفونت های ویروسی و نئوپالسم ها.

پیوس�ت 6 عارضه ه�ای عم�ده مرتب�ط با ی�ک پیمایش س�المت دهان اس�تاندارد را به تصویر کش�یده اس�ت. 

عارضه های نشان داده شده در تصاویر 1-71 می تواند در تشخیص افتراقی ضایعات مفید واقع شده و دقت کدگذاری 

در طی معاینه را افزایش دهد.  

2.5.1 کدهای استاندارد

 WHO ،در تمام بخش های فرم )ها( باید از کدهای اس�تاندارد استفاده ش�ود. در صورتی که این کار انجام نشود

قادر نخواهد بود راهنمایی های الزم را برای پردازش داده ها و خالصه کردن یافته ها ارائه دهد. در صورتی که بعضی 

از ارزیابی های س�المت دهان انجام نمی شوند، و یا برای گروه س�نی مورد معاینه قابل اجرا نیست، بخش های غیر 

5.1 ارزیابی وضعیت سالمت دهان
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شکل 3. دست خط خوانا مانع اشتباه بین اعداد و حروف مشابه می شود )به متن مراجعه کنید(.

قابل استفاده فرم باید توسط یک خط مورب یا با نوشتن کد 9 در خانه مربوطه )=ثبت نشده( مشخص شوند.

فرم ها به گونه ای تهیه ش�ده تا پردازش کامپیوتری مش�اهدات به راحتی امکان پذیر باش�د. به هر خانه یک عدد 

شناسایی داده ش�ده )عدد کوچک داخل پرانتز( که نش�ان دهنده ی موقعیت هر خانه در یک فایل کامپیوتری است. 

کده�ای ثبتی در نزدیک خانه مربوطه، نش�ان داده ش�ده اند. برای به حداقل رس�اندن تعداد اش�تباهات، باید تمام 

اطالعات وارده واضح و غیر مبهم باش�ند. معمواًل در هنگام نوش�تن انگلیسی بین 1 و7، 2 و 4، 6 و 0، و B و 8 )و در 

فارسی بین 0 و 5، 2 و 3، 4 و 6( اشتباه رخ می دهند. برای اجتناب از اشتباه و ورودی های مشکل ساز برای پردازش 

محاسباتی و به دنبال آن نتایج نادرست، باید اعداد را به وضوح ثبت کرد )شکل 3(.

تکرار می ش�ود، الزم اس�ت هنگام ادای داده ها خطاب ب�ه ثبت کننده، کدهای دارای صدای مش�ابه به وضوح 

تلفظ شود تا هیچ اشتباهی رخ ندهد، مثاًل میان A و eight )و در فارسی صفر یا سه(. معاینه گرها می توانند با استفاده 

 Alpha، Beta، Coast، Day، Gamma، از کلمات متداول در زبان خودشان کدها را بگویند. در انگلیسی واژه های

Fire، و X-ray را ب�ه ج�ای A، B، C، D، G،F و X به کار می برند تا از جانب منش�ی ثبت داده درک روش�نی ایجاد 

شود. مثاًل در فارسی، می توانند به جای الف، ب، پ، ت، ل و ن بگویند الف، بابا، پدر، تاب، الم و نون تا برای ثبت 

کننده هیچ گونه ابهامی پیش نیاید.

اع�داد دو رقمی باال ی�ا پایین بعضی از خانه ها برای ش�ماره گ�ذاری دندان ها بر اس�اس روش نامگذاری دندان 

WHO و FDI )ک�ه پیش ت�ر Fédération Dentaire Internationale و اکن�ون World Dental Federation نامیده 

می شود( است )18(. رقم اول کوادران یا چارکی که دندان در آن قرار گرفته و رقم دوم خود دندان را مشخص می کند 

)ش�کل 4(. هنگام اش�اره کردن به یک دندان، درمانگر باید ابتدا ش�ماره کوادران و سپس ش�ماره دندان را ذکر کند، 

برای مثال به دندان قدامی دوم سمت راست فک باال )12(، بهتر است به جای »دوازده« گفته شود »یک – دو«؛ و 

به دندان موالر سوم سمت چپ پایین باید به جای »سی و هشت« گفته شود »سه – هشت«.

3.5.1 فرم ارزیابی سالمت دهان

فرم ارزیابی سالمت دهان استاندارد برای بزرگساالن )پیوست 1( بخش های زیر را دربرمی گیرد:

اطالعات شناسایی پیمایش ●

اطالعات کلی ●
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عارضه های خارج دهان  ●

وضعیت دندان ها )تاج، ریشه( ●

وضعیت پریودنتال ●

فقدان چسبندگی لثه ●

فلوئوروزیس دندان ●

خوردگی دندان ●

ضربه به دندان ●

ضایعات مخاط دهان ●

وضعیت دندان مصنوعی )دندان های ثابت یا متحرک( ●

اقدامات درمانی فوری و نیاز به ارجاع ●

مالحظات. ●

فرم ارزیابی سالمت دهان استاندارد متناسب با کودکان )پیوست 2( شامل بخش های زیر است:

اطالعات شناسایی پیمایش

اطالعات کلی 

وضعیت دندان ها 

ش�کل 4. نش�ان گذاری WHO/FDI که برای کد گذاری دندان ها استفاده می شود: )a( نشان گذاری دندان دائمی و )b( نشان گذاری 
دندان شیری.

)الف(

فک باال

راست

راست

چپ

چپ

فک پایین

فک پایین

)ب(

فک باال
WHO96217

WHO96218
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وضعیت لثه

فلوئوروزیس دندان

خوردگی دندان

ضربه به دندان

ضایعات مخاط دهان

اقدامات درمانی فوری 

در خصوص ضایعات مخاط دهان، اگر فقط از کودکان نمونه گرفته شده باشد، می توان تصمیم گرفت تا به جای 

همه ضایعاتی که در بزرگس�االن دیده می ش�ود، فقط ضایعات ش�ایع در کودکان را ثبت ک�رد. تاکید می گردد، هنگام 

مطالعه کودکان یا بزرگساالن فرم مناسب آنان استفاده شود. 

4.5.1 بخش های اطالعات شناسایی و اطالعات کلی 

هن�گام برنام�ه ریزی برای پیمایش، باید فهرس�تی از محل ه�ای معاینه و معاینه گرهایی که در پیمایش ش�رکت 

خواهند کرد تهیه و به هر معاینه گر یک کد اختصاص داده ش�ود. فهرس�ت کدها باید کدهای مربوط به میزان فلوراید 

آب آش�امیدنی ی�ا مصرف مکمل ه�ای فلوراید و یا دیگ�ر اطالعات مربوطه را نی�ز در بر گیرد. مس�ئول پیمایش باید 

پیش از تکثیر فرم های ارزیابی، نام کش�ور مورد پیمایش را با حروف بزرگ روی فرم اصلی بنویس�د. خانه های 4-1 

مخصوص کدهایی اس�ت که WHO به هر کشور مورد پیمایش اختصاص داده اس�ت و نباید توسط مسئول پیمایش 

پر شود. 

اطالع�ات ضروری عبارتند از س�ال، ماه و روز معاینه )خانه های 5-10(. ش�ماره شناس�ایی شناس�ه انحصاری 

مختص هر فرد تحت معاینه اس�ت )خانه های 11-14(. هم چنین کدهایی برای شناس�ایی معاینات اصلی و معاینات 

مجدد )خانه 15( و فرد معاینه گر در هر معاینه اختصاص داده شده است )خانه های 16 و 17(.

در قسمت اطالعات کلی، نکات زیر باید ثبت شود: نام )در صورتی که معاینه شونده اجازه دهد نوشته می شود(، 

جنسیت )خانه 18(، تاریخ تولد )خانه های 19-24(، سن )خانه های 25 و 26(، گروه نژادی )خانه های 27 و 28(، دیگر 

گروه ها )خانه های 29 و 30(، س�ال های حضور در مدرسه )یا دانش�گاه، منظور سال های تحصیل است( )خانه های 

31 و 32(، شغل )خانه 33( جامعه/ موقعیت جغرافیایی )خانه های 34 و 35(، نوع محل )خانه 36(، و دیگر داده های 

خاص پیمایش )خانه های 37-42(. نتیجه معاینات خارج از دهانی در خانه های 43 و 44 ثبت می شوند.

تاریخ معاینه )خانه های 10-5(

در زمان معاینه باید روز و ماه و س�ال در فرم ثبت شود. ثبت روز معاینه این امکان را برای مسئول پیمایش فراهم 

می سازد تا در صورت نیاز، معاینات هر روز خاص را بازبینی و بررسی کند.

شماره شناسایی )خانه های 14-11(

به هر ش�خص معاینه شونده باید یک شماره شناسایی داده شود. تعداد ارقام این شماره همیشه باید برابر با ارقام 
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مجموع افراد معاینه ش�ونده باشد. یعنی اگر بنا بر این اس�ت که 1200 نفر مورد معاینه قرار گیرند، شماره هویت اولین 

فرد معاینه شونده باید 0001 باشد.

در صورت امکان، باید قبل از شروع معاینات هر روز شماره های شناسایی را در فرم ها وارد کرد، زیرا باید اطمینان 

حاصل ش�ود که هر شماره شناسایی فقط یک بار مورد اس�تفاده قرار می گیرد. در صورتی که بیش از یک معاینه گر در 

پیمایش باش�د، الزم است که معاینه گرها عملکرد یکدیگر را مورد بررسی قرار دهند. اگر بنا باشد یک جمع 1200 نفره 

توس�ط دو معاینه گر مورد پیمایش قرار بگیرند، معاینه گر اول باید شماره های 0001-0600 و معاینه گر دوم شماره های 

0601-1200 را معاینه کند.

معاینات اصلی یا مجدد )خانه 15(

اگ�ر برای ارزیابی صحت معاین�ات یک فرد دوباره معاینه ش�ود، برای معاینه اول )اصل�ی( "1" و برای هر معاینه 

دوم، س�وم یا چندمی، کدهای "2"، "3"، "4" و غیره در خانه 15 گذاشته می شود. برای تمام افرادی که دوباره معاینه 

شده اند، فقط نتایج معاینه اول در تحلیل پیمایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای ارزیابی قابلیت تکرارپذیری 

نتایج معاینات توس�ط یک معاینه گر، به معاینه اول )اصلی( کد "1" و به معاینه مجددی که توس�ط خود معاینه گر انجام 

می ش�ود کد "2" داده خواهد ش�د. در هنگام تحلیل یافته ه�ای پیمایش، میزان تکرار پذیری ف�ردی معاینه گر، که با 

درصد توافق و آماره ی کاپا مش�خص می ش�ود، را می توان محاس�به و گزارش کرد. برای اجتناب از تفس�یر اش�تباه 

داده های ثبت شده باید شیوه ی مورد استفاده به وضوح توضیح داده شود.

معاینه گر )خانه های 16 و 17(

اگر بیش از یک معاینه گر در پیمایش شرکت دارد به هر معاینه گر باید کدی اختصاصی داده شود، که در خانه های 

16 و 17 وارد خواهد ش�د. در صورتیکه یک معاینه گر ارزیاب در پیمایش ش�رکت دارد، باید کد مخصوصی برای او در 

نظر گرفته شود.

نام

بهتر است که ابتدا نام خانوادگی معاینه شونده و با حروف بزرگ )در زبان انگلیسی( و سپس نام نوشته شود. باید 

توجه ش�ود که در بعضی از کشورها تعیین هویت معاینه شوندگان توسط نام ایشان مجاز نمی باشد، که در این صورت 

این فضا خالی گذاشته خواهد شد.

جنسیت )خانه 18(

این اطالعات باید هنگام انجام معاینه ثبت ش�ود چرا که تعیین جنس�یت فرد همیشه تنها از روی نام امکان پذیر 

نیست )نامی که ممکن است ثبت شده یا نشده باشد(. کد مربوطه )1 = مذکر، 2 = مونث( در خانه 18 درج می شود.

تاریخ تولد )خانه های 24-19(

در صورت امکان س�ال )خانه های 19 و 20(، ماه )خانه های 21 و 22(، و روز تولد )خانه های 23 و 24( ش�خص به 

منظور بازنگری باید ثبت شود.
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سن )خانه های 25 و 26(

س�ن باید بر مبنای سن شخص در آخرین سالگرد تولد او ثبت شود )مثاًل کودکی که در سیزدهمین سال زندگیش 

اس�ت 12 ساله اس�ت(. اگر سن کمتر از ده سال اس�ت، در خانه 25، »0« گذاشته می ش�ود )مثاًل برای 6 ساله »06« 

گذاش�ته می ش�ود. در جوامعی که س�ن به نحو دیگری عنوان می ش�ود، باید تبدیالت الزم انجام گیرد. اگر سن فرد 

مش�خص نباش�د، می توان بر اس�اس مثاًل وضعیت روی�ش دندان ها یا، برای بزرگس�االن، اتفاقات مه�م زندگی یا 

حوادث مهمی که در جامعه رخ داده اس�ت، سن ش�خص را تخمین زد. در صورتی که سن شخص تخمین زده شود، 

باید روش تخمین نیز گزارش شود.

گروه نژادی )خانه های 27 و 28(

در کش�ورهای مختل�ف، گروه های ن�ژادی ودیگر گروه ها به ش�یوه های مختلفی شناس�ایی می ش�وند: منطقه 

یا کش�ور مبدأ، نژاد، رنگ پوس�ت، زبان، مذهب یا قبیل�ه. پیش از هر گونه تصمیم گیری در مورد دس�ته بندی گروه 

نژادی/نحوه کدگذاری باید قباًل با سازمان های آموزشی و بهداشتی آن محل مشورت شود.

ممکن اس�ت بیش از ده گروه نژادی رس�می در یک کشور وجود داشته باش�ند؛ به همین سبب باید از کدهای دو 

رقمی اس�تفاده کرد. از آنجایی که معمواًل تعیین اصلیت نژادی یک فرد فقط ار روی نام ممکن نیست، باید در هنگام 

معاینه بر اس�اس اطالعاتی که از فرد/ والدین گرفته می شود، گروه نژادی را ثبت کرد. در بعضی از کشورها می توان 

در زمان انتخاب نمونه ها این اطالعات را از س�ازمان های دولتی، س�ازمان آموزش و پرورش یا مس�ئولین مدرس�ه 

کسب کرد.

گروه های دیگر )خانه های 29 و 30(

می توان کدهایی را به زیر گروه های جمعیتی مختلف اختصاص داد.

تعداد سال های حضور در مدرسه )تحصیل( )خانه های 31 و 32( 

این اطالعات برای ارزیابی س�طح تحصیالت به عنوان یک عامل مهم در تحلیل سالمت دهان مفید است. در 

فرم های مخصوص کودکان، این خانه ها را می توان برای ثبت پایه ای که کودک پش�ت س�ر گذاشته است، استفاده 

کرد )پیوست 2(.

شغل )خانه 33(

برای مشخص کردن شغل های مختلف بر اساس نیاز محلی باید یک سیستم کدگذاری تدوین و طراحی کرد.

موقعیت جامعه - جغرافیایی )خانه های 34 و 35(

از آن جای�ی که از اطالعات به دس�ت آمده از وضعیت س�المت دهان برای طراح�ی راهبرد های اجرایی در یک 

گروه س�نی خاص در یک مدرسه ی بخصوص می توان استفاده کرد، در چنین پیمایش هایی، کد دادن به هر مدرسه 

مورد پیمایش اهمیت دارد. کدها را پس از انتخاب مدرسه ها می توان بکار برد.

ب�رای ثب�ت مکان معاین�ات بای�د از خانه های 34 و 35 اس�تفاده ک�رد. این امر ام�کان شناس�ایی موقعیت های 
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جغرافیایی )روستا و غیره( را فراهم می سازد )01-98( باید فهرستی از مکان ها و کدهای آنها تهیه شود. معمواًل فقط 

تعداد کمی از کدها مورد نیاز است. در صورتی که چنین اطالعاتی ثبت نشده باشد باید کد »99« را وارد کرد.

اطالعات مربوطه به جامعه برای مدیران اجرایی س�المت هن�گام برنامه ریزی یا بازنگری برنامه ها یا راهبردها 

مفید خواهد بود. اگر در طول پیمایش نمونه هایی از آب آش�امیدنی جمع آوری ش�ده است، ذکر نام جامعه برای تهیه 

نقش�ه میزان فلوراید در منابع آب آش�امیدنی و تعیین اینکه میزان آن کمتر یا بیش�تر از س�طح مطلوب است ضروری 

است.

نوع محل )خانه 36(

منط�ق و ه�دف از گنجاندن ای�ن اطالعات کس�ب اطالعات کلی درباره ش�رایط محیطی محل و دسترس�ی به 

خدمات در هر منطقه است. نوع محل با 3 کد مشخص می شود:

منطقه شهری. 1

حاشیه شهرها )مناطق حومه ش�هری(: این کد به منظور شناسایی مناطق حاشیه شهرهای بزرگ به کار می رود . 2

که ممکن اس�ت از نظر کم بودن هر نوع تسهیالت بهداش�تی و عدم دسترسی یا دسترسی محدود به تسهیالت 

سالمت دهان، دارای خصوصیاتی مشابه مناطق روستایی باشند.

منطقه روستایی – یا ده کوچک. 3

سایر داده ها )خانه های شماره 42-37(

برای ثبت ش�رایط و داده ها تا سه مورد، قسمت هایی برای وارد کردن یک کد دو رقمی در نظر گرفته شده است. 

در مورد ش�رایط و کدها پیش از ش�روع پیمایش باید توافق صورت بگیرد. این قس�مت ها برای ثبت س�ایر اطالعات 

در مورد افراد معاینه ش�ده و مکان های مورد پیمایش در نظر گرفته ش�ده اند. اطالعاتی نظی�ر مواجهه با یک برنامه 

بخصوص س�المت دهان، استعمال دخانیات یا استفاده از چوب مسواک، وضعیت پناهندگی )مهاجرت(، وضعیت 

اجتماع�ی – اقتص�ادی، محیط فیزیکی و س�طح فلوراید در آب آش�امیدنی را می توان در این قس�مت ثبت کرد؛ اگر 

میزان ش�کر مصرفی مورد نظر باش�د، مس�ئول پیمایش می تواند یک سیس�تم کدگذاری تدوین کند که در آن برای 

مقدار و دفعات مصرف شکر کدهای مناسبی در نظر گرفته شده باشد.

ع�الوه بر این، دو خان�ه برای ثبت هر گون�ه ناهنجاری که معاینه گ�ر در حین معاینات خ�ارج دهانی یا مجموعه 

صورتی-دهانی ممکن است با آن مواجه شود، در نظر گرفته شده است.

5.5.1 معاینه بالینی )خانه های 43 و 44(

حفره دهانی بخش�ی از مجموعه دهانی-صورتی اس�ت و معاینه گر باید هر گونه ناهنجاری آشکار در بافت های 

صورت، بینی، گونه یا چانه را ثبت کند. عارضه و محل آن با استفاده از کدهای زیر ثبت می شود:

عارضه )خانه 43(

0 = طبیعی
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1 = بریدگی، جراحت 

2 = خوردگی

3 = شکاف )شیار(

4 =  التهاب دهان قانقاریایی

5 = غدد لنفاوی متورم

6 =  سایر ناهنجاری ها

7 = ثبت نشده

محل )خانه 44(

1 = صورت

2 = گردن

3 = بینی

4 = گونه ها

5 = چانه 

6 = گوشه های لب

7 = حاشیه قرمزی لب

8 = فک ها

1.5.5.1 وضعیت دندان ها

)خانه های 45-108 در فرم ارزیابی سالمت دهان بزرگساالن و خانه های 45-72 در فرم ارزیابی سالمت دهان 
کودکان(

معاینه پوس�یدگی دندانی باید توس�ط آینه ی تخت دهانی انجام ش�ود. اس�تفاده از رادیوگرافی برای تش�خیص 

پوسیدگی های بین دندانی توصیه نمی شود، زیرا استفاده از آن در همه ی مکان های معاینه امکان پذیر نیست. هم 

چنین اس�تفاده از Fibreoptic توصیه نمی شود. هر چند کاماًل واضح است که این دو وسیله کمک تشخیصی برآورد 

دس�ت پایین پوس�یدگی های دندانی را کاهش می دهند، درد س�ر های حمل و نقل و احتمال امتناع معاینه شونده از 

مواجهه با تشعشع بر منافع احتمالی آن برتری دارد.

معاینه گران باید با در نظر گرفتن نکات زیر یک رویکرد نظام مند را برای ارزیابی وضعیت دندانی در پیش گیرند:

معاینه باید به شیوه ای منظم از یک دندان یا فضای دندانی به دندان یا فضای دندانی کناری پیش برود؛ ●

اگر هر قسمتی از دندان قابل دیدن باشد باید آن دندان را موجود قلمداد کرد؛ ●

اگر یک دندان ش�یری و یک دندان دائم همزمان یک فضای دندانی را اشغال کرده باشند، فقط وضعیت دندان  ●

دائم باید ثبت شود.
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وضعیت دندان های دائم )تاج و ریش�ه ها( با امتیاز های عددی و وضعیت دندان های شیری با امتیاز های حرفی 

در هم�ان خانه ها ثبت می ش�وند )ج�دول 2(. خانه های 45-76 مخص�وص دندان های ب�اال و خانه های 108-77 

مخصوص دندان های پایین هس�تند. در فرم ارزیابی سالمت دهان کودکان این خانه ها، خانه های 45-58 و 59-

72 هستند. 

داده ه�ای مربوط به وضعیت تاج و ریش�ه هر دندان باید جداگانه در خانه مربوطه وارد ش�ود )پیوس�ت 1(. برای 

کودکان، وضعیت ریش�ه مورد ارزیابی قرار نمی گیرد؛ به همین علت خانه های مربوطه از فرم ارزیابی سالمت دهان 

کودکان حذف شده است )پیوست 2(.

