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 لسوريةلجمهورية العربية اا                  

 الصحة  وزارة                           

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

 ..........................التاريخ

 

 الخدج وحديثي الوالدة 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 سنوات ميالدية (   5شهرا ) 06 الوالدة  الخدج وحديثيأمراض 

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

 ملي والمناوبات .موزعة 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

 عند األطفال بالخاصة . الخديج والوليد ختصاص أمراض 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

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

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

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

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

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

 اإلشراف على األطباء المتدربين الجدد 

 

 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: 

 (Confidentiality: الحفاظ 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:

مرتين في و يُجرى 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

 مراحل : 3نتائج اإلمتحان النظري و يكون على  يجرى خالل أسبوعين من ظهور: اإلمتحان العملي 

 عالمة. 33فحص سريري للطفل ............................  -

 عالمة . 33القيام باإلجراءات الطبية............................ -

 عالمة . 03المقابلة .............................................. -

 .%03عالمة النجاح  -

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

 

 الخديج والوليدأمراض  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

وإنشوواء المشوواهدة كاملووة وعرضووها علووى اسووتقبال المووريض  -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    
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األموووووراض االنتانيوووووة عنووووود 

، وأوراماألطفال، دم   

 صووودرية، هضووومية، قلبيوووة،

 أذنية، عينية، 

م.اإلنعاي الحياتي المتقد  

 

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.

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.

يجشهر في قسم الوليد والخد 2  

شهر في عناية مشددة 1  

شهر في األمراض الخمجية1  

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

 

 : الخديج والوليد  : أمراضالمنهاج التدريبي للسنة الرابعة والخامسة 

 

أي ما يخص المشفى التوليدي و    Maternityينقسم طب حديثي الوالدة إلى قسمين األول له عالقة بفترة الحمل و ما حول الوالدة  و تدعى هذه الشعبة بال 

ضمن قسم أطفال متعدد  أي ما يخص شعبة أمراض حديثي الوالدة Polyvalentباقي البنود من جراحة و أمراض إنتانية و إستقالبية ...إلخ يدعى الفرع بال 

 اإلختصاصات و عليه :

 ب إن فترة التدريب للحصول شهادة البورد السوري الختصاص أمراض الخدج و حديثي الوالدة موزعة على  سنتين  في كل سنة يكون الطبيب المتدر

 ختصاصات .أشهر في الفرع الثاني أي ضمن قسم حديثي الوالدة متعدد اإل 8أشهر في مشفى توليدي و  0قد داوم 

  : نطاق التدريب 

لخاصة يزود طب حديثي الوالدة الزمالء بقاعدة علمية لفهم الفيزيولوجية و تغير الوظيفي ما بين الجنين و الوليد و لتشخيص و تدبير المشاكل ا -

 بحديث الوالدة 
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على البرنامج أن يؤكد على أساسيات التشخيص السريري و تدبير االضطرابات المشاهدة في استمرارية التطور و االنتقال من المرحلة  بيج -

 ما قبل الوالدة مرورا بالمخاض إلى الحياة خارج الرحم 

 طب التوليد  عتمد فيشتمل على فترة تدريبية في مركز ميجب على البرنامج المعتمد في طب الوليد أن ي -

 على الطبيب المتدرب أن يؤمن معلومات كافية عن  : خالل السنة األولى 

 األمراض الوالدية خالل الحمل و تأثيرها على الجنين . –: و تشمل علم الجنين الطبي   Prenatal Periodفترة ما قبل الوالدة  -

 األذيات القبالية .  –الرحم  : التأقلم مع الحياة خارج  Perinatal Periodفترة ما حول الوالدة  -

 الخداج . -

 مبادئ التغذية . -

 فحص الوليد الطبيعي . -

 اإلنعاش في غرفة المخاض.  -

 PICC اإلجراءات الطبية : كالتنبيب الرغامي ، البزل القطني ، تفجير الصدر ، بزل الجنب ، تبديل الدم ، القثطرة السرية ، القثطرة المركزية -

...... 

 إجراء إيكو عبر اليافوخ ، إيكو الورك . –األشعة : قراءة الصور الشعاعية البسيطة  -

 مبادئ الوراثة. -

  باقي األمراض الجهازية المتعلقة بحديثي الوالدة كاألمراض  تنفسية  مقاربة  عن كافية معلومات يؤمن أن المتدرب الطبيب علىخالل السنة الثانية– 

العصبية باإلضافة إلى التمرس بالتهوية اآللية سواء الغازية أو غير الغازية  و كذلك مقاربة فترة ما حول العمل  –دموية  –قلبية  –إستقالبية  –إنتانية 

 الجراحي.

