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أمينتا ر

البنامج
وصف ر
شهرا يضم تدريبات ف جراحة العظام بالمستشفيات التابعة لجامعة ر
هذا برنامج تدريب متقدم مدته ً 12
مونييال:
ي
ي
• جراحة المعصم واليد.
• جراحة تقويم مفاصل الكتف والكوع.
• جراحة إصابات األطراف العلوية ،الكتف والكوع والمعصم.
الرياض وجراحة المناظي لألطراف العلوية.
• الطب
ي
إكلينيك اختياري مع إمكانية الحصول عل درجة الماجستي.
• بحث
ي
خالل ر
فية التدريب ،يتم دمج المتدرب يف الخدمة الرسيرية لفريق جراحة العظام .ويشارك المتدرب يف العيادة ،وغرفة
ً
عددا من المهام اإلدارية والتدريسية والبحثية.
العمليات ويؤدي
التقب والرسيري يما يتيح لهم مشاهدة تطبيق
ويتضمن المنهج دورات تدريبية إكلينيكية تقدم للمتعلمي فرص التعلم
ي
المعايي المهنية الطبية  CanMEDSذات الصلة.
ويمكن أن تتم بعض حلقات التعلم ف وقت ر
الداخل
ميامن أو متالحق .وقد تطرأـ بعض التعديالت يف توزي ــع التدريب
ي
ي
لتلبية االحتياجات أو االهتمامات المحددة لكل مشارك بموافقة الشخص المسؤول عن التدريب.
ويتم دمج المتدرب المسجل يف برنامج الدبلوم المتخصص يف جراحة األطراف العلوية المتقدمة للبالغي يف نوبات قسم
ر
مونييال ).(CIUSSS-NIM
جراحة العظام يف المراكز الجامعية المتكاملة للخدمات الصحية واالجتماعية بشمال جزيرة
وهذه النوبات جزء ال يتجزأ من مهام المتعلم وتدريبه.
ويدور تعليم المتدربي المسجلي يف دبلوم الدراسات العليا لجراحة األطراف العلوية المتقدمة للبالغي حول ثالثة محاور
التقديم ،باإلضافة إىل محور البحث والمنح الدراسية .وخالل هذا
اح ،والدورات والعرض
رئيسية :التعلم الرسيري والجر ي
ي
ً
خبيا ف جراحة العظام ،وبشكل ر
ً
أكي تحديدا يف الجراحة المتقدمة
يب يكون الهدف هو قيادة الطالب ليصبح
ي
العام التدر ي
ً
ر
ً
لألطراف العليا للبالغي ،قادرا عل إجراء التحقيق وتفسي الحاالت األكي تعقيدا .وباإلضافة إىل المهارات المرتبطة
اإلنسان ويشاركون
بالجراحة بشكل صارم ،يسىع الينامج إىل تدريب أطباء إكلينيكيي متعددي المهارات ،يتسمون بالطابع
ي
بشكل كبي يف فرق الرعاية ،ويكونون قادرين عل تقديم توصيات إىل االستشاريي فيما يتعلق بالفحوصات والخيارات
ر
المقيحة.
العالجية