باید برای شناس�ایی پرکردگی های همرنگ دندان که ممکن اس�ت تش�خیص آن بی نهایت دش�وار باشد توجه 

بسیاری مبذول داشت. 

معیارهای تش�خیص وضعیت دن�دان و کدگذاری آن عبارتن�د از )کدهای مخصوص دندان های ش�یری داخل 

پرانتز آمده اند(:

A( 0( تاج س�الم. کد س�الم به تاجی داده می ش�ود که هیچ اثری از پوس�یدگی درمان نش�ده یا درمان شده بالینی 

نداشته باشد )رجوع کنید به تصویر 1، کد A و تصویر 6، کد 0(. درجاتی از پوسیدگی که پیش از حفره دار شدن دندان به 

وجود می آیند و هم چنین عارضه های مشابهی که در مراحل اولیه پوسیدگی پیش می آیند، در نظر گرفته نمی شوند، 

زیرا تش�خیص آنها در بسیاری از ش�رایط میدانی پیمایش های اپیدمولوژیک مش�خصًا امکان پذیر نیست. بنابراین 

عارضه / وضعیتکد

دندان های دائمیدندان های شیری

ریشهتاج   تاج

A00سالم

B11پوسیده

C22پر شده، با پوسیدگی

D33پر شده، بدون پوسیدگی

E4-نداشته به علت پوسیدگی

نداشته به هر علت دیگر-5-

F6-دندان شیارپوش شده

G77دندان پایه پروتز ثابت است یا روکش خاص، ایمپلنت یا ونیر دارد

دندان رویش نیافته )تاج(/ ریشه غیر نمایان88-

ثبت نشده است99-

جدول 2. کد گذاری وضعیت دندان ها – دندان های دائمی و شیری
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تاجی که دارای نقص های زیر باش�د، در صورت عدم وجود سایر شرایط مثبت، سالم فرض می شود )تصاویر 7 و 8 را 

ببینید(:

نقاط سفید یا گچی؛ نقاط زبر یا تغییر رنگ داده شده که هنگام تماس با پروب )کاوند( فلزی CPI نرم نیستند. ●

حفرات و ش�یارهای رنگی مینا، بدون حفره آش�کار، یا بدون نرمی قابل تش�خیص توسط پروب )کاوند( CPI در  ●

کف و دیوارها؛

مناطق تیره، براق، س�خت و س�وراخدار مینا در دندانی که عالئم فلوئوروزیس متوس�ط تا شدید مینایی را نشان  ●

می دهد؛

ضایعه هایی که با توجه به نحوه توزیع یا تاریخچه و یا حین معاینه به نظر می رس�د که در اثر س�ایش به وجود آمده  ●

باشند.

ریشه سالم. یک ریشه هنگامی سالم فرض می شود که قابل رویت باشد و هیچ موردی از پوسیدگی بالینی درمان 
شده یا درمان نشده نداشته باشد )تصویر 9 را ببینید(.

B) 1( تاج پوسیده. زمانی وجود پوسیدگی ثبت می شود که یک ضایعه در یک حفره یا شیار، یا سطح صاف دندان، 
دارای ی�ک حفره غیر قابل تردید، مین�ای بدون محافظ، کف یا دیواره نرم قابل رویت باش�د. )رجوع کنید به تصاویر 

2-4 دندان های ش�یری، تصاویر 10-12 دندان های دائمی(. دندان های با پر کردگی موقت یا آنهایی که ش�یارپوش 

ش�ده و س�پس پوس�یده اند را نیز باید در این ردیف قرار داد. در مواردی که تاج دندان به علت پوسیدگی از بین رفته و 

تنها ریش�ه باقی مانده باشد، منشأ پوسیدگی تاج محسوب می ش�ود و بنابراین فقط تحت عنوان پوسیدگی تاج یا تاج 

 CPI )پوسیده ثبت می شود. برای حصول اطمینان از مشاهده عینی پوسیدگی در سطوح دندانی باید از پروب )کاوند

استفاده کرد. در صورت وجود هر گونه تردید، پوسیدگی نباید ثبت شود.

ریشه پوس�یده. زمانی وجود پوس�یدگی ثبت می ش�ود که هنگام معاینه یک ضایعه با پروب )کاوند( CPI نرمی یا 
حالت چرمی حس شود. اگر پوس�یدگی ریشه، تاج را در برنگرفته باشد، باید تحت عنوان پوسیدگی ریشه ثبت شود. 

در مورد تک پوس�یدگی هایی که تاج و ریشه را با هم تحت تاثیر قرار داده اند، مبدا احتمالی پوسیدگی را باید به عنوان 

محل پوسیدگی ثبت کرد. اگر تعیین مبدا پوسیدگی امکان پذیر نبود، تاج و ریشه هر دو پوسیده ثبت می شوند. عمومًا 

برای کودکان، نوجوانان و جوانان پوسیدگی ریشه ثبت نمی شود.

B) 2( تاج پر ش�ده، با پوسیدگی. تاج در صورتی پر شده با پوسیدگی در نظر گرفته می شود که دارای یک یا چند پر 
کردگی دائم و یک یا چند سطح پوسیده داشته باشد. هیچ تفاوتی بین پوسیدگی های اولیه و ثانویه گذاشته نمی شود 

و فارغ از این که ضایعات پوس�یدگی و پر کردگی تماس داش�ته باش�ند یا نه، یک کد ثبت می ش�ود )به تصاویر 13 و 14 

مراجعه کنید(.

ریش�ه پر شده، با پوسیدگی. یک ریشه هنگامی تحت عنوان پر شده با پوسیدگی در نظر گرفته می شود که دارای 
یک یا چند پر کردگی دائم و یک یا چند س�طح پوس�یده داشته باش�د. هیچ تفاوتی بین پوس�یدگی های اولیه و ثانویه 

گذاش�ته نمی ش�ود. در صورتی که هم ریشه و هم تاج پر کردگی داشته باشد، شناس�ایی نقطه مبدا دشوارتر است. در 
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پرکردگی که هم تاج و هم ریش�ه را در بر گرفته باش�د، و پوس�یدگی ثانویه دیده ش�ود، مبدا احتمالی ضایعه پوسیدگی 

اولیه را باید به عنوان محل پرش�ده با پوس�یدگی ثبت کرد. اگ�ر تعیین نقطه مبدا ضایعه پوس�یدگی اولیه امکان پذیر 

نبود، تاج و ریشه هر دو پرشده با پوسیدگی ثبت می شوند. 

B) 3( تاج پر ش�ده، بدون پوسیدگی. یک تاج در صورتی پر ش�ده بدون پوسیدگی در نظر گرفته می شود، که یک 
ی�ا چند پر کردگی دائمی داش�ته باش�د و هیچ پوس�یدگی در هیچ جای تاج آن نباش�د )رجوع کنید ب�ه تصاویر 5 و 15(. 

دندانی که به علت پوس�یدگی قبلی روکش ش�ده باشد، در همین رده قرار می گیرد. دندانی که به علت مواردی غیر از 

پوسیدگی، نظیر پایه ی پروتز ثابت، روکش شده با کد G) 7( ثبت می شود.

ریشه پر ش�ده، بدون پوسیدگی. یک ریش�ه در صورتی پر شده بدون پوس�یدگی در نظر گرفته می شود که یک یا 
چند پر کردگی دائمی داش�ته باش�د و هیچ پوسیدگی در هیچ جای ریشه نباشد. در صورتیکه پر کردگی هم ریشه و هم 

تاج را دربرگرفته باش�د، تشخیص منطقه ی منشأ پوسیدگی دشوارتر است. برای هر پر کردگی که ریشه و تاج را توامًا 

دربرگرفته باشد، محتمل ترین محل ضایعه پوسیدگی اولیه، به عنوان پر شده محسوب و ثبت می شود. هنگامی که 

امکان تشخیص منشأ آن وجود نداشته باشد، هم ریشه و هم تاج باید به عنوان پر شده ثبت شوند.

B) 4( دن�دان نداش�ته، به علت پوس�یدگی. این کد به دندان های دائمی یا ش�یری ای داده می ش�ود که به علت 
پوس�یدگی کشیده شده اند و در قسمت وضعیت تاج ثبت می ش�ود )رجوع کنید به تصاویر 16 و 17(. برای دندان های 

ش�یری نداش�ته، این کد فقط باید وقتی به کار رود که ش�خص مورد معاینه در س�نی باش�د که افت�ادن طبیعی توجیه 

مناسبی برای نداشتن دندان به نظر نرسد. 

توجه: به وضعیت ریش�ه ی دندانی که تحت عنوان دندان نداشته به علت پوسیدگی قرار گرفته است باید کد "7" 
یا "9" داده شود.

در بعضی از گروه های س�نی، تش�خیص میان دندان های رویش نیافته )کد 8( و دندان های نداشته )کدهای 4 و 

5( می تواند دش�وار باشد. آگاهی اولیه از الگوهای رویشی دندان، وضعیت ظاهری ستیغ آلوئوالر در فضای دندانی 

مورد نظر، و وضعیت پوسیدگی سایر دندان ها در دهان از جمله نشانه هایی هستند  که می تواند در تشخیص افتراقی 

بین دندان رویش نیافته و یا کشیده شده کمک قابل مالحظه ای کند. کد 4 را نباید برای دندان هایی که به نظر می رسد 

به هر علتی غیر از پوس�یدگی از دست رفته باشند، بکار برد. برای سهولت کار، در قوس های کاماًل بی دندان یک کد 

"4" در خانه های 45 و 60 و در صورت اقتضا 77-92 قرار داده می ش�ود و دو عدد مزبور توس�ط یک خط مس�تقیم به 

یکدیگر وصل می شوند. چنین کاری را هم چنین می توان در هنگام استفاده از فرم ثبت وضعیت سطح دندانی به کار 

برد )پیوست 3 و پیوست 4(.

B) 5( دندان نداش�ته دائمی به هر علتی جز پوس�یدگی. این کد برای دندان های دائمی ب�ه کار می رود که تصور 
می ش�ود به طور مادرزادی وجود نداشته اند و یا به علت شرایط ارتودنسی، یا بیماری پریودنتال، ضربه یا سایر موارد 

کش�یده شده باشند. )رجوع کنید به تصویر 18(. مانند کد شماره "4"، در مورد قوس های کاماًل بی دندان دو عدد وارد 

شده برای کد "5" را می توان توسط یک خط به یکدیگر وصل کرد.
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توجه: در دندان دارای کد »5« )تاج(، به وضعیت ریشه اش کد "7" یا "9" داده می شود.
B) 6( ش�یار پوش. این کد برای دندان هایی که در س�طح آکلوزال در حفره ها ش�یار پوش قرار داده شده، یا برای 
دندان هایی که شیار آکلوزالی توسط یک فرز گرد یا شعله ای عریض شده و کامپوزیت در آنها قرار گرفته به کار می رود. 

)رجوع کنید به تصویر 19(. اگر یک دندان دارای شیارپوش پوسیده باشد، باید کد »1« یا »B« به آن داده شود.

B) 7( پایه پروتز ثابت یا پل، روکش مخصوص یا ونیر. این کد در قسمت وضعیت تاج به کار می رود و داللت بر این 
دارد که یک دندان بخش�ی از پایه یک پل ثابت را تش�کیل می دهد. هم چنین این کد برای روکش هایی که به دالیلی 

غیر از پوسیدگی گذاشته ش�ده اند و برای تمام ونیرها و یا لمنیت های سطح لیبال دندان های عاری از پوسیدگی یا پر 

کردگی، به کار می رود. )رجوع شود به تصویر 20(.

توجه: دندان نداشته ای که توسط پلدیس )pontic( های پروتز ثابت پارسیل جایگزین شده باشد، با کد 4 یا 5 در 

قسمت وضعیت تاج ثبت می شود، در حالی که وضعیت ریشه با کد 9 ثبت می شود.

کاشت )ایمپلنت(. این کد در قسمت وضعیت ریشه قرار می گیرد تا نشان دهد یک کاشت )ایمپلنت( به عنوان پایه 
قرار گرفته است.

B) 8( دن�دان )تاج( رویش نیافته. اس�تفاده از این طبقه بندی محدود به دندان ه�ای دائمی بوده و برای فضای 
دندانی به کار می رود که دندان دائمی در آن رویش نیافته و دندان شیری هم نباشد. دندان های رویش نیافته در هیچ 

یک از محاس�بات مربوط به پوسیدگی دندان در نظر گرفته نمی ش�وند )رجوع کنید به تصویر 1 )دندان های پیشین( و 

تصویر 21(. این طبقه بندی شامل دندان های نداشته مادرزادی، یا از دست رفته بر اثر ضربه یا سایر موارد نمی شود. 

برای تشخیص افتراقی میان دندان های نداشته و رویش نیافته، به کد 5 رجوع شود.

ریش�ه غیر قابل رویت. این کد نش�ان می دهد که س�طح ریشه نمایان نیس�ت؛ یعنی لب لثه از محل اتصال مینا و 
سمان پائین تر نرفته و تحلیل لثه از CEJ نگذشته است.

B) 9( ثبت نشده. برای هر دندان دائمی رویش یافته ای که به هر دلیلی از قبیل بندهای ارتودنسی، هیپوپالزی 
شدید و غیره قابل معاینه نباشد، این کد به کار می رود.

این کد در قس�مت وضعیت ریشه که وارد  شود مش�خص می کند که آیا دندان کشیده شده است یا جرم دندانی به 

حدی است که معاینه ی ریشه مقدور نیست.

)DMFS, dmfs( و سطح )DMFT, dmft( شاخص های پوسیدگی دندان: بر حسب دندان

اطالعات مربوط به ش�اخص دندان های پوسیده ، نداشته و پر ش�ده )DMFT( را می توان مستقیمًا از داده های 

وارد ش�ده در خانه های 45-76 و 77-108 اس�تخراج کرد )پیوست 1(. مولفه D یا پوس�یده همه ی دندان های با کد  

1یا 2 را دربرمی گیرد. مولفه M یا نداش�ته ش�امل دندان های کد 4 در افراد زیر 30 س�ال، و دندان های با کد 4 یا 5 به 

عبارت دیگر از دست رفته به علت پوسیدگی یا هر دلیل دیگر در افراد 30 سال و  باالتر می شود. مولفه F یا پرشده فقط 

دندان های کد 3 را دربرمی گیرد. اس�اس محاسبات DMFT بر مبنای 32 دندان به عبارت دیگر همه ی دندان های 

دائم و دندان های عقل اس�ت. دندان های کد 6 )ش�یارپوش یا فیشور س�یالنت( یا کد 7 )پروتز ثابت/پایه پل یا بریج، 



5.157 مر یا ل وضویت سالمت دهان

روک�ش مخص�وص یا ونیر/ کاش�ت یا ایمپلنت( در محاس�بات ش�اخص DMFT در نظ�ر گرفته نمی ش�ود. در مورد 

دندان های شیری نیز، محاسبات ش�اخص dmft به همین صورت است یعنی با استخراج اطالعات از داده های کد 

A، B، C، D، E در فرم ارزیابی سالمت دهان بدست می آید )پیوست 2(.

وقتی یک پیمایش با هدف خاصی مثل ارزیابی یک برنامه پیشگیری از بیماری انجام می شود، طراحان پیمایش 

 dmfs و DMFS ممکن است مایل باشند وضعیت دندانی را بر حسب سطح دندان ثبت کنند و بخواهند شاخص های

محاس�به شود. فرم های ثبت داده برای چنین منظوری در پیوست 3 )برای بزرگساالن( و پیوست 4 )برای کودکان( 

موجود است.

شاخص DFT مربوط به ریشه ها از داده های جمع آوری شده هر دندان  در طول معاینات  به راحتی قابل محاسبه 

است؛ این شاخص بخصوص در گروه های جمعیتی سالمند مهم است.

 Community Periodontal Index )CPI( 2.5.5.1 وضعیت پریودنتال: شاخص پریودنتال جامعه بهبود یافته یا

  modified

دو ش�اخص برای ارزیابی وضعیت پریودنتال مورد استفاده قرار می گیرند: خونریزی لثه و پاکت های پریودنتال. 

بدین منظور از یک پروب )کاوند( CPI س�بک وزن فلزی با طرح مخصوص با یک نوک گرد 0/5 میلی متری، دارای 

یک نوار س�یاهرنگ با پهنایی بی�ن فواصل 3/5 تا 5/5 میلی متری و حلقه های�ی در فواصل 8/5 و 11/5 میلی متری 

از نوک گرد، اس�تفاده می شود. )ش�کل 5( (19(. تمام دندان های موجود در دهان برای بررسی بود یا نبود خونریزی 

لثه و بود یا نبود پاکت های پریودنتال معاینه می ش�وند؛ عمق پاکت توس�ط پروب )کاوند( پریودنتال س�ازمان جهانی 

بهداشت CPI اندازه گیری می شود.

سنجش خونریزی لثه و اندازه گیری پاکت های پریودنتال

ب�رای ارزیاب�ی بود یا نبود واکن�ش خونریزی، باید با فرو بردن محتاطانه س�ر پروب )کاون�د( WHO CPI در بین 

لث�ه و دیواره دن�دان، لثه مجاور تمام دندان های موجود در دهان مورد معاینه قرار بگیرد )ش�کل 6(. نیروی وارده از 

س�ر پروب )کاوند( نباید از 20 گرم بیش�تر باش�د. آزمایش عملی برای معاینه گر جهت تعیین میزان نیروی وارده بدین 

صورت است که نوک پروب )کاوند( را زیر ناخن شست قرار داده و فشار می دهد تا زمانی که زیر ناخن سفید شود. هم 

چنین معاینه گران می توانند با کمک یک آینه س�ر پروب )کاوند( را وارد لثه ی دندان های پیش�ین خود کرده و حداقل 

نیروی�ی که به نوک گرد پ�روب )کاوند( اجازه حرکت به دور س�طح دندان را می دهد، وارد کنند. ای�ن تمرین ها را باید 

به عنوان بخش�ی از دوره آموزش�ی، که طی آن معاینه کنندگان در جهت درس�تی و یکنواختی عملکردش�ان همسو 

می شوند، انجام داد.

پ�س از وارد  ک�ردن پروب )کاوند( ، نوک گرد آن باید نمای آناتومیک س�طح ریش�ه دندان را دنب�ال کند. اگر فرد 

مورد معاینه در حین پروب )کاوند( کردن احس�اس درد کند، نش�انه ای از اعمال نیروی بیش از حد است. نوک پروب 

)کاوند( باید به آرامی وارد ش�یار یا پاکت لثه شود و تمام طول ش�یار یا پاکت طی شود. برای مثال، پروب )کاوند( را در 
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پاکت س�طح دیس�توباکال مولردوم، تا حد امکان نزدیک نقطه تماس با مولر سوم، موازی با محور طولی دندان قرار 

دهید. س�پس پروب )کاوند( را به آرامی و با حرکات کوتاه به سمت باال و پایین، در امتداد پاکت یا شیار باکال به سمت 

س�طح تماس مزیال مولر دوم حرکت دهید. همین روش برای سطوح لینگوال، که ابتدای آن سمت دیستولینگوال 

مولردوم است، انجام می شود. 

همه دندان های موجود باید پروب )کاوش( ش�وند و نتایج حاصله در خانه های مربوط ثبت ش�ود. در افراد زیر 15 

سال پاکت های پریودنتال ثبت نمی شوند. کدهای مربوط به خونریزی و پاکت ها در زیر آمده اند.

کدهای خونریزی لثه

)خانه های 109-124 و 141-156 فرم ارزیابی س�المت دهان بزرگس�االن؛ خانه ه�ای 73-86 و 87-100 فرم 
ارزیابی سالمت دهان کودکان(

0 = نبود عارضه )رجوع کنید به تصویر 22، بزرگساالن(.

1 = وجود عارضه )رجوع کنید به تصویر 23 کودک؛ تصویر 24 نوجوان؛ تصویر 25 بزرگسال(.

9 = دندان حذف شده )رجوع کنید به تصویر 28، دندان 16(.

شکل 5. پروب )کاوند( WHO شاخص پریودونتال جامعه که برای معاینات بالینی توصیه می شود. 
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X = دندان نداشته )رجوع کنید به تصاویر 16 و 17، قسمت های عقب در بزرگساالن(.

کدهای پاکت

)خانه های 125-140 و 172-157(

0 = نبود عارضه )رجوع کنید به تصویر 22(.

1 = پاکت 4-5 میلی متری )رجوع کنید به تصویر 26(.

2 = پاکت 6 میلی متری یا بیشتر )رجوع کنید به تصویر 27(.

9 = دندان حذف شده )رجوع کنید به تصویر 28، دندان 16(.

X = دندان نداشته )رجوع کنید به تصاویر 16 و 17، نواحی عقب(.

3.5.5.1 فقدان چسبندگی )خانه های 173-178 فرم ارزیابی سالمت دهان بزرگساالن(

 CPI  اطالعات مربوط به فقدان چسبندگی لثه را می توان از دندان های شاخص به دست آورد )شکل 7(. ساختار

طوری طراحی ش�ده تا برآوردی از تخریب تجمعی چس�بندگی بافت پریودنتال را در طول زندگی ارائه دهد و بدنبال 

آن امکان مقایس�ه میان گروه های جمعیتی را فراهم می س�ازد. این شاخص برای بیان مقدار کلی فقدان چسبندگی 

در یک فرد، کارآیی ندارد. فقدان چس�بندگی با تقس�یم کردن دهان به ش�ش یک - شش�م یعنی بر اساس شماره ی 

دن�دان ها: 18-14، 13-23، 24-28، 38-34، 33-43، و 44-48 تعریف می ش�ود. مطمئن ترین روش معاینه 

ی فقدان چس�بندگی در هر یک-ششم، ثبت بالفاصله آن پس از ثبت وضعیت لثه و امتیاز پاکت است. همانطور که 

در باال ذکر شد، فقدان چسبندگی برای افراد زیر 15 سال نباید ثبت شود.

