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معاینه ی دهان و ســـایر ساختار های وابسته 1

مقدمه فهرســت بندی فصل

متاس اولیه ی والدین با مطب دندانپزشکی

روش تشخیصی

تاریخچه ی اولیه پزشکی، دندانپزشکی، 

خانوادگی، و اجتامعی 

معاینه بالینی

ارزیابی مفصل گیجگاهی-فکی

ثبت یکسان پرونده دندانپزشکی

معاینه ی رادیوگرافیک

معاینه ی زودهنگام

مراقبت دندانپزشکی نوزاد

تشخیص سوء مرصف مواد

عوامل اتیولوژیک سوء مرصف مواد
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متایل به خودکشی در کودکان و نوجوانان

کنرتل عفونت در مطب دندانپزشکی

بیوفیلم
درمان اورژانس دندانپزشکی

مقدمه

از  کامــل دهانــی  انجــام معاینــه ی  بــرای  بطــور معمــول  دندانپزشــک  یــک 
بیــار و ارائــه طــرح درمــان براســاس یافته هــای معاینــه ،آمــوزش می بینــد. 
درمــان  دوره ی  والدیــن،  یــا  بیــار  بــه  مــورد  ارائــه  بــا  متعاقبــا  دندانپزشــک 
پیشــنهادی را رشح می دهــد. ایــن رونــد بایــد شــامل ایجــاد و ارائــه ی یــک 
برنامــه ی پیشــگیرانه بــوده کــه برنامــه جامــع مراقبــت از بهداشــت دهــان و 
دنــدان بــرای بیــار و اســتقرار »خانــه دندانپزشــکی)Dental home(« را 

مشــخص منایــد.
    برنامــه بایــد شــامل توصیه هایــی باشــد کــه بــه منظــور اصــالح مشــکالت 
مشــکالت  از  پیشــگیری  و  آن هــا(  پیرشفــت  توقــف  فعلی)یــا  دهانــی 
ارائــه شــده اند. بدســت آوردن متــام اطالعــات  آینــده  پیش بینــی شــده ی 
مربــوط بــه بیــار و خانــواده، اطمینــان از رضایــت والدیــن، و انجــام ارزیابــی 
کــودکان،  بــرای  جامــع  دهــان  مراقبــت  برنامــه  ایــن  رشوع  از  قبــل  کامــل 
)Anticipatory guidance(پیش نگرانــه راهنــای  اســت.  رضوری 

بــا  برنامــه ای  چنیــن  بحــث  و  توصیــف  بــرای  اغلــب   کــه  اســت  عبارتــی 
کــودکان  دندانپزشــکی  آکادمــی  می شــود.  اســتفاده  والدیــن  و/یــا  بیــار 
آمریــکا)AAPD( گایدالین هایــی ۱ در رابطــه بــا معاینــه ی دوره ای، خدمــات 
دندانپزشــکی پیشــگیرانه، و درمــان دهــان بــرای کــودکان منتــرش کــرده اســت 

کــه در جــدول ۱.۱ خالصــه شــده اســت. 
مراقبــت  دریافــت  بایــد فرصــت  کــودکان  دندانپزشــکی  بیــار  هــر  بــه      
دندانــی کامــل داده شــود. دندانپزشــک نبایــد تصمیــم بگیــرد کــه کــودک، 

والدیــن، یــا مناینــده ی شــخص ثالــث چــه هزینه هایــی را می توانــد بپذیــرد 
یــا پرداخــت کنــد. اگــر والدیــن بخشــی از توصیه هــا یــا متــام آن را رد کننــد، 
دندانپزشــک بایــد حداقــل وظیفــه ی آمــوزش بــه کــودک و والدیــن در رابطــه 
دندانپزشــک  اگــر  دهــد.  انجــام  را  شــده  توصیــه   روش هــای  اهمیــت  بــا 
توضیــح دهــد کــه ســالمت دهــان و دنــدان آینــده ی کــودک و حتــی ســالمت 
بــا  والدیــن  اســت، حتــی  مرتبــط  نقایــص دهانــی  اصــالح  بــا  عمومــی وی 
ســالمت  مراقبــت  انجــام  روش هــای  معمــوال  نیــز  متوســط  درآمــد  ســطح 

دهــان را پیــدا می کننــد.

