دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشکده دندانپزشکی

Log Book
دفترچه قوانین بخش و ثبت فعالیتهای عملی دانشجویان دکترای عمومی

گروه آموزشی :دندانپزشکی کودکان

قوانین فانتوم کودکان
 ساعت شروع و پایان جلسات آموزشی فانتوم:
شروع 1 :بعدازظهر

پایان :طبق نظر استاد

 پوشیدن روپوش سفید ،مقنعه سفید (برای خانم های دانشجو) ،همراه داشتن اتیکت و نصب آن بر روی
روپوش الزامی است.
 استفاده از تلفن همراه و همراه داشتن کیف در بخش اکیدا ممنوع می باشد.
 شروع کار و کلیه مراحل درمان در تمامی جلسات باید تحت نظارت استاد حاضر در بخش انجام شود (قبل
از شروع کار پرونده بیمار و در صورت نیاز رادیوگرافی ها به استاد نشان داده شود).
 در هر جلسه کلیه مراحل درمان انجام شده ،باید در پرونده درج گردیده و از استاد حاضر در بخش امضا
بگیرد.
 نوشتن برگه ریکوارمنت و گرفتن امضا در روز اتمام درمان از استاد حاضر در بخش ضروری است.
 پس از اتمام کار دستورات درمانی الزم به بیمار داده شود و به بیمار در مورد جلسات بعدی درمان توضیحات
الزم داده شود.
 دانشجویان در پایان کار باید تمام وسایل و کاورهای خود را جمع کنند و به موقع کلیه وسایل کار را پس
از شستشو به مسئول  CSRتحویل دهند.
 دانشجویانی که در برخی روزهای خاص بیمار و یا کار فانتوم نداشته باشند باید به سایر دانشجویان کمک
نموده و فقط در صورت کسب تایید از استاد حاضر در بخش ،اجازه ترک بخش را دارند.
 تحویل ست در روزهای غیرآموزشی و به دانشجویان غیر از دانشجویان هر روتیشن فقط با اجازه کتبی و
یا شفاهی استاد حاضر در بخش صورت خواهد گرفت.
 در صورت گزارش بی انضباطی و عدم رعایت اصول بخش و کنترل عفونت ،از نمره پایان ترم کسر خواهد
شد.
 فرم مخصوص کارهای انجام شده و در انتهای ترم به استاد تحویل داده شود.
 وسایلی که دانشجویان در ابتدای هر روتیشن باید تهیه کنند:

فرز مناسب درمانهای اطفال (فیشور کوتاه  ، 8.0نیدل کوتاه ،روند آنگل در سایزهای مختلف ،روند توربین )،اسلپ ،اسپاتول هم
زن ،گوده ،عینک
 دانشجویان باید قبل از جلسات فانتوم ،به تعداد ریکوارمنت دندان شیری کشیده شده تهیه کنند .
 وسایل و موادی که اتاق استریل در اختیار دانشجویان قرار می دهد:
آنگل ،توربین،دستگاه الیت  ،پنس ،سوند ،آینه ،قلم پانسمان ،تمام شماره های  Kفایل ،کن کاغذی ،گیتس  1و  ،2لنتلو ،پانچ،
فورسپس ،فریم ،کالمپ ،رابردم ،سرنگ تزریق  ،سرنگ انسولین جهت شستشو با هیپوکلریت سدیم ،سرنگ  2یا  3میلی لیتر
جهت شستشو با سالین  ،گیره تافل مایر  ،نوارماتریکس و وج  ،ست و ماده آمالگام  ، SSC ،کریمپر  ،ست و مواد کامپوزیت و
سیالنت  ZOE ،و زونالین  ،دایکال  GI ،نوری و سمان GI
 موارد کنترل عفونت که دانشجویان باید رعایت کنند:
 استفاده از ماسک و عینک و دستکش التکس هنگام کار به دسته صندلی و هر قسمتی غیر از ست استریل و بیمار با دستکش دست زده نشود. کاور یونیت توسط دانشجو گذاشته شده و در انتهای کار جمع شوند. -بستن صحیح کالمپ و رابردم در مورد دندانهای نیازمند فیشورسیالنت

واحد کودکان عملی2 ( 1واحد )
مدرس  :دکتر یاربخت  ،دکتر رجایی  ،دکتر برنا  ،دکتر رزمجویی
زمان 80 :ساعت در کوریکولوم (  11جلسه  4ساعته)
ساعت آموزشی  1 :بعدازظهر

مکان  :بخش کودکان

گروه هدف :دانشجویان دروه دندانپزشکی عمومی ورودی 11
هدف کلی :آشنایی دانشجویان با درمانهای دندانپزشکی در کودکان
اهداف ویژه:
شماره جلسه