شکل 6. کد گذاری وضعیت پریودونتال مطابق با شاخص پریودونتال جامعه بهبود یافته )CPI modified(، که نشان دهنده موقعیت 
صحیح پروب )کاوند( CPI سازمان جهانی بهداشت است. 

کدهای خونریزی لثهثبت بانک
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دندان های شاخص

دندان های شاخص، یا دندان هایی که باید مورد معاینه قرار گیرند، در شکل 7 نشان داده شده اند.

دو دن�دان مول�ر در هر یک - شش�م خلفی ب�ه صورت دوتایی  ثبت  می ش�وند و اگ�ر یکی از آنها موجود نباش�د، 

نمی توان دیگری را جایگزین کرد. اگر در هر یک - شش�م دندان ش�اخص واجد ش�رائط معاینه موجود نباشد، همه 

دندان های موجود در آن یک - شش�م مورد معاینه قرار می گیرند و باالترین امتیاز کس�ب ش�ده ب�ه عنوان امتیاز آن 

یک - ششم ثبت می شود.
17/16

47/46

26/27

36/37

11

31

شکل 7. دندان های شاخص برای ثبت فقدان چسبندگی در افراد 15 سال و باالتر.  

میزان فقدان چسبندگی با استفاده از پروب (کاوند) CPI و با بکارگیری کدهای زیر ثبت می شود (شکل 8):

0 = 0-3 میلی متر

1 = 4-5 میلی متر )CEJ در محدوده نوار سیاه( )رجوع کنید به تصویر 26(

2 = 6-8 میلی متر )CEJ بین لبه باالی  نوار سیاه و حلقه 8/5 میلی متری(

3 = 9-11 میلی متر )CEJ بین حلقه ی 8/5 میلی متر و 11/5 میلی متر(

4 = 12 میلی متر یا بیشتر )CEJ ورای حلقه 11/5 میلی متری( )رجوع کنید به تصویر 28، دندان 16(

X = یک - ششم حذف شده 

9 = ثبت نشده 

.)4( WHO CPI )شکل 8. مثال هایی از کدگذاری برای فقدان چسبندگی با پروب )کاوند
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4.5.5.1 فلوئوروزیس مینایی 

)خانه 179 در فرم ارزیابی سالمت دهان بزرگساالن؛ خانه 101 در فرم ارزیابی سالمت دهان کودکان(
ضایعات ناش�ی از فلوئوروزیس معمواًل به صورت متقارن و دو طرفه هس�تند و نمایی از خطوط افقی راه راه  را در 

عرض دندان نش�ان می دهند. دندان های پرمولر و مولرهای دوم شایع ترین دندان های مبتال بوده و متعاقب آن ها، 

دندان های قدامی فک باال. دندان های قدامی فک پایین کمتر از سایر دندان ها دچار این آسیب می شوند.

معاینه گ�ر باید با اس�تفاده از ویژگی های ش�اخص Dean (20( الگ�وی توزیع هریک از نقص ها را بررس�ی کند، و 

تصمیم بگیرد که آیا این موارد نمونه بارز فلوئوروزیس هس�تند یا خیر. آس�یب هایی که در گروه "مشکوک" یا "خفیف" 

قرار می گیرند – که احتمال مواجهه با آنها بس�یار بیش�تر اس�ت – از لکه ها یا خطوط نازک س�فیدی تشکیل می شوند 

که در مینای اطرافش�ان محو می ش�وند. برای اینکه راحت تر بتوان میان ضایعات فلوئوروزیس و اپاس�یتی هایی که 

مربوط به فلوراید نیس�تند تمایز قائل شد، باید به خاطر داشت که ضایعات فلوئوروزیس معمواًل نزدیک لبه اینسایزال 

دندان های قدامی یا نوک کاس�پ ها مش�اهده می ش�وند؛ البته، در پرمولرها و مولرها بسته به شدت ضایعات ممکن 

اس�ت که در قس�مت های دیگر دندان آشکار بوده و به آس�انی قابل رویت باشند. اپاس�یتی های غیرمرتبط با فلوراید 

ممکن است به صورت محدود در وسط سطح صاف تاج یافت شود، هر چند می تواند تمام تاج را در بر گیرد. ضایعات 

فلوئوروزیس معمواًل به صورت خطوط باریک، با ظاهر برفکی و اپاس�یتی های غی�ر مرتبط با فلوراید ظاهری گرد یا 

بیض�وی دارند. هم چنین اگر نور از کناره ها به آس�یب های فلوئوروزیس تابیده ش�ود راحت ت�ر قابل رویت اند ولی در 

اپاسیتی های غیر مرتبط با فلوراید هنگامی که نور به شکل عمودی به سطح دندان تابانده شود بهتر دیده می شوند. 

کد گذاری بر اس�اس معاینه ی دو دندانی که بیش از همه دارای آس�یب اند انجام می شود. اگر شدت آسیب در دو 

دندان برابر نباش�د، امتیازدهی بر اساس ظاهر دندانی است که آسیب کمتری دارد. هنگام امتیازدهی پس از ارزیابی 

همه دندان ها، معاینه گر از باالترین حد ش�اخص، "ش�دید" ش�روع کرده و یک به یک انتخاب ها را حذف می کند تا به 

وضعیت موجود برسد. در صورت وجود هر گونه تردیدی، پائین ترین امتیاز تعلق می گیرد.

کدها و معیارها عبارتند از:

0 = طبیعی. سطح مینا صاف، شیشه ای و براق و معمواًل به رنگ کرم – سفید رنگ پریده است )رجوع کنید به تصویر 

)29

1 = مش�کوک. در مینای شفاف طبیعی بی نظمی و شکست نور مختصری دیده می شود که از چند خال سفید تا نقاط 

سفید پراکنده متغیر است )رجوع کنید به تصاویر 33-30( 

2 = خیلی خفیف. مناطق س�فید یخچالی، کوچک، مات و دارای اپاسیتی که به طور نامنظم در سطح دندان پراکنده 

شده  ولی سطح درگیری کمتر از %25 سطح لبیال دندان ها است )رجوع کنید به تصاویر 34 و 35(

3 = خفیف. اپاسیتی های سفید و مات مینای دندان که بیش  از %25 )رجوع کنید به کد 2( و کمتر از %50 سطح دندان 

درگیر است )رجوع کنید به تصاویر 36 و 37(

4 = متوسط. سطوح مینای دندان سایش مشخصی را نشان می دهد و رنگدانه های قهوه ای رنگ اغلب ظاهر بدی 
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به دندان می دهند )رجوع کنید به تصاویر 38 و 39(

5 = ش�دید. سطح مینا به شدت مبتال شده و هیپوپالزی به قدری قابل توجه است که شکل کلی دندان ممکن است 

تحت تاثیر قرار گرفته باشد. سطوح سوراخ دار یا ساییده شده در سطح دندان وجود دارد و رنگدانه های قهوه ای 

در سطح آن گسترده شده اند؛ دندان ها اغلب ظاهر خورده شده ای دارند )رجوع کنید به تصاویر 40 و 41(

8 = حذف شده )مثاًل یک دندان روکش شده(

9 = ثبت نشده

5.5.5.1 خوردگی دندان

)خانه های 180-182 در فرم ارزیابی س�المت دهان بزرگس�االن؛ خانه های 102-104 در فرم ارزیابی س�المت 

دهان کودکان(

اطالع از میزان ش�یوع، شدت و تعداد دندان های مبتال به خوردگی دندانی می تواند مسئوالن اجرایی بهداشت 

عمومی را در تخمین اینکه آیا این عارضه یک مش�کل س�المت عمومی اس�ت یاری کند. خوردگی دندان ناش�ی از 

تحلیل تدریجی و پیشرونده بافت کلسیفیه ش�ده دندان بر اثر فعل و انفعاالت شیمیایی است، و با عملکرد باکتری ها 

ارتباطی ندارد. بافت مینا در مواجهه با اس�یدها از بین می رود. این اس�ید ممکن اس�ت از منابع غذایی بوده یا اس�ید 

 gastro-esophageal( داخلی باشد.  مثاًل افراد مبتال به بیماری جوع، ترش کردن یا برگشت محتویات معده و مری

reflux(، مصرف باالی الکل و تهوع مزمن دارای اسید داخلی هستند. 

کدهای 1-3 برای نشان دادن خوردگی دندان در سطوح متفاوت به کار می روند:

0 = عاری از خوردگی )رجوع کنید به تصویر 42(

1 = ضایعه در مینا )رجوع کنید به تصویر 43(

2 = ضایعه در عاج )رجوع کنید به تصاویر 43، 44 و 46(

3 = درگیر شدن پالپ )رجوع کنید به تصاویر 46-44(

ش�دت خوردگی دندانی بر طبق دندان دارای حداکثر امتیاز خوردگی ثبت می شود. هم چنین، تعداد دندان های 

دارای فرسایش نیز ثبت می شوند.

6.5.5.1 جراحات دندانی ناشی از ضربه

)خانه های 183-185 در فرم ارزیابی س�المت دهان بزرگس�االن؛ خانه های 105-107 در فرم ارزیابی س�المت 
دهان کودکان(

دندان های مبتال بر اثر ضربه به دندان به شرح زیر کدگذاری می شوند:

0 = بدون نشانه جراحت 

1 = جراحت درمان شده

2 = فقط در حد شکستگی مینا )تصویر 47(
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3 = شکستگی مینا و عاج )تصویر 48(

4 = درگیر شدن پالپ )تصویر 49(

5 = دندان نداشته به علت ضربه )تصویر 50(

6 = سایر آسیب ها

9 = دندان حذف شده

ع�الوه بر درجه و یا و ضعیت ضربه، ش�دت ضربه به دندان را می توان به ص�ورت تعداد دندان های درگیر اندازه 

گرفت.

7.5.5.1 ضایعات مخاط دهان

)خانه های 186-191 در فرم ارزیابی س�المت دهان بزرگس�االن؛ خانه های 108-113 در فرم ارزیابی س�المت 
دهان کودکان(

مخ�اط دهان و بافت های نرم داخل و اطراف دهان در هر یک از افراد باید معاینه ش�ود. معاینه باید کامل و نظام 

مند بوده و به ترتیب زیر صورت گیرد:

مخاط لبیال و سالکوس لبیال )باال و پایین(. 1

بخش لبیال گوشه های لب و مخاط باکال )راست و چپ(. 2

زبان )سطوح خلفی و شکمی، کناره ها(. 3

کف دهان. 4

کام سخت و نرم. 5

لثه/ستیغ آلوئوالر )باال و پایین(.. 6

ب�رای کنار زدن بافت ها از دو آینه تخت یا یک آینه و دس�ته پ�روب )کاوند( پریودونتال می توان اس�تفاده کرد. از 

خانه های 186-188 (108-110 برای کودکان( باید برای ثبت فقدان، وجود، یا وجود مشکوک عارضه هایی که از 1 تا 

7 کدگذاری ش�ده اند استفاده کرد. معاینه گران باید در طی معاینات بالینی مراقب  بوده، و بتوانند برای این عارضه ها 

تش�خیص احتمال�ی بگذارند. کد 8 برای ثبت عارضه هایی که در این لیس�ت وارد نش�ده بکار م�ی رود؛ برای مثال، 

hairy leukoplakia یا سارکومای کاپوزی )Kaposi sarcoma(. هر جا که امکان داشت، تا سه مورد، باید در فضای 

در نظر گرفته شده تشخیص احتمالی عارضه ها را عنوان کرد.

کدهای زیر برای بزرگساالن بکار می رود:

0 = بدون عارضه غیر طبیعی

1 = تومور بدخیم )سرطان دهان( )به تصویر 51 مراجعه کنید(

2 = لوکوپالکیا )به تصویر 52 مراجعه کنید(

3 = لیکن پالن )به تصویر 53 مراجعه کنید(

4 = زخم )آفت، تبخال، زخم ناشی از ضربه( )به تصاویر 54-57 مراجعه کنید(
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5 = الته�اب حاد لثه نکروز دهن�ده زخمی ی�ا ANUG) Acute necrotizing ulcerative gingivitis؛ به تصویر 

58 مراجعه کنید(

6 = کاندیدیازیس )به تصاویر 59 و 60 مراجعه کنید(

7 = آبسه )به تصاویر 61 و 62 مراجعه کنید(

8 = سایر ش�رایط )در صورت امکان مش�خص کنید( )برای مثال کراتوزیس، به تصویر 63 مراجعه کنید؛ و نقاط 

کاپلیک )Koplick spots(، به تصویر 64 مراجعه کنید(

9 = ثبت نشده

در کودکان ثبت لوکوپالکیا و لیکن پالن اهمیت چندانی ندارد.

عالوه بر این، محل های اصلی ضایعه مخاط دهان را باید در خانه های 189-191 برای بزرگس�االن و خانه های 

111-113 برای کودکان به شرح زیر ثبت کرد.

0 = لبه حاشیه قرمز لب ) لبه ورمیلیون(

1 = گوشه های لب

2 = لب ها

3 = سالکوس ها

4 = مخاط باکال

5 = کف دهان

6 = زبان

7 = کام نرم/و یا سخت

8 = ستیغ/لثه آلوئوالر

9 = ثبت نشده

ب�رای مثال، اگر یک فرد بزرگس�ال هم بر روی مخاط باکال و هم در گوش�ه های لب لوکوپالکیا داش�ته باش�د، 

کدگذاری به صورتی که در شکل 9 نشان داده شده انجام می شود:  

2]185[ ]189[

]187[ ]190[

]188[ ]191[

4

2 1

شکل 9. کدگذاری لوکوپالکیا در دو محل اصلی.

به همین نحو، اگر یک فرد بزرگس�ال در گوش�ه های لب و لب پایین سرطان دهان، و بر روی زبان کاندیدیازیس 

داشته باشد، کدگذاری باید بر اساس آنچه در شکل 10 آورده شده انجام شود.
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1]186[ ]189[

]187[ ]190[

]188[ ]191[

1

1

6

2

6

شکل 10. کدگذاری بیش از دو ضایعه دهانی.

8.5.5.1 وضعیت دندان مصنوعی

)خانه های 192 و 193 در فرم ارزیابی سالمت دهان بزرگساالن(
وج�ود دن�دان مصنوعی متحرک ب�رای هر فک باید جداگانه ثبت ش�ود )خان�ه 192، فک ب�اال؛ خانه 193، فک 

پایین(. کدها از این قرارند:

0 = بدون دندان مصنوعی

1 = دندان مصنوعی پارسیل

2 = دندان مصنوعی کامل

9 = ثبت نشده

9.5.5.1 نیاز به درمان فوری

)خانه 194 در فرم ارزیابی سالمت دهان بزرگساالن؛ خانه 114 در فرم ارزیابی سالمت دهان کودکان(
فرد معاینه کننده یا رهبر گروه وظیفه دارد تا در صورت نیاز، از امکان ارجاع به یک مرکز درمانی مناسب اطمینان 

حاصل کند. اگر فرد درد، عفونت یا بیماری جدی داش�ته باش�د، ی�ا احتمال وقوع آن برود بای�د مراقبت های فوری 

ارائه ش�ود، مگر آن که قرار باش�د در مدت زمان خاصی درمان الزم ارائه گردد. این زمان، بسته به در دسترس بودن 

خدمات درمانی، می تواند از چند روز تا یک ماه به طول انجامد. وجود آبسه پری اپیکال یا ANUG مثال هایی از این 

موارد هس�تند که نیازمند توجه فوری است. پوسیدگی دندان پیش�رفته و آبسه های آلوئوالر مزمن را می توان در این 

خانه ثبت کرد. ش�رایط مخاطره آمیز حیاتی )س�رطان دهان یا ضایعات پیش س�رطانی( یا هر حالت ش�دید، که در آن 

تظاهرات دهانی یک بیماری سیستمیک آشکار شده، باید در بخش ضایعات مخاط دهان ثبت شود و کدی برای آن 

در خانه 194 در فرم بزرگساالن و خانه 114 در فرم کودکان وارد شود.

کدهای نیازهای درمانی فوری زیر پیشنهاد می شود:

0 = بدون نیاز به درمان فوری )به تصویر 65 مراجعه کنید(

1 = نیاز به درمان های معمول یا اقدامات پیشگیری )به تصویر 66 مراجعه کنید(

2 = نیاز به درمان خاص شامل جرمگیری )به تصویر 67 مراجعه کنید( 

3 = نی�از به درمان ف�وری )اورژانس( به علت درد یا عفونت دندانی و/یا عفونت با منش�ا دهان�ی )به تصاویر 70-68 

مراجعه کنید( 
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4 = ارجاع برای ارزیابی جامع یا درمان پزشکی/دندان پزشکی )عارضه های سیستمیک( )به تصویر 71 مراجعه کنید(
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بخش 2
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1.1.2 نظام اطالعات سالمت دهان 

WHO پیش�نهاد می کند که کش�ورها برای پایش و ارزیابی مداوم برنامه های ملی سالمت دهان یک نظام جامع 

اطالعات س�المت دهان ایج�اد کنند )8(. اجزای اصلی یک نظام اطالعات س�المت دهان در ش�کل 11 به تصویر 

درآمده اس�ت. اطالعات جامع در زمینه پوش�ش مراقبت های س�المت ده�ان، ارایه مراقبت، کیفی�ت مراقبت، و 

پیامده�ای بینابینی و نهایی مداخله س�المت دهان ب�رای حصول اطمینان از کارآیی یک نظام ملی س�المت دهان 

کارآم�د بس�یار مهم اس�ت. داده های جمعیت�ی در مورد وضعیت س�المت دهان و ش�یوع عوامل خطر ب�رای پایش  

روندهای بیماری و فهم این روندها در طول زمان بس�یار مفید اس�ت؛ عالوه بر آن، این اطالعات در برنامه ریزی یا 

تنظیم مداخالت توسط مسئولین اجرایی سالمت نقش کلیدی دارد. اطالعات ثبت شده در فرم های ثبت بالینی که 

در بخش 1 ای�ن کتاب مورد بحث قرار گرفت  ارزیابی پیامدهای برنامه ه�ا را امکان پذیر می کند؛ در بخش اطالعات 

کلی فرم، امکان کد گذاری های متعدد برای ثبت مداخالت خاص در خصوص گروه های هدف مشخص وجود دارد 

و شرائط الزم برای کدگذاری فرآیندهای اجرایی سالمت مهیا گردیده است. 

ب�رای طراحی برنامه های ارتقای س�المت دهان و برنامه ه�ای جامعه نگر پیش�گیری از بیماری های دهان در 

اختیار داشتن اطالعات نظام مند در مورد ش�یوع عوامل خطر بسیار اهمیت دارد. با تلفیق داده های بالینی سالمت 

دهان و داده های عوامل خطر در یک بانک داده مش�ترک، اثرات عوامل اجتماعی - رفتاری بر سالمت دهان قابل 

برآورد بوده و راهبردهای مداخالت درمانی مرتبط را می توان طرح ریزی کرد. 

نتیجت�ًا، برنامه های س�المت دهان را می توان به نح�و اثر بخش تری طراحی کرد ت�ا نیازهای گروه های خاص 

جمعیتی را به خوبی برآورده کند. گذش�ته از موارد فوق، اطالعات به دست آمده از خود ارزیابی سالمت دهان برای 

تعیین رویکردهای مناسب در ارتقای سالمت دهان ضروری است. 

2.1.2 خود ارزیابی سالمت دهان از طریق پرکردن پرسشنامه 

بر طبق رویکرد STEPS )ش�کل1(، پله )مرحله( 1 نحوه جمع آوری داده های سالمت بوسیله پرسشنامه را نشان 

1.2 خود ارزیابی سالمت دهان و خطرها 
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شکل 11. اجزای یک نظام جامع اطالعات سالمت دهان )5(.

پایش و مراقبت 
عوامل خطر

مراقبت و مداخله 
کیفیت و پیامددرمانی

مدیریت اجرایی 
مراقبت

وضعیت سالمت 
دهان

نظام های اطالعات سالمت دهان

می دهد. اگر پرسش�نامه ها بخوبی طراحی  ش�ده باش�ند، می توانند در دس�تیابی به اطالعات قابل اعتماد در زمینه 

وضعی�ت س�المت و عوامل خطر آن بس�یار مفید واقع ش�وند )21 و 22(. مهم ت�ر از آن اینکه، جم�ع آوری داده ها به 

این روش صرف وقت و هزینه کمتری را برای یک کش�ور در بر خواهد داش�ت.  شرکت کنندگانی که در یک پیمایش 

پرسش�نامه  پر می کنند باید به خوبی از اهداف مطالعه باخبر ش�وند؛ هر ش�رکت کننده بای�د از مخفی ماندن هویتش 

اطمینان یافته و آگاه ش�ود که داده ها فقط برای تجزیه و تحلیل آماری اس�تفاده می شود. بنابراین، باید رضایت نامه 

کتبی گرفته شود. همچنین شایسته است ش�رکت کنندگان درجریان هر گونه انتشار نتایج اولیه قرار گیرند. هنگامی 

که پرسشنامه به کودکان دبستانی مربوط می شود، مدیر مدرسه، ناظم مدرسه یا معلم ارشد و کارکنان درگیر پیمایش 

باید به درستی از نتایج مطالعه با خبر شوند. 