متاس اولیه ی والدین با مطب دندانپزشکی

بیشــرت اوقــات اولیــن متــاس والدیــن بــا مطــب دندانپزشــکی از طریــق تلفــن 
یــا روش هــای متــاس الکرتونیک)اینســتاگرام، فیس بــوک، غیــره( می باشــد.  
مکاملــه ی اولیــه بیــن والــد و مســئول پذیــرش مطــب ،بســیار مهــم اســت. 
بــا  تــا  ایــن متــاس اولیــن فرصــت را بــرای مســئول پذیــرش فراهــم می کنــد 
مطــب،  در  مالقــات  قــرار  پیشــنهاد  بــا  و  دقــت  بــا  و  خــوب  پاســخگویی 
و  گــرم  بایــد صــدای  پذیــرش  مســئول  دهــد.  پاســخ  والدیــن  نگرانی هــا  بــه 
دوســتانه  و توانایــی برقــراری ارتبــاط شــفاف را داشــته باشــد. پاســخ های 
مســئول پذیــرش بایــد بــه والدیــن اطمینــان دهــد کــه ســالمت کــودک نگرانــی 

اصلــی اســت. 
    اطالعــات ثبــت شــده توســط مســئول پذیــرش طــی ایــن مکاملــه، اولیــن 
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12      معاینه ی دهان و سایر ساختار های وابسته.1

پرونــده دندانپزشــکی بیــار را تشــکیل می دهــد. پــر کــردن فــرم اطالعــات بیــار، روش ســاده ای جهــت جمــع آوری اطالعــات اولیــه ی رضوری اســت. 
البتــه، اکــر خدمــات دندانپزشــکی بــه ســمت اطالعــات آنالیــن و مبتنــی بــر وب ســایت و تکمیــل فرم هــای اطالعــات بیــار حتــی قبــل از متــاس والدیــن 
بــا مطــب بــرای وقــت مالقــات یــا برنامه ریــزی قــرار مالقــات آنالیــن پیــش رفته انــد.  بــه منظــور مدیریــت ایــن تغییــرات بســیار ســازنده، خدمــات بایــد بــا 

سیســتم های اطالعــات بیــار تطابــق یابنــد. 

۱. اولیــن معاینــه در زمــان رویــش اولیــن دنــدان و نــه دیرتــر از ۱۲ ماهگــی. هــر ۶ مــاه یــا براســاس وضعیت/اســتعداد پوســیدگی کــودک بــه بیــاری تکــرار شــود. شــامل ارزیابــی پاتولــوژی 
و صدمــات اســت.

۲. با معاینه ی بالینی.
۳.  باید به منظور دستیابی به حداکر کارایی مرتبا و مکررا تکرار شود. 

۴. زمانبندی، انتخاب، و تعداد دفعات، بواسطه ی تاریخچه بیار، یافته های بالینی، و استعداد به بیاری دهانی مشخص می شود. 
۵. زمانیکه قرارگیری درمعرض فلوراید سیستمیک کمرت از حد بهینه است ،در نظر گرفته شود. تا حداقل ۱۶ سالگی یا پس از آن در کودکان با ریسک باالی پوسیدگی.

۶. بحث و مشاوره مناسب باید بخش جدایی ناپذیر هر مالقات برای مراقبت باشد. 
۷. در ابتدا، مسئولیت والدین؛ با بزرگ شدن کودک، بصورت مشرتک با والدین، و زمانیکه نشان داده شده است، تنها کودک. 

۸. در هــر مالقــات؛ ابتــدا شــیوه های تغذیــه مناســب ، و بدنبــال آن نقــش کربوهیدرات هــای اصــالح شــده و دفعــات میــان وعــده در ایجــاد پوســیدگی و چاقــی دوران کودکــی را بحــث 
کنید. 

