YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Okul/Fakülte:
Bölüm/Program: DİŞ HEKİMLİĞİ - TÜRKÇE
Ders Dili:

Türkçe

Ders Kodu: DHPED420

DersTürkçe İsmi:

PEDODONTİ

Ders İngilizce İsmi: PEDODONTICS
Dersi Verecek:

Prof. Dr. Serap ÇETİNER

Dersin Türü:

ZORUNLU

Yıl

Semester

4

Ders Kredisi:
Teori(saat/hafta):

4

8

AKTS Kredisi: 4
1,00

Dersin İçeriği:

Öğrenme Kazanımları:

Dersin Amaçları:

Dersin Seviyesi: LİSANS

Uygulama(saat/hafta): 20,00

Dönem:

8

Ders İşleme Biçimi: YÜZ YÜZE
Laboratuar(saat/hafta): 0,00

Yaş gruplarına göre cocuk davranışları ve çocuğa psikolojik yaklaşım, çocuğa
psikolojik yaklaşım teknikleri, sağlık sorunlu ve uyumsuz ve özürlü
çocuklarda dental tedavi yaklaşımları, çürük, profelaksisi genel sağlık
açısından çocukta büyüme ve gelişimin değerlendirilmesi çocuk diş
hekimliğinde oklüza rehberlik ve tedavi yaklaşımları, dental travma ve
tedavileri, genç daimi dişlerde Endodontik tedavi (apeksifikasyon) çocukluk
hastalıkları ve bulguları, süt ve sürekli dişlerde gelişim bozuklukları, gelişim
bozuklarının restorative ve protetik tadavileri çocuk hastada yaşlara göre
tedavi planlaması.
İlgili kavramları/kuramları anlayabilecek
İlgili kavram/kuramların geçerliliğini tarışabilecek
İlgili kavram/kuramların, gerçek hayattaki muhtemel uygulamalarını
tartışabilecek ve öneriler sunabilecek
İlgili kavram/kuramları gerçek hayata/verilen diğer durumlara/vakalara
uygulayabilecek
İlgili kavram/kuramların gerçek hayatta var olan uygulamalarını eleştirel
olarak analiz edebilecek
Farklı kavram ve kuramları kendi özgün yaklaşımlarını yaratbilmek için
sentezleyebilecek
İlgili kavramlarla ilgili özgün bir yaklaşım geliştirebilecek
Sunum(lara)a hazırlık
Verilen ölçütlere göre kendi çalışmalarını değerlendirebilecek
Verilen ölçütlere göre arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirebilecek
Yeni yaklaşım geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen parametreler çerçevesinde yeni bir ürün geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen çalışmayı bağımsızca yürütebilecek
Verilen bir çalışma üzerinde grup halinde çalışabiliecek
İlgli kavramları sayabilecek ve açıklayabilicek
Öğrenmenin değerini takdir edecek
Akademik bir makale üretmek için seçilen kaynak gösterme biçiminin
ilkelerini uygulayabilecek
Hedeflenen becerileri geliştirebilecek
--

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek
Öğrenci İş Yükü:

Derse hazırlık
Ders saatleri
Ara sınav
Ara sınava hazırlık
Final sınavı
Final sınavına hazırlık
Sunum(lar)
Sunum(lara)a hazırlık
Grup çalışması
Sınıf içi tartışma(lar)
Kısa sınav(lar)a hazırlık
Ödev(ler)

AKTS Formülü:

120/30=4

Kaynaklar:

Serap çetiner ders notları, pediatric dentistry (Pinkham)-2009

Değerlendirme:

Sunumlar, kısa sınavlar, ara sınavlar,final sınavları

İşe Yerleştirme(Staj):
Ön Koşul Ders Kodları:
1. Hafta (19 – 23 Eylül)

Pedodontide çürük profilaksisi

2. Hafta (26 – 30 Eylül)

Pedodontide çürük profilaksisi

3. Hafta (3 – 7 Ekim)

Pedodontide çürük profilaksisi

4. Hafta (10 – 14 Ekim)

Çürük profilaksisinde florun yeri

5. Hafta (17 – 21 Ekim)

Fissür örtücüler

6. Hafta (24 – 28 Ekim)

Beslenme ve çürük arasındaki ilişki

7. Hafta (31 - 4 Kasım)

Çocuk diş hekimliğinde ilaç kullanımı ve ağrı

8. Hafta (7 - 11 Kasım)

Çocuk diş hekimliğinde ilaç kullanımı ve ağrı

9. Hafta (14 – 18 Kasım) Genç sürekli dişlerde endodontik tedaviler
10. Hafta (21 – 25 Kasım) Genç sürekli dişlerde endodontik tedaviler
11. Hafta (28 - 2 Aralık) Çocuklarda görülen dişeti hastalıkları ve tedavisi
12. Hafta (5 – 9 Aralık)

1. VİZE

13. Hafta (12 -16 Aralık) Gelişim bozukluklarının sınıflandırılması, dental anomaliler
14. Hafta (19 - 23 Aralık) Gelişim bozukluklarının sınıflandırılması, dental anomaliler
15. Hafta (24 – 30 Aralık) Gelişim bozukluklarının sınıflandırılması, dental anomaliler
16. Hafta

Çocuklarda kapanış ilişkileri ve oklüzal rehberlik

17. Hafta

Paslanmaz çelik kron ve strip kronlar

18. Hafta

Paslanmaz çelik kron ve strip kronlar

19. Hafta

Erken diş kayıpları ve yer tutucular

20. Hafta

Süt ve sürekli dişlerde diş ve destek doku yaralanmaları

21. Hafta

Süt ve sürekli dişlerde diş ve destek doku yaralanmaları

22. Hafta

Süt ve sürekli dişlerde diş ve destek doku yaralanmaları

23. Hafta

Çocukluk dönemi hastalıklarının ağız içi belirtileri

24. Hafta

Çocuklarda görülen sistemik hastalıkların ağız içi bulguları

25. Hafta

Çocuk diş hekimliğinde antimikrobiyal ajanlar

26. Hafta

Zararlı ağız alışkanlıkları

27. Hafta

Spor diş hekimliği ve ağzın korunması

28. Hafta

FİNAL

