دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشکده دندانپزشکی

Log Book
دفترچه قوانین بخش و ثبت فعالیتهای عملی دانشجویان دکترای عمومی
گروه آموزشی :ارتودنسی

قوانین بخش ارتودنسی
 ساعت شروع و پایان جلسات آموزشی ارتودنسی:
شروع 1 :بعد از ظهر

پایان :طبق نظر استاد مربوطه

 پوشیدن روپوش سفید ،مقنعه سفید (برای خانم های دانشجو) ،همراه داشتن اتیکت و نصب آن بر روی
روپوش الزامی است.
 استفاده از تلفن همراه اکیدا ممنوع می باشد.
 در هر جلسه کلیه مراحل درمان انجام شده و کنفرانسهای ارایه شده باید در پرونده درج گردیده و از استاد
حاضر در بخش امضا بگیرد.
 نوشتن برگه ریکوارمنت و گرفتن امضا در همان روز از استاد حاضر در بخش ضروری است.
 پس از اتمام کار دستورات درما نی 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.
 دانشجویان در پایان کار باید تمام وسایل و کاورهای خود را جمع کنند.
 دانشجویانی که در برخی روزهای خاص بیمار نداشته باشند باید در کنفرانسها شرکت نمایند 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.
 حداقل تعداد ریکوارمنت هایی که دانشجویان در پایان ترم باید تحویل دهند:
هر دانشجو در طی دوره ارتودنسی دو عملی موظف است حداقل برای یک بیمار ارتودنسی تشکیل پرونده دهد و به بیمار
دستگاه تحویل دهد .هر دانشجو در طی دوره ارتودنسی سه عملی موظف است حداقل برای یک بیمار ارتودنسی تشکیل پرونده
دهد و به بیمار دس تگاه تحویل دهد .در طی ارتودنسی چهار عملی دانشجو موظف است عالوه بر بیماران خود حداقل یک بیمار
از بیماران دانشجویان فارغ التحصیل را فالو کند.
(تعداد ریکوارمنت ها بر اساس نظرگروه ارتودنسی قابل تغییر است).
تذکر:در صورت ارایه پرونده ناقص بیمار جدید و فالو نمره کسر خواهد شد.
 وسایلی که اتاق استریل در اختیار دانشجویان قرار می دهد:
سوند-پنس-اینه-پالیر-931کاغذ تریسی-پرونده
 موارد کنترل عفونت که دانشجویان باید راعایت کنند:
ضد عفونی کردن صحیح قالب-استفاده از دستکش وعینک زمان معاینه و قالب گیری -پرهیز از تماس
دستکش الوده با سطوحی که کاور ندارند

 در صورت گزارش بی انضباطی و عدم رعایت اصول و کنترل عفونت ،از نمره پایان ترم کسر خواهد شد.
 نحوه تحویل پرونده ها در انتهای ترم:
پرونده کامل ارتودنسی و مدارک کامل شامل:
-

پانورامیک ،لترال سفالومتری و فتوگرافی برای بیماران با مشکل اسکلتی (کلیه بیماران فالو و جدید)

-

پانورامیک و فتوگرافی برای بیماران کالس یک (کلیه بیماران فالو و جدید)

 نمرات پایان ترم:
امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی از فصول تعیین شده در برای هر واحد (11نمره پایان ترم) ،پرونده
( 1نمره پایان ترم) ،ارائه کنفرانس (1نمره پایان ترم)-نظم و انضباط و حضور و غیاب(1نمره پایان ترم)-کیفیت درمان
بیماران جدید و فالو( 3نمره پایان ترم)
رفرنس ها:
-

ارتو  1عملی :فصلل  6و 7و  11و  11کتاب پروفیت 1113
ارتو :4فصل 13و 11کتاب پروفیت 1113

