طرح دوره

نام درس:
بیماریهای دهان،فک وصورت عملی 2
نحوه ارائه درس:


عملی



آموزش بر بالین بیمار



مباحثه در گروه های کوچک

تعداد واحد:
 1واحد
گروه آموزشی ارائه دهنده:
بیماری های دهان فک وصورت
مسئول درس:
دکتر پور شهیدی
پیش نیاز:
بیماریهای دهان عملی 1
اهداف کلی:
دانشجو در پایان این دوره باید بتواندمالحظات دندانپزشکی برخی بیماریهای سیستمیک شایع را شرح دهند وتظاهرات دهانی هر یک را
تشخیص دهد.
اهداف اختصاصی:
دانشجو باید بتواند :

 معاینه دهان واریاسیونهای نرمال ،مفصل گیجگاهی فکی وعضالت جونده ،تیروئید ،اعصاب دوازده گانه ،غده بزاقی وغددلنفاوی را به
طور کامل انجام دهد ضایعات دهانی را با طبقه بندی محل بروز آنها بشناسد وبتواند بر اساس نمای بالینی وتاریخچه تشخیص افتراقی
دهد .
 مالحظات دندانپزشکی بیماری های قلبی را شرح دهد وتظاهرات دهانی آن را تشخیص دهد

 مالحظات دندانپزشکی بیماری های گوارش را شرح دهد وتظاهرات دهانی آن را تشخیص دهد


حیطه شناختی:
از دانشجو انتظار می رود
 oنحوه ارتباط با بیماران را بر اساس اصول مهارتهای ارتباطی بداند و رعایت کند
 oاصول کنترل عفونت را در انجام خدمات بداند و رعایت کند
 oنحوه معاینات داخل وخارج دهانی (تیروئید ،اعصاب،زبان،غدد لنفاوی ،عضالت جونده و TMJغددبزاقی ونرمال واریاسیون ،مخاط
دهان را بداند.

منابع:
الف ) برای سمینار ها  :صفحات مشخص شده از کتاب Common Oral Diseases 2016, Fifth Edition
جلسه

عنوان

رفرنس

1

آنومالی های دندانی

47-42

2

آنومالی های دندانی

53-48

3

آنومالی های دندانی

61-54

4

ضایعات لثه

107-102

5

ضایعات لثه

112-108

6

ضایعات زبان

131-126

7

ضایعات لب

137-132

8

ضایعات کف دهان و کام

143-138

(توجه  :فرد ارایه دهنده عالوه بر رفرنس های فوق مطالب را از کتب ومقاالت برای ارایه هر چه بهتر آماده میکند ولی ارزشیابی سایرین و
همچنین پایان ترم از مباحث فوق میباشد )
ب ) مباحث سیستمیک (پرسش های بخش)  :گاید الین های ارائه شده از طرف گروه
هفته

موضوع مورد پرسش

1

هپاتیت

2

هپاتیت و کبد

3

هپاتیت و کبد و گوارشی فوقانی

4

هپاتیت و کبد و گوارشی فوقانی و تحتانی

5

هپاتیت و کبد و گوارشی فوقانی و تحتانی و اندوکاردیت

6

هپاتیت و کبد و گوارشی فوقانی و تحتانی و اندوکاردیت و فشار خون

7

هپاتیت و کبد و گوارشی فوقانی و تحتانی و اندوکاردیت و فشار خون و  CHFو آریتمی

8

هپاتیت و کبد و گوارشی فوقانی و تحتانی و اندوکاردیت و فشار خون و  CHFو آریتمی و اختالالت ایسکمیک

تعداد جلسات ،اسامی مدرسین ،موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:
 8جلسه
اساتید :دکتر آقاحسینی – دکتر پور شهیدی – دکتر شیخ بهایی –دکتر نجفی – دکتر تنکابنی – دکتر روحانی –دکتر شیرازیان – دکتر
موسوی -دکتر قلیزاده
روشهای تدریس:
آموزش بر بالین بیمار ،کالس وارونه case based learning
وظایف دانشجو:


مطالعه مطالب مشخص شده برای هر جلسه بر اساس رفرنس تعیین شده



شرکت در مباحث گروهی وحل مسائل مطرح شده توسط استاد



آمادگی انجام معاینات بالینی کامل سروگردن در هر جلسه



شرکت در آزمون های گروه

وظایف استاد:


به روز بودن اطالعات در مبحث گروهی



-ارزیابی دقیق دانشجویان بر بالین بیمار



ارزیابی میزان آمادگی ومطالعه مطالب سیستمیک ،مشخص شده برای دانشجویان

روشهای ارزیابی دانشجو:




Giobal rating
Mini CEX
آزمون شفاهی /کتبی (اسالید)

مقررات:


حضور به موقع در بخش (ساعت )8:45



عدم استفاده از تلفن همراه



آراستگی ظاهری



رعایت اصول کنترل عفونت



مهارتهای ارتباطی وپروفشنالیسم

حد مجاز غیبت:
بر اساس مصوبه شورای آموزشی غیبت مجاز نمی باشد .در صورت تائید مدیر گروه ضمن لزوم جبران حضور دربخش یک نمره از کل
نمره پایان ترم کسر خواهد شد و در صورت عدم تائید،دو نمره از کل نمره پایان ترم کسر خواهد شد .
قوانین نمره دهی:



ارزیابی  global ratingتوسط اساتید راهنما مربوطه  10نمره(شامل سوال ازمباحث سیستمیک تشخیص شده در گاید الین ،
نحوه معاینات سروگردن نحوه ارزیابی وطرح درمان دادن  ،رعایت اصول مهارتهای ارتباطی وکنترل عفونت )
ارزیابی ارائه سمینار توسط دانشجو بر اساس چک لیست مدون  3نمره



آزمون  2( miniCEXمورد در نیمه انتهایی دوره )  2نمره



آزمون خروج از بخش از مطالب مطرح شده در سمینارها 5نمره