محتوای آموزشی جلسه
آشنایی دانشجویان با نحوه تشکیل پرونده کودکان

جلسه 1

توضیح نکات کلینیکی پروفیالکسی و فلورایدتراپی و بیحسی در کودکان

جلسه 2

توضیح نکات کلینیکی فیشورسیالنت و ترمیم رزینی پیشگیرانه
تمرین موارد ذکر شده

جلسه5/4/3

تمرین
توضیح نکات کلینیکی درمان پالپ دندانهای شیری ( موارد تجویز و عدم تجویزپالپوتومی و

جلسه6

پالپکتومی  ،مراحل مختلف درمان ،مواد پوشاننده پالپ )
انجام مراحل مختلف درمان بر روی دندان شیری نمونه

جلسه9/8/7

تمرین
توضیح نکات کلینیکی روکش دندانهای شیری( مراحل آمادهسازی دندان  ،انتخاب روکش ،

جلسه11

آمادهسازی روکش و سمان کردن آن )
انجام مراحل مختلف درمان بر روی دندان شیری نمونه

جلسه11

تمرین
توضیح نکات کلینیکی در مورد انواع فضانگهدارها (موارد تجویزهر یک از انواع فضانگهدارها،

جلسه12

انتخاب بند و مراحل بندگذاری  ،نحوه قالبگیری و سمان)
انجام مراحل مختلف درمان بر روی کست در صورت تهیه بند توسط بخش

تمرین

جلسه15/14/13

استراتژی آموزشی  :انجام دمونستریشن و پرسش و پاسخ دانشجویان  ،نظارت بر عملکرد دانشجویان برروی بیمار
نحوه ارزشیابی :
-

امتحان پایان ترم به صورت سواالت اسالیدی(  8نمره)

-

مجموع نمرات دانشجو در هر جلسه کار بر روی بیمار و کارفانتوم (  12نمره )

-

انضباط ( 2نمره پایان ترم)

امتحان پایان ترم :تمام مواردی که در درمان بیماران به دانشجویان آموزش داده شده و باید بدانند؛ شامل تشکیل پرونده ،
فلورایدتراپی  ،فیشورسیالنت  ،ترمیمهای ساده(ترمیمهای آمالگام  ،کامپوزیت )  ،انواع درمانهای پالپ ( پالپوتومی ،
پالپکتومی)SSC ،
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در بخش مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی انجام حداقل تعداد ریکوارمنت هایی که دانشجویان در پایان ترم باید تحویل دهند:معاینه و تشکیل پرونده

 4بیمار

پروفیالکسی و فلوراید تراپی

 2بیمار

 F.Sو PRR

 4عدد

ترمیم سطحی ( کالس  / 1کالس ) 2

 2عدد

پالپوتومی دندان خلفی کشیده شده

 1عدد

پالپکتومی دندان قدامی کشیده شده

1عدد

پالپکتومی دندان خلفی کشیده شده

 2عدد

 (SSCدندان کشیده شده یا کست )

1عدد

 (S.Mکست )

 1عدد

فرم مخصوص دانشجویان فانتوم کودکان
ورودی سال..............

نام دانشجو:

تاریخ

کار انجام شده

نام واحد:

تائید استاد

قوانین بخش کودکان
 دانشجویان موظفند راس ساعت  8:31در بخش حضور یابند.
 پوشیدن روپوش سفید ،مقنعه سفید (برای خانم های دانشجو) ،همراه داشتن اتیکت و نصب آن بر روی
روپوش الزامی است.
 استفاده از تلفن همراه و همراه داشتن کیف در بخش اکیدا ممنوع می باشد.
 شروع کار و کلیه مراحل درمان در تمامی جلسات باید تحت نظارت استاد حاضر در بخش انجام شود (قبل
از شروع کار پرونده بیمار و در صورت نیاز رادیوگرافی ها به استاد نشان داده شود).
 در هر جلسه کلیه مراحل درمان انجام شده ،باید در پرونده درج گردیده و از استاد حاضر در بخش امضا
بگیرد.
 نوشتن برگه ریکوارمنت و گرفتن امضا در روز اتمام درمان از استاد حاضر در بخش ضروری است.
 پس از اتمام کار دستورات درمانی الزم به بیمار داده شود و به بیمار در مورد جلسات بعدی درمان توضیحات
الزم داده شود.
 نگهداری و تحویل به موقع کلیه وسایل کار پس از شستشو به مسئول  CSRدر پایان کار الزامی است.
 دانشجویانی که در برخی روزهای خاص بیمار نداشته باشند باید به درمان بیماران توسط سایر دانشجویان
کمک نموده و فقط در صورت کسب تایید از استاد حاضر در بخش ،اجازه ترک بخش را دارند.
 خروج از بخش بدون اجازه استاد حاضر در بخش به منزله غیبت محسوب خواهد شد.
 فرم مخصوص کارهای انجام شده در بخش در انتهای ترم به اساتید بخش تحویل داده شود.
 تحویل ست در روزهای غیرآموزشی و به دانشجویان غیر از دانشجویان هر روتیشن فقط با اجازه کتبی و
یا شفاهی استاد حاضر در بخش صورت خواهد گرفت.
 وسایلی که دانشجویان در ابتدای هر روتیشن باید تهیه کنند:
فرز مناسب درمانهای اطفال (فیشور کوتاه  ،8.0نیدل کوتاه ،روند آنگل در سایزهای مختلف ،روند توربین )،اسلپ ،اسپاتول همزن
 ،گوده ،عینک
 وسایل و موادی که اتاق استریل در اختیار دانشجویان قرار می دهد:

آنگل ،توربین،دستگاه الیت  ،پنس ،سوند ،آینه ،قلم پانسمان ،تمام شماره های  Kفایل ،کن کاغذی ،گیتس  1و  ،2لنتلو ،پانچ،
فورسپس ،فریم ،کالمپ ،رابردم ،سرنگ تزریق  ،سرنگ انسولین جهت شستشو با هیپوکلریت سدیم ،سرنگ  2یا  3میلی لیتر
جهت شستشو با سالین  ،گیره تافل مایر  ،نوارماتریکس و وج  ،ست و ماده آمالگام  ، SSC ،کریمپر  ،ست و مواد کامپوزیت و
سیالنت  ZOE ،و زونالین  ،دایکال  GI ،نوری و سمان  ، GIفورسپس های اطفال  ،الواتور
 موارد کنترل عفونت که دانشجویان باید راعایت کنند:
 استفاده از ماسک و عینک و دستکش التکس هنگام کار به دسته صندلی و هر قسمتی غیر از ست استریل و بیمار با دستکش دست زده نشود. کاور یونیت توسط دانشجو گذاشته شده و در انتهای کار جمع شوند. بستن صحیح کالمپ و رابردم در مورد دندانهای نیازمند درمان پالپ و فیشورسیالنت نمرات پایان ترم:
شامل کیفیت درمان ( 12نمره پایان ترم) ،انضباط در بخش ( 2نمره پایان ترم) ،امتحان پایان بخش ( 8نمره پایان ترم)
امتحان پایان ترم :تمام مواردی که در درمان بیماران به دانشجویان آموزش داده شده و باید بدانند؛ شامل تشکیل پرونده ،
فلورایدتراپی  ،فیشورسیالنت  ،انواع ترمیمها(ترمیمهای آمالگام  ،کامپوزیت و  ) SSCو انواع درمانهای پالپ ( پالپوتومی ،
پالپکتومی )

واحد کودکان عملی  2در کوریکولوم قدیمی (  2واحد)
 محل آموزش :بخش کودکان
 گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 18
 مدرس :دکتر یاربخت  ،دکتر رجایی  ،دکتر برنا  ،دکتر رزمجویی
 حداقل تعداد ریکوارمنت هایی که دانشجویان در پایان ترم باید تحویل دهند:

معاینه و تشکیل پرونده

 8بیمار

پروفیالکسی و فلوراید تراپی

 2بیمار

 F.Sو PRR

 4عدد

ترمیم ( کالس  / 1کالس  / 2قدامی )

 5عدد

پالپوتومی و پالپکتومی

 8عدد

SSC

 2عدد

کشیدن

 5عدد

 مراحل انجام کار در بخش:
-

انجام دمونستریشن درمان پالپ توسط استاد حاضر در بخش در جلسه اول هر روتیشن

-

جلسات بعدی :تشکیل پرونده بخش و تایید آن توسط استاد

-

تهیه رادیوگرافی در صورت نیاز و تایید آن توسط استاد

-

شروع درمان و انجام مراحل درمان تحت نظارت استاد

-

تایید درمان بیمار در انتهای کار توسط استاد

 اهداف آموزشی:
دانشجو باید در پایان واحد عملی مربوطه عالوه بر مهارت های فراگرفته در واحد های عملی قبلی (کودکان  ،)1باید
بتواند:
-

موارد تجویز و عدم تجویزپالپوتومی و پالپکتومی  ،مراحل مختلف درمان و مواد پوشاننده پالپ را شرح دهد.

-

درمان پالپوتومی و/یا پالپکتومی را بر روی دندان شیری بیمار انجام دهد.

-

مراحل آمادهسازی دندان  ،انتخاب روکش  ،آمادهسازی روکش و سمان کردن آن را شرح دهد.

-

مراحل گذاشتن  SSCرابه طور اصولی بر روی دندان شیری بیمار انجام دهد.

-

از تکنیکهای کنترل رفتار در جهت کنترل بیماران باهمکاری ضعیف استفاده کند.

-

مالحظات درمانی بیماران قلبی ،بیماران تنفسی ،بیماران با پرکاری/کمکاری تیروئید ،بیماران نابینا و ناشنوا و ...را
شرح دهد.

فرم مخصوص دانشجویان بخش کودکان
نام دانشجو:
تاریخ

ورودی سال..........
نام بیمار

کار انجام شده

نام واحد:
تائید استاد

