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مقدمه:
ثبتَخِ ثِ ايٌىِ حفظ دًذاًْبي ؿيشي دس اولَطى دًذاًْبي دائوي تبثيش ثؼضايي داسد ،آهَصؽ دسٍع ًظشي اطفبل ثيـتش
دس صهيٌِ پيـگيشي ٍ دس دسخِ دٍم دسهبى ًبٌّدبسيْبي ثَخَد آهذُ ( دًذاًي ٍ فىي ) هيجبؿذ ٍ ّوچٌيي دسهبًْبي پبلپ
ٍ تشٍهب خبيگبُ هْوي دس دًذاًپضؿىي وَدوبى داسد ثٌبثشايي داًـدَيبى ثبيذ دس ايي صهيٌِ اطالػبتي سا وؼت ًوبيذ.

ّذف ولي:
آگبّي داًـدَيبى اصّيؼتَلَطي ٍ اًَاع دسهبًْبي پبلپ دًذاًْبي ؿيشي ٍ دًذاى ّبي دائوي خَاى ،آگبّي اص اًَاع
فضبًگْذاسّب تْيِ ػبخت آًْب  ،ػبدتْب ٍهبل اولَطًْبي دّبًي ٍ دسهبى آًْب ،آؿٌبيي ثب ًبٌّدبسي ّبي تىبهلي دس
وَدوبى  ،آؿٌبيي ثب سٍؽ ّبي وٌتشل داسٍيي سفتبس وَدوبى  ،آؿٌبيي ثب هـىالت ٍ ثيوبسي ّبي پشيَدًتبل وَدوبى ،
آگبّي اص هـىالت دًذاًي وَدوبى ًبتَاى ٍ ؿٌبخت هشالجت ّبي دّبى ٍ دًذاى وَدوبى هجتال ثِ ثيوبسي ّبي
ػيؼتويه
اهداف ويژه عيني:
اص داًـدَ اًتظبس هيشٍد دس پبيبى دٍسُ لبدس ثبؿذ:

-1
-2
-3
-4

ّيؼتَلَطي پبلپ دًذاًْبي ؿيشي سا تَكيف ًوبيذ
ػبخت ػبج دس ٍضؼيت ػبلن پبلپ سا تَضيح دّذ.
پبػخ ػبخت ػبج دس ثشاثش آػيت ّب سا ؿشح دّذ
اثشات تخشيجي ًفَر ثبوتشي ّب سا دس لجِ ّبي هَاد تشهيوي تَضيح دّذ.

ً -5مؾ حفبظتي ضخبهت ػبج ثبليوبًذُ ،ثش سٍي پبلپ سا تَضيح دّذ.
 -6ووىْبي تـخيلي دس اًتخبة دًذاًْب ثشاي دسهبًْبي پبلپ سا ليؼت وٌذ
 -7اًَاع دسد سا ًبم ثشدُ ٍ هـخلبت آًْب سا تَضيح دّذ
 -8اسصؽ تؼتْبي الىتشيىي پبلپ دس تؼييي ٍضؼيت پبلپ دًذاًْبي ؿيشي سا تَضيح دّذ.
 -9اّويت هؼبيٌبت وليٌيىي ٍ ساديَگشافي ٍ ػالين آًْب سا دس تـخيق ٍضؼيت پبلپ ؿشح دّذ.
ً -11مؾ ٍضؼيت فيضيىي ٍ ػيؼتويه ثيوبس دس اًدبم دسهبى پبلپ دًذاى ّبي ؿيشي دس وَدوبى سا تَضيح
دّذ.
 -11فبوتَسّبيي وِ دس ٌّگبم دسهبى پبلپ دًذاًْبي ؿيشي ثبيذ دس ًظش گشفتِ ؿَد ًبم ثجشد.
 -12اّويت تـخيق  operativeدسٌّگبم دسهبى پبلپ دًذاًْبي ؿيشي سا ؿشح دّذ
 -13اًَاع سٍؿْب ثشاي پبلپ تشاپي دًذاًْبي ؿيشي سا تَضيح دّذ
 -14دسهبى غيش هؼتمين پَؿؾ پبلپ ) (IPTتَضيح دّذ ( هَاسد اػتفبدُ  ،سٍؽ وبس)
 -15اًذيىبػيَى اػتفبدُ اص ايي دسهبى سا ًبم ثجشد.
 -16هَاسد اػتفبدُ ٍ سٍؽ وبس سا ثيبى ًوبيذ
 -17سٍؽ  ( DPCپَؿؾ هؼتمين پبلپ) سا تَضيح دّذ
 -18اًذيىبػيَى اػتفبدُ اص ايي سٍؽ ٍ هَاد هَسد اػتفبدُ سا ثيبى وٌذ
 -19ػلت ػذم اػتفبدُ اص ايي سٍؽ سا دس دًذاًْبي ؿيشي ثيبى وٌذ
 -21سٍؽ پبلپَتَهي ثشاي دًذاًْبي ؿيشي سا تَضيح دّذ.
 -21هَاد اػتفبدُ ٍ ػذم اػتفبدُ اص ايي سٍؽ سا ثيبى وٌذ.