پرسش�نامه س�المت باید س�اده بوده، و حاوی پرس�ش های صحیح و مطمئن باش�د. یک پرسش�نامه سالمت 

کاربردی تنها باید به 15-20 دقیقه برای تکمیل نیاز داشته باشد. پرسشنامه ساختارمند متضمن آن است که: 

پیشاپیش همه سواالت تنظیم شده و طیفی از پاسخ ها آماده شده باشد؛ . 1

ترتیب پاسخ دهی به سواالت قطعی و تعیین شده باشد؛ . 2

سواالت حذفی فقط الزم است توسط بعضی از  پاسخ دهندگان جواب داده شود؛ . 3

سواالت به روش اس�تاندارد طراحی و تنظیم شده اند: این سواالت به زبانی که به آسانی فهمیده می شود جمله . 4

بندی شده اند؛ و

لیست پاسخ های جایگزین باید جامع و کافی باشد. . 5

پرسشنامه باید پیش آزمون شود تا روایی ظاهری و مقبولیت سواالت ارزیابی شود. این فرآیند کمک می کند تا از 

سوء تعبیر بالقوه پاسخ دهندگان از سوالی که جمله بندی ضعیف داشته و نیز از پرسیدن دو یا چند مورد در یک سوال 

پرهیز شود.
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پرسش�نامه خود ارزیاب می تواند برای تکمی�ل از طریق یک مصاحبه یا برای خود تکمیلی آماده ش�ود. انتخاب 

روش جمع آوری داده ها به عوامل متعددی نظیر توانایی ش�رکت کنندگان در پاس�خ به س�واالت، شرایط عملی، در 

اختی�ار بودن کارمن�دان، منابع موجود برای جم�ع آوری داده ها، و جدول زمان بندی  پیمایش بس�تگی دارد. جمع 

آوری داده از طری�ق مصاحب�ه به ایجاد اطمینان از اینکه پاس�خ دهندگان منتخب به س�واالت پاس�خ دهند، کمک 

می کند. در مقایس�ه با پرسش�نامه های خود تکمیلی، مصاحبه کردن میزان پاس�خ گویی باالتری را به دنبال خواهد 

داش�ت. پاس�خ ها در مصاحبه از قابلیت انعطاف باالتری برخوردار است، در حالی که پاسخ ها در پرسشنامه کتبی غیر 

قابل تغییر تر اس�ت. مصاحبه گران باید س�واالت را همان طور که نگاش�ته ش�ده و به همان ترتیبی که در پرسشنامه 

آورده شده بپرسند؛ با این حال، مصاحبه اجازه توضیح بیشتر معنای یک سوال را می دهد. 

همانند یافته های بالینی، در طی مصاحبه نیز ظرفیت بالقوه ای از تفاوت در پاسخ های به دست آمده وجود دارد. 

ای�ن تف�اوت می تواند به خاطر تغیی�ر پذیری بین مصاحبه گران یا در خود مصاحبه گران باش�د. تغیی�ر پذیری در خود 

مصاحبه گر زمانی بروز می کند که یک مصاحبه گر در روش�ی که س�واالت را می پرس�د و یا ثبت می کند پایدار نباشد و 

یکس�ان عمل نکند. وقت�ی که بیش از یک مصاحبه گر وجود دارد، امکان تفاوت بی�ن مصاحبه گران وجود دارد، که 

در آن مصاحبه گران مختلف در روشی که سواالت را می پرسند و یا پاسخ ها را ثبت می کنند، پایدار و یکسان نیستند. 

نحوه ارایه یک س�وال توسط مصاحبه گر بر جواب های پاسخ دهنده تاثیر می گذارد؛ لذا نکات بالقوه مربوط به تکرار 

پذیری باید در حین آموزش ها مورد توجه قرار گیرد.

در پرسشنامه های خود تکمیلی، پاسخگو همه سواالت و گزینه های ثابت پاسخ ها را خودش می خواند. این نوع 

پرسش�نامه ترجیحا بهتر است خالصه تر باشد تا احتمال خستگی پاس�خ دهنده کاهش یابد. گاهی اوقات یک سوال 

می تواند بر اساس اطالعات حاصل از گروهی از پاسخ ها ساخته شود. معهذا، در مقایسه با مصاحبه، پرسشنامه خود 

تکمیلی کاربردی تر است، و می تواند برای پاسخ دهنده ارسال شود. عالوه بر این، از اثر بیرونی خواندن سواالت و 

پاسخ ها توسط مصاحبه گر پرهیز شده و پاسخ دهنده برای ارایه پاسخ درست به سواالت زمان بیشتری دارد.

1.2.1.2 آموزش مصاحبه گران و نظارت 

مصاحبه گران نیازمند آموزش مناس�ب هس�تند تا یک رویکرد نظام مند و یکپارچه در اجرای پیمایش پرسشنامه 

س�المت بدس�ت آید. مصاحبه گران باید با اهداف پیمایش پرسش�نامه ای آش�نا ش�وند و منطق موجود در سواالت 

مندرج را بدانند. 

آموزش نحوه کار با پرسشنامه ساختارمند باید بر موضوعات زیر متمرکز شود: 

ارتباط با پاسخ دهندگان در پیش رو و ترتیب دادن برنامه آشنایی با پیمایش که اهداف آن را شرح داده و تأکید شود  ●

که شرکت در پیمایش مخفی و گمنام خواهد ماند؛ 

بازخوانی سواالت همانطور که نوشته شده، و مطابق با دستورالعمل موجود در برنامه مصاحبه، به طور مثال در  ●

مورد سواالت حذفی؛ 

شیوه های مناسب پرس و جو و تفحص؛  ●
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ثبت دقیق آن چه بیان شده؛  ●

تداوم بر روشی از مصاحبه که پاسخ ها را تحت تأثیر قرار ندهد؛  ●

داشتن برخورد و نگرش خنثی به نحوی که از سوگیری جواب های پاسخ دهندگان پرهیز شود؛  ●

آموزش میدانی و پیش آزمون پرسشنامه.  ●

نظارت بر پرسشگران به روش های متعددی حاصل می شود: 

بازبینی میزان پاسخ دهی در هر یک از مصاحبه گران؛  ●

ضبط صدای حداقل یک مصاحبه نمونه؛  ●

بازبینی برنامه پایانی زمان بندی برای تعیین اینکه آیا قرار است سوالی حذف شود و یا اینکه آیا باید پرسشنامه به  ●

طور کامل پر شود؛ و 

فراخواندن نمونه ای از پاسخ دهندگان )معمواًل حدود 10%( تا اطمینان حاصل شود که با آن ها مصاحبه شده و از  ●

نظرات شان در مورد نحوه اجرای مصاحبه گران جویا شوند. 

 STEPS 3.1.2 شاخص های خطر سالمت دهان در الگوی

WHO یک مدل اجرایی )ش�کل 12( را جهت اس�تفاده پژوهش گران یا مس�ئولین اجرایی سالمت جامعه برای 

یک مداخله متناس�ب پیشنهاد کرده است )5(. هدف این الگو هدایت جمع آوری داده ها با تمرکز بر تعیین کننده های 

اجتماع�ی- محیط�ی و عوامل خطر اصالح پذیر س�المت ده�ان نظیر تغذیه/ رژی�م غذایی، اس�تعمال دخانیات و 

مصرف بیش از حد الکل می باش�د.عالوه بر این، در مورد مواجهه محیطی با فلوراید، رفتارهای بهداش�ت دهان و 

شکل 12. عوامل خطر سالمت دهان که در برنامه ریزی و پایش و مراقبت برنامه های مداخله ای سالمت دهان مهم هستنند )5(. 

بهره مندی از خدمات 
سالمت دهان

نظام سالمت و 
خدمات سالمت دهان

عوامل خطر 
اجتماعی-فرهنگی

عوامل خطر محیطی

رفتار پرخطر
��������������
بهداشت دهان

تغذیه
دخانیات

الکل

پیامد
������

وضعیت سالمت دهان
ناتوانی

کیفیت زندگی
سالمت عمومی و سیستمیک

رویکرد عامل خطر در ارتقای سالمت دهان
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بهره مندی از خدمات موجود سالمت دهان نیز اطالعاتی باید کسب گردد. کیفیت زندگی، سالمت دهان و سالمت 

عموم�ی پیامدهای مهم عوامل خاص دور و نزدیک محس�وب می ش�وند. براس�اس این الگو ی�ک مبنای ذهنی و 

کاربردی برای پیوند سالمت دهان با ارزیابی بیماری مزمن مربوطه فراهم می گردد. 

WHO استفاده از یک پرسشنامه ساختارمند ساده شده را برای جمع آوری داده های خود ارزیابی سالمت دهان 

و عوامل خطر آن در بزرگس�االن )پیوست 7( و کودکان یا نوجوانان )پیوست 8( پیشنهاد می کند. هر دو پرسشنامه در 

تعدادی از کشورها در سراسر جهان به صورت آزمایشی ارزیابی شده اند. پرسشنامه ساده شده شامل سواالت اصلی 

اس�ت که در پایش و مراقبت کشوری سالمت دهان ضروری است، گرچه، سواالت و جواب ها را می توان مطابق با 

وضعیت منطقه یا کش�ور مورد مطالعه بومی س�ازی کرد. ممکن است یک کش�ور بخواهد سواالت اضافه ای را درج 

کند. در این صورت WHO می تواند با برنامه ریزان یک پیمایش در آماده سازی یک پرسشنامه مبسوط جهت تأمین 

نیازهای خاص همکاری کند. 

متغیرهایی که در پرسشنامه بزرگساالن آمده به شرح زیر می باشد: 

سوال   1-   اطالعات کلی )شماره شناسایی، جنسیت، محل( 

سوال   2-   سن 

سوال   3-   تعداد دندان های موجود خود اظهار 

سوال   4-   تجربه و سابقه درد/ناراحتی در دندان ها و دهان 

سوال   5-   در دهان داشتن دندان مصنوعی متحرک 

سوال   6-   خود ارزیابی وضعیت دندان ها و لثه ها 

سوال   7-   تعداد دفعات تمیز کردن دندان 

سوال   8-   استفاده از وسایل کمکی برای بهداشت دهان 

سوال   9-   استفاده از خمیر دندان حاوی فلوراید 

سوال   10-   مراجعه به دندان پزشکی 

سوال   11-   دلیل مراجعه به دندان پزشکی 

سوال   4 و سوال 12-    تجربه و سابقه کیفیت زندگی کاهش یافته به علت مشکالت دهانی 

سوال   13-   مصرف غذاها و نوشیدنی های شیرین 

سوال   14-   استعمال دخانیات: نوع و تعداد دفعات 

سوال   15-   مصرف الکل 

سوال   16-   سطح تحصیالت 

متغیرهایی که در پرسشنامه کودک/ نوجوان آمده به شرح زیر می باشد: 

سوال   1-   اطالعات کلی )شماره شناسایی، جنسیت، محل( 

سوال   2-   سن 
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سوال   3-   خودارزیابی وضعیت دندان ها و لثه ها 

سوال   4-   تجربه درد/ ناراحتی مربوط به دندان ها 

سوال   5-   مراجعه به دندان پزشکی 

سوال   6-   دلیل مراجعه به دندان پزشکی 

سوال   7-   تعداد دفعات تمیز کردن دندان 

سوال 8- استفاده از وسایل کمکی برای بهداشت دهان 

سوال   9-   استفاده از خمیر دندان حاوی فلوراید 

سوال   4 و سوال   10-  تجربه و سابقه کیفیت زندگی کاهش یافته به علت مشکالت دهانی 

سوال   11-   مصرف غذاها و نوشیدنی های شیرین 

سوال   12-   استعمال دخانیات: نوع و تعداد دفعات 

سوال   13 و سوال   14-    سطح تحصیالت والدین 

پیمای�ش پرسش�نامه خطرات س�المت دهان )پله1( را می ت�وان به عنوان ی�ک فعالیت مجزا و یا ب�ه همراه یک 

پیمایش بالینی س�المت دهان )پله2( انج�ام داد. در یک پیمایش ترکیبی، داده ها فرصت�ی را برای ارزیابی عوارض 

عوامل خطر بر س�المتی فراهم می کند؛ هنگامی این کار ممکن است که شماره شناسایی یکسانی در هر دو پیمایش 

درج شود و پرسشنامه دقیقًا قبل از جمع آوری داده های بالینی تکمیل شود. 

بس�ته به وضعیت زمینه ای پاس�خ دهندگان، پرسشنامه های موجود در پیوس�ت  7 و پیوست  8  می تواند توسط 

یک مصاحبه گر یا توس�ط خود ش�خص پر شود. معموال، کودکان 12 س�اله و نوجوانان توانایی پر کردن پرسشنامه ها 

را دارن�د، ام�ا برای جمع آوری داده از کودکان خردس�ال تر باید از والدین کمک گرفته ش�ود. از آن جا که پرسش�نامه 

س�المت دهان حاوی سواالت اس�تاندارد اس�ت، اگر قرار اس�ت پیمایش از طریق مصاحبه صورت گیرد، افراد غیر 

مرتبط با دندان پزشکی نیز می توانند این کار را انجام دهند. مصاحبه کردن نیازمند آموزش میدانی مناسب کارمندان 

پیمایش اس�ت و باید قبل از پیمایش اصلی جهت حصول اطمینان از روایی ظاهری و پایایی، یک مطالعه آزمایشی با 

15-20 نمونه انجام شود. 

برنام�ه پایش و مراقب�ت بیماری های مزمن STEPS) WHO( یک الگو را در مورد س�المت دهان بزرگس�االن 

بکار می برد )9(. البته، پرسش�نامه س�المت دهان بزرگساالن که در نسخه اس�تاندارد STEPS آمده بر  مصرف مواد 

قندی، اس�تعمال دخانیات و مصرف الکل، و تحصیالت متمرکز نیست، چرا که این موارد قبال در الگوی عمومی و 

کلی STEPS آورده ش�ده است. عالوه بر این، پرسش�نامه STEPS اصلی WHO سواالت خاصی در مورد سالمت 

عمومی و عوارض بیماری هایی که با سالمت دهان در ارتباط هستند دارد، از جمله دیابت، HIV/AIDS، وضعیت 

تغذیه، شاخص توده بدنی )Body Mass Index, BMI(. الگوی STEPS سازمان جهانی بهداشت حاوی سواالت 

ارزش�مندی درباره اندازه گیری دیابت برگرفته از تاریخچه پزش�کی یا اطالعات تشخیصی، و اندازه گیری شاخص 

 Waist-Hip Ratios( و اندازه گیری نس�بت کمر- باس�ن ،)m( ب�ر مربع قد )kg( با تقس�یم وزن )BMI( ت�وده بدنی
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WHR( با تقسیم اندازه دور کمر )cm( بر اندازه دور باسن )cm(  است.

برای طراحی و ارزیابی برنامه های س�المت دهان مدرس�ه-محور، پرسشنامه س�المت دهان خاصی از جانب 

WHO وجود دارد. از این پرسشنامه می توان  برای جمع آوری اطالعات سالمت دهان از معلمین مدارس استفاده 

کرد. این پرسش�نامه حاوی دانش، نگرش و عملکرد س�المت دهان، منابع اطالعات سالمت دهان و فعالیت های 

آموزشی در سر کالس می باشد. 

 ،HIV/AIDS به ص�ورت جداگانه و خاص ب�رای افراد مبتال ب�ه ،WHO در آخر، پرسش�نامه س�المت ده�ان

کودکان دارای عفونت، و نقش معلمین مدارس در این خصوص وجود دارد. این پرسشنامه ها را می توان همزمان با 

معاینات بالینی تظاهرات دهانی HIV/AIDS بکار گرفت. 
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پایش و مراقبت امکان جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های در جریان – پیوسته، یا دوره ای-  سالمت 

جمعی�ت، و انتش�ار زمانبندی ش�ده این داده ها به اس�تفاده کنن�دگان آن را مهیا می کن�د )8(. پای�ش و مراقبت، اگر 

بدرستی هدایت شود، مس�ئولین اجرایی و تصمیم گیرندگان سالمت جامعه را قادر می سازد تا اطالعاتی را که برای 

کنترل بیماری در حال حاضر الزم اس�ت دراختیار داش�ته باش�ند، یا راهبردهای پیش�گیری از بیماری و رویدادهای 

مغایر س�المت بعدی را طراحی کنند. ی�ک رویکرد نظام مند در خصوص جمع آوری داده به کش�ورها کمک می کند 

تا روند و الگوی بیماری های نوظهور را مش�اهده و بررس�ی نمایند. ش�اخص ها و اهداف عملیات�ی پیش نیاز تدوین 

سیاس�ت و پایش و مراقبت هس�تنند. در مجم�وع، هدف جمع آوری داده ه�ا کمک به دولت ها، مس�ئولین اجرایی 

سالمت و افراد حرفه ای سالمت است تا در جهت تدوین سیاست ها، تعیین استانداردها و ایجاد و توسعه برنامه های 

پیشگیری از بیماری ها، و اندازه گیری پیشرفت، اثرات ناخواسته و بهره وری تالش های صورت گرفته برای کنترل 

بیماری هایی که جوامع را مبتال کرده اند، گام بردارند.

پایش و مراقبت اثربخش س�المت دهان نیازمند ش�اخص های پیامدی شفاف و تعریف ش�ده در زمینه سالمت 

دهان، ش�اخص های خود ارزیابی س�المت و مراقبت دهان، عوامل خطر مهم، و پاس�خ های نظام سالمت است. 

ش�اخص های س�المت دهان باید ویژگی های مش�خصی را داشته باش�ند تا بتوان از آن ها در س�المت جامعه بهره 

جس�ت. بدین معنی که این اطالعات حاالت س�المت دهان مرتبط با بار بیماری های تاثیر گذار در سالمت جامعه را 

باید به نحوی پوشش دهند که:

قابل اندازه گیری و ارزشمند باشند؛. 1

براحتی فهمیده شوند؛. 2

با کیفیت زندگی مرتبط باشند؛. 3

به صورت شفاف با عوامل خطر مشترک تغییرپذیر در ارتباط باشند؛ و . 4

در پیشگیری از بیماری های دهان و ارتقای سالمت دهان از طریق پاسخ نظام سالمت بکار آیند.. 5

کت�اب پیش رو ابزار کلیدی ارزیابی اجزای عمده بار بیماری های دهان و ع�وارض متعاقب آن ها را فراهم آورده 

2.2 از پیمایش تا پایش و مراقبت
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اس�ت. برای مثال، از دس�ت دادن دندان پی آمد نهائی یک عمر تحمل پوسیدگی ش�دید دندانی و بیماری پیشرفته 

پریودنتال اس�ت که به ش�دت کیفیت زندگی فرد را به ش�کل کاهش ظرفیت عملکردی )جویدن و گاز زدن(، کاهش 

اعتماد به نفس، و محدودیت در روابط اجتماعی، تحت تاثیر قرار می دهد.

ب�رای تدوین سیاس�ت، تنظیم اهداف اختصاص�ی و پایش و مراقبت در س�طوح جهانی، منطقه ای و کش�وری 

می توان طیفی از شاخص ها را تعیین کرد. شاخص های مهم در پایش سالمت دهان باید با گروه های سنی استاندارد 

مرتبط باشد، مثل:

افزایش نسبی درصد کودکان 5 یا 6 ساله ای که فاقد پوسیدگی دندانی هستند؛ ●

کاهش نسبی میانگین DMFT در بین کودکان 12 ساله؛ ●

کاهش نسبی درصد افراد سالمند )65-74 سال( که همه دندان های طبیعی شان را از دست داده اند؛ ●

افزایش نس�بی درصد افراد س�المند )65-74 س�ال( که دارای مجموعه دندانی مفید و کارآ )20 دندان طبیعی یا  ●

بیشتر( هستند.

اطالعات تعداد دندان های طبیعی موجود در بزرگس�االن را، هم چنین، می توان از طریق پرسش�نامه پیمایش 

جمع آوری کرد، البته اگر پیمایش به تنهایی انجام شود.

مسئولین اجرایی س�المت جامعه شاید بخواهند شاخص های سالمت اضافه تری را تدوین کنند که برای پایش 

 CPI( و مراقبت برنامه های س�المت دهان یک گروه خاص مهم است، برای مثال، ش�اخص مربوط به بیماری لثه

بهبود یافته( و شاخص بروز سرطان دهان.

پرسش�نامه STEPS خصوصیات ش�اخص های پایش و مراقبت خود ارزیابی س�المت دهان، سابقه مشکالت 

س�المت دهان، عملکرد مراقبت فردی، کیفیت زندگی، عوامل خطر س�المت دهان نظیر قن�د دریافتی خوراکی و 

اس�تعمال دخانیات، و بهره مندی از خدمات س�المت دهان را تهیه کرده اس�ت. برای کش�ورها، این شاخص ها در 

ارزیابی برنامه های متمرکز بر ابعاد رفتاری سالمت دهان مهم هستند.

راهنم�ای عمومی پلکانی WHO به منظ�ور ایجاد داده های مل�ی پایش و مراقبت بیماری ه�ای مزمن اصلی، 

خودارزیابی س�المت و عوامل خطر مشترک طراحی شده اس�ت. این داده ها مبنایی را برای پایش و مراقبت جهانی 

سالمت و مقایسه های بین کش�وری ایجاد می کند؛ WHO جمع آوری داده های جهانی پایش و مراقبت سالمت را 

توصیه می کند. جدا از اینکه مراقبت سالمت دهان موجود و در دسترس هست یا خیر، و فارغ از اینکه نظام سالمت 

به مش�کالت حاد س�المت دهان چه پاس�خی می دهد، این داده ه�ا از تجربیات مردم در مورد کیفی�ت پائین زندگی 

مرتبط با سالمت دهان حکایت دارد.

این داده ها مبتنی بر شاخص های زیر می باشند:

کاهش نسبی درصد کودکان 5، 6 و 12 ساله و نوجوانان 15 ساله که به کیفیت پایین زندگی ناشی از درد، ناراحتی  ●

یا مشکل در دهان/دندان اشاره داشته اند؛ 

افزایش نسبی درصد کودکان 5، 6 و 12 ساله و نوجوانان 15 ساله که به خدمات مراقبت های اولیه سالمت دهان  ●
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دسترسی دارند؛

کاهش نس�بی درصد بزرگساالن )35-44 سال و 65-74 سال( که کیفیت پائین زندگی ناشی از درد، ناراحتی یا  ●

مشکل در دهان/ دندان را گزارش کرده اند؛ 

افزایش نسبی درصد بزرگساالن )35-44 سال و 65-74 سال( که به خدمات مراقبت های اولیه سالمت دهان  ●

دسترسی دارند؛

افزایش نسبی درصد افرادی که در گروه های پر خطر )مثل مصرف کنندگان دخانیات و حب تنبول یا پان، و افراد  ●

دارای مصرف باالی الکل( بوده و حداقل یکبار برای سرطان دهان غربالگری شده اند.  

