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اهداف اختصاصی درس:

-1حيطه شناختی:
 oعالئم بالینی و رادیوگرافیک پریودونتیت را بشناسد.
 oبا آیتم های تشکیل پرونده و چارت پریودنتال را به درستی اشنا باشد.
 oیافته های بالینی و رادیوگرافیک بیمار پریودنتیت متوسط تا پیشرفته را بداند.
 oبر اساس یافته ها ی فوق و تاریخچه سالمت سیستمیک و پریودنتال بیمار ،تشخیص پریودونتال و پروگنوز بیماری را توضیح دهد.
 oبرای بیمار مبتال به پریودنتیت متوسط تا پیشرفته ،طرح درمان جامع (فاز  1تا  ) 4بداند.
 oموارد لزوم مشاوره با سایر گروه های تخصصی را به درستی تشخیص دهد.
 oارتباط وضعیت پریودنتال با سالمت سیستمیک بیمار را تفسیر نماید.
 oاندیکاسیون های جراحی های پریودنتال رزکتیو را بشناسد.
 oاصول طرح فلپ و انواع فلپ پریودنتال را بداند.
 oاصول رزکسیون استخوان در جراحی های پریودنتال را بداند.
 oانواع بخیه های مورد کاربرد در جراحی های رزکتیو پریودنتال را بشناسد.
 oاصول مراقبت های پس از جراحی های پریودنتال را بداند.
 oدر مورد بیمار خود ،مراحل جراحی رزکتیو پریودنتال را به طور کامل بشناسد.

 -2حيطه رفتاری:
 oدر مورد تمام بیماران اصول کنترل عفونت را به درستی رعایت نماید.
 oدر مورد  3بیمار مبتال به پریودنتیت متوسط تا پیشرفته ،پرونده و چارت پریودنتال را به درستی تکمیل نماید.
 oدر مورد بیماران فوق ،یافته های رادیوگرافیک را به درستی ثبت نموده و تفسیر نماید.
 oبر اساس رکورد های بالینی ،رادیوگرافی ،تاریخچه و وضعیت سیستمیک بیماران فوق ،بیماری پریودنتال را به درستی تشخیص
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داده و پروگنوز کلی و تک دندان بیمار را مشخص نماید.
 oدر مورد  3بیمار فوق ،طرح درمان جامع ارائه داده و درمان فاز  1بیمار ان را به طور کامل انجام دهد.
 oروش های صحیح کنترل پالک را براساس توانایی های خاص هر بیمار و وضعیت پریودنتال وی آموزش دهد.
 oپالک ایندکس هر بیمار را براساس ایندکس  Olearyثبت نماید و در جلسات فالوآپ پیگیری نماید.
 oفاز نگهداری (فاز  ) 4را برای  2بیمار خود برنامه ریزی کرده و اجرا نماید.
 oنواحی نیازمند به درمانهای جراحی رزکتیو  ،رژنراتیو و موکوژنژیوال پریودنتال را به درستی شناسایی بکند.
 oدر یک مورد جراحی پریودنتال رزکتیو (کنترل پاکت یا افزایش طول تاج کلینیکی) پلن جراحی را به درستی به استاد ارائه کرده،
اجرا نموده و پس از پایان جراحی ،شرح عمل را به طور کامل بنویسد و به تایید و امضاء استاد برساند.
 oپس از جراحی ،دستور مراقبت های پس از جراحی را به بیمار آموزش داده و در زمانهای الزم بیمار را برای کشیدن بخیه و فالوآپ
های الزم ،فراخوان نماید.
 oدر مورد  2جراحی پریودنتال ،به عنوان کمک جراح در بخش تخصصی حضور یابد و پس از پایان جراحی ،شرح عمل را به طور
دقیق ثبت نموده و به تایید و امضاء دستیارتخصصی و استاد برساند.
 oدر مورد دو بیمار خود ،مشاوره های الزم با سایر بخش های تخصصی را انجام داده و نتیجه مشاوره را در پرونده بیمار ثبت نماید.
 oتمام فعالیت های انجام شده در یک شیفت کاری را در پایان شیفت در الگ بوک خود ثبت نموده و به تایید و امضاء استاد راهنما
برساند.

 -3حيطه عاطفی:
 oدانشجو بتواند به شان و منزلت بیمار خود احترام بگذارد.
 oدانشجو بتواند با پرسنل ،اساتید و بیماران با احترام رفتار کند.
 oدر مورد تمام بیماران ،خود را ملزم به رعایت اصول کنترل عفونت بداند و سایر دانشجویان را نیز تشویق به رعایت این اصول
نماید.
 oهمواره با روپوش سفید پاکیزه و در مورد خانم ها با پوشش مناسب و پاکیزه در بخش حضور داشته باشند.
 oدر طرح درمان بیمار ،مشاوره با سایر بخش ها را لحاظ کرده و در انجام مشاوره بیمار را همراهی کند.
 oاجرای طرح درمان بیمار( درمانهای  ) team workرا پیگیری نماید.
 oبه منظور آرامش فکری بیمار و اطمینان خاطر ،اطالعات تماس خود را در اختیار بیمار گذاشته و از وضعیت بیمار مطلع باشد.

منابع اصلی مطالعه:
Carranzaʹs Clinical Periodontology , 12th Edition

ارزشيابی ها:
تاریخ:

الف) کيس پرزنت
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بارم:

ب) در طول دوره (کوئيز ،تکاليف :)...،تکمیل پرونده و اجرای درمان فاز 1

تاریخ:

بارم 15 :نمره

برای  4بیمار
ج) پایان دوره :آزمون خروج از بخش در روزهای پایانی ترم

تاریخ:

بارم 5 :نمره

د) غيبت :حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد  /به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه 2 ،نمره کسر خواهد شد.

پيش مطالعه برای هر جلسه:
منابع برای مطالعه بيشتر:
پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:
قوانين و مقررات:


نصب اتیکت تهیه شده توسط معاونت آموزشی و پوشش تعیین شده توسط معاونت دانشجویی الزامی می باشد.



رعایت اصول کنترل عفونت بر اساس قوانین بخش پریودانتیکس الزامی است.



هرگونه جابه جائی در برنامه آموزشی دانشجو تنها در صورت صالحدید مدیرگروه بخش پریودانتیکس امکان پذیر می باشد.



حضور دانشجویان در تمام جلسات بخش الزامی بوده و عدم حضور یا حضور ناکامل در هر جلسه به عنوان غیبت به شمار می رود
(تأخیر در حضور در بخش بیش از  15دقیقه و خروج از بخش بدون اجازه از استاد مربوطه غیبت به حساب می آید)



 2جلسه غیبت غیر موجه در طول دوره به معنای نمره صفر در این واحد درسی به شمار می رود.



در صورت عدم تکمیل ریکوارمنت ،از  15نمره عملی به میزان نمره همان جزء کسر خواهد شد.



در صورت عدم درمان حداقل تعداد بیماران الزم در طی دوره توسط دانشجو ،واحد درسی به صورت ناتمام تلقی خواهد شد.
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