 -22هشاحل اػتفبدُ اص ايي سٍؽ سا تَضيح دّذ
 -23هَادي وِ ثشاي پبلپَتَهي دًذاًْبي ؿيشي هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشد ًبم ثجشد.
 -24هضايب ٍ هؼبيت ّش وذام سا تَضيح دّذ
 -25هشاحل اػتفبدُ اص ايي سٍؽ سا تَضيح دّذ
 -26اخضاء تـىيل دٌّذُ فشهَوشصٍل  Buckleyوِ دس پبلپَتَهي هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشد ثيبى وٌذ.
 -27خلَكيبت هبدُ ايذُ آل ثشاي پبلپَتَهي سا تَضيح دّذ.
 -28هَادي وِ ثِ ػٌَاى خبًـيي فشهَوشصٍل ثشاي پبلپَتَهي دًذاى ّبي ؿيشي اػتفبدُ هي ؿَد ًبم ثجشد.
 -29سٍؽ پبلپىتَهي پبسػيل سا تَضيح دّذ.
 -31اًذيىبػيَى اػتفبدُ اص ايي سٍؽ سا ًبم ثجشد.
 -31سٍؽ پبلپىتَهي وبهل سا تَضيح دّذ.
 -32اًذيىبػيَى ٍ وٌتشا اًذيىبػيَى ايي سٍؽ سا ًبم ثجشد.
 -33اًَاع سٍؿْبيي وِ ثشاي پش وشدى وبًبل دس پبلپىتَهي هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشد ًبم ثجشد.
 -34خلَكيبت يه هبدُ ايذُ آل ثشاي پش وشدى وبًبل دًذاًْبي ؿيشي ثيبى وٌذ.
 -35هَادي وِ خْت پش وشدى وبًبل دس پبلپىتَهي هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشد ًبم ثجشد.
 -36هضايبٍ هؼبيت اػتفبدُ اص ايي هَاد سا تَضيح دّذ(Vitapex ,KRI,ZOE).
 -37ؿىؼتْبي دسهبى پبلپ دًذاًْبي ؿيشي سا تـشيح وٌذ

 -38اّويت تشهين دًذاى ّب ثؼذ اص دسهبى پبلپ سا ؿشح دّذ.
 -39تىٌيه آپىؼَطًضيض ٍ آپىؼيفيىبػيَى سا تَضيح دّذ.
 -41هَاسد اػتفبدُ ايي دٍ سٍؽ سا ثيبى وٌذ.
 -41آپىؼيفيىبػيَى يه خلؼِ اي ٍ هَادي وِ دس ايي تىٌيه اػتفبدُ هي ؿَد سا ًبم ثجشد.
 -42تىٌيه سي ٍاصوَالسيضاػيَى ٍ هَاد هَسد اػتفبدُ دس ايي سٍؽ سا ؿشح دّذ
 -43هَسفَلَطي فه سا دس ػيؼتن دًذاًْبي ؿيشي تَضيح دّذ
 -44اًَاع اولَطى سا دس ػيؼتن دًذاًْبي ؿيشي ٍ دائوي تَكيف وٌذ.
 -45فضبّبي  Primateسا تؼشيف ًوبيذ
 -46اًَاع آًبليضّبي فىي سا تؼشيف وٌذ.
 -47ػَاهل هَثش ثش تىبهل هبل اولَطى سا ًبم ثجشد.
 -48ػَاهلي وِ دس ٌّگبم گزاؿتي فضب ًگْذاس ثبيذ هذًظش لشاس گيشد سا تَكيف وٌذ.
 -49ػلت اص دػت سفتي دًذاًْبي لذاهي ٍ دسهبى آًْب سا اص ًظش گزاؿتي فضب ًگْذاس ؿشح دّذ.
 -51ػلت خبيگضيٌي دًذاًْبي لذاهي ( فضب ًگْذاس لذاهي ) سا تَضيح دّذ.
 -51اًَاع فضب ًگْذاسّبي لذاهي سا ًبم ثجشد.
 -52اًذيىبػيَى اػتفبدُ اص ايي فضب ًگْذاسّب سا ؿشح دّذ.
 -53هضايب ٍ هؼبيت ّش وذام اص ايي فضبًگْذاسّب سا ليؼت وٌذ.
 -54ػلت اص دػت سفتي دًذاًْبي خلفي سا ثيبى وٌذ.
 -55اًَاع فضب ًگْذاسّبي دًذاًْبي خلفي سا ًبم ثجشد.
 -56هَاسد اػتفبدُ ٍػذم اػتفبدُ اص فضبًگْذاسّب سا ًبم ثجشد.
 -57هضايب ٍ هؼبيت آى سا ثيبى وٌذ.
 -58طشص ػبخت آى سا تَضيح دّذ.
 -59هَاسد اػتفبدُ ٍ ػذم اػتفبدُ اص فضب ًگْذاس ديؼتبل ؿَ سا ًبم ثجشد.
 -61هضايب ٍ هؼبيت آى سا ثيبى وٌذ.
 -61طشص ػبخت آى سا تَضيح دّذ.
 -62هَاسد اػتفبدُ ٍ ػذم اػتفبدُ اص فضب ًگْذاسّبي هتحشن دس ًبحيِ خلفي سا ًبم ثجشد.
 -63هضايب ٍ هؼبيت فضب ًگْذاسّبي هتحشن دس ًبحيِ خلفي سا ثيبى وٌذ.
