رئوس اصلی جلسات درس:
1

رعایت اخالق و رفتار حرفه ای

2

اجرای اصول کنترل عفونت برای بیماران

3

تکمیل حداقل  02پرونده غربالگری

4

توانایی افتراق ضایعات بدخیم و خوش خیم

5

درخواست آزمایش خون در صورت نیاز

6

تفسیر نتایج آزمایشهای درخواست شده

7

نحوه نسخه نویسی در صورت نیاز

8

تشخیص خشکی دهان

9

بررسی وضعیتهای مشابه با شکایت خشکی دهان

11

راهکارها و درمانهای موجود برای علل ایسجاد خشکی دهان

11

احساس مسئو لیت در مقابل افراد مبتال به بیماری های سیستمیک

12

احساس مسئو لیت در مقابل افراد سالمند

13

توانایی تشخیص ضایعات سفید و قرمز دهان و ارائه درمان

14

توانایی تشخیص ضایعات شایع زخمی داخل دهان و درمان آنها

15

تشخیص ضایعات پیگمانته داخل دهان

16

تشخیص ضایعات اگزوفیتیک دهان

17

توانایی تشخیص افتراقی ضایعات دهانی و موارد مورد نیاز به بیوپسی
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هدف کلی درس:

اهمیت این درس در یک پاراگراف:

تسلط بر معاینات خارج و داخل دهانی ،غدد بزاقی و ساختارهای ناحیه گردن و کسب

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

توانایی تشخیص ضایعات شایع دهان و نیز بیماران مبتال به خشکی دهان و آشنایی با

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

درمانهای موجود

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

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

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

روش ارزشیابی این درس:
امتحان ورود به بخش،حضور در بخش و تکمیل پرونده بیمار-امتحان osceپایان ترم-

نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:

استفاده از اطلس جهت آشنایی با ضایعات دهانی،مطالعه دقیق رفرنس ارائه شده

-1معاینه جامع و تکمیل صحیح پرونده

منابع اصلی درس:

-0تکمیل پرونده و تهیه گرافی های بیمار مبتال به ضایعات سفید و قرمز

Burket 2015, falace2013, Bricker last edition

 -3تکمیل پرونده و تهیه گرافی های بیمار مبتال به ضایعات زخمی

اصول تاریخچه گیری و معاینات (دکتر بختیاری)

-4تکمیل پرونده و تهیه گرافی های بیمار مبتال به ضایعاتپیگمانته
.

