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   لجمهورية العربية السوريةا                
  الصحة  وزارة                        

 الهيئة السورية لالختصاصات الطبية             
 الرقم.......................

 التاريخ.....................

 البرنامج التدريبي الختصاص األمراض الداخلية
 

 :الهدف -

حتى يتمكن من اتخاذ الموقف السليم و  تمكين الخريج من اكتساب المعلومات الكافية والمهارات األساسية المتعلقة بهذا االختصاص ، 

التشخيص الصحيح و القرار العالجي الصائب أثناء ممارسته كاختصاصي باألمراض الداخلية ، وأن يكون قادراً على المتابعة الذاتية 

مل معهم من األطر للتعلم ومواكبة الجديد في اختصاصه ، واكتساب أخالقيات المهنة والسلوك المهني عند تعامله مع المرضى ومن يع

 إللمام بأٌسس الطب الشرعي المتعلقة باختصاصه وصوال ً إلى تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة.مع االطبية والصحية، 

 : التدريب -

يتم قبول خريجي الكليات الطبية السورية )وغير السورية بعد تعديل وضعهم في وزارة التعليم العالي( للتدريب بقصد االختصاص في  

شهراً )أربع سنوات ميالدية 84األمراض الداخلية ئة السورية لالختصاصات الطبية وفق أسس تفاضلية، مدة التدريب في اختصاص الهي

في مراكز  األمراض الداخلية ( لحملة اإلجازة في الطب،  تتضمن فترة اإلقامة  برنامجاً تعليمياً )نظري( وبرنامجاً عملياً )سريري( في 

ويكون ، الهيئة السورية لالختصاصات الطبية وذلك حسب تصنيف المجلس العلمي لألمراض الداخلية  في الهيئةقبل  تدريبية معتمدة من

ويشترط أن ساعة موزعة بين ساعات التعليم النظري والتدريب العملي والمناوبات، 48عدد الساعات األسبوعية المطلوبة من المتدرب 

 يكون المتدرب :
 . ة التدريب متدرجاً في المسؤولية حسب سني اإلقامةطبيباً مقيماً طوال مد .أ

 . والتدريب في مختلف اختصاصات األمراض الباطنة الفرعية العناية المباشرة بالمريض في القاعات   .ب

 الشتراك الفعال في أعمال العيادات الخارجية وطب اإلسعاف والتمرس في كافة وسائل التشخيص السريري والمخبريا .ج

محاضرات والحلقات الدراسية في الطب السريري وعلم األمراض وعلم األدوية والكيمياء الحيوية وعلم وظائف المشاركة في ال .د

واالشتراك الفعال في نادي المجالت وفي المحاضرات التي تلقى في  األعضاء كدراسات أساسية في وظائف البدن السريرية والمرضية

 . االختصاص

لثانية فترة تدريبية مشتركة بين اختصاص األمراض الداخلية العامة وبين جميع التخصصات الفرعية هـ . تعتبر السنة األولى والسنة ا

 في الطب الداخلي.

 :اإلشراف العلمي -

العلمي الختصاص األمراض الداخلية في الهيئة السورية لالختصاصات  يشرف على البرنامج التدريبي )النظري والسريري(المجلس 

 وزارة الصحة و أساتذة الجامعات في االختصاص ممن لديهم خبرة في هذا االختصاص ال استشاريي  عضواً  من  48الطبية، و يضم 

 تقل عن عشر سنوات.

  االختبارات:  -
يتم الترشيح لالختبارات  أساسيين يجريان في مقر الهيئة السورية لالختصاصات الطبية،الختبارين  التدريبيخضع المتدربون خالل فترة 

 وفق الشروط العامة الواردة في النظام الداخلي للهيئة:

األمراض  يتضمن المنهاج المقرر للجزء األول من  للتدريب: هو  اختبار كتابي في نهاية السنة األولى  (step1 )االختبار األولي  .أ

 . و يُجرى مرتين في العام  يةالداخل

 مرتين في العام،ويُجرى  التدريب: يتضمن اختباراً كتابياً واختباراً عملياً و مقابلة، يُجرى في نهاية فترة  (step2 )االختبار النهائي .ب

 المتدربونالتي يخضع لها خالل شهري )نيسان وتشرين األول( ، باإلضافة للعديد من االختبارات الفرعية واختبارات المهارات السريرية 