۹. در ابتدا برای اسباب بازی ها، پستانک، و صندلی ماشین؛ سپس در زمان یادگیری راه رفنت؛ و سپس در ورزش و بازی های معمول، شامل اهمیت محافظ های دهانی.
۱۰. در ابتــدا، در مــورد نیــاز بــه مکیــدن اضافــی: انگشــت در مقابــل پســتانک، بحــث کنیــد؛ ســپس نیــاز بــه تــرک عــادت قبــل از ایجــاد مال اکلــوژن یــا دیســپالزی اســکلتال. بــرای کــودکان 

مدرســه  رو ونوجوانــان، در رابطــه بــا عــادات موجــود ماننــد جویــدن ناخــن، clenching، یــا bruxism مشــاوره کنیــد. 
۱۱. برای مولرهای شیری، مولرهای دامئی، پرمولرها، و دندان های قدامی با پیت  و فیشورهای عمیق مستعد به پوسیدگی؛ هرچه رسیعرت پس از رویش قرار داده شود.
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روش تشخیصی

قبــل از تشــخیص و ارائــه طــرح درمــان، دندانپزشــک بایــد اطالعــات مرتبــط 
داده  تشــخیص  مشــکل  گونــه  هــر  و  والدیــن  یــا  بیــار  اصلــی  نگرانــی  بــا 
یــا والدیــن ناشــناخته باشــد،  بیــار  بــرای  شــده ی دیگــر کــه ممکــن اســت 
جمــع آوری و ارزیابــی کنــد. برخــی عالئــم پاتوگنومونیــک ممکــن اســت بــه 
تشــخیص تقریبــا فــوری بیانجامنــد. بعنــوان مثــال، تــورم مشــخص لثــه ای و 
درنــاژ ممکــن اســت همــراه بــا یــک مولــر شــیری بــه شــدت پوســیده باشــد. 
بــا وجــود اینکــه ایــن اطالعــات بــه رسعــت جمــع آوری و ارزیابــی می شــوند، 
آنهــا تشــخیص را تنهــا بــرای مشــکل یــک ناحیــه، فراهــم می کننــد. از ســوی 
دیگــر، تشــخیص جامــع متــام مشــکالت بیــار یــا مشــکالت احتالــی گاهــا 
نیــاز اســت تــا برطــرف شــدن رشایــط اورژانــس بــه تعویــق بیفتــد. بعنــوان 
مثــال، یــک بیارمبتــال بــه ژنژیویــت زخمــی نکــروز شــونده  )NUG( یــا یــک 
تــاج دنــدان تــازه شکســته بــه درمــان  فــوری نیــاز دارد، اگرچــه درمــان ممکــن 
اســت تنها تســکینی بوده، و پروســه  ی تشــخیصی و درمانی بیشــرتی بعدا 

الزم خواهــد بــود. 
    اهمیــت جمــع آوری و ارزیابــی کامــل اطالعــات مرتبــط بــا رشایــط بیــار 
بیــار دندانپزشــکی  تاکیــد کــرد. ارزیابــی کامــل  ایــن  از  بیــش  را منی تــوان 