  : البرنامج التدريبي السريري 

/ أسبوعالمجال  المدة في السنة الثانية المدة بالسنة األولى 

 33 30 وحدة العناية المشددة لحديثي الوالدة

األم -طب الجنين  3 3 

 0 0 عيادة المتابعة

 3 3 عناية مشددة أطفال / قلبية

 3 3 جراحة حديثي الوالدة

وإجازات  ستاج اختياري  7 8 

أسبوع 23 المجموع  أسبوع 23 

  : خالل فترة عيادة المتابعة يجب على الطبيب المتدرب أن يكتسب المهارات التالية 

 .  القدرة على التواصل مع األهل ) األم( و استخالص  و إيصال المعلومات و القدرة على شرح اإلنذار و النتائج المستقبلية لمختلف الحاالت .1

 انجاز تقييم عصبي مفصل لحديثي الوالدة ) الخدج و تمام الحمل( .3

عند الولدان ، القلس المعدي المريئي ، مشاكل النمو و خصوصاً تدبير الحاالت الشائعة للولدان عاليي الخطورة ) الداء الرئوي المزمن  .3

 عند الخدج و صعوبات الرضاعة (

 أن يصبح قادراً على إعطاء اإلنذار التطوري العصبي لمختلف الحاالت و خصوصاً الخدج . .0
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آللية  ) حيث أن المريض الواحد الموضوع يوم عمل على التهوية ا 123: يجب أن تتضمن على األقل  فترة العناية المشددة لحديثي الوالدة  •

 Neo-puffعلى التهوية اآللية يعتبر يوم و المريضين يومين....( و يجب أن يشمل العمل على مختلف أنظمة التهوية ) الغير غازية و الغازية ( 

– CMV- CPAP – HFO    و خالل هذه الفترة يجب أن يكون  مع القدرة على اتخاذ قرار الوضع على التهوية اآللية و قرار الفصل عنها ،

تأخر نمو داخل الرحم( من حيث العناية و التغذية الفموية  –ناقصي وزن الوالدة  –حمل مديد  –تمام حمل  –قد تعامل مع كافة الشرائح ) خداج 

يكون قد تعامل مع الخدج في فحص جسمي عصبي ، و يجب أن  23و الوريدية ، الفحص الجسمي العصبي لتقدير سن الحمل في ما ال يقل عن 

 غ . 833خديج أو ناقص وزن الوالدة على أن يكون أقل وزن تعامل معه ال يزيد عن 123ما ال يقل عن 

   ( مع التفصيل في الجدول التالي :فيما يتعلق باإلجراءات الطبية فيجب إتقانها ضمن السنة األولى ) مع االستمرارية في  السنة الثانية 

 العدد األدنى المطلوب تحقيقه جراءاإل

 022 فموي (  -تنبيب رغامي )أنفي

 052 بزل قطني 

 022 قثطرة سرية وريدية 

 52 شريانية سرية  قثطرة 

 022 تبديل دم 

 PICC  50قثطرة مركزية مدخلة محيطياً 

 022 فتح وريد محيطي 

 52 تفجير صدر 

 022 قثطرة بولية 

 

 شهرياً على األقلمناوبات  7القيام ب

  إيكو ورك على األقل 323إيكو باإلضافة إلى  033فيما يخص الجانب الشعاعي اجراء إيكو عبر اليافوخ ال يقل عن 

 : )المراجع المقترحة ) و ليست حصرية 

- Avery’s Diseases of the Newborn  

- NEONATOLOGY(Lange)  

-  Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine 

- Neonatology: A Practical Approach to Neonatal Diseases 

- Rennie and Roberton’s Textbook of Neonatology 
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 مناقشات للطالب حول بعض النقاط العلمية المحاضرات النظرية: عروض تقديمية تفاعلية تتخللها

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

 بمناقشة هذا الموضوع

 لمية المشتركة بالقسمعنادي المجالت والحلسات ال

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

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

 يداوم المتدربون في  العيادة الخارجية وفق برنامج محدد وبوجود طبيب اختصاصي

 داوم المتدربون في قسم اإلسعاف العام بناء على برنامج معد مسبقاً ي
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