 خالل فترة التدريب.في مراكز التدريب 
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 منهاج المتدربين للحصول على شهادة اختصاص في األمراض الداخلية

 الجوالة التدريب العملي )السريري( السنة األولى:  المنهاج النظري

الطبيب والمريض، مظاهر المرض الرئيسية وطريقة 

 الحيوية في الطب السريري، مقاربتها ،االعتبارات

البيولوجيا الجزيئية ،الوراثة والمرض علم األدوية 

السريري ، أخطاء االستقالب، المناعة ،االضطرابات 

والفيزيائية ، التسممات  الناجمة عن العوامل الكيماوية

الكيماوية و الطوارئ الناجمة عن العوامل البيئية 

 والفيزيائية

  وإجراء الفحص السريري أخذ السيرة المرضية

 بشكل مفصل لكافة أجهزة الجسم
  المشاركة في الجلسات العلمية والعملية

 والمجالت الطبية

  كتابة تقرير خروج المريض من المستشفى

 والمسؤولية عن محتوياته

 3 .أشهر في شعبة األمراض الهضمية 
 3 .أشهر في شعبة األمراض القلبية 

 4.شهرفي شعبة األمراض العصبية 

 4.شهر في شعبة أمراض الكلية 

 4.شهرفي شعبة األمراض الصدرية 

 4.شهر في شعبة أمراض الدم 

 4.شهرفي شعبة أمراض الغدد الصم 

 4شهرفي شعبة أمراض المفاصل 

 الجوالة التدريب العملي )السريري( المنهاج النظري السنة الثانية:  

  التوسع في المعلومات النظرية لألمراض الباطنة

 في الممارسة السريرية اليومية وتطبيقها
  متابعة المطبوعات الطبية الدورية وتلخيصها

 والمشاركة الفعالة في تقديمها.

  تعميق الفهم والتفسير  تنمية المهارات السريرية و

للمهارات التشخيصية مثل الصور الشعاعية 

 والشرائح المرضية والوسائل التشخيصية األخرى
  العلمية والعملية والمجالت المشاركة في الجلسات

 الطبية

  االشتراك مع مقيم السنة األولى في العناية

 المباشرة بالمريض وتحمل المسؤولية.

  المشاركة في تحمل مسؤوليات العناية بمرضى

 اإلسعاف والعيادات الخارجية

  كتابة تقرير خروج المريض من المستشفى

 والمسؤولية عن محتواه

 3 لهضمية.أشهر في شعبة األمراض ا 
 3 .أشهر في شعبة األمراض القلبية 

 4.شهرفي شعبة األمراض العصبية 

 4.شهر في شعبة أمراض الكلية 

 4.شهرفي شعبة األمراض الصدرية 

 4.شهر في شعبة أمراض الدم 

 4.شهرفي شعبة أمراض الغدد الصم 

 4شهرفي شعبة أمراض المفاصل 

 

 :البرنامج النظري للسنة الثالثة والرابعة 

أمراض القلب التوسع في المعلومات النظرية لألمراض الباطنة وتطبيق هذه المعلومات في الممارسة السريرية اليومية وتتضمن متابعة 

واألوعية، اضطرابات جهاز التنفس ،االضطرابات االغتذائية والهرمونية ، أمراض الكليتين والجهاز البولي،  أمراض الجهاز الهضمي 
 صبية المركزية ،أمراض الجهاز الحركي ،أمراض الدم والمناعة واالضطرابات الناجمة عن العوامل الحيوية.والكبد، أمراض الجملة الع

 السنة الثالثة:البرنامج التدريبي في 

 الفرعية . يقضي المتدرب فيها أربعة أشهر في شعبة األمراض الباطنة العامة وثمانية أشهر في شعب االختصاصات 

 يلي: ويراعى في هذه السنة ما

 متابعة تحمل مسؤولية العناية بالمرضى. -

 المشاركة في تنمية المهارات السريرية والتشخيصية لمقيمي السنة األولى والثانية. -

 المشاركة في االستشارات المتعلقة بفروع الطب الباطني التخصصية تحت إشراف المدرب. -

 راف المدرب.المشاركة في استشارات الطب الباطني في أقسام المستشفى تحت إش -

 تقديم المعونة الالزمة لمقيمي السنة األولى والثانية أثناء مناوبتهم. -

 المشاركة في كافة الفعاليات العلمية في القسم. -

المقدرة التامة على فهم وسائل التشخيص المختلفة والمقدرة على إجرائها وتدريب مقيمي السنة األولى والثانية على ذلك، مثل  -

الجنب، خزعة الكبد، خزعة القص، خزعة الجنب.. الخ. باإلضافة إلى قراءة وتفسير تخطيط القلب  البزل القطني، بزل

 والتخطيط بالصدى والتصوير الطبقي المحوري وغيره .