در مجم�وع، در نظام ه�ای ام�روزی س�المت جامعه پایش و مراقبت س�المت دهان فراموش ش�ده اس�ت. با 

ای�ن وجود، پای�ش و مراقبت س�المت دهان می تواند ب�ه نحو موفقی�ت آمیزی ب�ا الگوهای ملی پای�ش و مراقبت 

س�المت در هم آمیخته ش�ود. چرا که با اندازه گیری چند متغیر مهم و حیاتی اطالعات کافی برای ارزیابی ارزشمند 

مداخالت س�المت دهان مناسب در سطح جوامع بدست می آید. این کتاب بر پیروی کامل از رویکردهای استاندارد 

پیمایش های س�المت دهان تاکید دارد، چرا که این کار در ذخیره س�ازی مداوم داده های ضروری و قابل مقایسه در 

بانک جهانی داده های سالمت دهان به WHO کمک می کند.





WHO دریافت کمک از

بخش 3
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WHO نس�بت به پیمایش های پایه س�المت دهان که برای برنامه ریزی، ارزیابی و پایش و مراقبت برنامه های 

س�المت دهان انجام می شود، اهمیت خاصی قایل است، و هر گاه که میسر ش�ود، سازمان به صورت مستقیم یا از 

طریق یکی از مراکز همکار یا مشاورین خود کمک هایی را در اختیار می گذارد.

WHO می توان�د در برنامه ری�زی پیمایش کمک کند، از جمله در نحوه نمونه گیری مش�اوره دهد، و برآوردهای 

حجم نمونه و استفاده درست از فرم های ارزیابی استاندارد را هدایت کند. این گونه کمک ها با هدف تقویت استفاده 

از روش های یکسان پیمایش، و کمک به محققین در تدوین اهداف اختصاصی و طراحی پیمایش در تامین نیازهای 

خاص آن ها ارایه می گردد. پیش از درخواس�ت کمک از WHO، ب�رای اینکه عوامل مهم یا مورد توجه از قلم نیفتد، 

پژوهش گران بهتر اس�ت طرح پیش�نهادی پیمایش را با همکاران با تجربه در نظام سالمت یا نظام آموزشی در میان 

بگذارند، چرا که این امر می تواند بسیار مفید و کمک کننده باشد. پژوهشگران قبل از درخواست کمک از WHO باید 

اطالعات زیر را تهیه کنند:

نام و آدرس پژوهشگر اصلی؛ ●

هدف کلی و اهداف اختصاصی پیمایش مورد نظر؛ ●

محل )ها( و منطقه )ها( ای که قرار است پیمایش در آن انجام می شود؛ ●

خصوصیات جمعیت هدف، یعنی تعداد یا درصد جمعیتی که در سن تحصیل قرار دارند و تعداد یا درصد آن دسته  ●

از کودکانی که در مدرسه حضور دارند؛

سن )سنین( جمعیت مورد پیمایش؛ کودکان، بزرگساالن، سالمندان یا همه گروه های سنی؛ ●

آیا نمونه گیری احتمالی مورد نظر اس�ت؛ و اگر چنین است، چارچوب آماری که نمونه ها باید از آن انتخاب شوند  ●

کدام است؛

آیا یک رویکرد رهیاب مورد نظر است؛ ●

برآورد موجود از س�طوح پوسیدگی دندانی، بیماری پریودونتال، یا سایر مشکالت دهانی در سنین مورد نظر )در  ●

صورت امکان نسخه ای از گزارش پیمایش های قبلی ارایه شود(؛

1.3 کمک های قبل از پیمایش
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زیر گروه های مهم در جمعیت، نظیر گروه نژادی، گروه های فقیر و محروم، شامل نسبت جمعیتی هر گروه؛ و  ●

اینکه آیا قرار اس�ت پیمایش پرسشنامه عوامل خطر نیز انجام شود؛ چه به صورت یک پیمایش مستقل و مجزا یا  ●

به همراه معاینه بالینی.

در شرایط خاص، از س�وی WHO کمک در آموزش و تربیت و همسوسازی معاینه گران دهان قابل ارایه است. 

در صورت توافق قبلی، یک اپیدمیولوژیس�ت با تجربه، که در خصوص روش های توصیه شده در مورد پیمایش های 

پایه س�المت دهان ورزیده باشد را می توان به عنوان معاینه گر ارزیاب برای حضور در جلسات تربیت و همسوسازی 

و اعتبارسنجی معاینه گران تعیین کرد.
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 )Statistical Package یا Epi Info بر اساس توافقات اولیه، در استفاده از یک نرم افزار ورود داده نظیر ،WHO

for the Social Sciences) SPSS جه�ت تجزی�ه و تحلی�ل داده های حاصل�ه از طریق فرآیندهای پیش�نهادی این 

کت�اب پژوهش�گران را هدایت و کمک خواهد کرد، مش�روط بر آن ک�ه کدگذاری و چارچوب های اس�تاندارد رعایت 

شده باشند. تجزیه و تحلیل را می توان با استفاده از یک نرم افزار آماری استاندارد برای تهیه مجموعه ای از جداول 

اس�تاندارد انجام داد. )پیوس�ت 9 و پیوس�ت 10 را ببینی�د(. داده های خالصه ب�ه صورت نظام من�د در بانک جهانی 

داده های سالمت دهان WHO درج می شود.

در مورد پژوهش�گرانی که به کامپیوتر دسترس�ی ندارند، WHO می تواند از طریق مراک�ز همکار WHO تدارک 

ارایه کمک های مورد نیاز را فراهم کند.

متغیرهای ساخته شده

در خصوص پوس�یدگی دندانی ش�یوع و ش�دت بیماری باید به صورت ش�اخص های اپیدمیولوژیک اس�تاندارد 

گزارش گردد:

نس�بت افراد با سن خاص دارای یک یا چند ضایعه پوسیدگی درمان نشده )d<0 ؛D<0( و دارای سابقه پوسیدگی  ●

(dmft ,0>DMFT<0(. مقادیر صفرDMF و dmf معادل وضعیت بدون پوسیدگی است. این حالت برای هر دو 

مجموعه دندانی شیری و دائمی کاربرد دارد.

میانگین ه�ا و مقادیر انحراف در س�نین خاص )انحراف معیار و خطای معیار میانگین( در ش�اخص های منتخب  ●

مربوط به شدت پوسیدگی زیر:

)تعداد دندان های پوسیده در دندان رویی شیری(    dt

)تعداد دندان های نداشته به علت پوسیدگی در دندان رویی شیری(    mt

)تعداد دندان های پر شده در دندان رویی شیری(    ft

)تعداد دندان های پوسیده و پر شده در دندان رویی شیری(    dft

)تعداد دندان های پوسیده، نداشته به علت پوسیدگی، و پر شده در دندان    dmft

2.3 کمک های پس از پیمایش
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رویی شیری(   

)تعداد دندان های پوسیده در دندان رویی دائمی(   DT

)تعداد دندان های نداشته به علت پوسیدگی در دندان رویی دائمی(    MT

)تعداد دندان های پر شده در دندان رویی دائمی(    FT

)تعداد دندان های پوسیده و پر شده در دندان رویی دائمی(    DFT

)تعداد دندان های پوسیده، نداشته به علت پوسیدگی، و پر شده در دندان  DMFT

رویی دائمی(   

ش�اخص DFT را می توان برای ریش�ه های دندانی نیز محاس�به کرد، چ�را که این داده ها از ت�ک تک دندان ها 

بدست آمده؛ این موضوع در گروه سنی 65-74 ساله از اهمیت خاصی برخوردار است. 

اگر داده ها بر حس�ب س�طح دن�دان جمع آوری ش�ود )پیوس�ت 3 و پیوس�ت 4 را ببینید(، س�ری دوم جداول با 

شاخص های متناظر باید تهیه گردد.

سهم هر جزء شاخص نسبت به شاخص کل پوسیدگی در سن خاص بین افراد معاینه شده: ●

درصد D/DMFT یا d/dmft )درصد دندان های پوسیده از کل شاخص سابقه پوسیدگی(

درصد M/DMFT یا m/dmft )درصد دندان های نداشته به علت پوسیدگی از کل شاخص سابقه پوسیدگی(.

درصد F/DMFT یا f/dmft )درصد دندان های پر شده از کل شاخص سابقه پوسیدگی(.

در مورد س�طح س�ابقه پوس�یدگی در دندان رویی )مجموعه دندانی( ش�یری و دائمی می توان از ش�اخصه های  ●

پیش�نهادی WHO در مورد شدت تبعیت کرد )5(. در شاخص گروه سنی نمادین کودکان )12 سال( و بزرگساالن 

(35-44 س�ال(، ب�رای خالصه ک�ردن مقادیر DMFT در جمعیت تقس�یم بن�دی زیر برای درجه بندی س�ابقه 

پوسیدگی منظور می شود:

)DMFT( کودکان 12 ساله)DMFT( بزرگساالن 35-44 ساله

خیلی پائین >5/0خیلی پائین >1/2

پائین 5/0-8/9پائین 2/6-1/2

متوسط 9/0-13/9متوسط 4/4-2/7

باال <13/9باال 6/5-4/5

خیلی باال <6/5

به همین ترتیب سطح پوسیدگی دندانی بین 6/5 ساله ها )dmft( و 65-74 ساله ها )DMFT( می تواند بر اساس 

طبقات سابقه پوسیدگی توصیف شود.

جهت خالصه کردن داده های ش�یوع پوس�یدگی دندانی، همانطور که در این بخش اشاره شده باید پس از طبقه 

بندی کل نمونه بر اساس متغیرهای زیر اقدام کرد:

گروه سنی ●
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نقاط / مناطق / واحدهای جغرافیایی ●

جنس ●

گروه نژادی ●

اگر طرح مطالعه نیازمند ثبت وضعیت دندان ها بر حسب سطح دندان باشد، برای مثال، در ارزیابی اثر برنامه های 

مداخله ای س�المت جامعه، می توان از فرم های مندرج در پیوس�ت 3 و پیوست 4 اس�تفاده کرد. سپس طبقه بندی 

سطح متناظر پوسیدگی دندانی بدست می آید.

وضعیت پریودونتال )CPI( بهبود یافته

وضعیت سالمت لثه بر حسب گروه سنی )کودکان و بزرگساالن باید با ارایه تعداد افراد و درصد افراد بدون خونریزی 

هنگام پروب کردن )کاوش( )کد 0(، دارای خونریزی هنگام پروب کردن )کاوش( )کد 1( گزارش کرد. وضعیت سالمت 

لث�ه بوس�یله تعداد و درص�د دندان های موج�ود دارای خونریزی )ک�د 1(، و همینطور بدون خونری�زی )کد 0( توصیف 

می شود. عالوه بر این، تعداد درصد دندان های حذف شده، و تعداد و درصد دندان های نداشته باید گزارش شوند.

شیوع بزرگساالن دارای امتیازات پاکت خاص بر حسب گروه سنی با استفاده از متغیرهای زیر گزارش می شود:

تعداد و درصد افراد بدون عارضه و بیماری )کد 0(؛ ●

تعداد و درصد افراد دارای پاکت 4-5 میلیمتر )کد 1(؛ و  ●

تعداد درصد افراد دارای پاکت 6 میلیمتر یا بیشتر )کد 2(. ●

شدت بیماری پریودونتال توسط متغیرهای زیر بیان می شود )23(:

تعداد و درصد دندان های موجود فاقد عارضه و بیماری )کد 0(؛ ●

تعداد و درصد دندان های دارای پاکت 4-5 میلیمتر )کد 1(؛ ●

تعداد و درصد دندان های دارای پاکت 6 میلیمتر یا بیشتر )کد 2(. ●

عالوه بر این، تعداد و درصد دندان های حذف شده، و تعداد و درصد دندان های نداشته باید گزارش شود. 

سیس�تم CPI بهبود یافته، گزارش نش�انه های بیماری پریودونت�ال در همه دندان های موج�ود را در بر دارد. با 

این وجود، اگر یک پژوهش�گر در نظر داشته باشد یافته های واقعی خود را با یافته های پیمایش هایی که در آن نسخه 

قدیمی سیستم CPI بکار رفته است، مقایسه کند، تجزیه و تحلیل را می توان به دندان های شاخص محدود کرد.

تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه

تجزیه و تحلیل کامل پاس�خ س�واالت در مورد کیفیت زندگی مرتبط با سالمت دهان )سوال 12(، مصرف غذاها 

و نوشیدنی های ش�یرین )سوال 13(، استعمال دخانیات )سوال 14(، و اس�تفاده آسیب رسان الکل )سوال 15(، نیاز 

به متغیرهای فرعی دارد. در پرسش�نامه کودکان، سوال 10، سوال 11، و سوال 12 سواالت متناظر هستند. می توان 

ش�اخص های رفتاری را با افزودن بخش امیتازدهی به این س�واالت )برای پاسخ دهندگان( ایجاد کرد )22(. سپس 

نقاط برش دسته بندی ها )3 یا 5 نقطه( را می توان از توزیع های تجربی بدست آورد.
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گزارش همایش باید اطالعات زیر را دربرداشته باشد:

بیان اهداف پیمایش: این بیانیه باید توصیف فش�رده و شفافی باشد از اهداف پیمایش و روش های مورد نظری . 1
که نتایج در آن جهت استفاده خواهد شد.

مواد و روش ها: در ذیل این عنوان، معمول است که موارد زیر آورده شود.. 2
محل و جمعیت: این بخش توصیف کلی از منطقه جغرافیایی و نمونه افراد مورد معاینه را دربر دارد. ●
ماهیت اطالعات جمع آوری ش�ده و روش های اس�تفاده ش�ده: توصیف�ی از نوع اطالعات جمع آوری ش�ده و  ●

روش های بکار رفته برای جمع آوری داده ها ضروری اس�ت، یعنی از طریق پرسش�نامه خ�ود اجرا، مصاحبه یا 

معاینه بالینی. هم چنین الزم است به سال جمع آوری داده ها اشاره شود. اگر به روش های این کتاب ارجاع داده 

شده است، شاید الزم نباشد معاینات بالینی را به تفصیل توضیح داد.

روش نمونه گیری: از روش نمونه گیری اس�تفاده ش�ده، حج�م کل نمونه، و زیر نمونه ها، درصد پاس�خ گویی،  ●
و درج�ه ای که نمونه نمایانگر جمعیت هدف اس�ت، س�خن به میان خواهد آمد. گ�زارش باید خصوصیات مورد 

اس�تفاده در گ�روه بندی اج�زای مختلف در خوش�ه های ش�هری، حومه ش�هری و روس�تایی، و توصیف روند 

انتخاب مدارس، کالس�ها، دانش آموزان، بزرگس�االن، افراد مسن را ش�رح دهد. تعداد و خصوصیات افرادی 

که در نمونه انتخاب ش�دند ولی معاینه نشدند، و هر گونه مش�کالت پیش رو در نمونه گیری را باید گزارش کرد. 

اگر از نمونه گیری احتمالی اس�تفاده می ش�ود، گزارش بای�د بگوید که نمونه نهایی چگونه به دس�ت آمده، یعنی 

نمونه گیری طبقه ای، نمونه گیری سیستماتیک یا با احتمال متناسب با حجم. همچنین، اگر در تجزیه و تحلیل 

داده ها وزن دهی انجام شده و از نرم افزاری برای این کار استفاده شده باشد، اشاره به آن اهمیت دارد.

تدارکات و ساز و کارهای فیزیکی و نیروی انسانی: توصیه می شود تا از تدارکات فیزیکی مورد نیاز در محل های  ●
معاینه، تجهیزات مورد اس�تفاده، و س�ازمان دهی ، تربیت و تمرین دادن افراد بکار گرفته ش�ده در جمع آوری، 

آمایش، و جدول س�ازی داده ها تخمین و برآورد اولیه به عمل آید. اقدامات انجام ش�ده برای استانداردسازی و 

همسوسازی معاینه گران و مصاحبه کنندگان و برای کنترل هماهنگی و ثبات معاینه گران در طول دوره پیمایش 

3.3 آماده سازی گزارش های پیمایش
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باید تشریح شود.

تجزیه و تحلیل آماری و فرآیند محاس�باتی: روش های آماری مورد اس�تفاده در گردآوری جداول خالصه نهایی  ●
حاصله از داده های خام باید به طور خالصه توصیف شود یا منابع مناسب ارائه شود. برای مثال، می توان در هر 

جا نیاز باش�د، به روش های توصیف ش�ده در این کتاب اش�اره کرد. اگر تجزیه و تحلیل داده ها در سطح کشوری 

 )SPSS یا Epi Info هدایت و انجام شود، اطالعات نرم افزار کامپیوتری که برای این منظور استفاده شده )مثل

باید در گزارش ذکر گردد.

ب�رآورد هزینه ها: اطالعات هزینه ه�ای پیمایش و مدت زمان الزم جهت جم�ع آوری داده ها مورد توجه خاص  ●
می باش�د. گ�زارش هزینه های طراح�ی، برنامه ریزی، تربی�ت و تمرین همسوس�ازی، فعالیت ه�ای میدانی، 

نظ�ارت، تجزی�ه و تحلیل آماری، حقوق و دس�تمزد، و مخارج کلی ارزیابی دقیق روش ه�ای پیمایش را ممکن 

ساخته و داده های اقتصادی مفیدی را در اختیار می گذارد.

پایایی و تکرارپذیری نتایج: بر اساس معاینات همسوسازی پیش از پیمایش و معاینات مجدد حین دوره پیمایش،  ●
ضروری اس�ت تا میزان توافق نظ�ر فردی و توافق نظر جمعی معاینه گران آورده ش�ود. ای�ن اطالعات به مدیر 

پژوهش می گوید در چه نقاطی نش�انه های خطای معاینه گر وجود دارد و خواننده را از میزان خطای معاینه گر که 

در نتایج تاثیر می گذارد، مطلع می س�ازد. گزارش های پیمایش س�المت دهان باید فعالیت های همسوس�ازی، 

ش�امل چگونگی و زمان انجام فرآیند همسوسازی، تعداد معاینه گران و ثبت کنندگان آموزش دیده، متغیرهایی 

که همسوسازی برای آنها انجام شده، و درصد توافق فردی و کلی )همه معاینه گران( و آماره کاپای اصالح شده 

برای پایایی درون و بین معاینه گران را در برداشته باشد.

نتایج: نتایج باید به چندین روش گزارش ش�ود. کوتاه و گزیده گویی بس�یار مهم اس�ت. متن باید شامل توصیف . 3
خالص�ه ای از نتای�ج مهم ت�ر و جداول اصلی باش�د. چن�د نگاره، نم�ودار، هیس�توگرام )نمودار س�تونی توزیع 

فراوانی(، بار چارت )نمودار س�تونی مقایس�ه ای متغیرها( یا نمودار دایره ای )Pie chart( را برای توصیف نکاتی 

که براحتی نمی توان در متن تشریح کرد و از طریق جداول نیز قابل تصور نیست، می توان بکار برد.

یک اصل اساسی در شکل ها و جداول این است که باید به صورت شفاف عنوان نویسی شود تا بدون مراجعه به 

متن قابل فهم باشد.

ج�داول خالصه اصلی تهیه ش�ده در برنام�ه اس�تاندارد WHO به دو حیطه اصل�ی اش�اره دارد: الف( وضعیت 

س�المت دهان و ضرورت مداخله )پیوست 9(، و ب( سالمت دهان خود – ارزیابی شده و خطرات )پیوست 10(. یک 

گزارش جامع از نتایج باید جداولی مستقل و شفاف با ستون جمع در انتهای هر جدول داشته باشد.

جداول سنین خاص باید برای سایر بیماری های داخل در پیمایش ایجاد شود؛ برای مثال، اگر پیمایش داده های 

مربوط به ش�یوع ضایعات مخاط دهانی را جمع می کند، الزم است این متغیرها برای هر گروه سنی توصیف شده، و 

س�پس اگر ممکن بود، بر حس�ب موقعیت جغرافیایی، جنس و نژاد نیز ارایه شود. هر جا مشاهدات طبقه بندی شده 

ثبت ش�ده است جدول باید ش�امل تعداد و درصد هر دسته یا طبقه باش�د. این موضوع در مورد پاسخ ها و حالت های 



3.387 یماد  سا ی گ مرش های پیمایش

بالینی مختلف مندرج در پرسشنامه صدق می کند.

در مجم�وع، داده های پرسش�نامه متغیرهای رتب�ه ای یا طبقه ای را تولی�د می کند. تعداد پاس�خ های هر یک از 

س�واالت باید محاس�به ش�ود و درصدها در جداول اس�تاندارد آورده ش�وند. عالوه بر توزیع های تک متغیری ساده 

و دو متغی�ری، مجموع�ه داده ها امکان تجزیه و تحلیل طبق�ه ای و چند متغیری را بر اس�اس توزیع فراوانی ممکن 

می س�ازد؛ در تجزیه و تحلیل هایی که نیازمند ارتباط های پیچیده تری هستند باید از آنالیز رگرسیون استفاده شود، و 

این موارد در ابزارهای آماری استاندارد نظیر SPSS یا SAS گنجانده شده است. استفاده از چنین ابزاری در مواقعی 

که مجموعه داده های بالینی و پرسشنامه ای ادغام شده اند بسیار بکار می آید.

بحث و نتیجه گیری: نتایج پیمایش باید به صورت ساختار یافته بحث شود.. 4
وضعیت س�المت دهان یک جمعیت باید با داده ه�ای پیمایش های قبلی از همان جمعی�ت، در صورت وجود،  ●

مقایس�ه شود. عالوه بر این، یافته های واقعی را می توان با نتایج پیمایش های گروه های سنی مشابه در مناطق 

و کشورهای مجاور مقایسه کرد.

