دانشگاه علوم پزشیک هرمزگان دانشکده
ز
دندانپشیک

Log Book
قوانی بخش و ثبت فعالیتهای عمیل دانشجویان ر
ر
ز
دکپای عمویم گروه
دفپچه
ی
آموزش :پریو

ز
ز
قوانی مبان پریو
ی
آموزش فانتوم:
 ساعت یشوع و پایان جلسات
رشوع 8::30:صبح

پایان :طبق نظر استاد فانتوم

رز
داشی اتیکت و نصب آن بر روی
 پوشیدن روپوش سفید ،مقنعه سفید برای خانم های دانشجو ،همراه
روپوش الزایم است.
رز
داشی کیف در فانتوم اکیدا ممنوع یم باشد.
 استفاده از تلفن همراه و همراه
هان که دانشجویان در پایان ترم باید تحویل دهند:
 حداقل تعداد ریکوارمنت ی
ی
ی
اشنان با قلم های پریو ،
گرفت پالک ایندکس 4،ساعت اموزش بهداشت و
مبان :1تکمیل  12پرونده بخش پریو 2 ،مورد
ی
جرمگیی بر روی فانتوم  4ساعت ،پالیشینگ 2مورد روی همکالیس
ر

ی
جرمگیی و اموزش بهداشت با وسایل دست در
مبان  2 :2مورد تکمیل پرونده برای بیمار مبتال به ژنژیویت 2 ،مورد
ر
بیمار مبتال به ژنژیویت 2 ،مورد پالیشینگ بر روی بیمار 2 ،مورد انجام فاز  4درمان در بیمار با سابقه پریودنتیت
 وساییل که اتاق مواد و وسایل فانتوم در اختیار دانشجویان قرار یم دهد:
ر
اموزیس پالستییک ،سوند ،پنس ،اینه ،برس های پالیشینگ و انگل ،پرونده پریو،
جرمگیی پریو ،کست
تمام قلم های
ر
قرص اشکار ساز پالک ،وسایل مورد نیاز برای اموزش بهداشت
ی
آموزش را در فانتوم خواهند داشت.
 دانشجویان اجازه کار در تمام ساعات غپ
 دانشجویان در پایان کار باید تمام وسایل و کاورهای خود را جمع کنند.
 در صورت گزارش ن انضبایط و عدم رعایت اصول فانتوم و ر
کنپل عفونت ،از نمره پایان ترم کرس خواهد
ی
شد.

ز
مبان پریو  1( 1واحد)
 مدرس :دکی هدایت
 زمان 34 :ساعت در کوریکولوم( 16جلسه 2.5ساعته) ویل با توجه با رشوع امتحانات امکان برگزاری 15
جلسه وجود دارد).
ی
آموزش 8.5 :ایل  11.15صبح شنبه تا سه شنبه هر هفته
 ساعت
 مکان :فانتوم پریو
ی
دندانیشیک عمویم ورودی92
 گروه هدف :دانشجویان دروه
 هدف کیل:
جرمگیی با وسایل دست
آشنان دانشجویان با اصول
ر
ی
 اهداف ویژه:

تاری خ

ی
آموزش جلسه
محتوای

جلسه
1

آشنان با پرونده پریو و ارائه ان
ی

جلسه
2

ی
گرفت پالک ایندکس روی
آشنان با قرص اشکار ساز پالک و
ی

مواردی که دانشجویان باید آماده کرده
ارزیان قبل از یشوع جلسه)
باشند ( ی
تک تک دانشجویان پرونده را داشته باشند

ی
داشت قرص اشکار ساز
همراه

همکالیس خود

جلسه
3
جلسه
4

جلسه
5

جلسه
6

تمرین

آشنان با اصول اموزش بهداشت به بیمار و برقراری
ی
ارتباط با بیمار

تمرین

آشنان با
ی

قلم های پریودنتال و کاربرد انها و روش های ر ی
تی کردن انها

تحویل حداقل  1پرونده و  1مورد پالک
ایندکس
اماده کردن وسایل اموزش بهداشت شامل
ر
اموزیس و نخ دندان
مسواک ،کست