 -64طشص ػبخت آى سا تَضيح دّذ.
 -65اّويت دًذاى هَلش اٍل دائوي سا ثيبى وٌذ.
 -66طشح دسهبى دس هَسد اص دػت سفتي ايي دًذاى لجل اص سٍيؾ دًذاى هَلش دٍم دائوي تَضيح دّذ.
 -67طشح دسهبى دس هَسد اص دػت سفتي ايي دًذاى ثؼذ اص سٍيؾ دًذاى هَلش دٍم دائوي تَضيح دّذ.
 -68اًَاع ػبدات دّبًي سا تَضيح دّذ.
 -69تغييشات دًذاًي ايدبد ؿذُ دس اثش اًَاع هختلف ػبدات دّبًي سا ليؼت وٌذ.
 -71ػلل ػبدات دّبًي سا ًبم ثجشد.
 -71هْوتشيي تغييشات دًذاًي ايدبد ؿذُ دس اثش خَسدى اًگـت سا تَضيح دّذ.

 -72تغيييشات اػىلتي ايدبد ؿذُ دس اثش ايي ػبدت سا ؿشح دّذ.
 -73سٍؿْبي دسهبًي هختلف ثشاي تشن ايي ػبدت سا تَضيح دّذ.
 -74هذت صهبًي وِ وَدن ثشاي تشن ػبدت ثبيذ اص ٍػبيل دسهبًي اػتفبدُ وٌذ ًبم ثجشد.
 -75تغييشات دًذاًي ايدبد ؿذُ دس اثش خَسدى پؼتبًه سا تَضيح دّذ.
 Bruxism -76سا تؼشيف وٌذ.
 -77ػلت ثَخَد آهذى آى سا ثيبى وٌذ.
 -78ػالئن وليٌيىي آى سا تَضيح دّذ.
 -79اًَاع دسهبًْبيي وِ ثشاي سفغ ايي ػبدت پيـٌْبد هيـَد ثيبى وٌذ.
 -81طشص ػبخت  mouth guardسا تَضيح دّذ.
 -81هـىالتي وِ دس اثش  tongue thrustايدبد هيـَد ًبم ثجشد.
 -82هـخلبت ثلغ ًَصادي سا تَكيف وٌذ.
 -83هـخلبت ثلغ دٍساى ثضسگؼبلي (ثلغ هبچَس)سا تَضيح دّذ.
 -84دسهبى  tongue thrustسا تَضيح دّذ.
 -85فشضيِ ّبي اكلي سؿذ اًؼبى سا تَضيح دّذ.
 -86اكَل سؿذ ػش ٍ كَست سا ثيبى ًوبيذ.
 -87اكَل سؿذ وشاًيَفبػيبل سا تَضيح دّذ.
 -88هـخلبت پشٍفبيل كَست ايذُ آل سا تَكيف وٌذ.
 -89اًَاع اولَطى دًذاًْبي ؿيشي سا ؿشح دّذ.
 -91اًَاع اولَطى دس دٍسُ دًذاًي هختلط سا تَضيح دّذ.
 -91تبثيش فبوتَسّبي هحيطي ثش سٍي دًذاًْب ٍ فىْب سا تَضيح دّذ.
ّ -92ذف اص دسهبًْبي استَدًؼي دس دٍسُ دًذاًْبي ؿيشي سا تَضيح دّذ.
 -93ػلت وشاع ثبيت لذاهي سا ًبم ثجشد.
 -94ؿشايط الصم ثشاي وشاع ثبيت لذاهي سا تَضيح دّذ.
 -95دسهبًْبي وشاع ثبيت لذاهي سا ؿشح دّذ.
 -96تمؼين ثٌذي ٍتـخيق وشاع ثبيت خلفي سا تَضيح دّذ.
 -97دسهبًْبي وشاع ثبيت خلفي سا ثيبى وٌذ.
 -98هـىالت سٍيـي دًذاًْب دس دٍسُ دًذاًي هختلط تَضيح دّذ.
 -99دسهبى ايي هـىالت سا ثيبى ًوبيذ.
 -111اًَاع سٍيؾ اوتَپيه هَلش اٍل دائوي سا ًبم ثشدُ ٍ دسهبى آًْب سا تَضيح دّذ.
 -111ػلل ديبػتن دس ًبحيِ لذاهي ٍ دسهبى آى سا تَضيح دّذ.
 -112هـىالت ًبؿي اص دًذاى ّبي اضبفي دس وَدوبى سا ًبم ثشدُ ٍ دسهبى آًْب ٍ صهبى دسهبى سا تَضيح دّذ.
 -113تذاثيش دسهبًي دس هَاسدي وِ غيجت هبدسصادي دًذاى ّب ٍخَد داسد ؿشح دّذ.
 -114تشتيت ولؼيفيىبػيَى دًذاًْبي ؿيشي سا ثيبى وٌذ.
 -115تشتيت سٍيؾ دًذاًْبي ؿيشي سا تَضيح دّذ.
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ػَاهل ٍ فبوتَسّبي هَثش دس سٍيؾ سا تَضيح دّذ.
وشًٍَلَطي دًذاى ّبي ؿيشي ٍ دائوي سا تَضيح دّذ.
