دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان
دانشکده دندانپزشکي

Log Book
دفترچه قوانین بخش و ثبت فعالیتهاي عملي دانشجويان دکتراي عمومي

گروه آموزشي  :جراحي دهان ،فک و صورت

قوانین بخش جراحي دهان ،فک و صورت

 .1ساعت شروع  03:8صبح و ساعت پايان بخش  11311مي باشد.
 .2دانشجو موظف است پس از کسب مهارت در هر مرحله  ،قسمت جداول را شخصا " تکمیل نموده و به تايید استاد
مربوط نیز رسانده شود .و در پايان هر جلسه  ،اين دفترچه را به مسئول مربوطه تحويل نمايد .
 .:تکمیل دفترچه و پرونده بیمار در کمال دقت توسط دانشجو و تايید آن توسط استاد مربوطه در هر روز الزامي مي
باشد .بديهي است عدم تکمیل مناسب  ،موجب تضییع حقوق دانشجو خواهد شد.
 .4حضور در کالسهاي آموزش عملي ارائه شده توسط اساتید و انجام تکالیف محوله در موعد مقرر.
.1

مشارکت در برگزاري کنفرانس ها و کارگاههاي آموزشي.

.6

آراستگي ظاهري متناسب با شأن دانشجو شامل روپوش داراي آرم دانشگاه با اتیکت شناسائي.

 .7رعايت اصول اخالقي در برخورد با اساتید و پرسنل .
 .0رعايت قوانین آموزشي مربوط به حضور و غیاب و حضور به موقع در امتحانا ت در طول و پايان ترم (در صورت
غیبت به ازاء هر بار  8/1نمره از نمره نهايي پايان ترم کسر خواهد شد) .
 .9عدم هر گونه جابجايي در برنامه آموزشي  ،بدون هماهنگي با مدير گروه.
 .18خاموش نمودن تلفن همراه.
 .11در صورت انجام هرگونه فعالیت خاص در رابطه با هداف آموزشي دوره مستندات را به استاد مربوطه تحويل
نمايد.
 .12رعايت اصول استريلیتي در بخش و حین عمل .
 .1:دانشجو مي بايست در تمامي مراحل کار اصول استريلیزاسیون را رعايت نمايد.
 .14دانشجو مي بايست از آغاز تا پايان جراحي همراه بیمار بوده و عالئم حیاتي او را مرتب بررسي نمايد.
 .11دانشجويان مي بايست در مورد بیماريهاي نظیر بیماران ، TMJتومور ،ناهنجاري هاي فکي -صورتي  ،واگیر ،بیماران
با شیوع کم و کنترل عل ئم حیاتي  ،برخورد با اورژانس هاي پزشکي  - CPRو تمام امور  Basicکه الزمه شروع هر
کار جراحي عملي مي باشد مطالعه ي کافي داشته باشند و ضمن بحث آنها را بخوبي فرا گیرند .
 .16دانشجو مي بايست در تمامي مراحل کار اصول استريلیزاسیون را رعايت نمايد.
 .17دانشجو مي بايست از آغاز تا پايان جراحي همراه بیمار بوده و عالئم حیاتي او را مرتب بررسي نمايد.

عنوان درس  3جراحي عملي 1
مدرس 3دکتر سیف اله همت  ،دکتر فرشاد وثوقي شهواري  ،دکتر حسین دباغ
زمان :4 3ساعت در کوريکولوم ( 17جلسه دو ساعته) ولي با توجه به اينکه اين واحد به صورت  4روتیشن ( هر روتیشن
به مدت يک ماه) در يک ترم براي دانشجويان ارائه مي شود ،هر روتیشن مشتمل بر  16جلسه  :ساعته(  40ساعت)
خواهد بود.
ساعت آموزشي 3ساعت  0/1الي  11/1هر روز از شنبه تا سه شنبه
مکان 3بخش جراحي دهان ،فک و صورت
گروه هدف 3دانشجويان دوره عمومي دندانپزشکي پرديس ورودي 92
هدف کلي 3آشنايي دانشجويان با نحوه معاينه بیمار ،تزريق بي حسي موضعي و ابزار جراحي.
اهداف ويژه3
جلسه
1

