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عفونت در دندانپزشكی

اسامی مدرسين:دکتر رامین مشرف،دکتر فرحناز نجاتی،دکتر رضا خدادادی ،دکتر حسین کرمانی،دکتر مریم امینی،دکتر امیر حسین
فتحی،دکتر مجید ابولحسنی،دکتر فرشاد نادیان
هدف کلی درس:
درمان بی دندانی پارسیل در يك قوس دندانی آماده جهت شروع ساخت پروتز پارسیل متحرك
اهداف اختصاصی درس :فراگير بايد بعد از اتمام دوره قادر باشد:
-0

دهان بیمار را معاينه كند و پرونده او را تكمیل كند.

-2

از هر فك بیمار بوسیله آلژينات قالبگیري اولیه انجام داده و كست هاي مطالعه را تهیه كند.

-3

بر روي كست مطالعه تري اختصاصی بسازد.

-5

كست مطالعه را سرويور كرده و طراحی مناسبی براي پروتز پارسیل ارائه كند.

-4

محل جايگاههاي رست را بر دندانهاي پايه بتراشد.

-6

لبه هاي تري را در دهان بیمار بردر مولد كرده و قالبگیري نهائی را انجام بدهد.

-7

كست نهائی را سرويور كرده و طراحی فريم را بر روي آن ترسیم كند.

مراحل ريلیف و بلوك اوت و تهیه مدل مومی كه توسط تكنسین انجام می شود را كنترل كرده و در صورت وجود خطا آنها را به
-2
تكنسین گوشزد كند.
-9

فريم را در دهان بیمار بنشاند و در صورت نیاز اكلوژن آن را تنظیم كند.

-01

ركورد سنتريك (  C.Rيا ) C.Oبیمار را گرفته و آن را در ارتیكولاتورمانت كند.

-00

دندانهاي مناسبی براي بیمار انتخاب كند و آنها را در محل صحیح بچیند.

-02

دندانهاي مصنوعی چیده شده را در دهان بیمار امتحان كند و در صورتی كه احتیاج به تغییر داشت آنها را اصلاح كند.

-03

مراحل مدلاژ و پخت اكريل را انجام دهد.

-05

پارسیل را به بیمار تحويل داده و بر درها و اكلوژن آن را در در دهان بیمار تنظیم كند.

-04

مشكلات بعد از تحويل پروتز پارسیل را تشخیص داده آنها را بر طرف كند.

منابع اصلی مطالعه:
1

Stewart’s Clinical Romovable Partial Prosthodontics,5 th edition ,2112. -0
Mc cracken’s Removable partial prosthodontics , 02th editon, 2100.-2
 . -3پروتزهاي پارسیل متحرك مك كراكن  2111ترجمة دكتر رسول قادري
 - 5اصول طراحی در پروتزهاي پارسیل متحرك – دكتر رامین مشرف – چاپ مانی – 0323
 - 4پروتز پارسیل متحرك كلینیكی استوارت – ترجمه دكتر عباديان – دكتر مشرف – 0325
ارزشيابی ها:
الف) ابتدای دوره (آزمون ورودی:)... ،

تاريخ:

بارم:

ب) در طول دوره (کوئيز ،تکاليف:)...،

تاريخ:

بارم:

ج) پايان دوره:

تاريخ:

بارم:

د) غيبت :حداكثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد  /به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه 0 ،نمره كسر خواهد شد.
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بخش
سه شنبه

صبح

A

چهارشنبه

صبح

B

دکتر نجاتی-دکتر امینی

سه شنبه

عصر

C

دکتر مشرف-دکتر نادیان

چهارشنبه

عصر

D

دکتر فتحی-دکتر ابولحسنی

چهارشنبه

صبح

E

دکتر فتحی-دکتر ابولحسنی

دکتر خدادادی-دکتر کرمانی

2

روتیشن دوم

دوشنبه

صبح

F

دکتر نجاتی

3

جدول زمان بندی ارائه برنامه درس پارسيل 2عملی نيمسال اول99-99

مدرس

رديف

تاريخ

عنوان

0

جلسه اول

قالبگیري اولیه

2

جلسه دوم

طرح درمان

3

جلسه سوم

بردر مولد و تراش رست سیت و قالبگیري نهائی

5

جلسه
چهارم

ارسال كست به لابراتوار

4

جلسه پنجم

ارايه سمینار

6

جلسه ششم

ارايه سمینار

7

جلسه هفتم

ارايه سمینار

2

جلسه هشتم امتحان فريم و ثبت سنتريك

9

جلسه نهم

امتحان دندانهاي چیده شده

01

جلسه دهم

مدلاژ و پخت و پالیش

00

جلسه
يازدهم

تحويل

02

جلسه
دوازدهم

بر طرف كردن مشكلات بعد از تحويل

4

لازم
آمادگی
دانشجويان قبل از
شروع کلاس

پيش مطالعه برای هر جلسه:
منابع برای مطالعه بيشتر:
پيش بينی ارائه مباحث اخلاق حرفه ای:
قوانين و مقررات *:ساير تذکر های مهم برای دانشجويان :
 +وسايلی كه دانشجو بايد خودش تهیه كند و همراه داشته باشد – كاسه لاستیكی – تري پلاستیكی ،چراغ الكلی ،دسته بیستوري ،اسپاتول
هم زن و موم كاري و مدلاژ – كبريت – انواع فرزهاي مورد نیاز – كاردك – مداد كپی.
 +رعايت نكات زير در بخش الزامیست
 پوشیدن روپوش سفید ،استفاده از عینك  ،دستكش ،ماسك ،اتیكت و پیش بند براي بیمار رعايت كامل نكات بهداشتی و استرلیزاسیون -پرونده بیمار بايد در پايان هر روز به امضاء استاد مربوطه رسانیده شود.

برنامه اين كلاس :

يكشنبه صبح

دوشنبه عصر

دكتر نجاتی –
دكتر امینی

دکتر بنكدارچیان
 -دکتر خدادادي

سه شنبه صبح
دکتر خدادادي
– دکتر امینی

سه شنبه عصر
دكتر نجاتی –
دكتر امینی

5

چهار شنبه صبح

چهارشنبه عصر

دکتر بنكدارچیان
 -دکتر خدادادي

دکتر خدادادي
– دکتر امینی