ضعف ها و نواقص نتایج پیمایش باید مراحلی از پیمایش که می توانسته بهتر انجام شود را توصیف کند. ●
کاربردهای نتایج پیمایش برای ارتقای سالمت دهان و پیشگیری ادغام یافته بیماری، و ایجاد، توسعه و تنظیم 
برنامه ها باید تعیین گردد، و برای سازمان دهی برنامه ها در درون نظام سالمت جامعه کشور پیشنهاداتی ارایه شود.

مداخالت درمانی فوری جمعیت مورد معاینه باید به همراه بحث مداخالت مختلف برای گروه های س�نی مورد  ●
نظر گزارش شود.

خالصه یا چکیده: یک خالصه مختصر از گزارش، با حجم مناس�ب )حدود 250 لغت( به عنوان چکیده ضروری . 5
اس�ت. اه�داف مطالعه و تعداد افراد مورد معاینه باید بیان ش�ود، و چند نمونه از نتای�ج مهم از وضعیت دندانی و 

س�المت پریودونتال یا سایر بیماری های دهانی در دو یا س�ه گروه سنی و برای کل افراد نمونه ارایه گردد؛ برای 

مثال نسبت نمونه های مبتال به پوسیدگی و نس�بت دندان های دارای خونریزی لثه و پاکت پریودونتال. نسبت 

افراد نیازمند مداخالت درمانی س�ریع و فوری می تواند آورده ش�ود. به هر گونه نتایج غیر معمول و غیر منتظره 

باید اش�اره ش�ود. برحس�ب ش�رایط پیمایش، یافته های برآمده از نمونه را می توان به سطح کش�ور تعمیم داد و 

بدنبال آن، پیشنهاداتی در مورد سالمت جامعه ارایه کرد.
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پیوست 1 
سازمان جهانی بهداشت

فرم ارزیابی سالمت دهان برای بزرگساالن، 2013

         خالی بگذارید                                                                            روز              ماه             سال                                                                             کدشناسایی                                                         اصلی/مجدد                      معاینه گر

17   16                   15                                                      14    11                                                    10       5                                                    4      1

اطالعات کلی:                                                                جنس 1= مرد   2= زن                                                                                             تاریخ تولد                                                                                                     سن به سال

26     25                                                24 نام ���������������������������������������������������     18                                   19      

گروه نژادی   27     28                             سایر گروه ها  29    30                                              سالهای تحصیل     31    32                                                                 شغل     33

جامعه )موقعیت جغرافیایی(                     34    35                                                                                                                        محل       1= شهری       2= حومه شهری       3= روستایی     36

سایر داده ها ��������������������     37     38                                                                                                                                  سایر داده ها ��������������������������    39  40

سایرداده ها ��������������������      41        42                                                                                                                                 معاینات خارج دهانی ������������������� 43    44

وضعیت مجموعه دندانی

18  17   16  15  14   13  12   11   21  22  23 24  25  26  27  28                    

تاج                   60     45

ریشه                  76     61

تاج                 92     77

ریشه               108     93

 48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33 34  35  36  37  38              

وضعیت دندان های دائمی

0= سالم

1= پوسیده

2= پرشده با پوسیدگی

3= پرشده بدون پوسیدگی

4= نداشته به علت پوسیدگی

5= نداشته به هر علت دیگر

6= شیارپوش

7= پروتز دندانی ثابت/روکش، دندان پایه، ونیر، ایمپلنت

8= رویش نیافته

9= ثبت نشده

وضعیت پریودنتال )CPI  اصالح شده(

18   17  16  15   14  13  12   11  21  22  23  24  25  26  27  28                    

خونریزی124       109

پاکت           140       125

خونریزی 156       141

پاکت               172     157

 48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33 34  35  36  37  38                   

خونریزی لثه ای

کد

0= فاقد عارضه

1= وجود عارضه

9= دندان حذف شده

X= دندان موجود نیست

پاکت

کد

0= فاقد عارضه

1= پاکت 4-5 میلیمتر

2= پاکت 6 میلیمتر یا بیشتر

9= دندان حذف شده

X= دندان موجود نیست



91پی ست

سازمان جهانی بهداشت 

فرم ارزیابی سالمت دهان برای  بزرگساالن، 2013
فقدان چسبندگی                                                                                                                                                                 دندان شاخص

شدت                                                                                                                                                                                                26.27         11           17.16   

0=0 -3 میلیمتر                                                                                                                                                                 

1= 4-5 میلیمتر   اتصال مینا به سمان )CEJ( در محدوده نوار سیاه

2= 6-8 میلیمتر   اتصال مینا به سمان )CEJ(بین لبه باالی نوار سیاه و حلقه 8/5 میلیمتری

3= 9-11 میلیمتر    اتصال مینا به سمان )CEJ(بین حلقه های 8/5 میلیمتری و  11/5 میلیمتری

4= 12 میلیمتر یا بیشتر    اتصال مینا به سمان )CEJ( باالی حلقه 11/5 میلیمتری

X= یک ششم )ششک( )سکستانت( حذف شده
9= ثبت نشده

فلوئوروریس دندانی               179

شدت

0 = نرمال
1 = مشکوک  

2 = خیلی خفیف 
3=خفیف

4= متوسط

5= شدید

8= حذف شده )روکش،ترمیم،براکت(

9= ثبت نشده )دندان رویش نیافته(

خوردگی دندان

شدت                180

0=بدون عالئم خوردگی
1= ضایعه مینایی
2= ضایعه عاجی

3= درگیری پالپ

تعداد دندانهای مبتال

182      181  

ضربه به دندان

وضعیت                 183                                                                                                                                               تعداد دندانهای مبتال

0= بدون نشانه ای از جراحت                                                                                                                                184          185
1= جراحت درمان شده
2= فقط شکستگی مینا

3= شکستگی مینا و عاج
4= درگیری پالپ

5= دندان از دست رفته به علت ضربه
6= سایر صدمات

9= دندان حذف شده

ضایعات مخاط دندان

189                                                                                                                                                                                                     186                

190                                                                                                                                            187     
191                                                                                                                                                                                                     188                

بیماری                                                                                                                                                    محل

0= بدون هرگونه وضعیت غیر طبیعی                                                                                                             0= لبه ورمیلون
 1= تومور بدخیم  )سرطان دهان(                                                                                                                        1= شیارهای گوشه لب

2= لوکوپالکیا                                                                                                                                                                           2=لب ها
3= لیکن پالن                                                                                                                                                                         3= سالکوس ها
4= زخم )آفت،هرپتیک، ضربه خورده(                                                                                                        4= مخاط باکال

5= التهاب حاد نکروز دهنده، زخم کننده لثه )ANUG(                                                                  5= کف دهان
6= کاندیدیازیس                                                                                                                                                                    6= زبان

7= آبسه                                                                                                                                                                                          7= کام نرم و/یا سخت
8= سایر بیماریها و شرائط )در صورت امکان قید شود                                                                   8= لثه/ستیغ آلوئوالر

9= ثبت نشده                                                                                                                                                                             9= ثبت نشده

دندان های مصنوعی

                        باال                                پایین

193                          192                          

وضعیت

 0= بدون دندان مصنوعی
 1= دندان مصنوعی پارسیل

 2= دندان مصنوعی کامل
 9= ثبت نشده

نیاز به درمان فوری                                                                                                                                 194

0= بدون نیاز به مداخله درمانی

1= نیاز به پیشگیری یا درمان معمول

2= نیاز به درمان مشخص و خاص )شامل جرم گیری(

3= نیاز به درمان فوری)اورژانس( به علت درد یا عفونت دندانی و/یا با منشأ دهانی
4= به منظور ارزیابی جامع یا درمان دندان پزشکی/پزشکی ارجاع شده )بیماری سیستمیک(

173
176

175
178

47.46     31     36.37

پیوست 1 
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سازمان جهانی بهداشت

فرم ارزیابی سالمت دهان برای کودکان، 2013
          خالی بگذارید                                                                روز              ماه             سال                                                                   کدشناسایی                                           اصلی/مجدد                                             معاینه گر

17   16                                        15                                          14    11                                         10       5                                         4       1

اطالعات کلی:                                                           جنس 1= مرد   2= زن                                                       تاریخ تولد                                                                                                                                    سن به سال

26     25                                                                          24 نام ��������������������������������������     18                               19      

گروه نژادی   27     28      سایر گروه ها  29    30                             سالهای تحصیل     31    32                                                                                                    شغل     33

جامعه )موقعیت جغرافیایی(                                  34    35                                                                                      محل       1= شهری       2= حومه شهری       3= روستایی         36  

سایر داده ها ��������������������������    37   38                                                                                                   سایر داده ها ��������������������������    39  40

سایرداده ها ��������������������������       41   42                                                                             معاینات خارج دهانی �������������������������� 43    44

وضعیت مجموعه دندانی

55  54  53  52  51  61  62  63  64  65                        
  17  16  15   14  13   12  11   21  22  23  24  25  26  27             

تاج     58    45

تاج      72     59
85  84  83  82  81  71  72  73  74  75                       

  47  46 45  44  43  42  41  31  32  33 34  35  36  37            

دندان های شیری            دندان های دائمی

A                                                      0= سالم  

B                                                     1= پوسیده

C                                                    2= پرشده با پوسیدگی

D                                                   3= پرشده بدون پوسیدگی

E                                                    4= نداشته به علت پوسیدگی

-                                                    5= نداشته به هر علت دیگر

F                                                    6=شیارپوش

G                                                                 7= پروتز دندان ثابت روکش،دندان پایه، وینر

-                                                   8=رویش نیافته

-                                                    9=  ثبت نشده

وضعیت پریودنتال

55  54  53  52  51  61  62  63  64  65                        
  17  16  15   14  13   12  11   21  22  23  24  25  26  27             

73      86             

87      100             
85  84  83  82  81  71  72  73  74  75                        

 47  46 45  44  43  42  41  31  32  33 34  35  36  37            
خونریزی لثه ای

کدها

0= فاقد عارضه                                                                                                          9= دندان حذف شده
1= وجود عارضه                                                                                                     X= دندان موجود نیست

فلوئوروریس دندانی                                                            101

وضعیت

0 = نرمال                                                                                      3=خفیف
1=مشکوک                                                                                4= متوسط

2=خیلی خفیف                                                                       5= شدید
8= حذف شده )روکش،ترمیم،براکت(

9= ثبت نشده )دندان رویش نیافته(

خوردگی دندان

شدت 

   102

0=بدون نشان خوردگی

1= خوردگی دندانی

2= ضایعه عاجی

3= درگیری پالپ

                 تعداد دندانها

103   104            

خوردگی دندان
وضعیت 

   105
0= بدون نشانه ای از جراحت

1= جراحت درمان شده
2= فقط شکستگی مینا

3= شکستگی مینا و عاج
4= درگیری پالپ

5= دن�دان نداش�ته ب�ه علت 
ضربه

6= سایر آسیب ها
7= دندان حذف شده
                تعداد دندانها

106   107          

   بیماری                                                                               
108

  109
110

0= بدون هرگونه 
وضعیت غیرطبیعی

1= زخم
)آفت،هرپتیک، ضربه خورده(

2= التهاب حاد نکروز دهنده،                                                
)ANUG(زخم کننده لثه

3= کاندیدیازیس
7= آبسه

8= سایر بیماریها و شرائط
9= ثبت نشده

محل
 111
112
113

0= لبه ور میلون
1= شیارهای گوشه لب

2=لب ها
3= سالکوس ها
4= مخاط باکال

5= کف دهان
6= زبان

7= کام نرم و/یا سخت
8= لثه/ستیغ آلوئوالر

9= ثبت نشده

نیاز به درمان فوری    114

0= بدون نیاز به مداخله درمانی

1= نیاز به پیشگیری یا درمان معمول

2= نیاز به درمان مشخص و خاص

3= نیاز ب�ه درم�ان فوری)اورژانس( 

به عل�ت درد یا عفون�ت دندانی و/یا با 

منشأ دهانی

4= به منظور ارزیاب�ی جامع یا درمان 

دندان پزشکی/پزش�کی ارجاع ش�ده 

)بیماری سیستمیک(

پیوست 2 
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سازمان جهانی بهداشت 

فرم ارزیابی سالمت دهان برای بزرگساالن  )برحسب سطح دندان(، 2013

           خالی بگذارید                                                                     روز              ماه             سال                                                                         کدشناسایی                                                   اصلی/مجدد                                                   معاینه گر

17   16                                               15                                                 14    11                                               10       5                                               4       1

اطالعات کلی:                                                                                  جنس 1= مرد   2= زن                                                           تاریخ تولد                                                                                                                              سن به سال

نام ��������������������������������������������������    18                                 19       24                                                                  25     26

گروه نژادی   27     28                          سایر گروه ها  29    30                                         سالهای تحصیل     31    32                                                                                        شغل     33

جامعه )موقعیت جغرافیایی(                  34    35                                    محل       1= شهری       2= حومه شهری       3= روستایی         36

سایر داده ها ���������������������������� 37     38                                                                                                   سایر داده ها ��������������������������    39  40

سایرداده ها ����������������������������    41     42                                                                                                   معاینات خارج دهانی ������������������� 43    44

وضعیت مجموعه دندانی برحسب سطح

18  17   16  15   14  13   12   11   21   22  23  24  25  26  27  28        

اکلوزال          45-54
مزیال                                                                                                                                                                                                                                   55-70
باکال                                                                                                                                                                                                                                     71-86
دیستال                                                                                                                                                                                                                              87-102
دهانی                                                                                                                                                                                                                                 103-118

48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38        
اکلوزال          119-128
مزیال                                                                                                                                                                                                                                  129-124
باکال                                                                                                                                                                                                                                    145-160
دیستال                                                                                                                                                                                                                             161-176
دهانی                                                                                                                                                                                                                                 177-192

دندانهای دائمی

0= سالم  

1= پوسیده

2= پرشده با پوسیدگی

3= پرشده بدون پوسیدگی

4= نداشته به علت پوسیدگی

5= نداشته به هر علت دیگر

6=شیارپوش

7= پروتز دندان ثابت،روکش،دندان پایه، ایمپلنت

8=رویش نیافته

9= ثبت نشده

وضعیت پریودونتال )CPI اصالح شده(

18  17   16  15   14  13   12   11   21   22  23  24  25  26  27  28               

خونریزی   208         193  

پاکت               224         209

خونریزی    240         225  

پاکت               256         241
48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38              

خونریزی لثه ای

کد

0= فاقد عارضه

1= وجود عارضه

9= دندان حذف شده

X= دندان موجود نیست 

پاکت

کد

0= فاقد عارضه

1= پاکت 4-5 میلیمتر

2= پاکت 6میلیمتر یا بیشتر

9=دندان حذف شده

X= دندان موجود نیست

پیوست 3 
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فقدان چسبندگی                                                                                                                                                                    دندان شاخص

شدت                                                                                                                                                                                             26.27   11    17.16   

0=0 -3 میلیمتر                                                                                                                                                                 

1= 4-5 میلیمتر   اتصال مینا به سمان )CEJ( در محدوده نوار سیاه

2= 6-8 میلیمتر   اتصال مینا به سمان )CEJ(بین لبه باالی نوار سیاه و حلقه 8/5 میلیمتری

3= 9-11 میلیمتر    اتصال مینا به سمان )CEJ(بین حلقه های 8/5 میلیمتری و 11/5 میلیمتری

4= 12 میلیمتر   یا بیشتر اتصال مینا به سمان )CEJ( بیرون حلقه 11/5 میلیمتری

X= یک - ششم )ششک یا سکستانت( حذف شده
9= ثبت نشده

فلوئوروریس دندانی               263

شدت

0 = نرمال
1=مشکوک  

2=خیلی خفیف 

3=خفیف

4= متوسط

5= شدید

8= حذف شده )روکش،ترمیم،براکت(

9= ثبت نشده )دندان رویش نیافته(

خوردگی دندان

شدت                264

0=بدون نشان خوردگی

1= ضایعه مینایی

2= ضایعه عاجی

3= درگیری پالپ

تعداد دندانهای مبتال

265      266  

ضربه به دندان

وضعیت                 267                                                                                                                                                           تعداد دندان های مبتال

0= بدون نشانه ای از جراحت                                                                                                                                                  269        268
1= جراحت درمان شده
2= فقط شکستگی مینا

3= شکستگی مینا و عاج
4= درگیری پالپ

5= دندان نداشته به علت ضربه
6= سایر صدمات

9= دندان حذف شده

ضایعات مخاط دندان

273                                                                                                                                                     270                 

274                                                                                                       271      
275                                                                                                                                                     272                

بیماری                                                                                                                        محل

0= بدون هرگونه وضعیت غیر طبیعی                                                                         0= لبه ور میلون

 1= تومور بدخیم  )سرطان دهان(                                                                                     1= شیارهای گوشه لب
2= لوکوپالکیا                                                                                                                                          2=لب ها

3= لیکن پالن                                                                                                                                        3= سالکوس ها

4= زخم )آفت،هرپتیک، ضربه خورده(                                                                   4= مخاط باکال

5= التهاب حاد نکروز دهنده،زخم کننده لثه )ANUG(                           5= کف دهان

6= کاندیدیازیس                                                                                                                                  6= زبان

7= آبسه                                                                                                                                                          7= کام نرم و/یا سخت

8= سایر بیماریها و شرائط                                                                                                          8= لثه/ستیغ آلوئوالر

9= ثبت نشده                                                                                                                                           9= ثبت نشده

دندان های مصنوعی

                   باال                                پایین

277                      276                    

وضعیت

 0= بدون دندان مصنوعی
 1= دندان مصنوعی پارسیل

 2= دندان مصنوعی کامل
 9= ثبت نشده

نیاز به درمان فوری                                                                                          278

0= بدون نیاز به مداخله درمانی
1= نیاز به پیشگیری یا درمان معمول

2= نیاز به درمان مشخص و خاص
3= نیاز به درمان فوری)اورژانس( به علت درد یا عفونت دندانی و/یا با منشأ دهانی

4= به منظور ارزیابی جامع یا درمان دندان پزشکی/پزشکی ارجاع شده )بیماری سیستمیک(

257

260

259

262

46.47   31   36.37

سازمان جهانی بهداشت

فرم ارزیابی سالمت دهان  برای بزرگساالن )برحسب سطح دندان( ، 2013

پیوست 3 



95پی ست

         خالی بگذارید                                                                    روز              ماه             سال                                                                       کدشناسایی                                                اصلی/مجدد                                                   معاینه گر

17   16                                             15                                               14    11                                             10       5                                             4       1

اطالعات کلی:                                                                                جنس 1= مرد   2= زن                                                           تاریخ تولد                                                                                                                      سن به سال

نام �������������������������������������������������     18                               19       24                                                            25     26

گروه نژادی   27     28                     سایر گروه ها      29    30                                   سالهای تحصیل          31    32                                                                                   شغل     33

جامعه )موقعیت جغرافیایی(                        34    35                                                                                                                     محل       1= شهری       2= حومه شهری       3= روستایی         36

سایر داده ها ��������������������         37     38                                                                                                            سایر داده ها ��������������������������    39  40

سایرداده ها ��������������������           41      42                                                                                                            معاینات خارج دهانی �������������������  43   44

وضعیت مجموعه دندانی برحسب سطح

55  54  53  52  51   61   62  63  64  65                         
  17   16  15   14   13  12   11   21   22  23  24  25  26  27              

اکلوزال                           45-52
مزیال                                                                                                                                                                                                                       53-66
باکال                                                                                                                                                                                                                         67-80
دیستال                                                                                                                                                                                                                   81-94

دهانی                                                                                                                                                                                                                      95-108

85  84  83  82  81   71  72  73  74  75                          
 47   46 45  44  43  42  41   31  32  33  34  35  36  37              

اکلوزال                           109-116
مزیال                                                                                                                                                                                                                         117-130
باکال                                                                                                                                                                                                                          131-144
دیستال                                                                                                                                                                                                                    145-158
دهانی                                                                                                                                                                                                                      159-172

دندان شیری                دندان دائمی

وضعیت

A                                                 0= سالم  

B                                                 1= پوسیده

C                                                 2= پرشده با پوسیدگی

D                                                 3= پرشده بدون پوسیدگی

E                                                 4= نداشته به علت پوسیدگی

-                                                 5= نداشته به هر علت دیگر

F                                                 6=شیارپوش

G                                                 7= پروتز دندان ثابت، روکش،

                                                 دندان پایه، ونیر

-                                                 8=رویش نیافته

-                                                 9= ثبت نشده

سازمان جهانی بهداشت

فرم ارزیابی سالمت دهان برای کودکان )بر حسب سطح دندان(،2013

پیوست 4 
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سازمان جهانی بهداشت

فرم ارزیابی سالمت دهان برای کودکان )بر حسب سطح دندان(،2013

وضعیت پریودنتال

55  54  53 52  51   61  62  63  64  65                          
  17  16  15   14   13  12  11   21  22  23  24  25  26 27                

173        186               

187        200                  
85  84 83  82  81   71  72 73  74 75                           

 47  46 45  44 43  42  41   31  32 33  34 35  36  37               
خونریزی لثه ای

کدها

0= فاقد عارضه                                                                                                         9= دندان حذف شده
1= وجود عارضه                                                                                                     X= دندان موجود نیست

فلوئوروریس دندانی                                                                             201

وضعیت

0 = نرمال                                                                                3=خفیف
1=مشکوک                                                                          4= متوسط

2=خیلی خفیف                                                                5= شدید

8= حذف شده )روکش،ترمیم،براکت(
9= ثبت نشده )دندان رویش نیافته(

خوردگی دندان

          شدت 
   202

0=بدون نشان خوردگی

1= خوردگی ضایعه مینایی

2= ضایعه عاجی

3= درگیری پالپ

             تعداد دندانها

203   204       

ضربه به دندان

      وضعیت 
   205

0= بدون نشانه ای از جراحت

1= جراحت درمان شده

2= فقط شکستگی مینا

3= شکستگی مینا و عاج

4= درگیری پالپ

5= دن�دان نداش�ته ب�ه عل�ت 

ضربه
6= سایر صدمات

7= دندان حذف شده

             تعداد دندانها

206   207       

ضایعات مخاط دهان

       بیماری                                                                          محل

