
 فوریت های پزشکی در دندانپزشکیطرح درس 

 هوشیاری سطح تغییرات و شناسی نشانه اصول موضوع درس:

 جراحی فک و صورت گروه آموزشی:

 طاهره پادگانهدکتر  مدرس:

 هدف كلی:

 :اصول نشانه شناسی و تغییرات سطح هوشیاری

 اند از سرگیجه تا فقدان کامل هوشیاری متغیر باشد. تغییر سطح هوشیاری بیمار می تواند از مشکالت مختلف ناشی شود و می تو 

 .بررسی حالت های شایعی که هنگام جراحی دهان رخ می دهد و منجر به تغییر حاد سطح هوشیاری می شود 

 

 اهداف ویژه:

 شنایی با عالئم:آ

اختالل عملکرد  - دیابت ملیتوس –مسمومیت با بی حس کننده های موضعی  –تشنج  –کاهش فشار خون وضعیتی  –سنکوپ وازوواگال 

 آسیب عروق مغزی – نارسایی آدرنال - تیروئید

 

 تعداد جلسات:

 جلسه  1

 

 روش آموزشی:
 سخنرانی  -اسالید 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

 نحوه ارزشيابی:
 سواالت چهارگزینه ای

 

 نمره برای این مبحث:

 طبق تصمیم مسئول محترم درس

 

 ه نمره كل:نحوه محاسب

 طبق تصمیم مسئول محترم درس

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Contemporary oral & maxillo facial surgery (2014) Ch:2 
 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 اورژانس ها ماالمد 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: tpadeganeh@yahoo.com 
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