تبثيش صٍد اص دػت سفتي هَلشّبي ؿيشي سا ثش سٍي سٍيؾ دًذاًْبي دائوي ثيبى وٌذ.
تشتيت سٍيؾ دًذاًْبي دائوي هبگضيال ٍ هٌذيجل سا تَضيح ٍ ثيبى وٌذ.
اثشات ػذم تجؼيت دًذاًْب اص پتشى سٍيـي ًشهبل سا تَضيح دّذ.
سٍؽ دسهبًي ثشاي سٍيؾ ليٌگَالي دًذاًْبي اًؼيضٍس پبئيي سا تَضيح دّذ.
ػالئن سٍيؾ دًذاًْبي ؿيشي سا دس ثچِ ّب ليؼت وٌذ.
دسهبى هـىالت ًبؿي اص سٍيؾ دًذاًْبي ؿيشي سا تَضيح دّذ.
ويؼت سٍيـي سا تَضيح دادُ ٍ دسهبى آى سا ثيبى وٌذ.
ػىؼتشٍم سٍيـي سا تَضيح دادُ ٍ دسهبى آى سا ثيبى وٌذ
دًذاًْبي ًبتبل ٍ ًئًَبتبل سا تؼشيف وشدُ ٍ ػلل آى سا تَضيح دّذ
ًحَُ ثشخَسد ثب ايي دًذاًْب سا ثيبى وٌذ
هشٍاسيذّبي  ٍ Bohn noudules , Epstionويؼت دًتبل الهيٌب سا تَضيح دادُ دسهبى آًْب سا ثيبى وٌذ
فبوتَسّبي لَوبل ٍ ػيؼتويه وِ ثش سٍيؾ دًذاًْب تبثيش هيگزاسًذ ًبم ثجشد
دًذاًْبي اًىيلَص ساتؼشيف وشدُ ٍ تئَسيْبي ساخغ ثِ ايدبد آى سا تَضيح دّذ
ثيـتشيي دًذاًْبيي سا وِ دچبس اًىليَص هيـًَذ ًبم ثجشد
سٍؽ تـخيلي دًذاًْبي اًىيلَص سا اص ًظش وليٌيىي ٍ ساديَگشافي ثيبى وٌذ
ًحَُ ثشخَسد ثب ايي دًذاًْب سا تَضيح دّذ
ػلل دًذاًْبي دائوي اًىليَص ؿذُ سا تَضيح دّذ
ػٌذسهْبيي وِ دس آى تبخيش دس سٍيؾ دًذاى ٍخَد داسًذ ًبم ثجشد
ػالئن وليٌيىي ػٌذسم دٍى ػلت آى  ،ػالئن دّبًي ٍ فىي ايي ػٌذسم سا ليؼت وٌذ
پتـخيق واليذٍ وشاًيبل ديؼپالصي ،ػالئن ػفبلَهتشي ،ػالئن دّبًي ٍ تذاثيش دًذاًپضؿىي آى سا
تَضيح دّذ.
ًَاع ّيپشتيشٍئيذيؼن  -ػالئن دّبًي آًْب سا ثيبى وٌذ
ثيوبسي ّيپَپيتَتيشيؼن سا تَضيح دادُ ٍ ػالئن دّبًي آى سا ثيبى وٌذ
ثيوبسي آوًَذسٍپالػتيه دئَسفيؼن سا تَضيح دادُ  ،ػلت ثَخَد آهذى ٍ ػالئن دّبًي سا تَضيح دّذ.
ثيوبسيْبيي وِ دس آًْب دًذاًْبي ؿيشي صٍدتشاص هَػذ هي افتذ ليؼت وٌذ
ثيوبسي ّيپَفؼفبتبصيب  ،ػالئن تـخيلي ،اًَاع آى سا تَضيح دّذ.
ديؼپالصي فيجشٍص سا تَضيح دادُ  .ػالئن وليٌيىي ٍ ساديَگشافي آى سا ثيبى وٌذ
آوشٍدييٌيب سا تؼشيف وشدُ ٍ ػالئن دّبًي آى سا سا ثيبى ًوبيذ
ّيپَفؼفبتوي ،ػالئن وليٌيىي ٍ ساديَگشافي ٍدسهبى ( اص ًظش دّبًي) سا ثيبى ًوبيذ
ثيوبسي ًَتشٍپٌي دٍسُ اي ساتؼشيف وشدُ ٍ ػالئن دّبًي آى سا تَضيح دّذ.
طجمِ ثٌذي آًَهبليْبي دًذاًْب سا تَضيح دّذ
ًَهبليْبي تؼذاد دًذاًْب( ّيپشدًـيب ٍ ّيپَدًـيب) سا تَضيح دادُ ػلت آى سا ثيبى وٌذ
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ؿبيؼتشيي دًذاًْبي اضبفي سا ًبم ثجشد.
ؿبيؼتشيي دًذاًْبيي وِ دچبس  missingهي ؿًَذ سا ًبم ثجشد.
ؿبيؼتشيي ثيوبسيْبيي وِ دس آًْب دًذاًْبي اضبفي ٍ ٍ missingخَد داسد ًبم ثجشد.