محتواي آموزشي جلسه
آشنایی دانشجویان با قوانین بخش  ،وسایل حفاظت شخصی ،
اصول استریلیزاسیون معاینه بیماران

2

انجام معاینات داخل و خارج دهانی بر روی یکدیگر و بیماران

:

انجام معاینات داخل و خارج دهانی بر روی یکدیگر و بیماران

4

استراتژي آموزشي
آموزش حضوری توسط استاد مربوطه
آموزش حضوری و کلینیکی توسط استاد
مربوطه
آموزش حضوری و کلینیکی توسط استاد
مربوطه

انجام معاینات داخل و خارج دهانی بر روی یکدیگر و بیماران و آموزش حضوری و کلینیکی توسط استاد
یادگیری تکنیک های تزریق بی حسی موضعی

مربوطه .آموزش با استفاده از ماکت جمجمه
کنفرانس ها با استفاده از پاورپوینت و به

گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج صورت پرسش و پاسخ توسط هر دانشجو
1

دهانی ،کنفرانس در ارتباط با بیماری های سیستمیک و فوریت برگزار خواهد شد.پرونده ها توسط اساتید
های پزشکی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی یکدیگر و بیمار

کنترل خواهد شد .تزریق بیحسی توسط
اساتید کنترل می شود.
کنفرانس ها با استفاده از پاورپوینت و به

گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج صورت پرسش و پاسخ توسط هر دانشجو
6

دهانی ،کنفرانس در ارتباط با بیماری های سیستمیک و فوریت برگزار خواهد شد.پرونده ها توسط اساتید
های پزشکی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی یکدیگر و بیمار

کنترل خواهد شد .تزریق بیحسی توسط
اساتید کنترل می شود.

گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج کنفرانس ها با استفاده از پاورپوینت و به
7

دهانی ،کنفرانس در ارتباط با بیماری های سیستمیک و فوریت صورت پرسش و پاسخ توسط هر دانشجو
های پزشکی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی یکدیگر و بیمار

برگزار خواهد شد.پرونده ها توسط اساتید

کنترل خواهد شد .تزریق بیحسی توسط
اساتید کنترل می شود.
کنفرانس ها با استفاده از پاورپوینت و به
گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج صورت پرسش و پاسخ توسط هر دانشجو
0

دهانی ،کنفرانس در ارتباط با بیماری های سیستمیک و فوریت برگزار خواهد شد.پرونده ها توسط اساتید
های پزشکی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی یکدیگر و بیمار

کنترل خواهد شد .تزریق بیحسی توسط
اساتید کنترل می شود.
کنفرانس ها با استفاده از پاورپوینت و به

گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج صورت پرسش و پاسخ توسط هر دانشجو
9

دهانی ،کنفرانس در ارتباط با بیماری های سیستمیک و فوریت برگزار خواهد شد.پرونده ها توسط اساتید
های پزشکی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی یکدیگر و بیمار

کنترل خواهد شد .تزریق بیحسی توسط
اساتید کنترل می شود.
کنفرانس ها با استفاده از پاورپوینت و به

گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج صورت پرسش و پاسخ توسط هر دانشجو
18

دهانی ،کنفرانس در ارتباط با بیماری های سیستمیک و فوریت برگزار خواهد شد.پرونده ها توسط اساتید
های پزشکی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی یکدیگر و بیمار

کنترل خواهد شد .تزریق بیحسی توسط
اساتید کنترل می شود.
کنفرانس ها با استفاده از پاورپوینت و به

گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج صورت پرسش و پاسخ توسط هر دانشجو
11

دهانی ،کنفرانس در ارتباط با بیماری های سیستمیک و فوریت برگزار خواهد شد.پرونده ها توسط اساتید
های پزشکی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی یکدیگر و بیمار

کنترل خواهد شد .تزریق بیحسی توسط
اساتید کنترل می شود.
کنفرانس ها با استفاده از پاورپوینت و به

گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج صورت پرسش و پاسخ توسط هر دانشجو
12

دهانی ،کنفرانس در ارتباط با بیماری های سیستمیک و فوریت برگزار خواهد شد.پرونده ها توسط اساتید
های پزشکی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی یکدیگر و بیمار

کنترل خواهد شد .تزریق بیحسی توسط
اساتید کنترل می شود.

گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج
1:

دهانی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی بیمار ،یادگیری ابزار
جراحی و انواع تکنیک های بخیه زدن بر روی مدل
گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج

14

دهانی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی بیمار ،یادگیری ابزار
جراحی و انواع تکنیک های بخیه زدن بر روی مدل
گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج

11

دهانی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی بیمار ،تمرین استفاده
از ابزار جراحی و تکنیک های بخیه زدن برروی مدل

به صورت حضوری و کلینیکی توسط اساتید
بر روی مدل آموزش داده می شود.
به صورت حضوری و کلینیکی توسط اساتید
بر روی مدل آموزش داده می شود.
به صورت حضوری توسط اساتید کنترل می
شود.

گرفتن تاریخچه پزشکی از بیماران ،انجام معاینات داخل و خارج
16

دهانی ،تزریق بی حسی موضعی بر روی بیمار ،تمرین استفاده
از ابزار جراحی و تکنیک های بخیه زدن بر روی مدل

به صورت حضوری توسط اساتید کنترل می
شود.

استراتژي آموزشي 3استفاده از پاورپوینت و کنفرانس توسط دانشجویان  ،آموزش حضوری و کلینیکی بر بالین بیمار،
آموزش با استفاده از ماکت جمجه ،انجام دمونستریشن و پرسش و پاسخ دانشجویان.
نحوه ارزشیابي  3امتحان پایان ترم به صورت ارائه کیس و سواالت در قالب پاورپوینت  ،تشخیص ابزار جراحی به صورت
حضوری،حضورو غیاب و رعایت مقررات بخش و ارائه کنفرانس ها می باشد.
وظايف دانشجو3
-

حضور به موقع در بخش

-

رعایت کنترل عفونت و استفاده مناسب از وسایل حفاظت شخصی

-

رعایت قوانین بخش

-

انجام صحیح معاینات داخل و خارج دهانی بیماران

-

تکمیل صحیح پرونده پزشکی بیماران

-

ارائه مطلوب کنفرانس در زمان تعیین شده

-

تزریق صحیح و با مهارت بی حسی موضعی

-

تشخیص صحیح ابزار جراحی

-

توضیح موارد ضروری پس از کار به بیمار

-

برخورد مناسب با بیمار در صورت بروز فوریت های پزشکی



حد اقل هاي آموزش ( Requirement) :
شناخت وسايل جراحي

شرکت کارگاه آموزشي

آشنايي با اصول استرلیزاسیون

شرکت در کارگاه آموزشي
شرکت در کارگاه آموزشي

آشنايي با تکنیک هاي بخیه زدن
کنفرانس



(  1مورد)

شرح حال بیمار و تشکیل پرونده

( 1مورد)

تزريق بي حسي روي يکديگر در فک باال

( :مورد)

تزريق بي حسي روي يکديگر در فک پايین

( 1مورد)

تزريق بي حس انفیلتره و بالک روي بیمار

( 1مورد)

معاينه بیمار

( 1مورد)

فهرست مراجع مطالعاتي دانشجو :
- Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014
- Local anesthesial ( malamed ) 2013
- Class note



نحوه محاسبه نمره :

 .1ارزيابي بالیني شامل (رعايت اصول اخالقي -حرفه اي  ،تشخیص  ،طرح درمان و کار عملي و  )...در طول دوره و
تکمیل پرونده بیمار به همراه تکمیل دفترچه  Log Bookبا تائید اساتید
 .2امتحان عملي در پايان دوره

