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 لسوريةلجمهورية العربية اا                  

 الصحة  وزارة                           

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

 ..........................التاريخ

 

 الكلية عند األطفال البرنامج التدريبي الختصاص أمراض 

االختصاص حتى يتمكن من اتخاذ القرارات بهذا  فية والمهارات األساسية المتعلقةهو تمكين الخريج من الحصول على المعلومات الكا الهدف .1

االً في البحث الطبي ومؤهالً العالجية والجراحية الصائبة ، وأن يكون قادراً على المتابعة الذاتية للتعلم ومواكبة الجديد في اختصاصه ومشاركاً فع

 . لمعرفة أساليب الوقاية من األمراض المتعلقة باختصاصه وسبل مكافحتها

 

 ختصاصا التدريب في بقصد االختصاص في الهيئة السورية لالختصاصات الطبية  وفق أسس تفاضلية، مدة  للتدريبيتم القبول : لتدريبا .2

تتضمن برنامج تعليمي )نظري( وبرنامج عملي سريري في معالجة المرضى في سنوات ميالدية (   5شهرا ) 06الكلية عند األطفال أمراض 

ساعة موزعة  06ويكون عدد الساعات األسبوعية المطلوبة من المتدرب ، الهيئة السورية لالختصاصات الطبية مراكز تدريبية معتمدة من قبل 

 ملي والمناوبات .بين ساعات التعليم النظري والتدريب الع

 فترة تدريبية مشتركة بين جميع التخصصات الفرعية فيوهي  التدريب لمدة ثالث سنوات وفق البرنامج التدريبي لطب األطفال العام يتم  .3

 ختصاص أمراض الكلية عند األطفال بالخاصة .شهر (  في ا22تليها فترة تدريبية لمدة سنتين )  طب األطفال

 شهرا (  22) سنتين الحائز على شهادة البورد السوري في طب األطفال تكون مدة التدريب للطبيب  .2

 :واجبات المتدرب .5

 واجبات المقيم العامة: أوالً:

  أن يكون المتدرب طبيباً مقيماً طوال مدة التدريب متدرجاً في المسؤولية حسب سني اإلقامة 

  الخارجية واإلسعافاالشتراك الفعال في أعمال العيادات. 

 .التمرس في كافة وسائل التشخيص السريري والمخبري 

 حضور االجتماعات التي تبحث فيها الحاالت السريرية. 

 أن يلتزم بحضور كافة محاضرات البرنامج و  االشتراك الفعال في نادي المجالت وفي المحاضرات التي تلقى في االختصاص

 .التعليمي المخصص لألطباء المقيمين

  تنظيم إضبارة المريض كاملةً. وذلك بعد معرفة القصة السريرية وفحص المريض، ويوضع فيها نتائج الفحوص المخبرية والشعاعية

 كتابة تقرير الخروج مفصالً.، والتشريح المرضي

 تسجيل مالحظات الطبيب المشرف في اإلضبارة يومياً، تسجيل مالحظاته عن تطور الحالة )المتابعة  ،العناية المباشرة بالمرضى

 إمالء ورقة العالج يومياً. ،وضع برنامج لمراقبة العالمات الحيوية عند المريض، الطبية اإلستشارات اليومية(، تسجيل

 ومعرفة المعالجات البديلة األخرى. الجانبية،اعل فيما بينها وتأثيراتها التأكيد على فهم اآلليات الدوائية وتأثيراتها العالجية والتف 

 .االلتزام بمناوبة الشعبة الدائم وإعالم االختصاصي المناوب عند الضرورة وحضور الجولة الصباحية على المرضى 

 .إجراء بعض الدراسات اإلحصائية التي يكلف. بها من قبل الطبيب المشرف 

 المتدربين الجدد اإلشراف على األطباء 

 

 إشراف األخصائي.بيعاود الطبيب المقيم لالختصاص في العيادة الخارجية مرة في األسبوع على األقل لفحص وعالج المرضى  ثانياً:

 يحتفظ بعالقات حسنة مع المريض وعائلته والهيئة الطبية والتمريضية واإلدارية وكل من له عالقة بعالج المريض. ثالثاً: 

 (Confidentialityالحفاظ على أسرار المريض): رابعاً 
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التي والمهارات التدريبية  النشاطاتالتدريبي الذي يحتوي على  النشاط (Log Bookالطبيب المقيم لالختصاص في سجل دائم ) نيدو خامساَ:

 )نوعها وعددها وتاريخها واسم المريض ورقم سجله الطبي(. قام بها

 الطبية يتم الترشحالختبارين أساسيين يجريان في مقر الهيئة السورية لالختصاصات  التدريبيخضع المتدربون خالل فترة  االختبارات: .0

 لالختبارات وفق الشروط العامة الواردة في النظام الداخلي للهيئة:

و يُجرى مرتين في طب األطفال يتضمن المبادئ األساسية في  للتدريب: اختبار كتابي في نهاية السنة األولى  (step1 )االختبار األولي -

 الثاني وتموز(. العام خالل شهري)كانون

خالل شهري )نيسان وتشرين األول (،  مرتين في العامعلى االختصاص  التدريب: ،يُجرى في نهاية فترة  (step2)النهائياالختبار -

 .اختباراً كتابياً واختباراً عملياً و مقابلة ويتضمن

 . التدريبخالل مدة في مراكز التدريب  المتدربونالتي يخضع لها باإلضافة للعديد من االختبارات الفصلية الفرعية 

 

 الكلية عند األطفال أمراض  البرنامج التدريبي الختصاص

 

 :طب األطفال العام  برنامج مشترك معوالثالثة األولى والثانية  السنة
 

 السنة األولى

يالبرنامج التدريبي السرير المقرر النظري    

النموووووووووو والتطوووووووووور، 

رد، التغذية والسووائل والشووا

اللقاحووووووووووات، اإلسووووووووووعافات 

ج، والتسممات، الوليد والخودي

إنعوووووواي الوليوووووود، الرعايووووووة 

 الصووووحية المتكاملووووة للطفوووول

IMCI وهوووي الموووواد التوووي  

.يتقدم بها لالمتحان األول  

 

شهر في قسم اإلسعاف  2

 والعيادات

اسووتقبال المووريض وإنشوواء المشوواهدة كاملووة وعرضووها علووى  -1

وكول ة ضوع خطوة التودبير المناسوبالسنة الثانية لتصوحيحها وو

 اإلجراءات األخرى التي يراها رئيس القسم الزمة لها.

التوودريب علووى اإلجووراءات اليدويووة فووي طووب األطفووال )الحقوون   -2

العضلية، الوريديوة، السوحوبات الدمويوة، بوزل قطنوي، قسوطرة 

بوليوة، قسووطرة وريوود سووري، بوزل مثانووة فوووت العانووة، اسووتخدام 

مخططووات النمووو،  سوويل معوودة، مووس شوورجي، قيوواس ضووغ  

 شرياني، تخطي  قلب كهربائي، تنظير قعر العين(.

فحوووص المخبريووة ومرافقووة المووريض أثنوواء إجووراء متابعووة ال  -3

 الفحوص المخبرية والشعاعية.

متابعة المهام التوي يكلفوه بهوا الطبيوب االختصاصوي أو زمالئوه  -2

 من السنوات األعلى بما يهم مصلحة وصحة الطفل المريض

يجشهر في قسم الوليد والخد 3  

شهر في عناية مشددة 1  

شعبة األمراض  في  شهر 1

 الخمجية 

مراض األ ةأشهر في شعب 5

–الكلوية –) الهضمية  العامة

 أمراض الغراء والدم -الصدرية

 واألورام(

 السنة الثانية

يالبرنامج التدريبي السرير المقرر النظري    

األموووووراض االنتانيوووووة عنووووود 

، وأوراماألطفال، دم   

 صووودرية، هضووومية، قلبيوووة،

 أذنية، عينية، 

م.المتقداإلنعاي الحياتي   

شهر في قسم اإلسعاف  2

 والعيادات

مراقبوووة المشووواهدة والتأكووود مووون دقوووة فحوووص الطفووول وكتابوووة  -1

 المشاهدة.

مقاربة التشخيص والتأكد من كل اإلجراءات المطلوبة للطفول   -2

من فحوص مخبرية وشعاعية واستشارية ووضع خطوة تودبير 

 مبدئية وعرضها على السنة األعلى.

اإلشوووراف علوووى اإلجوووراءات المطلوبوووة مووون السووونة األولوووى   -3

 وتنفيذها عند الضرورة.

يجشهر في قسم الوليد والخد 2  

شهر في عناية مشددة 1  
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شهر في األمراض الخمجية1  تنفيووذ المهووام التووي يكلفووه بهووا الطبيووب االختصاصووي المشوورف   -2 

 وزمالؤه في السنوات األعلى.

اإلجووراءات اليدويووة المطلوبووة منووه: تنبيووب الر ووامى، تبووديل   -5

 الدم، بزل نقي، بزل جنب.