آًَهبليْبي ػبيض( هيىشٍدًـيب ٍ هبوشٍدًـيب) سا ًبم ثشدُ ٍػلت ثَخَد آهذى آًْب سا ثيبى وٌذ
فيَطى طهيٌبػيَى ٍ وبًىشػٌغ سا تؼشيف وشدُ اتيَلَطي آًْب سا ثيبى ًوبيذ
آًَهبليْبي ؿىل ( دًغ اٍاطيٌبػيَى  ،دًغ ايٌَطيٌبػيَى  ،تبئَسٍدًت  ،ديالػشاػيَى) سا تَضيح دادُ
ػلل آًْب سا ثيبى ًوبيذ.
اًَاع آهلَطًضيغ ايوپشفىتب  ،ػالئن تـخيلي ٍ دسهبى آًْب سا ثيبى وٌذ
ّيپَپالصي اًبهل سا تؼشيف وشدُ ٍ اًَاع آًْب ساثيبى وٌذ
ػَاهلي وِ ثبػث ّيپَپالصي اًبهل هيـًَذ سا ًبم ثجشد.
دسهبى دًذاًْبي ّيپَپالػتيه سا ثيبى وٌذ
اًَاع آًَهبليْب ي دًتيي سا ثيبى وٌذ
اًَاع دًتيٌَطًضيغ ايوپشفىتب سا ثيبى وشدُ & ػالئن وليٌيىي ٍ ساديَگشافي ٍػلت آًْب سا تَضيح دّذ.
دسهبى دًذاًْبيي وِ هجتال ثِ دًتيٌَطًض ايوپشفىتب ّؼتٌذ سا ثيبى وٌذ
اًَاع ديؼپالصي دًتيي سا ًبم ثشدُ ػالئن وليٌيىي ٍ ساديَگشافي آًْب سا تَضيح دّذ
ادًتَطًضيغ ايوپشفىتب ( آپالصي اًبهل دًتيي ) سا تؼشيف وشدُ  .ػالئن آى سا تَضيح دّذ
ثيوبسيْبيي وِ دسآًْب ػوٌتَم ٍ defectiveخَد داسد ًبم ثجشد
تغييش سًگ دًذاًْب سا ًبم ثشدُ ٍ ػلل ثَخَد آهذى آًْب سا تَضيح دّذ
تغييش سًگْبي ايدبد ؿذُ دس ثيوبسيْبي اسيتشٍثالػتَصيغ فتبليغ،پَسفيشيب ،ػيؼتيه فيجشٍصيغ سا
تَضيح دّذ
تغييش سًگ ًبؿي اص دسهبى ثب تتشاػيىليي سا تَضيح دادُ ػلل ايدبد آى سا تَضيح دّذ
تتشاػيىليٌي وِ ثيـتشيي تغييش سًگ سا ايدبد هيىٌذ ًبم ثجشد
پشيذ ثحشاًي ثشاي ايدبد تغييش سًگ دساثش تتشاػيىليي دسّشيه اص دًذاًْب سا ًبم ثجشد
هـخلبت لثِ ػبلن سا تَضيح دّذ
طًظيَيت سا تؼشيف وشدُ  .هْوتشيي فبوتَس اتيَلَطيه آى سا ثيبى ًوبيذ.
طًظيَيت ؿبيغ دس ثچِ ّب سا ًبم ثجشد.
پالن ثبوتشيبل سا تؼشيف وشدُ ٍ اًَاع هيىشٍاسگبًيؼوْبي آى سا تَضيح دّذ
صهبى ثيـتشيي ؿيَع طًظيَيت سٍيـي سا ثيبى وٌذ .ػلت آى دسهبى آى سا تَضيح دّذ
ساثطِ آلشطي ٍ التْبة لثِ سا تَضيح دّذ.
ػفًَت ّشپغ ػيوپلىؼش سا تَضيح دّذ .اًَاع آى  .ػالئن تـخيلي .تظبّشات دّبًي  .سٍؿْبي
دسهبى آى سا ثيبى وٌذ.
ثيوبسي آفت سا تَضيح دّذ .ػي ؿيَع ،ػالئن دّبًي  ،ػلل سٍؿْبي دسهبًي آى سا ليؼت ًوبيذ.
ػفًَت ًٍؼبًت  ،ػي ؿيَع  ،ػَاهل ايدبد آى  ،ػالئن وليٌيىي ٍ دسهبى سا تَضيح دّذ
ٍخَُ افتشاق ػفًَت ًٍؼبًت ٍ ّشپغ ػيوپلىغ سا ًبم ثجشد
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ػالئن وليٌيىي وبًذيذيبصيغ دّبًي ٍ دسهبى آى سا تَضيح دّذ
ػي ؿيَع طًظيَيت غيش اختلبكي هضهي  ،ػالئن  ،ػلل ٍ دسهبى آى سا تـشيح ًوبيذ.
هَاسد اػتفبدُ ولشّگضيذيي ٍػَاسم خبًجي اػتفبدُ اص آى سا ؿشح دّذ.
ػلت ػفًَت ّبي ثبوتشيبل دّبًي ٍ دسهبى آًْب سا ثيبى وٌذ.
ثيوبسي ّبي لثِ هشتجط ثب ػيؼتن اًذٍوشيٌي سا ؿشح دّذ.