 18نمره

 .:ارائه سمینار

 2نمره

 .4حضور وغیاب

 2نمره

 6نمره

عنوان درس  3جراحي عملي 2
 محل آموزش 3بخش جراحي
 گروه هدف 3دانشجويان دروه دندانپزشکي عمومي
 مدرس 3دکتر همت ،دکتر دباغ ،دکتر وثوقي

 اهداف آموزشي دوره :
-

آشنايي با تزريق بیحسي موضعي در فک بال و پائین به طريق انفیلتراسیون و بال ک آنستزي

-

آشنايي با داروهاي اورژانس در دندانپزشکي

-

توانايي در خارج کردن بخیه

-

توانايي در خارج کردن دندانهاي قدامي فک بال و پايین تک ريشه اي

-

کسب مهارتهاي اخال ق حرفه اي



حد اقل هاي آموزش ( Requirement) :
انجام مشاوره پزشکي در موارد مورد نیاز

 :مورد

خارج کردن دندان قدامي

 1مورد

خارج کردن دندانهاي قدامي در بیماران خاص

 1مورد

يک مورد  aidجراحي دانشجويان سال بال تر

 2مورد

انجام بخیه يا خارج کردن آن در موارد لزوم

 1مورد



فهرست مراجع مطالعاتي دانشجو :



نحوه محاسبه نمره :

- Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014
- Local anesthesial ( malamed ) 2013
- Class note
- Medical emergencies in dental practice ( Malamed) 2013

 .1ارزيابي بالیني شامل (رعايت اصول اخالقي -حرفه اي  ،تشخیص  ،طرح درمان و کار عملي و  )...در طول دوره و
تکمیل پرونده بیمار به همراه تکمیل دفترچه  Log Bookبا تائید اساتید
 .6امتحان عملي در پايان دوره
 .7حضور وغیاب

 18نمره
 2نمره

 0نمره

عنوان درس  3جراحي عملي :
 محل آموزش 3بخش جراحي
 گروه هدف 3دانشجويان دروه دندانپزشکي عمومي ورودي 91
 مدرس 3دکتر همت ،دکتر دباغ ،دکتر وثوقي

 اهداف آموزشي دوره :
-

آشنايي با تزريق بیحسي موضعي در فک بال و پائین به طريق انفیلتراسیون و بال ک آنستزي

-

آشنايي با داروهاي اورژانس در دندانپزشکي

-

توانايي در خارج کردن بخیه

-

توانايي در خارج کردن دندانهاي قدامي فک بال و پايین تک ريشه اي

-

کسب مهارتهاي اخال ق حرفه اي



حد اقل هاي آموزش ( Requirement) :
انجام مشاوره پزشکي در موارد مورد نیاز

 :مورد

خارج کردن دندان قدامي

 1مورد

خارج کردن دندانهاي قدامي در بیماران خاص

 1مورد

يک مورد  aidجراحي دانشجويان سال بال تر

 2مورد

انجام بخیه يا خارج کردن آن در موارد لزوم

 1مورد

*دانشجويان مي بايست در مورد بیماريهاي نظیر بیماران ، TMJتومور ،ناهنجاري هاي فکي -صورتي  ،واگیر،
بیماران با شیوع کم و کنترل عل ئم حیاتي  ،برخورد با اورژانس هاي پزشکي  - CPRو تمام امور  Basicکه الزمه
شروع هر کار جراحي عملي مي باشد مطالعه ي کافي داشته باشند و ضمن بحث آنها را بخوبي فرا گیرند .
*دانشجو مي بايست در تمامي مراحل کار اصول استريلیزاسیون را رعايت نمايد
*دانشجو مي بايست از آغاز تا پايان جراحي همراه بیمار بوده و عالئم حیاتي او را مرتب بررسي نمايد



فهرست مراجع مطالعاتي دانشجو :



نحوه محاسبه نمره :

- Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014
- Local anesthesial ( malamed ) 2013
- Class note
- Medical emergencies in dental practice ( Malamed) 2013

 .0ارزيابي بالیني شامل (رعايت اصول اخالقي -حرفه اي  ،تشخیص  ،طرح درمان و کار عملي و  )...در طول دوره و
تکمیل پرونده بیمار به همراه تکمیل دفترچه  Log Bookبا تائید اساتید
 .9امتحان عملي در پايان دوره
 .18حضور وغیاب

 18نمره
 2نمره

 0نمره

عنوان درس  3جراحي عملي 4
 محل آموزش 3بخش جراحي
 گروه هدف 3دانشجويان دروه دندانپزشکي عمومي
 مدرس 3دکتر همت ،دکتر دباغ ،دکتر وثوقي

 اهداف آموزشي دوره :
-

توانايي انجام کشیدن صحیح دندانهاي قدامي  -خلفي و عقل .

-

توانايي انجام صحیح خارج کردن دندانهاي عقل نیمه نهفته.

-

توانايي انجام صحیح خارج کردن ريشه هاي باقیمانده با جراحي.
آشنايي با اصول جراحي هاي بزرگ و کمک در برخي از آنها.

-

آشنايي با عوارض ناشي از خارج کردن دندانهاي روئیده و نهفته و انجام درمان مناسب.

-

کسب مهارتهاي اخل ق حرفه اي و رعايت اصول اخال قي در آموزش و مراحل درمان بیمار .



حد اقل هاي آموزش ( Requirement) :
خارج کردن دندانهاي خلفي

 6مورد

خارج کردن دندانهاي عقل فک بال و پايین بدون جراحي

 4مورد

خارج کردن ريشه هاي باقیمانده غیر از دندانهاي عقل به روش جراحي

 2مورد

*دانشجويان مي بايست در مورد بیماريهاي نظیر بیماران ، TMJتومور ،ناهنجاري هاي فکي -صورتي  ،واگیر،
بیماران با شیوع کم و کنترل عل ئم حیاتي  ،برخورد با اورژانس هاي پزشکي  - CPRو تمام امور  Basicکه الزمه
شروع هر کار جراحي عملي مي باشد مطالعه ي کافي داشته باشند و ضمن بحث آنها را بخوبي فرا گیرند .
*دانشجو مي بايست در تمامي مراحل کار اصول استريلیزاسیون را رعايت نمايد
*دانشجو مي بايست از آغاز تا پايان جراحي همراه بیمار بوده و عالئم حیاتي او را مرتب بررسي نمايد



فهرست مراجع مطالعاتي دانشجو :



نحوه محاسبه نمره :

- Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014
- Local anesthesial ( malamed ) 2013
- Class note
- Medical emergencies in dental practice ( Malamed) 2013

 .11ارزيابي بالیني شامل (رعايت اصول اخالقي -حرفه اي  ،تشخیص  ،طرح درمان و کار عملي و  )...در طول دوره و
تکمیل پرونده بیمار به همراه تکمیل دفترچه  Log Bookبا تائید اساتید.
 .12امتحان عملي در پايان دوره
 .1:حضور وغیاب

 18نمره
 2نمره

 0نمره

عنوان درس  3جراحي عملي 1
 محل آموزش 3بخش جراحي
 گروه هدف 3دانشجويان دروه دندانپزشکي عمومي
 مدرس 3دکتر همت ،دکتر دباغ ،دکتر وثوقي

 اهداف آموزشي دوره :
-

خارج نمودن دندانهاي مشکل فک باال و پائین با جراحي در سطح دندانپزشک عمومي

-

توانايي در خارج نمودن دندانها نهفته در سطح دندانپزشک عمومي

-

توانايي در فرنکتومي  ،برداشتن تومورهاي کوچک خوش خیم

-

انجام آلوئولوپالستي ( نوع ساده )

-

توانايي تشخیص کیست ها و تومورهاي بدخیم و خوش خیم .

-

توانايي در انجام جراحي کیست هاي کوچک.