ارتو  2عملی ( 9واحد)
 محل آموزش :بخش ارتودنسی
 گروه هدف :دانشجویان دروه دندانپزشکی عمومی ورودی 21
 مدرس :دکتر ناصری ،دکتر افضلی
 حداقل تعداد ریکوارمنت هایی که دانشجویان در پایان ترم باید تحویل دهند:
بر اساس تعداد بیماران مراجعه کننده به بخش در ترم تعیین خواهد شد.
با توجه به کمبود شدید بیماران ارتودنسی جهت استفاده مفید از ساعت آموزشی ،دانشجویان کنفرانس های تعیین شده
در مورد نکات کلینیکی را در هر جلسه ارائه می کنند.
جلسه

موضوع کنفرانس

اول

تشخیص و طرح
درمان

توضیحات
توضیح درمورد اهمیت موضوع –آشنایی با نحوه معاینه صحیح بیمار -تهیه صحیح
رکوردهای بیمار -تشخیص بر مبنای مراحل آکرمن پروفیت – سن مناسب برای
درمان

دوم

تریسینگ
سفالومتری

توضیح درمورد اهمیت موضوع -آشنایی با نقاط مختلف سفالومتری -یادگرفتن صحیح
تریسینگ

سوم

آنالیزهای دندانی
اسکلتی

توضیح درمورد اهمیت موضوع -آشنایی با آنالیزهای مختلف دندانی اسکلتی و نحوه
کاربردهای آن ها -استفاده از آنالیزهای دندانی جهت تشخیص -آنالیز دندانی اسکلتی
بیماران جدید -کنفرانس در مورد بیماران جدید و فالو

چهارم
مدیریت فضا

دستگاه های SR

توضیح درمورد اهمیت موضوع – تشخیص – سن مناسب برای درمان -دستگاهها –
مدت زمان و شرایط استفاده و طراحی دستگاه و سایر نکات کلینیکی  +کنفرانس در
مورد بیماران جدید و فالو

اکسپشن های
دندانی

توضیح درمورد اهمیت موضوع – تشخیص – سن مناسب برای درمان -دستگاهها –
مدت زمان و شرایط استفاده و طراحی دستگاه و سایر نکات کلینیکی  +کنفرانس در
مورد بیماران جدید و فالو

دستگاه های SM
و بیماران کالس I
و  IIو III

توضیح درمورد اهمیت موضوع – تشخیص – سن مناسب برای درمان  -دستگاهها –
مدت زمان و شرایط استفاده و طراحی دستگاه و سایر نکات کلینیکی  +کنفرانس در
مورد بیماران جدید و فالو

پنجم

ششم

هفتم

توضیح درمورد اهمیت موضوع – تشخیص – سن مناسب برای درمان -دستگاهها –
مدت زمان و شرایط استفاده و طراحی دستگاه و سایر نکات کلینیکی  +کنفرانس در
مورد بیماران جدید و فالو

 مراحل انجام کار بر روی بیمار در بخش:


معاینه بیمار و تشخیص مناسب بودن بیمار به عنوان کیس ارتودنسی متحرک توسط استاد



تشکیل پرونده و تکمیل مدارک بیمار



ارایه کنفرانس در مورد بیمار وپیشنهاد طرح درمان و بحث در مورد ان



ساخت دستگاه برای بیمار



تحویل دستگاه و توضیح به بیمار یا والدین او در مورد نکات ضروری زیر نظر استاد



فالو بیمار در جلسات بعد زیر نظر استاد

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


به نحوه صحیح رکوردهای بیمار را تهیه کند.



با توجه به رکوردهای بیمار و آنالیزهای سفالومتریک مشکات بیمار را تشخیص دهد.



اصول کلی معاینه بیماران ارتودنسی را فراگرفته باشد.



نکات کلینیکی در تشخیص اکلوژن ها را شرح دهد.



نکات کلینیکی در درمان مال اکلوژن ها را شرح دهد.



موارد الزم در پیگیری درمان مال اکلوژن ها را شرح دهد.



مشکالت شایع در روند درمان مال اکلوژن ها را شرح دهد.