کــودکان شــامل ارزیابــی مــوارد زیــر می باشــد:
•رشد و سالمت عمومی

•تغذیه
•شکایت اصلی مانند درد

•ارزیابی بافت نرم خارج دهانی و مفصل گیجگاهی فکی
•بافت نرم داخل دهانی

•بهداشت دهان و سالمت پریودنتال
•بافت سخت داخل دهان

•اکلوژن در حال تکامل
•ریسک پوسیدگی

•رفتار

ماننــد  اســت،  نیــاز  مــورد  گاهــا  نیــز  اضافــی  تشــخیصی       کمک هــای 
و  پالپــی،  تســت های  فتوگرافــی،  مطالعــه،  مدل هــای  رادیوگرافــی، 
خــاص،  غیرمعمــول  مــوارد  در  آزمایشــگاهی.  تســت های  بنــدرت، 
یــک  بــه  ازرســیدن  قبــل  اســت  ممکــن  تشــخیصی  کمک هــای  ایــن  متــام 
تشــخیص جامــع مــورد نیــاز باشــد. یقینــا، هیــچ تشــخیص دهانــی تــا زمانیکــه 
دندانپزشــکی،  و  پزشــکی  تاریخچــه  اخــذ  از  حاصــل  اطالعــات  پزشــک 
باشــند(، و گاهــا  مشــاهده، ملــس، معاینه)اگــر دندان هــا وجــود داشــته 
تصویربرداری)بعنــوان مثــال رادیوگرافــی( را ارزیابــی کنــد، کامــل منی شــود. 
بــرای مــرور کامل تــر ارزیابــی دندانــی بیــار، بــه فصــل نوشــته شــده توســط 
Glick و همکاران ۲ در کتاب Burket’s Oral Medicine رجوع شود. 

و  خانوادگــی،  دندانپزشــکی،  پزشــکی،  ی  اولیــه  تاریخچــه ی 

اجتامعــی 

دندانپزشــکی،  پزشــکی،  تاریخچــه  بــا  کــه  اســت  مهــم  دندانپزشــک  بــرای 
خانوادگــی، و اجتاعــی کــودک آشــنا باشــد. تاریخچــه خانوادگــی ممکــن 
اســت مربــوط بــه رشایــط دهانــی بیــار باشــد و ممکــن اســت اطالعــات 
تشــخیصی مهمــی در برخــی اختــالالت ارثــی فراهــم کنــد. قبــل از انجــام 
ســالمت  از  آگاهــی  بــرای  می توانــد  دندانپزشــک  فیزیکــی،  معاینــه ی 
عمومی کودک اطالعات کافی از والدین یا پزشک کودک بدست آورد. 
دســتیاران دندانپزشــکی و همچنیــن بهداشــتکاران دنــدان می تواننــد رشوع 
بــه جمــع آوری اطالعــات و پیــش غربالگــری بــا والدیــن کننــد. دندانپزشــک 
ایــن اطالعــات اولیــه را دنبــال می کنــد و موضوعاتــی کــه انعــکاس واضحــی 
در طــرح درمــان دارنــد را بــا جزئیــات بیشــرت بســط داده و ارزیابــی می کنــد. 
بایــد توســط والدیــن تکمیــل شــود.   فــرم نشــان داده شــده در شــکل ۱.۱ 
والدیــن  توســط  کــه  ســواالتی   ، دندانپزشــک  اســت   بهــرت  حــال،  ایــن  بــا 
عالمــت زده شــده اســت را بپرســد و بــرای داشــنت چشــم انداز بهــرتی از 
بیار، جزئیات رضوری بیشــرتی را بدســت آورد. ســواالت موجود در فرم 
همچنیــن اطالعاتــی دربــاره ی هرگونــه درمــان دندانپرشــکی قبلــی فراهــم 

می کنــد. 
    اطالعات مربوط به تکامل اجتاعی و روانی کودک مهم است. گاها 
بدســت آوردن اطالعــات دقیقــی کــه نشــان دهنــده ی مشــکالت یادگیــری، 
یــا ارتباطــی کــودک  باشــد ،در ابتــدا دشــوار اســت، بخصــوص  رفتــاری، 
بــه  زمانیکــه والدیــن از اختــالل تکاملــی کــودک خــود آگاهنــد امــا متایلــی 
بحــث در مــورد آن ندارنــد. مشــکالت رفتــاری)Behavior problem( در 
مطــب دندانپزشــکی ،اغلــب مربــوط بــه ناتوانــی کــودک در برقــراری ارتبــاط 
بــا دندانپزشــک و پیــروی از دســتورات اســت. ایــن ناتوانــی ممکــن اســت بــه 
اختالالت یادگیری)learning disability( نســبت داده شــود. نشــانه ای 
از اختــالالت یادگیــری معمــوال می توانــد توســط دندانپزشــک بــا پرســش از 
رونــد یادگیــری کــودک بدســت آیــد: بعنــوان مثــال، پرســیدن از یــک کــودک 
یــک  اینکــه او در مدرســه چــه کار میکنــد،  خردســال مدرســه ای در مــورد 