-

توانايي تشخیص ودرمان عفونتهاي دنداني.

-

توانايي در باز کردن آبسه داخل دهاني.

-

توا نايي بیوپسي از ضايعات پاتولوژيک داخل دهاني.

-

توانايي انجام آسپیراسیون و يا  ( FNAغیر از ضايعات پیچیده ).

-

تشخیص بیماري هاي مفصل گیجگاهي – فکي.

-

آشنايي با راههاي مختلف درمان بیماريهاي گیجگاهي – فکي.

-

انجام ساير اعمال جراحي دهان با تشخیص استاد.

-

آشنايي کامل با موارد زير -1 3بررسي عالئم حیاتي -2 PR- RR-BA-T.صداهاي نرمال قلب در محل هاي مختلف
-:تشخیص نرمال و پاتولوژيک آزمايش هاي معمول البراتواري ) ، CBCآزمايشات انتقادي CR ,UIA, LFT ،
,BUNتست هاي رايج عملکرد کلیوي ) -4 .آشنايي با - 1 CPRآشنائي با تفسیر ر اديوگرافیها و (CT SCAN
سي تي اسکن )  -6 .تزريقات عضالني و وريدي  -7 .کنترل و درمان موارد اورژانس نظیر  ، Faintشوک ،
رآکسیونها ي آلرژي و کالپس  -0 .آشنايي با اصول ارزيابي و عمومي و پاراکلینیکي و اداره موارد اورژانس
پزشکي - 9 .آشنايي با جراحي هاي  ، PreProstheticموارد کاربرد آنها و مشاهده انجام آنها  -18 .آشنايي
با جراحي هاي  Majorفک و صورت  -11 .آشنايي با موارد مورد لزوم بیهوشي  ،محاسن و معايب مربوط به
آن .
کسب مهارتهاي اخالق حرفه اي ( در مراحل درمان و آموزش بیمار).

-



حد اقل هاي آموزش ( Requirement) :
جراحي دندان نهفته

 2مورد

جراحي ريشه باقیمانده

 2مورد

باز کردن آبسه داخل دهاني

 1مورد

انجام بیوپسي

 1مورد

کشیدن دندان عقل

 2مورد

خارج کردن دندان در بیماران خاص

 2مورد

خارج کردن دندان هاي دشوار قدامي و خلفي

 1مورد

*دانشجويان مي بايست در مورد بیماريهاي نظیر بیماران ، TMJتومور ،ناهنجاري هاي فکي -صورتي  ،واگیر،
بیماران با شیوع کم و کنترل عل ئم حیاتي  ،برخورد با اورژانس هاي پزشکي  - CPRو تمام امور  Basicکه الزمه
شروع هر کار جراحي عملي مي باشد مطالعه ي کافي داشته باشند و ضمن بحث آنها را بخوبي فرا گیرند .
*دانشجو مي بايست در تمامي مراحل کار اصول استريلیزاسیون را رعايت نمايد
*دانشجو مي بايست از آغاز تا پايان جراحي همراه بیمار بوده و عالئم حیاتي او را مرتب بررسي نمايد



فهرست مراجع مطالعاتي دانشجو :



نحوه محاسبه نمره :

- Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014
- Local anesthesial ( malamed ) 2013
- Class note
- Medical emergencies in dental practice ( Malamed) 2013

 .14ارزيابي بالیني شامل (رعايت اصول اخالقي -حرفه اي  ،تشخیص  ،طرح درمان و کار عملي و  )...در طول دوره و
تکمیل پرونده بیمار به همراه تکمیل دفترچه  Log Bookبا تائید اساتید.
 .11امتحان عملي در پايان دوره
 .16حضور وغیاب

 18نمره
 2نمره

 0نمره

فرم مخصوص دانشجويان بخش جراحي فک و صورت
نام دانشجو3

نام

ورودي سال3

واحد3

نام بیمار و
شماره
پرونده

گزارش کارهاي انجام شده

کیفیت کار

تاريخ و امضاي

انجام شده

استاد