 211                                                                                                       208
  212                                                                                            209
213                                                                                                        210

0= بدون هرگونه                                                                           0= لبه ورمیلون

وضعیت غیرطبیعی                                                                    1= شیارهای گوشه لب
1= زخم                                                                                                    2=لب ها

)آفت،هرپتیک، ضربه خورده(                                   3= سالکوس ها
2= التهاب حاد نکروز دهنده،                                       4= مخاط باکال

زخم کننده لثه)ANUG(                                                          5= کف دهان
3= کاندیدیازیس                                                                           6= زبان

4= آبسه                                                                                                   7= کام نرم و/یا سخت

8= سایر بیماریها و شرائط                                                   8= لثه/ستیغ آلوئوالر

9= ثبت نشده                                                                                      9= ثبت نشده

نیاز به درمان فوری                    214

0= بدون نیاز به مداخله درمانی

1= نیاز به پیشگیری یا درمان معمول

2= نیاز به درمان مشخص و خاص

3= نیاز به درم�ان فوری)اورژانس( به 

علت درد یا عفونت دندانی و/یا با منشأ 

دهانی

4= به منظ�ور ارزیابی جام�ع یا درمان 

ش�ده  ارجاع  دندان پزشکی/پزش�کی 

)بیماری سیستمیک(

پیوست 4 



97پی ست

          خالی بگذارید                                                                       روز              ماه             سال                                                                          کدشناسایی                                                  اصلی/مجدد                                                   معاینه گر

17   16                                              15                                                14      11                                              10       5                                              4         1

اطالعات کلی:                                                                                 جنس 1= مرد   2= زن                                                               تاریخ تولد                                                                                                                          سن به سال

نام �������������������������������������������������        18                               19       24                                                               25     26

گروه نژادی   27     28                           سایر گروه ها  29    30                                         سالهای تحصیل     31    32                                                                                      شغل     33

جامعه )موقعیت جغرافیایی(                  34    35                                                         محل       1= شهری       2= حومه شهری       3= روستایی         36

سایر داده ها ������������������������������������ 37    38                                                سایر داده ها �������������������������������������������  39  40

سایرداده ها ������������������������������������ 41        42                                                معاینات خارج دهانی ������������������������������������ 43  44

معاینات خارج دهانی ����������������������������   45       46                                                        معاینات خارج دهانی ������������������������������������   47  48

وزن برحسب کیلوگرم                             49-50

قد برحسب سانتیمتر                         51-53

تب                                           54   

1= دارد                               2=ندارد

کاندیدیازیس

1= دارد                                                                                   2=ندارد

پسودوممبرانوس                                                        هایپر پالستیک                                                                        اریتماتوز

Hyperplastic                                                                Erythematous                                                 Pseadomembranous

55                                                                                                        56                                                                                               57                 

موقعیت ضایعه

1= دارد                                                                                   2=ندارد

62                    61                                                                                          60                                                                                     59                  58                                                

                                     زبان                       لثه                                                               لب/مخاط باکال                                                                 کام                      حلق

سازمان جهانی بهداشت

2013 ، HIV/AIDS فرم ثبت تظاهرات دهانی در

پیوست 5 
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سازمان جهانی بهداشت

2013 ، HIV/AIDS  فرم ثبت تظاهرات دهانی در

پیوست 5 



99

عکس ه�ای مندرج در این پیوس�ت تکمیل کننده کدهای پیش�نهادی و خصوصیاتی هس�تند ک�ه باید حین ثبت 

ضایعات و مشکالت دهانی مشاهده شده طی معاینات بکار روند. 

تقدیر و تشکر
Scully C, Welbury R, Flaitz C, Paes de Almeida O. Orofacial health and disease in children 

and adolescents, 2nd ed. London: Martin Dunitz, 2002. 

تصاویر 45، 51، 57، 60، 61، 64

تصاویر 56-52، 58، 59، 62، 63.
Scully C, Flint SR, Porter SR, Moos KF. Oral and maxillofacial diseases, 3rd ed. London: 

Informa Healthcare, 2008.

Dr M. Valderrama. 27 ،26 ،22 ،9 تصاویر

Dr R. Baez. 71-65 ،50-46 ،42-36 ،28 ،25-23 ،21-17 ،15 ،8-3 ،1 تصاویر

Dr G. Menghini /Dr R. Baez. 35-29 تصاویر

Dr P.E. Petersen 44 ،43 ،16 ،12 ،11 ،2 تصاویر

اطلس بیماری ها و عارضه های مهم دهانی

پیوست 6 
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توضیحات تکمیلی

کد A: مجموعه دندانی ش�یری س�الم؛ کد 8: اینسایزور تصویر 1
رویش نیافته در فک باال؛ و کد 0: دندان مولر اول دائمی 

سالم     

کد B: پوسیدگی – دندان های شیریتصویر 2

کد B: پوسیدگی – دندان های 52، 51، 61 و 62تصویر 3

کد B: پوس�یدگی – دندان ه�ای 51 و 61؛ کد D: پرش�ده تصویر 4
بدون پوسیدگی – دندان 64

کد D: پرشده بدون پوسیدگی – دندان های 75 و 85تصویر 5

وضعیتدندانها

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 4تصویر 3

تصویر 5



101م ای  یماری ها و اارضه های مهی دهاطل

 تصویر 6

تصویر 8

تصویر 7

تصویر 9

تصویر 10
تصویر 11



پیمایش های سالمت دهان )روش های پایه( 102

توضیحات تکمیلی

کد A و کد 0: دندان های دائمی و شیری سالمتصویر 6

کد 0: حفره ها و ش�یارهای سالم لک دار در مینا که نشانه های قابل مشاهده مینای بدون محافظ تصویر 7
ندارد 

کد 0: تاج سالم با مناطق سوراخدار تیره / یا با فلوئوروزیستصویر 8

کد 0: ریشه سالمتصویر 9

کد 1: پوسیدگی – دندان های دائمیتصویر 10

کد 1: پوسیدگی – دندان های 22 و 23تصویر 11

کد 1: پوسیدگی – دندان های 34 و 35تصویر 12

کد 2: پرشده با پوسیدگی – دندان 36تصویر 13

کد 1: پوسیدگی – دندان 37؛ کد 3: پرشده بدون پوسیدگی – دندان 36تصویر 14

تصویر 13تصویر 12

تصویر 14



103م ای  یماری ها و اارضه های مهی دهاطل

تصویر 16تصویر 15

تصویر 17

تصویر 18

تصویر 19

تصویر 20



پیمایش های سالمت دهان )روش های پایه( 104

توضیحات تکمیلی

کد 3: پرشده بدون پوسیدگیتصویر 15

کد 4: نداشته به علت پوسیدگیتصویر 16

کد 1: پوسیدگی، کد 4 – نداشته به علت پوسیدگی دندانیتصویر 17

کد 5: نداشته به هر علت دیگرتصویر 18

کد 6: شیار پوشتصویر 19

کد 7: روکش های خاص – دندان 11 و 21تصویر 20

کد 8: دندان رویش نیافتهتصویر 21

تصویر 21

تصویر 23تصویر 22

توضیحات تکمیلی

درجه 0 خونریزی لثه: فقدان عارضه تصویر 22

درجه 1 خونریزی لثه: وجود عارضه )کودک(تصویر 23

وضعیت پریودونتال



105م ای  یماری ها و اارضه های مهی دهاطل

تصویر 25  تصویر 24

تصویر 27تصویر 26

تصویر 28

توضیحات تکمیلی

درجه 1 خونریزی لثه: وجود عارضه )نوجوان( تصویر 24 

درجه 1 خونریزی لثه: وجود عارضه )بزرگسال(تصویر 25

درجه 1 عمق پاکت: 4-5 میلیمترتصویر 26

درجه 2 عمق پاکت: 6 میلیمتر یا بیشترتصویر 27

درجه 9 خونریزی لثه: حذف شده – دندان 16تصویر 28



پیمایش های سالمت دهان )روش های پایه( 106

تصویر 30تصویر 29

تصویر 32تصویر 31

تصویر 33 
تصویر 34



107م ای  یماری ها و اارضه های مهی دهاطل

تصویر 35

تصویر 37تصویر 36

تصویر 39تصویر 38

توضیحات تکمیلی

کد 0: طبیعی/ بدون نشانه فلوروزیستصویر 29 

درجه 1: فلوئوروزیس مشکوکتصویر 30

درجه 1: فلوئوروزیس مشکوکتصویر 31

درجه 1: فلوئوروزیس مشکوکتصویر 32

درجه 1: فلوئوروزیس مشکوکتصویر 33

درجه 2: فلوئوروزیس خیلی خفیفتصویر 34

درجه 2: فلوئوروزیس خیلی خفیفتصویر 35



پیمایش های سالمت دهان )روش های پایه( 108

تصویر 41 تصویر 40

خوردگی دندانی

تصویر 42

تصویر 45تصویر 44

توضیحات تکمیلی

درجه 3: فلوئوروزیس خفیفتصویر 36

درجه 3: فلوئوروزیس خفیفتصویر 37

درجه 4: فلوئوروزیس متوسطتصویر 38

درجه 4: فلوئوروزیس متوسطتصویر 39

درجه 5: فلوئوروزیس شدیدتصویر 40

درجه 5: فلوئوروزیس شدیدتصویر 41

تصویر 43



109م ای  یماری ها و اارضه های مهی دهاطل

تصویر 46

توضیحات تکمیلی

کد 0: بدون نشانه خوردگیتصویر 42 

کد 1: ضایعه مینایی – دندان 11؛ درجه 2: ضایعه عاجی – دندان 21تصویر 43

کد 3: درگیری پالپ – دندان های 11 و 21تصویر 44

کد 3: درگیری پالپ – دندان های 11، 21، 22 و 23تصویر 45

کد 2: ضایعه عاجی – دندان های 51 و 52؛ کد 3: درگیری پالپ – دندان 61تصویر 46

جراحت های ناشی از ضربه به دندان

تصویر 48تصویر 47
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تصویر 50تصویر 49

توضیحات تکمیلی

کد 2: فقط در حد شکستگی مینا - دندان های 11 و 21تصویر 47

کد 3: شکستگی مینا و عاج – دندان های 11 و 21تصویر 48

کد 4: درگیر شدن پالپ – دندان 12تصویر 49

کد 5: دندان نداشته به علت ضربه – دندان های 11، 21 و 22تصویر 50

ضایعات مخاط دهان

تصویر 52تصویر 51
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تصویر 54تصویر 53

تصویر 56تصویر 55

تصویر 58تصویر 57 

توضیحات تکمیلی
کد اول برای عارضه و کد دوم برای محل است.

کد 1 و کد 2: کارسینومای لبتصویر 51 

کد 2 و کد 6: لوکوپالکیا تصویر 52

کد 3 و کد 4: لیکن پالنتصویر 53

کد 4 و کد 6: آفت روی زبانتصویر 54

کد 4 و کد 1: زخم آفتی عود کننده  تصویر 55

کد 4 و کد 5: زخم آفتی عود کنندهتصویر 56
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تصویر 59

تصویر 60

تصویر 62تصویر 61

تصویر 64تصویر 63
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توضیحات تکمیلی

کد اول برای عارضه و کد دوم برای محل است.

کد 4 و کد 2: زخم هرپتیکتصویر 57 

کد 5 و کد 8: التهاب حاد لثه نکروز دهنده زخمی یا )acute necrotizing ulcerative gingivitis )ANUG تصویر 58

کد 6 و کد 6: کاندیدیازیستصویر 59

کد 6 و کد 7: کاندیدیازیس )برفک(تصویر 60

کد 7 و کد 7: آبسه تصویر 61

کد 7 و کد 9: آبسهتصویر 62

کد 8 و کد 8: کراتوزیستصویر 63

کد 8 و کد 6: نقاط کاپلیکتصویر 64

نیاز به درمان فوری

تصویر 66تصویر 65

تصویر 68تصویر 67
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تصویر 70تصویر 69

تصویر 71

توضیحات تکمیلی

کد 0: بدون نیاز به درمان تصویر 65

کد 1: نیاز به درمان های معمول یا اقدامات پیشگیری )جرمگیری(تصویر 66

کد 2: نیاز به درمان خاص تصویر 67

کد 3: نیاز به درمان فوری )اورژانس(تصویر 68

کد 3: نیاز به درمان فوری )اورژانس(تصویر 69

کد 3: نیاز به درمان فوری )اورژانس(تصویر 70

کد 4: ارجاع برای ارزیابی جامع تصویر 71
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پیوست 7 

              کد شناسایی                                                                                     جنسیت                                                                                  محل

                                                                                                                                               مرد                                         زن                                         شهر                           حاشیه شهر                          روستا

                                                                                                                                                                                                                                                         .1

3                                            2                                                1                                               2                                                 1                                                                                           4                                  1              

2. امروز چند سالتان است؟�������������������������

                                                                                                   )سال(

3. چند دندان طبیعی دارید؟

بدون هیچ دندان طبیعی.....................................................................................     0

1-9 دندان ................................................................................................       1

10-19 دندان ..............................................................................................       2

20 دندان یا بیشتر...........................................................................................     3

4. آیا در طی 12 ماه گذشته، )وجود مشکل در( دهان یا دندان هایتان موجب درد یا ناراحتی شده است؟ 

بله .......................................................................................................       1

نه ........................................................................................................      2

نمی دانم ..................................................................................................     9

بی پاسخ ..................................................................................................       0

5. آیا دندان مصنوعی متحرک دارید؟
                                                                                                                                                                                                                                                 بله                خیر

2                     1                                                                                                                                                                                                                                                    

دندان مصنوعی پارسیل ...........................................................................                     

دندان مصنوعی کامل فک باال.....................................................................                          

دندان مصنوعی کامل فک پایین ...................................................................                         

6. وضعیت دندان ها و لثه های خود را چگونه توصیف می کنید؟ “عالی”، “خیلی خوب”، “خوب”، “متوسط”، “ضعیف”، یا “خیلی ضعیف”؟

                                                                                                                                                                                                                                            دندان ها          لثه ها

عالی..........................................................................................1                    1 
خیلی خوب ....................................................................................2                   2 
خوب .........................................................................................3                   3 
متوسط .......................................................................................4                    4 
ضعیف .......................................................................................  5                    5 
خیلی ضعیف .................................................................................. 6                   6  
نمی دانم ........................................................................ .............. 9                   9  
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7. هر چند وقت یکبار دندان هایتان را تمیز می کنید؟

هرگز .....................................................................................................     1

ماهی یکبار ................................................................................................     2

ماهی 2-3 بار ..............................................................................................      3

هفته ای یکبار .............................................................................................        4

هفته ای 2-6 بار ............................................................................................      5

روزی یکبار ...............................................................................................       6

روزی دو بار یا بیشتر ........................................................................................      7

8. از کدام یک از موارد زیر برای تمیز کردن دندان هایتان استفاده می کنید؟ )همه موارد را بخوانید(

                                                                                                                                                                                                                                                 بله                 خیر

2                     1                                                                                                                                                                                                                                                    

مسواک .........................................................................................                       

خالل دندان چوبی...............................................................................                         

خالل دندان پالستیکی ...........................................................................                         

نخ کشیدن )نخ دندان( ............................................................................                          

پودر ذغال.......................................................................................                          

چوب مسواک/سواک .............................................................................                        

سایر موارد .......................................................................................                         

لطفا اشاره کنید...................................................................................                        

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    بله                     خیر

الف( آیا شما از خمیر دندان برای تمیز کردن دندان هایتان استفاده می کنید؟.....................................   1                   2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          بله                      خیر
ب( آیا شما از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده می کنید؟...................................................     1                    2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نمی دانم....  9

10. از آخرین باری که به دندان پزشکی رفته اید چه مدت می گذرد؟

کمتر از شش ماه ............................................................................................     1
شش تا دوازده ماه ..........................................................................................      2
بیش از یک سال ولی کمتر از دو سال ..........................................................................     3
دو سال یا بیشتر ولی کمتر از پنج سال ..........................................................................     4
پنج سال یا بیشتر ...........................................................................................      5

هرگز مراقبت دندان پزشکی دریافت نکرده ام ..................................................................      6 

11. دلیل آخرین مراجعه شما به دندان پزشکی چه بود؟

مشاوره/دریافت راهنمایی ...................................................................................     1

وجود درد یا مشکل در دندان ها، لثه ها یا دهان ..................................................................     2

درمان/ ادامه درمان ........................................................................................     3

چکاپ )کنترل(/درمان متداول ...............................................................................     4

نمی دانم/ به خاطر ندارم ....................................................................................       5
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12. در طی 12 ماه گذشته، هر چند وقت یکبار به خاطر وضعیت دندان ها یا دهانتان، یکی از مشکالت زیر را تجربه کرده اید )چند گزینه ای(؟  

بیشتر 

اوقات

4

برخی 

اوقات

3

گاهی 

اوقات

2

خیر

1

نمی دانم

0

.......... ......... ......... .......... الف( اختالل در گاز زدن غذاها.............................

.......... ......... ......... .......... ب( اختالل در جویدن غذاها  ..............................

.......... ......... ......... .......... پ( اختالل در صحبت کردن/اشکال در تلفظ لغات    ............. 

.......... ......... ......... .......... ............................ )dry mouth( خشکی دهان )ت

.......... ......... ......... .......... ث( به خاطر ظاهر دندان هایم احساس خجالت می کنم ...........

.......... ......... ......... .......... ج( به خاطر مشکالت دهان یا دندان هایم عصبی می شوم  ........

.......... ......... ......... .......... چ( به خاطر دندان هایم از خندیدن خود داری می کنم..........

.......... ......... ......... .......... ح( بارها )به خاطر مشکل دندان( از خواب پریده ام ............

.......... ......... ......... .......... خ( برخی روزها از کار غیبت کرده ام   .........................

.......... ......... ......... .......... د( در انجام فعالیت های روزمره با مشکل مواجه هستم  ........

ذ( احساس می کنم همسرم یا افرادی که به من 

.......... ......... ......... .......... نزدیک هستند کمتر مرا تحمل می کنند......................

.......... ......... ......... .......... ر( مشارکتم در فعالیت های اجتماعی کمتر شده  ...............

13. هر یک از غذا ها یا نوشیدنی های زیر را، حتی در مقادیر کم، چند بار میل می کنید؟ )همه موارد را بخوانید(

چند بار در 

روز

6

یکبار

در روز

5

چند بار در 

هفته

4

یکبار در 

هفته

3

چند بار در 

ماه

2

به ندرت /

هرگز

1

.......... ......... .......... ......... .......... میوه تازه ..................................

.......... ......... .......... ......... .......... بیسکوئیت، کیک، کیک کرم دار  .............

.......... ......... .......... ......... .......... پای شیرین، نان ساندویچی، کلوچه  ..........

.......... ......... .......... ......... .......... مربا یا عسل  ...............................

.......... ......... .......... ......... .......... آدامس حاوی قند  ..........................

.......... ......... .......... ......... .......... شرینی جات/آبنبات  ........................

شربت آب لیمو )لیموناد(، کوکا کوال یا سایر

.......... ......... .......... ......... .......... نوشیدنی های غیر الکلی  ....................

.......... ......... .......... ......... .......... چای شیرین/چای با قند   ....................

.......... ......... .......... ......... .......... قهوه با شکر/ قند    ..........................

)سایر موارد مختص هر کشور را درج کنید(
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14. هر یک از انواع دخانیات زیر را هر چند وقت یکبار استفاده می کنید؟ )همه موارد را بخوانید(

هر روز

6

چند بار در 

هفته

5

یکبار در 

هفته

4

چند بار در 

ماه

3

به ندرت

2

هرگز

1

......... ......... .......... ......... ......... سیگار  ...................................... 

......... ......... .......... ......... ......... سیگار برگ .................................. 

......... ......... .......... ......... ......... پیپ  ........................................ 

......... ......... .......... ......... ......... تنباکوی جویدنی  ............................. 

......... ......... .......... ......... ......... انفیه زدن .................................... 

......... ......... .......... ......... ......... سایر موارد ................................... 

