رئوس اصلی جلسات درس:
1

رعایت اخالق و رفتار حرفه ای

2

آشنایی با اصول کنترل عفونت

3

اجرای اصول کنترل عفونت برای بیماران

4

ثبت دقیق اطالعات بیمار

5

رفتار صحیح با بیمار و ارائه آموزشهای بهداشتی صحیح

6

آشنایی با پرونده و تکمیل صحیح آن

7

تکمیل حداقل  51پرونده غربالگری

8

انجام معاینات داخل دهانی

9

تشخیص واریاسیونهای نرمال داخل دهان(لکوادم،گرانولهای فوردایس،پیگمانتاسیون
فیزیولوژیک و)...

11

انجام معاینات خارج دهانی شامل مفصل فکی،غدد بزاقی غده
تیروئید و عقده های لنفی

11

آگاهی از توصیه های الزم و پیشگیرانه به بیمار مبتال به  CLICKدر حرکات فکی

12

آشنایی با ضایعات ناشی از هرپس ویروس و آفت

13

آگاهی از اقدامات مرتبط با بیمار مبتال به ضایعات هرپس اولیه و راجعه

14

بیان موارد تجویز رادیوگرافی های اولیه دندانپزشکی بر حسب مورد

15

احساس مسئو لیت در مقابل افراد سالمند

16
17

احساس مسئو لیت در مقابل افراد مبتال به بیماری های سیستمیک
آشنایی با ضایعات التهابی واکنشی بافت نرم دهان

راهنمای مطالعه دانشجویان
«»Study guide
عنوان درس :بیماری های دهان و تشخیص عملی 1

رشته تحصیلی :دندانپزشکی
تعداد واحد2:

مقطع تحصیلی :دکتری عمومی
پیشنیاز :دندانپزشکی تشخیصی -5پوسیدگی شناسی

نیمسال تحصیلی. :دوم 61-69
گروه آموزشی:بیماری های دهان  ،فک و صورت

مدرس /مدرسین :فاطمه باقری

هدف کلی درس:

اهمیت این درس در یک پاراگراف:

آشنایی با نحوه درست معاینات خارج و داخل دهانی ،غدد بزاقی و ساختارهای ناحیه گردن

از آنجایی که این واحد درسی اولین واحد عملی بیماریهای دهان میباشد یادگیری اصول انجام

ونیز توانایی تشخیص ضایعات ناشی از هرپس ویروس و آفت دهانی

معاینه به طرز صحیح و کامل در آشنایی دانشجو با ضایعات شایع دهانی و مشکالت مرتبط

روش تدریس:
آموزش بر بالین بیمار ،ارائه درمان جامع ،استفاده از اطلس بیماریهای دهان ،بحث گروهی
در موارد خاص
روش ارزشیابی این درس:

با مفصل فکی و تشخیص به موقع آنهابسیار حائز اهمیت میباشد.

اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:
عدم توجه کافی به ضایعات دهانی و مطالعه آنها-عدم دقت در تشخیص صحیح پوسیدگی ها

امتحان ورود به بخش،حضور در بخش و تکمیل پرونده بیمار-امتحان osceپایان ترم-
وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:
-5معاینات داخل و خارج دهانی را انجام دهد

نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:
استفاده از اطلس جهت آشنایی با ضایعات دهانی،مطالعه دقیق رفرنس ارائه شده

 -2اعصاب مغزی را معاینه کند.

منابع اصلی درس:

-3غدد بزاقی،گره های لنفاوی و غده تیروئید را معاینه کند
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-4معاینه اولیه مفصل تمپورومندیبوالر را انجام دهد.

اصول تاریخچه گیری و معاینات (دکتر بختیاری)

