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1. The heart anatomy; the heart simulator demonstrate the heart sounds and murmurs also the
ECG can be observed
on the monitor.
2. Simulator for the lung
normal and abnormal
sounds.
3. The ECHO simulator
allows performing TEE and TTE.
4. Endoscopic simulator for training of gastrointestinal upper and lower endoscopic procedures,
and Respiratory Bronchoscopic examination and
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procedures.
5. CSSC also provides E– learning resources material for examination of different system.

CLINICAL SKILLS OF

INTERNAL MEDICINE

المهارات الصحية في طب

الباطنة

يتوفــر فــي المركــز مجموعــة متكاملــة للتدريــب علــى العديــد
مــن المهــارات التشــخيصية والعالجيــة فــي مجــال الطــب الباطنــي
العــام والعديــد مــن تخصصاتــه الدقيقــة وتمثــل هــذه المجموعــة :
1 .1نمــاذج تشــريحية للقلــب وأجهــزة لفحــص وتشــخيص
األمــراض القلبيــة والصدريــة والباطنيــة وأجهــزة فحــص
أصــوات القلــب والتنفــس الفيزيولوجيــة و المرضيــة وأجهــزة
تخطيــط كهربائيــة القلــب باســتخدام الحاســب اآللــي .
 .2أجهــزة مناظيــر تشــخيصية للجهــاز الهضمــي ســواء الجــزء
العلــوي أو الســفلي وأمــراض القولــون وإجــراءات ()E R C P
األساســية والمتقدمــة .
 .3أجهــزة للتدريــب علــى مناظيــر للقصبــات الهوائية لتشــخيص
وعــاج األمــراض الصدريــة المزمنــة .
 .4أجهــزة لفحــص وظائــف القلــب باألشــعة فــوق الصوتيــة
ســواء عــن طريــق جــدار الصــدر أو عــن طريــق المــرئ .
 .5أجهــزة قيــاس وظائــف الرئــة األساســية والمتقدمــة وأجهــزة
التشــخيص بالموجــات الفــوق صوتيــة لفحــص القلــب
والبطــن والكبــد والكلــى .
 .6يوفــر المركــز أقــراص كمبيوتــر (  )C D Filmلــكل مــن فحــص
(البطــن ،الجهــاز العصبــي المركــزي  ،القلــب والــدورة الدمويــة )

إدارة المركز:

د .عبدالعزيز بوكر
المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية

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

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