ســوال خوبــی اســت. ســواالت بایــد متناســب بــا ســن کــودک باشــند. 
    اگــر کــودک خردســالی قبــال بــرای بیهوشــی عمومــی و درمــان جراحــی 
در بیارســتان بســرتی شــده اســت، بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. بســرتی 
شــدن و اقدامــات دربرگیرنــده ی بیهوشــی عمومــی می توانــد یــک تجربــه ی 
اســت  ممکــن  و  باشــد  پیش دبســتانی  کــودک  بــرای  روانــی  آســیب زای 
روبــرو  آن  بــا  دندانپزشــکی  در مطــب  بعــدا  کــه  بــه درمان هایــی  را  کــودک 
خواهــد شــد، حســاس کنــد ۳. اگــر دندانپزشــک می دانــد کــه کــودک در 
گذشــته بســرتی شــده اســت یــا اینکــه کــودک از افــراد غریبــه در روپــوش 
برنامــه  گونــه ای  بــه  می توانــد  الزم  اقدامــات  و  زمــان  می ترســد،  پزشــکی 
بــر تــرس خودغلبــه کــرده و درمــان  بــه کــودک کمــک کنــد  ریــزی شــود کــه 

بپذیــرد.  را  دندانپزشــکی 
    گاهــی زمانیکــه والدیــن اختــالالت قابــل توجهــی را گــزارش می کننــد،  
بهــرت اســت دندانپزشــک، بصــورت خصوصــی آنهــا را مالقــات کنــد. در ایــن 
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بــه احتــال بیشــرتی آزادانــه در مــورد مشــکالت کــودک  رشایــط، والدیــن 
بحــث می کننــد، و احتــال ســوء تفاهــات پیرامــون ماهیــت اختــالالت 
کمرتمــی گــردد. بعــالوه،ورود خــود دندانپزشــک درمراحــل اولیــه، اعتــاد 
سیســتمیک  بیــاری  یــک  وجــود  زمانیکــه  می کنــد.  تقویــت  را  والدیــن 
حــاد یــا مزمــن یــا آنومالــی محــرز شــد، دندانپزشــک بایــد بــا پزشــک کــودک 
مشــورت کنــد تــا از وضعیــت بیــاری، پروگنــوز طوالنــی مــدت، و درمــان 

دارویــی فعلــی آگاه شــود. 
    زمانیکه تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی بیار ثبت شد، وجود بیاری 
فعلــی یــا تاریخچــه اختــالالت مرتبــط، نیــاز بــه توجــه ویــژه را متذکــر می شــود. 
عــالوه بــر مشــاوره بــا پزشــک کــودک، دندانپزشــک ممکــن اســت تصمیــم 
بگیــرد داده هــای اضافــی پیرامــون وضعیــت فیزیکــی فعلــی کــودک، ماننــد 
فشــار خــون، دمــای بــدن، صداهــای قلبــی، قــد و وزن، رضبــان، و تنفــس 
آغــاز شــود، تســت های خــاص  اینکــه هــر درمانــی  از  قبــل  ثبــت کنــد.  را 
آزمایشــگاهی ممکــن اســت نیــاز باشــد و احتیاطــات ویــژه ای ممکــن اســت 
رضوری باشــد. تصمیــم بــر ارائــه درمــان در بیارســتان کــه احتــاالً شــامل 