ارتو  4عملی ( 9واحد)
 محل آموزش :بخش ارتودنسی
 گروه هدف :دانشجویان دروه دندانپزشکی عمومی ورودی 21
 مدرس :دکتر ناصری ،دکتر فخری
 حداقل تعداد ریکوارمنت هایی که دانشجویان در پایان ترم باید تحویل دهند:
بر اساس تعداد بیماران مراجعه کننده به بخش در ترم تعیین خواهد شد.
با توجه به کمبود شدید بیماران ارتودنسی جهت استفاده مفید از ساعت آموزشی ،دانشجویان کنفرانس های تعیین شده در مورد
نکات کلینیکی را در هر جلسه ارائه می کنند.
جلسه

موضوع کنفرانس

توضیحات

اول

Eruption
problems

توضیح درمورد اهمیت موضوع – تشخیص – سن مناسب برای درمان  -دستگاهها –
مدت زمان و شرایط استفاده و طراحی دستگاه و سایر نکات کلینیکی  +کنفرانس در
مورد بیماران جدید و فالو

دوم

مدیریت فضا

توضیح درمورد اهمیت موضوع – تشخیص – سن مناسب برای درمان -دستگاهها –
مدت زمان و شرایط استفاده و طراحی دستگاه و سایر نکات کلینیکی  +کنفرانس در
مورد بیماران جدید و فالو

سوم

تنگی ماگزیال

توضیح درمورد اهمیت موضوع – تشخیص – سن مناسب برای درمان -دستگاهها –
مدت زمان و شرایط استفاده و طراحی دستگاه و سایر نکات کلینیکی  +کنفرانس در
مورد بیماران جدید و فالو

چهارم

کالس 3

توضیح درمورد اهمیت موضوع – تشخیص – سن مناسب برای درمان -دستگاهها –
مدت زمان و شرایط استفاده و طراحی دستگاه و سایر نکات کلینیکی  +کنفرانس در
مورد بیماران جدید و فالو

پنجم

کالس 1

توضیح درمورد اهمیت موضوع – تشخیص – سن مناسب برای درمان -دستگاهها –
مدت زمان و شرایط استفاده و طراحی دستگاه و سایر نکات کلینیکی  +کنفرانس در
مورد بیماران جدید و فالو

ششم

اپن بایت و دیپ
بایت

توضیح درمورد اهمیت موضوع – تشخیص – سن مناسب برای درمان -دستگاهها –
مدت زمان و شرایط استفاده و طراحی دستگاه و سایر نکات کلینیکی  +کنفرانس در
مورد بیماران جدید و فالو

هفتم

آسیمتری

توضیح درمورد اهمیت موضوع – تشخیص – سن مناسب برای درمان  -دستگاهها –
مدت زمان و شرایط استفاده و طراحی دستگاه و سایر نکات کلینیکی  +کنفرانس در
مورد بیماران جدید و فالو

 مراحل انجام کار بر روی بیمار در بخش:


معاینه بیمار و تشخیص مناسب بودن بیمار به عنوان کیس ارتودنسی متحرک توسط استاد



تشکیل پرونده و تکمیل مدارک بیمار



ارایه کنفرانس در مورد بیمار وپیشنهاد طرح درمان و بحث در مورد ان



ساخت دستگاه برای بیمار



تحویل دستگاه و توضیح به بیمار یا والدین او در مورد نکات ضروری زیر نظر استاد



فالو بیمار در جلسات بعد زیر نظر استاد

 اهداف آموزشی:
دانشجو باید در پایان واحد عملی مربوطه ع الوه بر مهارت های فراگرفته در واحد های عملی قبلی (ارتودنسی . 1ارتودنسی،)3
باید بتواند:
-

نکات کلینیکی در تشخیص اکلوژن ها را شرح دهد.
نکات کلینیکی در درمان مال اکلوژن ها را شرح دهد.
موارد الزم در پیگیری درمان مال اکلوژن ها را شرح دهد.
مشکالت شایع در روند درمان مال اکلوژن ها را شرح دهد.

فرم مخصوص دانشجویان ارتودنسی
نام دانشجو:
تاریخ

ورودی سال..............
مراحل انجام کار

تشکیل پرونده

قالبگیری و تهیه موم بایت

ریختن قالب و ساخت
دستگاه

تحویل دستگاه

فالو

فالو

فالو

فالو

نام واحد:
توضیحات الزم

امضا استاد

فالو

فالو

فالو

فالو