توووي يكلفوووه بهوووا االختصاصوووي متابعوووة وتنفيوووذ االستشوووارات ال  -0

 أومقيم السنة الرابعة.

مراض األ ةأشهر في شعب 0

–الهضمية   -)القلبية العامة

أمراض  -الصدرية–الكلوية 

 الغراء والدم واألورام

 السنة الثالثة

يالبرنامج التدريبي السرير المقرر النظري    

 أمووراض الغوودد واالسووتقالب،

 الكلية، العصبية،

أمووووووووووووووووراض العظووووووووووووووووام 

س والعضالت،الوراثة،التحس

ية: ل تشخيصوالمناعة، وسائ

رأشعة، مخب  

شهر في قسم اإلسعاف  2

 والعيادات

التأكووود مووون الخطووووات التوووي تموووت مووون قبووول السووونوات األدنوووى  -1

والفحوووص السوووريري للموووريض مووون حيوووث إنشووواء المشووواهدة 

 والتوجه السريري والخطة التشخيصية والعالجية.

تقديم الحالة المرضية للطبيب االختصاصي المشرف ومتابعوة  -2

 تنفيذ الخطوات التشخيصية والعالجية.

قبووول األطفوووال فووي المستشوووفى تحوووت إشووراف السووونة األعلوووى  -3

 واالختصاص المشرف.

إعطاء الودواء كتابة الوصفة الطبية وتحديد الجرعات وطريقة  -2

 بشكل دقيق وتكليف السنة الثانية بذلك عند اللزوم.

تنفيووذ مووا يطلووب منووه االختصاصووي المشوورف لمتابعووة صووحة  -5

الطفوول )اإلجووراءات اليدويووة، بووزل النقووي، بووزل عبوور اليووافو ، 

 بزل جنب أو  يرها 

يجشهر في قسم الوليد والخد 2  

شهر في عناية مشددة 1  

الخمجيةشهر في األمراض 1  

مراض األ ةأشهر في شعب 0

–الهضمية   -)القلبية العامة

أمراض  -الصدرية–الكلوية 

 الغراء والدم واألورام

 

 :  : أمراض الكلية عند األطفالالمنهاج التدريبي للسنة الرابعة والخامسة 

 

رورية للقيام الكفاءات والمهارات الض يكتسب المتدرب .و في مجال أمراض الكلية عند األطفال يتم التدريب في مركز معتمد

رنامجه التدريبي تضمن بيبالتشخيص والتشخيص التفريقي والتدبير االسعافي والالحق والمتابعة لألمراض الكلوية. و

 المجاالت التالية: 

 1- فيزيولوجيا الكلية:

 2- التشخيص والتشخيص التفريقي وتدبير اإلمراضيات الكلوية:

،التهاب الكبب التهاب الكبب والكلية التالي للعقديات، التهاب الكبب والكلية المنمي الغشائيالتهابات الكبب والكلية:  -أ 

 والكلية الغشائي، .......

 داء بيرغر، الفرفرية التأقية )فرفرية هينوخ شونالين(. البدئية: IGAاعتالالت الكلية بال  -ب

مزمنة غير نموذجية )أشكال  HUSحادة بعد االنتانات)النموذجية(،  HUS (:HUSلية)المتالزمة اليوريميائية االنحال-ج

 وراثية، أشكال مناعية ذاتية(.
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 الحماضات األنبوبية الكلوية )متالزمة فانكوني، السيستينوز(، بارتر، وجيتلمان. االعتالالت األنبوبية: -د

لحمامية الجهازية، فقر الدم المنجلي، السكري، األورام الخبيثة، الذئبة ااإلصابات الكلوية في سياق األمراض الجهازية: -ه

 األمراض االستقالبية.

 التناذر النفروزي األساسي مجهول السبب، التناذرات النفروزية الخلقية والطفلية. التناذرات النفروزية:-و

)عسر التصنع الكلوي متعدد الكيسات، نقص التصنع وعسر التصنع الكلوي، األمراض الكلوية الكيسية التشوهات الكلوية:-ز

 الداء الكلوي عديد الكيسات الجسمي المقهور والجسمي القاهر،...(

 (.cystinuriaالبيالت الكلسية، بيلة األوكزاالت البدئية، بيلة السيستين) الحصيات والكالس الكلوي:-ح

 تشخيص وتدبير تشوهات السبل البولية: 3

 لبي.تناذر تضيق الوصل الحويضي الحا

 الحالب العرطل االنسدادي.

 التضاعف الحويضي الحالبي.

 دسام االحليل الخلفي.