هَاسدي وِ دس آى  enlargmentلثِ ٍخَد داسد تَضيح دّذ
طًظيَيت دٍساى ثلَؽ ،ػالئن تـخيلي ٍ دسهبى سا ؿشح دّذ
ثيوبسي فيجشٍهبتَصيغ(ضبيؼبت لثِ اي ثبهٌـب طًتيىي) ػالئن دّبًي ٍ دسهبى آى سا تَضيح دّذ
( PIGOسؿذ ثيؾ اص حذ لثِ ًبؿي اص فٌي تَئيي) سا تَضيح دادُ ػلت ايدبد آى  ،صهبى ؿشٍع ٍ پيه
ايدبد آى  ،تظبّشات دّبًي  ،اًَاع آى دسهبى آى سا ثيبى وٌذ
طًظيَيت اػىَسثيه  ،تظبّشات دّبًي ٍ دسهبى آى سا تـشيح وٌذ
ثيوبسي ّبي پشيَدًتبل دس وَدوبى سا ليؼت ًوبيذ.
سٍؽ تـخيق هيضاى ثي الع دس ساديَگشافي دس ثچِ ّب سا ؿشح دّذ
اًَاع (EOPپشيَدًتيت لجل اص ثلَؽ  ،پشيَدًتيت خَاًبى)  ،اتيَلَطي ٍ تظبّشات وليٌيىي آًْب سا تَضيح
دّذ
ػلل لَوبل ٍػيؼتويىي وِ ثبػث پشُ هبچَسثي الع دس دًذاًْبي ؿيشي هي ؿًَذ ًبم ثجشد
ػٌذسم  papillon- lefevreػلت آى  ،طشيمِ ٍساثت  ،ػالئن وليٌيىي  ،ػالئن ساديَگشافي ،
هـخلبت ّيؼتَلَطيه دًذاًْب دس ايي ثيوبسي سا تـشيح ًوبييذ.
ػلت تحليل لثِ ٍ دسهبى آى دس ثچِ ّب سا تَضيح دّذ
ػلت خَدآصاسي )(self mutilationدس ثچِ ّب ٍ دسهبى آى سا ؿشح دّذ.
فشًَتَهي ٍ فشًىتَهي سا تؼشيف وٌذ ٍ اًذيىبػيَى اػتفبدُ اص آًْب سا ًبم ثجشد.
اًَاع سٍؿْبيي وِ ثشاي اسصيبثي وليٌيىي  ٍ oral cleanlinessثيوبسي پشيَدًتبل ثىبس هي سٍد سا ًبم ثجشد.
سٍؽ ثجت وٌتشل پالن سا تَضيح دّذ.
 PSRسا تؼشيف وشدُ  ،اًذيىبػيَى اػتفبدُ اص آى سا ثيبى وٌذ.
هٌـبء ّ stainبي خبسخي دًذاًْب ،اًَاع آًْب ً ٍ ،حَُ ثشخَسد ثب آًْب سا تَضيح دّذ.
اكطالح  (Special health care needs) SHCNسا تؼشيف ًوبيذ
هؼبيٌبت ساديَگشافيه ٍ وبسّبي پيـگيشي ثشاي ثچِ ّبيي وِ هجتال ثِ ّ SHCNؼتٌذ تَضيح دّذ.
هشالجت ّبي دًذاًپضؿىي ،اًَاع پَصيـي ّبي هؼَان صدى ثشاي ايي وَدوبى ،ثيـتشيي سٍؽ هَسد
اػتفبدُ دس هؼَان صدى ٍ ًَع هؼَان سا ثشاي ايي وَدوبى ليؼت وٌذ.
تغزيِ ٍ سطين غزايي ،اػتفبدُ اص فلَسايذ ٍ تشهين ّبي پيـگيشي ٍ صهبى ّبي هؼبيٌبت دٍسُ اي ثشاي ايي
وَدوبًشا ثيبى وٌذ.
اًذيىبػيَى ٍوٌتشاًذيىبػيَى اػتفبدُ اص ٍػبيل  protective stabilizationثشاي وَدوبى ػمت افتبدُ
ؿشح دّذ
اًَاع ٍػبيلي وِ ثشاي ثبصًگْذاؿتي دّبى اػتفبدُ هيـَد ًبم ثشدُ ٍ هضايب ٍ هؼبيت آًْب سا تَضيح دّذ
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اًَاع ٍػبيلي وِ ثشاي وٌتشل ثذى دس وَدوبى اػتفبدُ هيـَد ًبم ثشدُ ٍ هضايب ٍ هؼبيت آًْبسا تَضيح
دّذ)(PAPOOSE BOARD,TRIANGULAR SHEET,PEDI WROP,BEAN BAG
طجمِ ثٌذي  ٍ intellectual disabilityدسهبى ّبي دًذاًپضؿىي ثشاي آًْب سا ؿشح دّذ
هـىالت دسهبًي وَدوبى هجتال ثِ ػٌذسم دٍى ٍ تذاثيش دًذاًپضؿىي ثشاي ايي وَدوبى سا ثيبى وٌذ
هـخلبت افشاد هتجال ثِ ػٌذسم  ٍ fragil xتذاثيش دًذاًپضؿىي آًْب سا ثيبى وٌذ
هـىالت ٍ هـخلبت افشاد هجتال ثِ ػٌذسم الىل خٌيٌي سا تَضيح دّذ
ثيوبسي  Autismسا تؼشيف وشدُ ٍ ػالئن تـخيلي ٍ تذاثيش دًذاًپضؿىي آى سا ثيبى وٌذ
فلح هغضي سا تؼشيف وشدُ اتيَلَطي  ،اًَاع آى ،سا ثيبى وٌذ
سفلىغ ّبيي وِ دس افشاد هجتال ثِ فلح هغضي ٍخَد داسد تَضيح دّذ.
