
 مفاهیم اولیه پرستاری دندانپزشکی 

از آنجا که در حین درمان بیماریهای دهان و دندان بیمار کامال هوشیار میباشد و پروسه درمان دردناک و خسته کننده 

است عالوه بر مهارت دندانپزشک معالج وجود یک دستیار خوب میتواند به سرعت عمل وکاهش زمان درمان و همچنین 

 کار و رضایت بیمار و کاهش آسیب های بعد از درمان گردد.افزایش راندمان 

 خصویات یک دستیار دندانپزشک 

مهارتهای تخصصی شغلی بعد از یک دستیار دندانپزشک نیاز به تحصیالت آکادمیک و عالیه ندارد ولی به دست آوردن 

ند در کاهش اسیبهای شغلی برای گذراندن دوره های مخصوص و همچنین کار آموزی عملی نزد دستیاران باتجربه میتوا

خود شخص, زمان درمان بیمار ,افزایش رضایت از درمان برای بیمار ,افزایش درآمد کارفرما , کاهش خرابی دستگاه ها و 

 میگردد .مهمترین خصوصیت یک دستیار خوب و با ارزش تجربه است ...........

 مهارتهای ضروری برای یک دستیار 

 / مهارت اجتماعی1

ر حقیقت یک روانشناس است .او با در نظر گرفتن مخاطب خود بایستی قدرت مذاکره , هماهنگ ددستیار خوب یک 

 آموزش ,درک اجتماعی خدمت رسانی و متقاعد سازی مراجعین را داشته باشد .سازی , 

 /مهارت مدیریت منابع2

مواد مورد استفاده و تجهیزات موجود و تصمیم گیری صحیح و به موقع و مدیریت صحیح منابع موجود اعم از زمان و 

همچنین منابع انسانی و تحلیل میزان نیازبه استفاده صحیح از هر منبع یک دیگر از مهارتهای الزم برای یک دستیار 

 .دندانپزشک خوب و با ارزش میباشد 

 ژی روز/ مهارت استفاده از تکنولو3

نولوی ضرورت مهارت استفاده از وسایل جدید را و تکبا توجه به پیشرفت روز افزون علم دستیار دندانپزشک 

 .خواهد دانست و همچنین توانایی استفاده از سیستم های کامپیوتری را دارا میباشد 

د اراجاع بیماران به واح-دارو نویسی -استفاده ازبیمه بیماران-امروزه توانایی استفاده از سیستم در امر حسابداری 

دارایی و مالیات مطب و همچنین انبار گردانی و برآورد .....پاتولوژی و-لوژیهای درمانی دیگر مثل رادیو

 .بسیار موثر و شایان توجه میباشد .....چک تاریخ مصرف مواد و-موجودی انبار در هر مرکز

 مهارت شناسایی وعیب یابی ساده / 4

ن وسایل میتوان از خرابی و در بسیاری از مواقع با نظارت و سرکشی به موقع و انتخاب صحیح روش تمیز کرد

 .اسیب دیدن وسایل جلوگیری کرد 

 



نصب و راه اندازی صحیح وسایل واحد درمانی و همچنین عیب یابی وسایل و گزارش و پیگیری تعمیر سریع ان ,تجهیز  

واحد مربوطه قبل شروع کار و تحلیل روند درمان در ذهن , اماده سازی یونیت و وسایل میتواند تا حد زیادی از هدر رفت 

 منابع جلوگیری کند . 

  / مهارتهای شخصی5

اشد داشته ب-سخن وری  -گوش کردن-توانا شخصی است که عالوه بر تمام مهارتهای گفته شده توانایی محاسبه  دستیار

ارتباط با کارفرما و -برآورد هزینه درمان -و بتواند تمام مهارتهای گفته شده را در برخورد با بیمار برای متقاعد سازی

 بیمار بکار گیرد . 

 خصوصیات دستیار 

تهای بیان شده یک دستیار بایستی خصوصیات خلقی و جسمی مناسبی داشته باشد که بر اساس الگوی عالوه بر مهار

 به شرح زیر است : جهانی دستیاری این خصوصیات

 /خصوصیات خلقی1

سازگار و انعطاف  –گروه محور -قابل اعتماد -همراه و یاری گر -مسلط در برخورد  -دستیار دندانپزشک بایستی صبور 

 قادر به زمانبندی و صادق باشد . –نوع دوست  –پذیر و جزئی نگر 

 / خصوصیات جسمی 2

بازو مج و انگشتان قوی ومتمرکز داشته  –دست  –عکس العمل باال  -انعطاف پذیر-بیان رسا و واضح   -تمرکز شنیداری 

 باشد .

اضافه کرد که او باید هنرمند خالق عمل گرا واقع گرا ریسک در تمامی موارد گفته شده میتوان خصوصیات زیر را هم 

پذیر باشد باید توانایی برخورد با افراد پرخاشگر با رفتارهای تهاجمی را داشته باشد و در عین حال ایمنی و سالمت خود 

 و دیگران را نیز حفظ کند .

