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There are several endoscopies, the GI mentor which
virtual patient cases of endoscopic medical simulator training for gastrointestinal upper and lower endoscopic procedures. This simulator provides ERCP
procedures and Endoscopic US procedures and lap
mentor II laparoscopic virtual simulator that provides
a real life like view of the intra-abdominal cavity and
can simulate full procedures, such as lap coli ectopic
pregnancy, hernia repair, and improves eye-hand coordination.
The Uromentor medical simulator provides hands on
training and practice of diagnostic and therapeutic
procedures of virtual urology, simulation of rigid and
flexible cyst scope and ureteroscopes.

For More Information Please Contact CSSC:
Tel
: (012) 640 1000 Ext : 14611 – 14604 – 14600
E-mail : csc.kau.edu@gmail.com
		med.csc@kau.edu.sa
Website : http://csc.kau.edu.sa

The training on stone extraction, stone lithotripsy and
biopsies taking can be done.
The PERC Mentor is computer assisted medical training simulator for precutaneous access procedures
done under fluoroscopy.

ENDOSCOPES &
LAPAROSCOPIES

إدارة المركز:

د .عبدالعزيز بوكر
المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية

د .عبير عرب

برامج التدريب على
المناظير

يحتــوي المركــز علــى كافــة أنــواع المناظيــر التشــخيصية فهنــاك
مناظيــر المحــاكاة لمختلــف أجهــزة الجســم
 -1الجهاز الهضمي وأمراضه والتي تشمل :
• التنظير العلوي والسفلي لجهاز الهضم.
• تشخيص أمراض القولون.
• إجراءات . ERCP
• تصوير باألشعة الموجات فوق الصوتية .
 -2مناظيــر محــاكاة لتنظيــر البطــن وجراحتهــا للتمريــن علــى
التوافــق البصــري اليــدوي والتــي تشــمل إجــراءات :
• استئصال المرارة .
• التحويل المعدي المعوي .
• الفتق االربي
• استئصال الحمل خارج الرحم .
• الخياطة الجراحية التنظيرية .
 -3مناظيــر للمســالك البوليــة والتــي تشــمل علــى مناظيــر
محــاكاة :
• تشخيص كافة حاالت أمراض الجهاز البولي .
• تفتيت الحصوات من المثانة والحالب والكلى .
• اإلجــراءات الطبيــة الداخليــة والتــي تحتــاج للدخــول إلــى
الكليــة عبــر الجلــد بجهــاز .PERC
 -4مناظير محاكاة للتنظير الرغامي القصبي إلجراءات

نائب المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية

للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على مركز المهارات و المحاكاة السريرية:
 )012(6401000تحويله14600 - 14604 - 14611 :

تلفون :
البريد اإللكترونيcsc.kau.edu@gmail.com - med.csc@kau.edu.sa :
الموقع اإللكترونيhttp://csc.kau.edu.sa :