تحویل  1پرونده پریو و  1مورد اموزش
بهداشت به بیمار
کلیه قلم های پریودنتال موجود در بخش و
وسایل ر ی
تی کننده را اماده کرده باشند

جلسه
7

جلسه
8

تمرین

اشنان با
گیی بر روی هد های فانتوم و
آشنان با اصول جرم ر
ی
ی
پوزیشن و رست های مورد نیاز

جلسه
9
جلسه
10

تمرین

تحویل  2مورد پرونده پریو و 1مورد پالک
ایندکس و  1مورد اموزش بهداشت

ر
اموزیس و چراغ الکیل و موم
کست های
های ی
سی به عنوان جرم و کلیه قلم های
جرمگیی را دانشجویان باید اماده کنند
ر
جرمگیی روی
تحویل  2مورد پرونده و
ر

فک ر ی
پایت به طور کامل و تمرین رست ها و
پایتی
پوزیشن های فک ر

آشنان با اصول پالیشینگ و برس های ان و انجام بر روی
ی
همکالیس خود

مگیی روی فک باال
تحویل پرونده  2مورد و جر ر
به طور کامل و تمرین رست ها و پوزیشن های
فک باال

جلسه
11

تمرین

جرمگیی روی
انجام پالیشینگ یک مورد و
ر
کست روی دو فک

جلسه
12

جرمگیی در دهان همکالیس
آشنان با اصول
ر
ی

جرمگیی بر روی همکالیس  2مورد
انجام
ر

جلسه
13

تمرین

جرمگیی بر روی همکالیس 2مورد
تمرین
ر

جلسه
14

تمرین

تمرین جرمگ ریی بر روی همکالیس 2مورد

جلسه
15

کنیل عفونت

انجام  1مورد پالیشینگ

ی
دندانیشیک
تهیه کتاب کنیل عفونت در

تعداد ریکوارمنت ها و زمان تحویل با همفکری با دانشجویان ر ی
تعیت خواهد شد.
ر
ی
ی
آموزش:
سخی یان با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور ،انجام دمونسییشن و پرسش و پاسخ
اسپاتژی

دانشجویان
جرمگیی و
ارزشیان :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تست و تشرییح( 6نمره پایان ترم( و انجام
 نحوه
ر
ی
پالیشینگ کامل بر روی یک بیمار( 14نمره پایان ترم)
 وظایف دانشجو:

حضور به موقع در
کالس

-

 مطالعه درس مربوطهاز رفرنس های ر ی
تعیت شده
 آماده کردن مواردیکه ر ی
تعیت شده
ی
 هماهنیک با استادجهت رفع اشکاالت دریس
 رفرنس ها:
-

کتاب کارانزا 2015

-

کتاب لینده ویرایش
جدید

-

فرم مخصوص

دانشجویان فانتوم

نام دانشجو:

تاری خ

ورودی سال..............

گزارش کار
تکمیل پرونده بخش پریو
رز
گرفی پالک ایندکس
اموزش بهداشت
اشنان با قلم های پریو
ی

تعداد

نام
واحد:

موارد نیاز به اصالح

امضا

جرمگپی بر روی فانتوم
انجام پالیشینگ

ز
قوانی پریو در بخش
 دانشجویان موظفند راس ساعت  8:30در بخش حضور یابند.
رز
داشی اتیکت و نصب آن بر
 پوشیدن روپوش سفید ،مقنعه سفید )برای خانم های دانشجو( ،همراه
روی روپوش الزایم است.
رز
داشی کیف در بخش اکیدا ممنوع یم باشد.
 استفاده از تلفن همراه و همراه
 یشوع کار و کلیه مراحل درمان در تمایم جلسات باید تحت نظارت استاد ز
حاض در بخش انجام شود
 در هر جلسه کلیه مراحل درمان انجام شده ،باید در پرونده درج گردیده و از استاد ز
حاض در بخش امضا
بگپد.
گرفی امضا در همان روز از استاد ز
نوشی برگه ریکوارمنت و ر ز
رز
حاض در بخش زضوری است.