 نپزشک  وظایف دستیار دندا                                               

با توجه به محل کار وظیفه دستیار تغییر میکند در مراکز بزرگ چون کلینیک ها و بیمارستانها حیطه کار محدود به کار 

دندانپزشکی میباشد و این در حالی است که یک دستیار در مطب از جارو و تی کشیدن مطب تا دستیار جراحی را 

 همزمان بایستی انجام دهد. 

کلیه کارهای اندو ترمیم پریو و حتی گاهی جراحی و ارتو انجام میگردد و دستیار در این مطب ها  در مطب های عمومی

وظیفه ی سنگینی به عهده دارد چون عالوه بر اینکه باید به تمام وسایل و تجهیزات مسلط باشد وظیفه  کنترل عفونت 

 ونظافت و بهداشت محیط هم بر عهده او است .



ری و وسایل محدود تر اما پیچیده تری دارند در این مراکز هم وظیفه بهداشت و تمیزکاری مطب های تخصصی حیطه کا

 محیط و کنترل عفونت به عهده دستیار میباشد و معموال خدمه ای ندارتد .

 وظایف یک دستیار

یونیت دسته با شروع ساعت کاری اماده سازی محیط کار قبل از ورود بیمار شامل اماده سازی یونیت کاور کردن پنل 

 اماده سازی میز کار و چیدن وسایل کار   –چراغ صندلی 

دن پر کر –کنترل نام بیمار با گرافی  –دادن دهانشویه قبل از کار درمان به بیمار  –با ورود بیمار بستن پیشبند 

 مشخصات پرونده 

 –از کمک به دندانپزشک با شروع کار پزشک هماهنگ با روند درمان اماده سازی وسایل و مواد و در صورت نی

روغن کاری وسایل  –شستشوی صحیح  وسایل -بعد از اتمام کار جمع کردن وسایل و جدا سازی وسایل تیز و برنده  

 –اتوکالو کردن و سایل بعد از بسته بندی  –تراش و موتور دار 

امور بیمه ای بیماران و  –محاسبه تعرفه ها  –در اغلب مراکز عالوه بر مسئولیتهای فوق وظیه هایی مثل نوبت دهی 

گرفتن رادیو گرافی حین کار و نیاز سنجی وسایل مورد نیاز و پیگیری کارهای البراتواری هم به عهده  –پرونده ها 

 دستیار میباشد . 

 .  یکی از وظایف مهم برای کلیه دستیاران قطع وصل اب و برق محیط کار و باز و بسته کردن اکسیژن میباشد

 به طور کلی یک دستیار انسانی است که توانایی انجام همزمان چند کار را در عین خونسردی و تمرکز داشته باشد .

 نحوه تمیزکردن وسایل و تجهیزات 

 کلیه سطوح موجود در محیط هر روز بایستی با اسپری سطوح و دستمال تنظیف سطوح تمیز و ضد عفونی شود .

 دستمال یکبار مصرف تمیز سپس ضد عفونی شود . میحط های الوده به خون با

 ر به بیمار بعد بایستی ضد عفونی و کاور شوند .محیطهایی هستند که حتما از بیما دسته چراغ و پنل یونیت از

 میز کار دندانپزشک از بیمار به بیمار بعد نیاز به ضد عفونی با محلول سطوح دارد .

 یاری مجزا باشد و از بیمار به بیمار تعویض شود . دستکش تمیز کاری بایستی از دستکش دست

 کلیه تجهیزات بیمار قبلی مثل توربین فرز فایل سینی و.....برای بیمار جدید حتما تعویض گردد .

توربین انگل ایر موتور هند پیس جراحی کورد و شلنگ های اب بعد از استفاده بایستی با اب و صابون یا یک محلول پاک 

ده بعد از خشک کردن با فشار هوا مسیر از اب خالی شده و اجزای قابل روغن کاری مثل توربین و.... کننده شسته ش

روغکاری شده سپس پک شده و اتوکالو شود اگر وسیله ای که استفاده شده قابلیت اتوکالو ندارد کل بدنه با دستمال 



به صورت خیس)محلول ضد  در پک قرار گرفته اغشته به محلول ضد عفونی سریع االثر به محلول اغشته گردد و سپس 

 اماده گردد . دتا در پک خشک و ضد عفونی و برای استفاده مجد

شستشوی ستهای جراحی و یا سایر وسایل دندانپزشکی نیز به همین صورت است یعنی اول شستشو با اب و صابون یا 

نیک و سپس ابکشی با اب ساده و خشک کردن محلول شستشو بعد غوطه ور در محلول ضد عفونی و شستشو در اولتراسو

 و پک کردن و نهایتا اتوکالو 

درجه با  131درجه و  121در دو درجه حرارت  در اتوکالوها معموال چند برنامه برای استریل کردن وسایل وجود دارد که

دقیقه میباشد ولی  15درجه  121دقیقه و در  3,5درجه  131یا بدون وکیوم انجام میشود .مدتزمان استریل کردن در 

عمال تا دستگاه به خال و درجه حرارت و فشاربرسد به طور میانگین از شروع تا پایان پروسه حدود مورد نظر یک ساعت 

 زمان خواهد برد . برای کنترل کیفیت کارکرد اتوکالو از اندیکاتور استفاده میشود . 