لطفا مشخص نمایید

15. طی 30 روز گذشته، در روزهایی که الکل نوشیدید، به چه میزان هر روز الکل نوشیدید؟

کمتر از یک لیوان )گیالس( ..................................................................................      0

1  لیوان ...................................................................................................       1

2  لیوان ...................................................................................................      2

3  لیوان ...................................................................................................      3

4  لیوان ...................................................................................................      4

5 لیوان یا بیشتر ............................................................................................       5

طی 30 روز گذشته الکل ننوشیده ام ...........................................................................       9

16. تحصیالت خود را تا چه سطحی کامل کرده اید؟

تحصیالت رسمی ندارم .....................................................................................     1

کمتر از دبستان .............................................................................................    2

دبستان را کامل کردم .......................................................................................       3

راهنمایی را کامل کردم ......................................................................................     4

دبیرستان را کامل کردم ......................................................................................    5

دانشگاه را کامل کردم .......................................................................................     6

مدرک تخصصی دارم .......................................................................................      7

)مدارج علمی مختص هر کشور را درج کنید(

اینجا پرسشنامه ما تکمیل می شود 

از همکاری شما بسیار سپاسگزاریم

        سال                                          ماه                                           روز                                 مصاحبه گر                        شهرستان                              استان                                           کشور   
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ابتدا، از شما درخواست می شود تا به برخی از سواالت مربوط به خود و دندان هایتان پاسخ دهید 

                                                                                 کد شناسایی                                 جنسیت                                                   محل

                                                                                                                         مرد                        زن                                                                           شهر         حاشیه شهر                 روستا

                                                                                                                                                                                                                         .1

3                                  2                               1                                                                                  2                                1                                                                     4                                     1           

2. امروز چند سالتان است؟�������������������������

                                                                                                   )سال(

3. وضعیت دندان ها و لثه های خود را چگونه توصیف می کنید؟ “

                                                                                                                                                                                                                                            دندان ها          لثه ها

عالی............................................................................... ...........1                    1 
خیلی خوب ....................................................................................2                   2 
خوب .........................................................................................3                   3 
متوسط .......................................................................................4                    4 
ضعیف .......................................................................................  5                    5 
خیلی ضعیف .................................................................................. 6                   6  
نمی دانم ........................................................................ .............. 9                   9  

4. طی 12 ماه گذشته، هر چند وقت یکبار دندان درد داشتید یا به خاطر دندان هایتان احساس ناراحتی کرده اید؟

اکثر اوقات ................................................................................................       1

بعضی اوقات ..............................................................................................      2

به ندرت ...................................................................................................     3

هرگز ................................................................................................. ....     4

نمیدانم ...................................................................................................      9

لطفا، اکنون به برخی از سواالت در مورد مراقبت از دندان هایتان پاسخ دهید

5. طی 12 ماه گذشته، هر چند وقت یکبار به دندان پزشکی مراجعه کرده اید؟ )فقط یکی را انتخاب کنید(

یکبار .........................................................................................................       1

دوبار .........................................................................................................       2

سه بار ........................................................................................................       3

چهار بار .......................................................................................................     4

بیش از چهار بار ................................................................................................       5

طی 12 ماه گذشته اصال به دندان پزشکی نرفته ام ....................................................................     6

من تا به حال هیچ گونه معالجه دندان پزشکی دریافت نکرده/ به دندان پزشکی نرفته ام ..................................       7

نمی دانم/ به خاطر ندارم ........................................................................................      9

اگر طی 12 ماه گذشته به دندان پزشکی نرفته اید، با سوال 7 ادامه دهید

پیوست 8 
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6. دلیل آخرین مراجعه شما به دندان پزشکی چه بود؟ )فقط یکی را انتخاب کنید(

وجود درد یا مشکل در دندان ها، لثه ها یا دهان ..................................................................      1

درمان/ ادامه درمان .........................................................................................    2

چکاپ )کنترل(/درمان متداول دندان ها .......................................................................      3

نمی دانم/ به خاطر ندارم .....................................................................................     9

7. هر چند وقت یکبار دندان هایتان را تمیز می کنید؟ )فقط یکی را انتخاب کنید(

هرگز ......................................................................................................     1

ماهی چند بار )2-3 بار( ......................................................................................      2

هفته ای یکبار ..............................................................................................      3

هفته ای چند بار )2-6 بار( ....................................................................................       4

روزی یکبار ................................................................................................      5

روزی دو بار یا بیشتر .........................................................................................      6

8. از کدام یک از موارد زیر برای تمیز کردن لثه ها یا دندان هایتان استفاده می کنید؟ )همه موارد را بخوانید(
                                                                                                                                                                                                                                                  بله                خیر

2                      1                                                                                                                                                                                                                                                   

مسواک .........................................................................................                         
خالل دندان چوبی................................................................................                       
خالل دندان پالستیکی ...........................................................................                         
نخ کشیدن )نخ دندان( .............................................................................                         
پودر ذغال.......................................................................................                          
چوب مسواک/سواک .............................................................................                        
سایر موارد .......................................................................................                        
لطفا اشاره کنید...................................................................................                         

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    بله                    خیر

الف( آیا شما از خمیر دندان برای تمیز کردن دندان هایتان استفاده می کنید؟.....................................   1                   2

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    بله                    خیر

ب( آیا شما از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده می کنید؟...................................................    1                    2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نمی دانم....  9

10. آیا، در طی 12 ماه گذشته، به خاطر وضعیت دندان ها یا دهانتان، هیچ یک از مشکالت زیر را تجربه کرده اید؟ 

بله

1

خیر

2

نمی دانم

0

الف( من از ظاهر دندان هایم راضی نیستم .................................................                                                 

ب( من اغلب به خاطر دندان هایم لبخند نمی زنم و نمی خندم .................................                                                

پ( سایر بچه ها به خاطر دندان هایم مرا مسخره می کنند .....................................                                                

ت( به خاطر دندان درد یا ناراحتی ناشی از دندان هایم ........................................                                                

ث( سر یک یا چند کالس غیبت کردم یا یک یا چند روز به مدرسه نرفتم............................                                                 

ج( در گاز زدن غذاهای سفت مشکل دارم ..................................................                                                

چ( در جویدن مشکل دارم .................................................................                                                  
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11. هر یک از غذا ها یا نوشیدنی های زیر را، حتی در مقادیر کم، چند بار میل می کنید؟ )همه موارد را بخوانید(

چند بار در 

روز

6

هر روز 

یکبار

5

چندین بار در 

هفته

4

یکبار در 

هفته

3

چندین بار 

در ماه

2

به ندرت /

هرگز

1

میوه تازه.................................                                                                                                                                                         

بیسکوئیت، کیک، کیک کرم دار، پای شیرین،

نان ساندویچی، کلوچه و غیره ،..............                                                                                                                                                       

شربت آب لیمو )لیموناد(، کوکا کوال

یا سایر نوشیدنی های غیر الکلی ..............                                                                                                                                                      

مربا/عسل................................                                                                                                                                                      

آدامس حاوی قند..........................                                                                                                                                                      

شرینی جات/آبنبات........................                                                                                                                                                      

شیر با شکر یا قند ..........................                                                                                                                                                        

چای با شکر یا قند..........................                                                                                                                                                       

قهوه با شکر یا قند..........................                                                                                                                                                      

)سایر موارد مختص هر کشور را درج کنید(

12. هر یک از انواع دخانیات زیر را هر چند وقت یکبار استفاده می کنید؟ )همه موارد را بخوانید(

هر روز

6

چندبار در 

هفته

5

یکبار در

هفته

4

چندبار 

در ماه

3

به ندرت

2

هرگز

1

سیگار، پیپ یا سیگار برگ.......................                                                                                                                                                       

تنباکوی جویدنی یا انفیه ........................                                                                                                                                                        

13. پدرتان )یا پدرخوانده، قیم مرد، یا مرد بزرگسالی که با او زندگی می کنید( تحصیالت خود را تا چه سطحی کامل کرده است؟

تحصیالت رسمی ندارد .....................................................................................   1       

کمتر از دبستان ............................................................................................      2 

دبستان را کامل کرده .......................................................................................      3 

راهنمایی را کامل کرده .....................................................................................        4   

دبیرستان را کامل کرده .....................................................................................       5  

دانشگاه را کامل کرده ......................................................................................        6 

در خانواده فرد بزرگسال مرد وجود ندارد .......................................................................     7

نمی دانم .................................................................................................      9  
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14. مادرتان تحصیالت خود را تا چه سطحی کامل کرده است؟

تحصیالت رسمی ندارد .....................................................................................     1       

کمتر از دبستان ............................................................................................      2 

دبستان را کامل کرده .......................................................................................      3 

راهنمایی را کامل کرده ......................................................................................     4   

دبیرستان را کامل کرده .....................................................................................       5  

دانشگاه را کامل کرده ......................................................................................         6 

در خانواده فرد بزرگسال زن وجود ندارد .......................................................................         7

نمی دانم .................................................................................................          9 

مدارج علمی مختص هر کشور را درج کنید

اینجا پرسشنامه ما تکمیل می شود 

از همکاری شما بسیار سپاسگزاریم

        سال                                          ماه                                           روز                                 مصاحبه گر                        شهرستان                              استان                                           کشور   
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با اس�تفاده از یک نرم افزار کامپیوتری اس�تاندارد )نظیر Epi Info, SPSS( جداول اس�تاندارد زیر را از داده های 

جمع آوری ش�ده در یک پیمایش س�المت دهان پایه می توان ایجاد کرد. نتایج استاندارد برای کل نمونه و هر یک از 

زیر گروه های مربوطه تهیه می ش�ود، یعنی بر حس�ب گروه های سنی ش�اخص ذیل: 5-6، 12، 15-19، 35-44 و 

65-74 س�ال. داده های جداول بر حسب گروه سنی و جنسیت تفکیک شده، و ممکن است در ادامه برحسب گروه 

نژادی، تحصیالت، شغل، محل و موقعیت جغرافیایی دسته بندی شوند. 

اطالعات کلی

 توزیع کل نمونه بر حسب جنسیت و سن یا گروه سنی.جدول 1

 توزیع کل نمونه بر حسب گروه نژادی.جدول 2

 توزیع کل نمونه بر حسب شغل.جدول 3

 توزیع کل نمونه بر حسب موقعیت جغرافیایی.جدول 4

 توزیع کل نمونه بر حسب نوع محل.جدول 5

 سایر داده ها – تعداد افراد بر حسب کد )خانه های 37-42(.جدول 6

توزیع کل نمونه بر حسب عارضه های خارج دهانی.جدول 7 

جداول استاندارد حاصل از داده های پیمایش بالینی

پیوست 9 
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ارزیابی بالینی

 میانگین تعداد دندان های شیری موجود به ازای هر نفر.جدول 8

 تعداد و درصد افراد دارای پوس�یدگی دندان های ش�یری؛ تعداد و درصد افراد دارای پوس�یدگی درمان جدول 9
نشده دندان های شیری؛ تعداد و درصد افراد دارای مقادیر مشخص dmft )دندان های شیری پوسیده، 

نداشته به علت پوسیدگی، و پرشده(.

 میانگین تعداد دندان های ش�یری پوسیده )dt( به ازای هر نفر؛ میانگین تعداد دندان های شیری پرشده جدول 10
(ft( به ازای هر نفر؛ میانگین تعداد دندان های ش�یری نداش�ته به علت پوس�یدگی )mt( به ازای هر نفر؛ 

میانگین تعداد دندان های شیری دارای سابقه پوسیدگی )dmft( به ازای هر نفر.

 میانگین تعداد دندان های دائمی موجود به ازای هر نفر.جدول 11

 تع�داد و درص�د افرادی که در دندان های دائمی پوس�یدگی دارند یا داش�ته اند )DMFT(؛ تعداد و درصد جدول 12
.)DMFT( ؛ تعداد و درصد افراد دارای مقادیر مشخص)DT( افراد دارای پوسیدگی درمان نشده

 میانگین تعداد دندان های دائمی پوسیده )DT( به ازای هر نفر؛ میانگین تعداد دندان های دائمی پرشده جدول 13
(FT( به ازای هر نفر؛ میانگین تعداد دندان های دائمی نداشته به علت پوسیدگی )MT( به ازای هر نفر؛ 

میانگین تعداد دندان های دائمی دارای سابقه پوسیدگی )DMFT( به ازای هر نفر.

تعداد و درصد افراد دارای دندان های طبیعی و بدون دندان های طبیعی.جدول 14 

 تعداد و درصد افراد دارای شیار پوش.جدول 15

 تعداد و درصد افراد بزرگسال دارای ریشه پوسیده. جدول 16

 میانگین تعداد دندان های دارای ریشه پوسیده به ازای هر فرد بزرگسال.جدول 17

 تعداد و درصد افراد بزرگسال دارای پوسیدگی تاج و/یا ریشه.جدول 18

 میانگین تعداد دندان های دارای پوسیدگی تاج و/یا ریشه به ازای هر فرد بزرگسال.جدول 19

تعداد و درصد افراد دارای وضعیت پریودونتال سالم.جدول 20 

تعداد و درصد افراد دارای خونریزی لثه.جدول 21 

بر اس�اس حداکثر امتیاز، تعداد و درصد افراد دارای پاکت کم عم�ق )5-4 میلیمتر(؛ تعداد و درصد افراد جدول 22 
دارای پاکت عمیق )≤6 میلیمتر(. 

میانگین تعداد و میانگین درصد دندان های موجود دارای خونریزی لثه.جدول 23 

میانگین تعداد و میانگین درصد دندان های موجود دارای پاکت کم عمق )4-5 میلیمتر(.جدول 24 

 میانگین تعداد و میانگین درصد دندان های موجود دارای پاکت عمیق )≤6 میلیمتر(.  جدول 25
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تعداد و درصد افراد دارای فقدان چسبندگی لثه، بر اساس حداکثر امتیاز.جدول 26 

میانگین تعداد یک - شش�م )سکس�تانت( دارای فقدان چسبندگی لثه، بر حس�ب امتیاز؛ میانگین تعداد جدول 27 
یک - ششم حذف شده از معاینه؛ میانگین تعداد یک - ششم ثبت نشده.

 تعداد و درصد افراد دارای فلوئوروزیس مینایی، بر حسب سطح شدت.جدول 28

ش�اخص فلوئوروزیس جامعه )CFI( سن خاص کودکان: سنین 5-6 )در صورت وجود(، 12 و 15 سال بر جدول 29 
حسب منطقه.

 تعداد و درصد افراد دارای خوردگی دندانی، بر حس�ب ش�دت؛ میانگین تعداد و درصد دندان های مبتال جدول 30
به خوردگی دندانی به ازای هر نفر.

تعداد و درصد افراد مبتال به جراحت ناش�ی از ضرب�ه؛ میانگین تعداد و درصد دندان های دارای جراحت جدول 31 
درمان ش�ده؛ میانگی�ن تعداد و درصد شکس�تگی های مینایی؛ میانگین تعداد و درصد شکس�تگی های 
مینای�ی و عاج�ی؛ میانگی�ن تعداد و درصد شکس�تگی های ب�ا درگیری پال�پ؛ میانگین تع�داد و درصد 
دندان های نداش�ته به عل�ت ضربه؛ میانگین تعداد و درصد س�ایر صدمات وارده بر اث�ر ضربه؛ میانگین 

تعداد و درصد دندان های مبتال بر اثر ضربه به ازای هر فرد.

تعداد و درصد افراد فاقد هر گونه آنومالی مخاط دهان؛ تعداد و درصد افراد دارای ضایعات مخاط دهان: جدول 32 
تومور های بدخیم )س�رطان ده�ان(، لوکوپالکی�ا، لیکن پالن، زخم )ناش�ی از آفت، تبخ�ال، ضربه(، 

التهاب حاد نکروزان لثه، کاندیدیازیس، آبسه، یا سایر عارضه ها.

تعداد و درصد افراد دارای دندان )های( مصنوعی متحرک در فک باال و پایین.جدول 33 

تعداد و درصد افراد دارای نیاز به درمان های فوری مختلف. جدول 34 
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ج�داول زی�ر به عنوان جداول اس�تاندارد حاصل از پیمایش س�المت دهان پیش�نهاد می ش�ود و ش�امل بخش 

پرسشنامه است. پرسشنامه می تواند به عنوان یک فعالیت مجزا اجرا شود. جداول باید شامل داده های تفکیکی بر 

حس�ب گروه های سنی شاخص WHO و جنسیت و نیز متغیرهای زمینه ای اس�تاندارد، نظیر گروه نژادی، موقعیت 

جغرافیایی، نوع محل، شغل، و تحصیالت باشند.

اطالعات کلی مطابق با دستور العمل پیمایش بالینی سالمت دهان تشریح شده است.

پرسشنامه بزرگسال

STEPS جداول استاندارد حاصل از داده های پرسشنامه

 درصد پاسخ گوهای که هیچ دندان طبیعی ندارند، 1-9 دندان طبیعی دارند، 10-19 دندان طبیعی دارند، جدول 1
یا 20 دندان طبیعی یا بیشتر دارند.

 درصد پاسخ گوهای دارای درد یا ناراحتی ناشی از دندان یا دهان طی 12 ماه گذشته.جدول 2

 درصد پاسخ گو های دارای دندان مصنوعی متحرک.جدول 3

درص�د پاس�خ گوهای دارای یک دندان مصنوعی فک ب�اال، یک دندان مصنوعی ف�ک پایین، یا دندان جدول 4 
مصنوعی فک باال و پایین.

درص�د پاس�خ گوهای دارای وضعیت خیلی ضعی�ف یا ضعیف دندان ه�ا از بین اف�راد دارای دندان های جدول 5 
طبیعی.

 درصد پاسخ گوهای دارای وضعیت خیلی ضعیف یا ضعیف لثه از بین افراد دارای دندان های طبیعی.جدول 6

درصد پاسخ گوها برحسب دفعات تمیز کردن دندان ها.جدول 7 

 درصد پاسخ گوهایی که هرگز دندان هایشان را تمیز نکرده اند.جدول 8

پیوست 10 
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درصد پاس�خ گوهایی که از مسواک، خالل دندان چوبی، خالل دندان پالستیکی، نخ )نخ دندان(، پودر جدول 9 
ذغال، چوب مسواک/سواک یا چیزهای دیگر جهت تمیز کردن دندان هایشان استفاده می کنند.

درصد پاسخ گوهایی که از خمیر دندان استفاده می کنند از بین آن هایی که دندان هایشان را تمیز می کنند.جدول 10 

درصد پاس�خ گوهایی که از خمیر دندان حاوی فلوراید اس�تفاده می کنند از بین آن هایی که دندان هایشان جدول 11 
را تمیز می کنند.

درصد پاسخ گوهایی که هرگز مراقبت/معالجه دندان پزشکی دریافت نکرده اند.جدول 12 

 درصد پاسخ گوها بر حسب فاصله زمانی از آخرین مراجعه به دندان پزشکی. جدول 13

دلیل اصلی و عمده آخرین مراجعه به دندان پزشکی در بین آنهایی که تاکنون به دندان پزشکی رفته اند.جدول 14 

درصد پاسخ گوهایی که طی 12 ماه گذشته سابقه مشکل در گاز زدن/جویدن غذاها داشته اند.جدول 15 

درصد پاسخ گوهایی که طی 12 ماه گذشته سابقه مشکل در سخن گفتن/تلفظ کلمات داشته اند.جدول 16 

 درصد پاسخ گوهایی که طی 12 ماه گذشته از ظاهر دندان هایشان احساس خجالت و شرمندگی کرده اند.جدول 17

 درصد پاسخ گوهایی که طی 12 ماه گذشته به خاطر مشکالتی در دندان ها یا دهانشان عصبی شده اند.جدول 18

 درصد پاسخ گوهایی که طی 12 ماه گذشته به خاطر دندان هایشان از خندیدن خودداری می کنند.جدول 19

درصد پاسخ گوهایی که طی 12 ماه گذشته )به خاطر مشکل دندان هایشان( بارها از خواب پریده اند.جدول 20 

درصد پاسخ گوهایی که طی 12 ماه گذشته به خاطر دندان ها یا دهانشان یک )یا چند( روز سر کار نرفته اند.جدول 21 

درصد پاس�خ گوهایی که طی 12 ماه گذش�ته )به خاطر مش�کل دهان یا دندان هایش�ان( سابقه مشکل در جدول 22 
انجام فعالیت های معمول خود داشته اند.  

درصد پاس�خ گوهایی که طی 12 ماه گذش�ته )به خاطر مشکل دندان هایشان( توس�ط همسر یا سایر افراد جدول 23 
نزدیک به ایشان کمتر تحمل می شدند.

درصد پاس�خ گوهایی طی 12 ماه گذشته )به خاطر مش�کل دندان هایشان( کمتر در فعالیت های اجتماعی جدول 24 
مشارکت داشته اند.

درصد پاسخ گوها بر حسب دفعات مصرف انواع مختلف غذاها/نوشیدنی ها.جدول 25 

درصد پاسخ گوها بر حسب دفعات مصرف انواع مختلف دخانیات.جدول 26 

درصد پاسخ گوها بر حسب مصرف روزانه نوشیدنی های الکلی.جدول 27 

درصد پاسخ گوها بر حسب سطح تکمیل تحصیالت.جدول 28 
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درصد کودکان دارای وضعیت خیلی ضعیف یا ضعیف دندان ها.جدول 1 

درصد کودکان دارای وضعیت خیلی ضعیف یا ضعیف لثه ها.جدول 2 

درصد کودکان دارای سابقه درد یا ناراحتی در دندان ها یا دهان طی 12 ماه گذشته.جدول 3 

درصد کودکان بر حسب دفعات مراجعه به دندان پزشکی طی 12 ماه گذشته.جدول 4 

درصد کودکان بدون مراجعه به دندان پزشکی طی 12 ماه گذشته.جدول 5 

درصد کودکانی که هرگز به دندان پزشکی مراجعه نکرده اند.جدول 6 

درصد کودکان بر حسب علت اصلی مراجعه به دندان پزشکی.جدول 7 

درصد کودکان بر حسب دفعات تمیز کردن دندان.جدول 8 

درصد کودکانی که هرگز دندان هایشان را تمیز نکرده اند.جدول 9 

 درصد کودکانی که از یک مس�واک، خالل دندان چوبی، خالل دندان پالستیکی، نخ/نخ دندان، پودر جدول 10
ذغال، یا چوب مسواک برای تمیز کردن دندان هایشان استفاده می کنند.

درصد کودکانی که از خمیر دندان برای تمیز کردن دندان هایشان استفاده می کنند.جدول 11 

درصد کودکانی که  از خمیر دندان فلوراید دار برای تمیز کردن دندان هایشان استفاده می کنند.جدول 12 

درصد کودکانی که از ظاهر دندان هایشان احساس رضایت نمی کنند.جدول 13 

 درصد کودکانی که بارها به خاطر دندان هایشان از لبخند زدن و خندیدن خودداری کرده اند.جدول 14

 درصد کودکانی که گزارش کرده اند که سایر کودکان آنها را به خاطر دندان هایشان مسخره می کنند.جدول 15

 درصد کودکانی که به علت درد و ناراحتی ناشی از دندان ها از سر کالس مدرسه غیبت کرده اند.جدول 16

درصد کودکان دارای مشکل در گاز زدن غذاهای سفت.جدول 17 

درصد کودکان دارای مشکل در جویدن غذا.جدول 18 

درصد کودکان برحسب دفعات مصرف نوشیدنی ها/غذاهای مختلف.جدول 19 

درصد کودکان بر حسب دفعات مصرف دخانیات.جدول 20 

درصد کودکان برحسب سطح تحصیالت پدر.جدول 21 

درصد کودکان برحسب سطح تحصیالت مادر.جدول 22 

پرسشنامه کودکان