هَاسدي وِ دس دسهبى دًذاًپضؿىي وَدوبى هجتال ثِ فلح هغضي ثبيذ دس ًظش گشفت سا ليؼت ًوبيذ.
تظبّشات ٍ آًَهبليْبي داخل دّبًي افشاد هجتال ثِ فلح هغضي سا ثيبى ًوبيذ.
ثيوبسي اػپيٌب ثيفيذا اًَاع آى ،تذاثيش دًذاًپضؿىي آى سا ؿشح دّذ.
هشالجتْب ٍ هالحظبت الصم دس دسهبى وَدوبى هجتال ثِ آػن سا ؿشح دّذ.
ثيوبسي ػيؼتيه فيجشٍصيغ سا تَضيح دّذ ٍ ػلت ؿيَع پبييي پَػيذگي سا دس ايي وَدوبى ليؼت وٌذ.
ػلت ًبؿٌَايي سا ًبم ثشدُ ٍ هالحظبت دسهبًي دًذاًپضؿىي ايي وَدوبى سا تـشيح ًوبيذ.
ًبثيٌبيي سا تؼشيف وشدُ ٍ ػلل آى ٍ ًحَُ ثشخَسد ثب ايي وَدوبى سا تَضيح دّذ.
اًَاع ثيوبسيْبي للجي ( هبدسصادي ٍ اوتؼبثي) سا ًبم ثشدُ ٍ تظبّشات آًْب سا ثيبى ًوبيذ.
هالحظبت دسهبًي وَدوبى هجتال ثِ ثيوبسي للجي سا ثيبى ًوبيذ.
اًَاع اػوبلي وِ دس آًْب پشٍفيالوؼي آًتي ثيَتيه الصم اػت ًبم ثجشد.
اًَاع سطين پشٍفيالوؼي ثشاي وَدوبى هجتال ثِ ثيوبسيْبي للجي سا ليؼت وٌذ.
هالحظبت الصم اص ًظش دًذاًپضؿىي دس ثيوبساًي وِ ًيبص ثِ خشاحي للت داسًذ ثيبى وٌذ.
اًَاع ّوَفيلي ٍ دسهبى آًْب سا ثيبى وٌذ.
ًحَُ وٌتشل دسد ،تضسيك ثيحؼي هَضؼي ثشاي ايي وَدوبى تَضيح دّذ.
هالحظبتي وِ دس اًَاع دسهبًْبي دًذاًپضؿىي ( پشيَ ،تشهيوي ،اًذٍ ،خشاحي ،استَ ،اٍسطاًغ) ثشاي ايي
وَدوبى الصم اػت تَضيح دّذ.
ًيبص ثِ پشٍفيالوؼي آًتي ثيَتيه ثشاي ايي ثيوبساى سا تَضيح دّذ.
ثيوبسي ٍى ٍيلجشاًذ تَضيح دّذ.
اًَاع ّپبتيتً ،حَُ تـخيقً ،حَُ اًتمبل ،دٍسُ ووَى آًْب سا تَضيح دّذ.
آًوي داػي ؿىل ،ػالئن گشافي ،هالحظبت دًذاًپضؿىي پشٍفيالوؼي آًتي ثيَتيه ،اػتفبدُ اص ثيحؼي
هَضؼي ،اػتفبدُ اص ثيَْؿي ػوَهي) ثشاي ايي ثيوبساى سا تَضيح دّذ.
ثيوبسي ايذص ،ػبهل ايدبد آى ،دٍسُ ووَى آى سا تَضيح دّذ.
ػالئن دّبًي ثيوبساى ايذصي سا ليؼت وٌذ.
اًَاع لَووي ،اتيَلَطي ،ػالئن وليٌيىي ٍ پيه ؿيَع سا دس وَدوبى ثيبى ًوبيذ.
تظبّشات دّبًي اًَاع لَووي سا دس وَدوبى تَضيح دّذ.
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هالحظبت دًذاًپضؿىي ثشاي ثيوبساى لَػويه سا تـشيح وٌذ.
دسهبى هَوَصيت ٍ وبًذيذيبصيغ سا ثشاي ايي وَدوبى ؿشح دّذ.
الذاهبت الصم دًذاًپضؿىي ثشاي آهبدُ ػبصي ايي ثيوبساى خْت پيًَذ هغض اػتخَاى تَضيح دّذ.
 Consious sedationسا تؼشيف وشدُ ٍ اّذاف اػتفبدُ اص آى سا ثشاي وَدوبى تَضيح دّذ.
ؿشايط الصم دس ٌّگبم اػتفبدُ اص سٍؽ ) Consious sedation (C.Sسا ليؼت وٌذ.
آسام ثخـي خفيف ،هتَػط ٍ ػويك سا تؼشيف ًوبيذ.