 السنة الرابعة:البرنامج التدريبي في 

 السنة في إحدى الفروع الدقيقة(: يتسلم في هذه السنة التدريبية النهائية مهام المقيم األول وتكون مهامه )يمكن أن يقضي هذه

اإلشراف على عمل المقيمين في كافة قاعات الطب الباطني أثناء مناوبتهم ويقوم بتحضير قوائم هذه المناوبات وإطالع رئيس  -

 القسم عليها ألخذ موافقته.
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ضية وإجراء الفحص السريري يراقب عمل المقيمين في وحدته ويتحمل مسؤولية النواقص واألخطاء الحاصلة في أخذ السيرة المر -

 والخطوات المتخذة في تدبير المريض أثناء الزيارة اليومية للمرضى.

 استمرارية تنمية مهاراته العلمية والسريرية سواء كان ذلك في الفروع التخصصية أو الطب الباطني العام. -

 توجيه مقيمي السنوات األدنى في شؤون رعاية المرضى واكتساب المهارات. -

 يكون قدوة لمقيمي السنوات األدنى في تحمل المسؤولية وااللتزام بالدوام والنظام وكافة شؤون القسم اإلدارية األخرى.أن  -

التحضير للجلسات السريرية الكبرى األسبوعية والتنسيق مع المقيمين في وحدته للحاالت التي سيتم تقديمها واإلشراف على  -

 مستوى اإلعداد من كافة نواحيه.

 راك في إعداد البرامج التدريبية وتطويرها المستمر في القسم.االشت -

المشاركة في األبحاث العلمية التي تجري في القسم حسب رغباته ودون أن يؤثر ذلك على مهامه األخرى في القسم، بحيث  -

محددة في مصادر  تعطيه هذه المشاركة عمقاً في فهم الطب الباطني وإتقاناً لكيفية البحث عن مواضيع ومعلومات علمية

 المعلومات الطبية المختلفة.

 إجراء استشارات الطب الباطني لألقسام األخرى في المستشفى أثناء المناوبات ويقرر المعالجة بالتنسيق مع المشرف المناوب. -

 يشارك في عمل عيادات االختصاص الخارجية تحت إشراف االختصاصي أو المدرب. -

 الباطني أثناء مناوبته. يشرف على عمل المقيمين في إسعاف -

اإلشراف على ما يكتبه المقيمين على سجل المريض من مشاهدات يومية لتطوير حالة المريض السريرية ونتائج الفحوصات  -

 السريرية والمخبرية اليومية ووضع تفسير لها وإعالم االختصاصي أو المدرب المشرف عنها.

المرضية المستعصية عند الحاالت التي يطول إقامتها في المستشفى بشكل القيام بكتابة ملخص المشاهدة الطبية للمشكالت  -

 دوري بمعدل مرة كل خمسة إلى سبعة أيام.

توقيع تقارير التخرج والمسؤولية الكاملة عن محتوياتها، وعدم وضعه في ملف المريض بصيغته النهائية قبل الحصول على  -

 المريض عليه.موافقة وتوقيع االختصاصي أو المدرب المسؤول عن 

توقيع تقارير التبليغ عن الحاالت المرضية لألمراض السارية التي يجيز القانون اإلبالغ عنها والمسؤولية الكاملة عن محتوياتها  -

 وتأمين وصولها للجهات المختصة.

ص والعمل على أن تدقيق ملف المريض قبل إرساله إلى السجل الطبي ويعتبر مسؤوالً عن كافة محتوياته وعليه إتمام النواق -

 يكون ملف المريض مقبوالً من قبل الجهات المسؤولة في السجل الطبي المركزي في المستشفى.

     CECIL,HARRISON , NELSON  , DAVIDSONالمراجع النظرية
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