 الجذر المثاني الحالبي.

 تشخيص وتدبير المثانة العصبية عند األطفال. - 4

 تدبير السلس البولي عند األطفال. -5

 البولية عند األطفال والرضع. التشخيص والمعالجة الوقائية بالصادات الحيوية لالنتانات-6

 تدبير فرط التوتر الشرياني عند األطفال والمراهقين.  -7

معالجة محافظة، تحال بريتواني، تحال تشخيص وتدبير القصور الكلوي الحاد)قبل الكلوي، الكلوي، وبعد الكلوي(:  -8

 (hemofiltrationدموي، الرشح الدموي)

 تدبير القصور الكلوي المزمن: -9

 معالجة الحثل اللقاحات ,حمية الغذائية والمعالجة المحافظة: معالجة فقر الدم، السيطرة على الضغط الشرياني، ال

 العظمي الكلوي، ....

 :التنقية خارج الكلوية 

 (peritoneal dialysisالتحال البريتواني) -1

 (DPCAالتحال البريتواني المستمر الجوال)

 (DPAالمؤتمت)بواسطة الجهاز() التحال البريتواني
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   عرفة والكفاءة التدريب السريري باكتساب الميسمح  (:hemodialysisالتحال الدموي) -2

 وتقويم حالتهم ومتابعتها.فال الموضوعين على التحال الدموي الخبرة الضرورية من أجل تدبير األطو 

 11- زرع الكلية عند األطفال:

       تحضير المريض للزرع)المتلقي(.

 تدبير المريض بعد اجراء عملية زرع الكلية.

 المعالجة بمثبطات المناعة قبل واثناء وبعد عملية الزرع.

 المتابعة بعد زرع الكلية.

ية، انتانات، تدبير اختالطات زرع الكلية: تأخر عمل الطعم، رفض حاد ومزمن، خثرة وعائية، اعتالل انبوبي بعد نقص ترو

األصلي، ....تأخر نمو، نكس المرض   

 11- اكتساب الخبرة حول االستقصاءات الكلوية:

وي، دراسة عند األطفال التي تسمح بتقويم مقدار الرشح الكبي، الجريان الدموي الكلالستقصاءات الوظيفية الكلوية ا-

 وظائف االنابيب.

الراجع، طبقي  ر المثانة بالطريق)االيكو دوبلر، تصوي في امراض الكلية عند األطفالالفحوص الشعاعية قراءة وتفسير -

 محوري، ومضان كلوي، رنين مغناطيسي(

عند األطفال. الستقصاءات اليوروديناميكية راءة وتفسير اق-  

نية والنقاط شمل البرنامج التدريبي للدكتور حسان زين الدين اجراء خزعة الكلية، لقد تعلم التقاجراء الخزعة الكلوية: -

 التالية:

واستطبابات خزعة الكلية.أهمية  (أ  

التقنية: خزعة بتوجيه االيكوغرافي، معايرة عوامل التخثر، زمن النزف، تخدير موضعي او عام. (ب  

دراسة الخزعة الكلوية بالمجهر الضوئي، والتالق المناعي، وقراءة النتائج وتفسيرها. (ج  

 12-البرنامج التدريبي النظري:

الكلية عند  أمراضفي شعبة   مج التدريبي السريريري وعملي لمدة عامين. البرنانظ شقين  تدريبيالبرنامج اليتضمن 

 األطفال والبرنامج التدريبي النظري على شكل محاضرات في المشفى نفسه.
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                    Teaching &Training Methodsطرائق التدريس والتدريب                                  

 النظرية: عروض تقديمية تفاعلية تتخللها مناقشات للطالب حول بعض النقاط العلميةالمحاضرات 

دقائق ثم اشراك مجموع المتدربين  16بتحضير موضوع معين وترشيح أحدهم ليقدم هذا الموضوع خالل  متدربينتكليف مجموعة من ال

 بمناقشة هذا الموضوع

 بالقسملمية المشتركة عنادي المجالت والحلسات ال

أخذ قصة مرضية مفصلة للمرضى المقبولين في الشعبة ،والقيام بالفحص السريري الكامل، ثم يقوم المدرب  بوضع مالحظاته وتوجيهاته 

 ويشرح العالمات المرضية على أسرة المرضى ويربطها مع المعطيات النظرية التي تلقاها الطالب ،

 برنامج محدد وبوجود طبيب اختصاصي يداوم المتدربون في  العيادة الخارجية وفق

 يداوم المتدربون في قسم اإلسعاف العام بناء على برنامج معد مسبقاً 
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