دس ٌّگبم اػتفبدُ اص سٍؽ  C.Sاختالفبت آًبتَهيه ٍ فيضيَلَطيه وَدوبى ٍ ثضسگؼبالى سا تَضيح
دّذ.
ثيوبساًي وِ وبًذيذ خَثي ثشاي اػتفبدُ اص سٍؽ ّ C.Sؼتٌذ ًبم ثجشد.
آهَصؿْبيي وِ دس ٌّگبم اػتفبدُ اص سٍؽ  C.Sثشاي سطين غزايي ثِ ٍالذيي دادُ هيـَد ؿشح دّذ.
اًَاع تىٌيىْبي آساهجخـي ( اػتٌـبلي ،دّبًي ،سوتبل ،ػبة هَوَصال ،داخل ػضالًي ) ٍ (IMداخل
ٍسيذي) (IVسا تَضيح دادُ ٍ هضايب ٍ هؼبيت ّش وذام سا ليؼت وٌذ.
ثيـتشيي هبدُ اي وِ دس سٍؽ اػتٌـبلي اص آى اػتفبدُ هيـَد ًبم ثجشد.
فبسهبوَوٌتيه ٍ فبسهبوَديٌبهيه گبص ًيتشٍع اوؼبيذ سا تـشيح ًوبيذ.
ػَاسم خبًجي ٍ هؼوَهيت اػتفبدُ اص گبص ًيتشٍع اوؼبيذ سا تَضيح دّذ.
تىٌيه اػتفبدُ اص ًيتشٍع اوؼبيذ سا تَضيح دّذ.
هحلْبئي وِ ثشاي آساهجخـي ثِ سٍؽ داخل ػضالًي دس وَدوبى اػتفبدُ هي ؿَد ًبم ثجشد.
ًبحيِ اي وِ دس سٍؽ صيش هخبطي ثشاي آساهجخـي اػتفبدُ هي ؿَد ًبم ثجشد.
داسٍّبئي وِ ثشاي آساهجخـي اػتفبدُ هي ؿَد ( آًتي ّيؼتبهيٌْب ،داسٍّبي ضذ اضطشاة ،ثٌضٍديبصپيٌْب)
ًبم ثشدُ ػَاسم خبًجي ٍ دٍص هلشفي سا تَضيح دّذ.
داسٍّبي خَاة آٍس آسام ثخؾ سا ًبم ثشدُ (ثبسثيتَسات ،ولشات ّيذسات) ػَاسم خبًجي ٍ دٍص هلشفي سا
تَضيح دّذ.
ًبسوَتيه ّب ٍ آًتبگًَيؼتْبي ًبسوَتيه وِ دس دًذاًپضؿىي وَدوبى اػتفبدُ هي ؿَد سا ًبم ثجشد.
ٍػبيلي وِ ثشاي هبًيتَسيٌگ ثيوبس حيي آسام ثخـي الصم اػت سا ًبم ثجشد.
اًذيىبػيَى اػتفبدُ اص ثيَْؿي ػوَهي دس دسهبى دًذاًپضؿىي وَدوبى سا ًبم ثجشد.
وٌتشااًذيىبػيَى اػتفبدُ اص ثيَْؿي ػوَهي دس وَدوبى سا ًبم ثجشد.
اثشات ػبيىَلَطيه ثؼتشي ؿذى دس ثيوبسػتبى سا ثش سٍي وَدوبى تَضيح دّذ.
گبصّبي ثيَْؿي وِ ثِ كَست هؼوَل دس وَدوبى اػتفبدُ هي ؿَد ًبم ثشدُ خَاف فيضيىي ٍ ؿيويبيي
آًْب سا ليؼت ًوبيذ.
آثؼِ آلَئالس حبد ٍ هضهي سا تؼشيف وشدُ ،ػالئن وليٌيىي ،ساديَگشافي ٍ دسهبى آًْب سا ؿشح دّذ.
ػلَليت سا تؼشيف وشدُ ػالئن وليٌيىي ٍ دسهبى آًْب سا ثيبى وٌذ.
تىٌيه ّبي ثيَپؼي دس وَدوبى سا تَضيح دّذ.
اًذيىبػيَى اػتفبدُ اص فشًىتَهي دس وَدوبى سا ثيبى وٌذ.
سٍؽ خشاحيْبي دًتَآلَئالس ٍ اوؼپَص ؿذى دًذاًْب سا ثيبى وٌذ.

 -258ػالئن فشوچشّبي كَست دس ًبحيِ هيذفيغ ٍ هٌذيجل سا ليؼت ًوبيذ
 -259دسهبًْبي اٍليِ ٍ اٍسطاًؼي فشوچشّبي كَست سا تَضيح دّذ.

استراتژي آموزشي:
ػخٌشاًي ٍ پشػؾ ٍ پبػخ

وسايل سمعي و بصري:
ٍيذئَ پشٍطوتَس ٍايت ثَسد

نحوه ارزشيابي :
امتحان پايان ترم – حضَس داًـدَيبى دس والع

روش ارزشيابي:
ػئَاالت چْبسگضيٌِ اي

منابع:
1) McDonald J. Dentistry for the Child and Adolescent. 10th Ed.2016
2) Nowak A. Pediatric Dentistry.2019.