ز
 پر کردن معرف نامه بخش پریو در انتهای درمان ،شامل تمام مشخصات درمان و کارهای انجام شده و
امضای استاد ز
حاض در بخش باید در مورد تمام بیماران انجام شود.
ز
 پس از اتمام کار دستورات درمان الزم به بیمار داده شود و به بیمار در مورد جلسات بعدی درمان در
بخش یا ادامه درمانهای دیگر توضیحات الزم داده شود .
 نگهداری و تحویل به موقع کلیه وسایل کار پس از شستشو به مسئول  CSRدر پایان کار الزایم است.
ز
دانشجویان که در ز
برخ روزهای خاص بیمار نداشته باشند باید به درمان بیماران توسط سایر

دانشجویان کمک نموده و فقط در صورت کسب تایید از استاد ز
حاض در بخش ،اجازه ترک بخش را
دارند.
حاض در بخش به ز ز
 خروج از بخش بدون اجازه استاد ز
مپله غیبت محسوب خواهد شد.
هان که دانشجویان در پایان ترم باید تحویل دهند:
 حداقل تعداد ریکوارمنت ی

جرمگیی بر روی
پریو  12 :1پرونده و  4مورد
ر
فانتوم
پریو 2 :2مورد تکمیل پرونده و  2مورد انجام
جرمگیی دست و  2مورد پالیشینگ
ر
جرمگیی با
پریو 3:2مورد تکمیل پرونده و  2مورد
ر
جرمگیی با وسایل اولیاسونیک
وسال دستیو  2مورد
ر
و  2مورد کمک در جرایح پریو
جرمگیی و
پریو  4:2مورد تکمیل پرونده و  2مورد
ر
تطیح سطح ریشه با وسایل اولیاسونیک و 1مورد
درمان اورژانس و  2مورد جرایح ساده پریو مثل
فرنکتویم

ر
دمونسپیشن توسط استاد ز
حاض در بخش در جلسه دوم هر روتیشن:
 انجام
ر
یاموزیس
جرمگیی با قلم بر روی هدها
پریو :1انجام
ر
پریو :2انجام جرمگ ریی با قلم بر روی بیمار
ی
کتب و
 تحویل ست در روزهای غپآموزش و به دانشجویان غپ از دانشجویان هر روتیشن فقط با اجازه ی
یا شفایه استاد ز
حاض در بخش صورت خواهد گرفت.
 وساییل که دانشجویان در ابتدای هر روتیشن باید تهیه کنند:
ی
دندانیشیک
عینک ،کتاب کنیل عفونت در
 وساییل که اتاق ر
اسپیل در اختیار دانشجویان قرار یم دهد:

ر
اموزیس پالستییک ،سوند ،پنس ،اینه،
تمام قلم های جرمگ ریی پریو ،کست
برس های پالیشینگ و انگل ،پرونده پریو ،قرص اشکار ساز پالک ،وسایل
مورد نیاز برای اموزش بهداشت

 موارد ر
کنپل عفونت که دانشجویان باید راعایت کنند:
ست اسییل باید طبق آموزش در جلسه اول روتیشن استفاده شود.
غی از ست اسییل و بیمار با دستکش دست زده نشود.
به دسته صندیل و هر قسمت ر
در صورت گزارش پرستاران بخش در مورد عدم رعایت کنیل عفونت و حذف نادرست کاور فیلم ،اجازه کار به دانشجو
داده نخواهد شد.
عدم رعایت ایزوالسیون و ر
کنپل عفونت :اخراج از بخش
تاخی ،کرس  1نمره از نمره پایان بخش و بیشی از 15دقیقه ،اخراج از
عدم رعایت ساعات ورود و خروج :تا  15دقیقه ر
بخش 
نحوه تحویل پرونده ها در انتهای ترم:
ی
جرمگیی
پرونده و رادیوگراف هر بیمار و قبض پرداخت بیمار برای
ر