بیهوشــی عمومــی اســت ممکــن اســت مناســب باشــد.
بــه منظــور تشــخیص رشایــط عفونــی  بایــد     دندانپزشــک و دســتیارانش 
بالقــوه مــری کــه ســالمت بیــار و دیگــران را تهدیــد می کنــد، هوشــیار 
اســت.  مفیــد  کودکــی  دوران  واکسیناســیون  برنامــه  از  آگاهــی  باشــند. 
توصیــه می شــود مراقبتهــای دندانــی غیــر اورژانــس ،درکودکــی کــه عالئــم و 
نشــانه های بیاری هــای عفونــی حــاد را نشــان می دهــد، تــا بهبــودی بیــار 
مشــکالت  دارای  بیــاران  مــورد  در  بیشــرت  بحث هــای  بیفتــد.  تعویــق  بــه 
ارائــه شــده   V و   III رفتــاری در بخش هــای  یــا  فیزیکــی،  پزشــکی،  خــاص 

اســت. 
    اطالعــات مربــوط بــه تاریخچــه ی پزشــکی جهــت دسرتســی آســان توســط 
دندانپزشــک ،می توانــد بــه پرونــده معاینــه بیار)شــکل ۱.۲( منتقــل شــود. 
یــادآوری  یــک  بعنــوان  پزشــکی  مهــم  اطالعــات  از  مختــرصی  خالصــه ی 
آن  بــه  درمــان  هــر جلســه  در  کــه   ، و کارکنــان  دندانپزشــک  بــرای  راحــت 

می کننــد.  رجــوع 
خالصــه  معاینــه  چــارت  در  بایــد  بیارهــم  دندانپزشــکی  تاریخچــه ی      
شــود. ایــن تاریخچــه بایــد شــامل درمان هــای قبلــی در مطــب دندانپزشــک 
و اطالعــات مربــوط بــه بیــار و والدیــن پیرامــون درمــان قبلــی، درصــورت 
بهداشــت  عــادات  مــورد  در  اطالعــات  باشــد.  دیگــر،  مطــب  در  وجــود، 
قبلــی،  یــا  فعلــی  فلورایــد  معــرض  در  قرارگیــری  و  کــودک  فعلــی  دهانــی 
بــه دندانپزشــک کمــک می کنــد تــا یــک برنامــه کارآمــدی جهــت پیشــگیری 
ارائــه دهــد. بعنــوان مثــال، اگــر خانــواده آب چــاه می نوشــند،  منونــه ای 
بــه آزمایشــگاه آنالیــز آب ،ارســال شــود تــا غلظــت فلورایــد مشــخص گــردد. 

معاینات بالینی 

اکــر اطالعــات مــورد نیــاز بــرای تشــخیص جامــع دندانپزشــکی در کــودکان 
بــر  بــا معاینــه ی کامــل کلینیکــی و رادیوگرافیکــی بدســت می آیــد. عــالوه 
ارزیابی ساختار حفره ی دهان، دندانپزشک ممکن است در برخی موارد 

یــا حــرکات ناخواســته بیــار را ثبــت کنــد. اولیــن  انــدازه، قــد، راه رفــنت، 
نشــانه ی ســوءتغذیه ممکــن اســت بــا مشــاهده ی انــدازه یــا قــد غیرطبیعــی 
بیــار بدســت آیــد.  همچنیــن، شــدت بیــاری  کــودک، حتــی اگــر منشــاء 
دهانــی باشــد، ممکــن اســت بــا مشــاهده ی راه رفــنت ضعیــف و بــی ثبــات 
یا بی حالی و ضعف در هنگام ورود بیار به مطب تشــخیص داده شــود. 
متــام اطالعــات مرتبــط بایــد در پرونــده معاینــه دندانپزشکی)شــکل ۱.۲( 

ثبــت شــود، کــه بخــش ثابتــی از پرونــده بیارمحســوب می شــود. 
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DOB:                                  EDR:

NA:                                    DATE:

LC:                                   

تاریخچه پزشکی/دندانپزشکی

نام بیامر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       تاریخ تولد: ـــــــــــــــــــــــــــ          جنسیت: مونث     مذکر

شهر و ایالت تولد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                نژاد: ـــــــــــــــــــــــــــ           قد: ـــــــــــــــــــــــــــ             وزن:ـــــــــــــــــــــــــــ 