 اندیکاتور چیست 

امروزه جهت کنترل صحت عملکرد فرایند استیریلیزاسیون از نشانگر شیمیایی استفاده میشود که دقیق ترین انها فعال  

میباشد که به سه پارامتر دما فشار زمان حساس است و در صورت مطلوب بودن این سه  6اندیکاتور یا نشانگر کالس 

 یر رنگ مورد نظر نوشته شده است . پارامتر تغیر رنگ میدهد روی هر اندیکاتور توضیح تغ

 مواد ضد عفونی 

و یا سازمان  CDCامروزه با توجه به شرایط تحریم کشور بسیاری از مواد مورد تایید مرکز کنترل عفونت جهانی یا

یک محلول ضد عفونی بایستی با توجه به مورد  در دسترس ما نمی باشد ولی به طور کلی WHOبهداشت جهانی یا 

 یات خاصی داشته باشد .مصرف خصوص

 :محلول های ضد عفونی سه دسته هستند 

 LOW LEVELمحلول برای محیط و ابزار کم خطر 1/

  INTERMEDIAT LEVELمحلول برای محیط و ابزار باخطر متوسط یا  2/

  HIGH LEVELمحلول برای محیط و ابزار پر خطر یا   3/

این طبقه بندی براساس میزان استفاده ابزار در دهان یا محیط جراحی تقسیم میشوند مثال محلول هند راب یا همان ضد 

محسوب میشود ولی محلولی که برای ضد عفونی توربین به صورت سریع االثر استفاده   LOW LEVELعفونی دست 

 است .  HIGH LEVELمیشود 

درصدو یا الکل صنعتی اصال خاصیت ضد عفونی  00و الکل درصد استفاده میشود  70در محلول های ضد عفونی از الکل 

.امروزه با توجه به تغییر مداوم محصوالت ندارند . پس موقع استفاده از محلولهای الکلی حتما  به درصد ان توجه نمایید 



روی برچسب معرفی کاال که بر روی ان وبرند های تجاری بهترین کار استفاده از بروشور های مواد یا گرفتن اطالعات از 

الصاق میشود است . اما فرمول های رقیق سازی مواد همیشه کار بردی و موثر هستند وقتی توصیه میشود که یک ماده 

درصد استفاده شود بعد از تحقیقات وسیع به این نتیجه رسیده اند و استفاده از درصد  1درصد یا  2ضد عفونی به صورت 

رنگ روی وسایل ایجاد میکند وگاهی مثل همان درصد الکل باال که گفته شد حتی   اثر خورندگی یا تغیرباالتر معموال

ضد عفونی هم نمیکند به عالوه با توجه به گرانی شدید این مواد اصال مقرون به صرفه هم نیست پس توصیه اکید میشود 

 که محلول ها حتما با غلظت تاکید شده استفاده شود .

 برای محاسبه غلظتهای مواد  دو فرمول

 سی سی اب  082سی سی از محلول اولیه و  22دو درصد    = 

 سی سی اب  002سی سی از محلول اولیه و  02یک درصد= 

که یک لیتر محلول اماده ی مصرف به شما میدهد باز هم تاکید میکنم که غلظت هر ماده با ماده ی دیگر متفاوت و 

یلی از شرکتها محلول اماده ی مصرف میفروشند که نیاز به رقیق سازی ندارد که بسیار گران دستور جداگانه دارد و در خ

 است و مقرون به صرفه نیست .

 بعد از شستشو نوبت به ابکشی با اب ساده و سپس بسته بندی ابزار جهت استریل شدن در اتوکالو میرسد .

 اصول بسته بندی 

باشد نه انقدر تنگ باشد که قسمتهای نوک تیز با کوچکترین تکان از کاغذ غذ پک انتخاب شده مناسب سایز ابزار کا

 حجم زیادی را اشغال کند . بیرون بزند و نه انقدر بزرگ که 

 سر و ته کاغذ پک پرس شود و راهی برای ورود میکروب نماند .

 پالستیک به پالستیک باشد .در موقع ارسال توجه کنید که پک ها به صورتی بسته بندی شوند که کاغذ به کاغذ . 



سانت طول و عرض و ارتفاع داشته باشتد تا بخار قدرت نفوذ به  35ارسالی خیلی بزرگ نباشن و حد اکثر  بسته های 

 هم داشته باشد . مرکز بسته را

 استفاده از اندیکاتور در پک های جراحی ضروری است . 

استریل بودن وسایل کمک کند اما به اندازه اندیکاتور دقیق و  چسب اتوکالو و نشانگر کاغذ پک هم میتواند در تشخیص

 مطمئن نیست .

 

 با تشکر عاطفه کاظمی                                                                                                           


