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Clinical Skills and Simulation Center possess High-fidelity Simulation that provide simulation based clinical
education and training into
realistic patient care scenarios that challenge health care
providers skills and their decision making in case management for undergraduate,
postgraduate and faculty development levels.
The basic Sim Man has realistic anatomy and clinical
functions for basic and advance scenarios.
SIM Man 3G or third generation manikin is integrated
fully with learning circle with prepackaged patient cases and scenarios, video system for debriefing.
Pediatric 6years old for ER
and Trauma case scenarios.
SimNewBaby and SimBaby
infant 3 to 6 months,
I-Stan provides more realistic physiological aspects and
can be used for disaster drill
in the field.
Adult HAL simulator can be
rush from accident scene to the ER and to the ICU. It
can be directly or automatic controlled.
Noelle Maternal and Neonatal Birthing Simulators can
be controlled remotely with different material and fetal
physiological states in responses to the selected scenarios with normal vaginal & instrumented delivery.
These programs help to improve team dynamics, builds
confidence and facilitates practice in a risk free environment of management of
clinical cares in several areas
in patient words or clinical
areas like:
ICU/PICU
ER
OR

HEALTH HIGH-FIDELITY
SIMULATION PROGRAM

يتوفــر فــي المركــز أجهــزة محــاكاة عاليــة الدقــة والتــي تقــدم
مجموعــة متكاملــة مــن أجهــزة تعليميــة ودمــى تعمــل بالحاســب
اآللــي للتحكــم بهــا لتقــوم بالوظائــف الحقيقــة للجســم البشــري
مــع إمكانيــة االســتجابة للمؤثــرات
الخارجيــة والتدخــات العالجيــة
المختلفــة وطــرق اإلنعــاش القلبــي
الرئــوي كمــا يمكــن اســتخدامها
للتدريــب علــى الحــاالت اإلســعافية
الطبيــة الداخليــة والجراحيــة الرضيــة.

التقنيات الصحية وبرامج
المحاكاة عالية الدقة

إدارة المركز:

د .عبدالعزيز بوكر
المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية

د .عبير عرب
نائب المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية

ويوجــد فــي المركــز دميــة الجيــل
األول المناســبة لتدريــب طــاب وطالبــات كليــة الطــب (مرحلــة مــا
قبــل التخــرج) علــى الوظائــف الســريرية والتشــريحية لجســم اإلنســان
كأصــوات التنفــس وجــس النبــض وإجــراء التنفــس االصطناعــي وتدبيــر
الطــرق الهوائيــة وأنبــوب التنفــس.
كمــا يوجــد الجيــل الثانــي مــن الدمــى
التدريبيــة التــي تقــدم حــاالت متقدمــة
ومتكاملــة معــده مســبقا بالحاســب
اآللــي المرافــق لهــا والموصــل بأجهزة
التصويــر الصوتــي والمرئــي تســمح
بتقييــم األداء وإعطــاء تعليمــات مــا
بعــد التدريــب والتفكيــر الموضوعــي
للحــاالت الحرجــة ،مــن هــذه الدمــى للجيــل الثالــث عاليــة الدقــة :
• دميةSimMan3G
• دمية I-Stan
• دمية Hall
• دمية  Noelleللنساء والوالدة
كل هــذه الدمــى تمكــن المتدربيــن ســواء األفــراد أو الفــرق الطبيــة مــن
التدريــب علــى طــرق التدبيــر والعــاج بالمحــاكاة للحــاالت المرضيــة
الطبيــة فــي مختلــف األقســام
الداخليــة أو العنايــة الحرجــة مثــل :
• الطوارئ
• العمليات
• العناية المركزة لألطفال
أو البالغين
		

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 :