پزشک مراقب اولیه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                دندانپزشک قبلی: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آدرس پزشک: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                شامره ی تلفن دندانپزشک: ـــــــــــــــــــــــــــــ 

شامره ی تلفن پزشک: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               آخرین ویزیت دندانپزشکی: ــــــــــــــــــــــــــــ 

تاریخ آخرین آزمایش پزشکی:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                آخرین X-ray دندانپزشکی: ــــــــــــــــــــــــــــ 

تاریخچه دندانپزشکی:

علت اصلی مالقات امروز چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

آیا بیامر درد دارد؟            بله           خیر    توضیح: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا بیامر آسیبی به دهان، دندان، یا فک داشته است؟         بله           خیر     توضیح: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع اصلی آب آشامیدنی بیامر چست؟  چاه شخصی:                آب شهر، نام شهر:               موارد دیگر

بیامر شیر خواره است/بود:      شیر مادر                   شیشه شیر:                     تا چه سنی؟ شیر مادر:           شیشه شیر:

بیامر چند وقت یکبار مسواک می زند؟              با کمک                      بدون کمک            بیامر چندوقت یکبار نخ دندان می کشد؟

آیا بیامر....

بله/خیر                                                         بله/خیر      بله/خیر

 شست/ انگشت می مکد                              ناخن می جود                                   دندان ها را Clench/Grind می کند

 از پستانک استقاده می کند                          مشکالت گفتاری دارد                         تنفس دهانی دارد

تاریخچه پزشکی

آیا بیامر در حال حارض تحت نظارت پزشک است؟      بله       خیر        توضیح: 

آیا بیامر آلرژی دارد؟                                    بله       خیر       توضیح: 

آیا بیامر دارو مرصف می کند؟                                 بله       خیر      لطفا متامی داروها و درمان های خانگی را ذکر کنید:

نام دارو                                             دوز                                                   تناوب مرصف

ـــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــ

آیا بیامر عمل جراحی داشته است یا بسرتی شده است؟  بله          خیر      

امکانات بیامرستان:                                    زمان :                                علت :

ـــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــ                    ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــ

آیا بیامر سابقه ی موارد زیر را داشته/دارد؟

بله/خیر             بله/خیر        بله/خیر

 نقص/بیامری قبلی مادرزادی                            نقص شنیداری/بینایی                                     اختالل رشد

 جراحی قلب                                                  اختالالت خونریزی دهنده ی غیر طبیعی            اختالالت تغذیه

   Murmurقلبی                                            بیامری/صفت سلول داسی شکل                       تولد زودرس

 فشار خون باال                                              هموفیلی                                                     اختالالت ایمنی

A، B، C تب روماتیسمی                                            آمنی                                                            هپاتیت 
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 آسم/مشکالت تنفسی                                        مشکالت کلیه                                      انتقال خون/محصوالت خونی

 HIV/AIDs                                    فلج مغزی                                                       مشکالت کبدی 

 تشنج/رصع                                                     دیابت                                               واکسن آبله مرغان

TB/مشکالت یادگیری/ارتباطی                                  مشکالت عضله/مفصل/استخوان                توبرکلوزیس 

 اوتیسم                                                           مشکالت تیروئید/گرانوالر                        MRSA)عفونت استافیلوکوکی مقاوم به متیسیلین(

   ADD/ADHD                                             مشکالت پوستی/کهیر/زخم های رسد           محدودیت حرکتی

تایید می کنم اطالعات ذکر شده در باال با توجه به نهایت اطالعاتی که من دارم، درست ارائه شده است. این اطالعات محرمانه باقی خواهد ماند و مسئولیت اینجانب است 

که در صورت تغییر تاریخچه سالمت بیامر، آن را به این مطب اطالع دهم. اجازه ی انتشار این اطالعات به سایر مراقبین سالمت درصورت نیاز برای درمان های دندانپزشکی 

این بیامر را می دهم. 

امضای رسپرست:                                                                              نسبت با بیامر:

امضای رزیدنت:                                                                                تاریخ:                                                                                         زمان:
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