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There are several task trainer models and manikins for gynecological and obstetrical training:
1. Basic manual and electronic Cervical Dilatation
Training, Vaginal Examination with several parts
for episiotomy suturing, Pelvic Bone trainer with
fetal heads and Cervical Replacement models
with different finds such as carcinoma, polyp
and cyst.
2. The Mterus model permits easy view of IUD and
the urethral sling trainer model for insertion of
sling trainer model for insertion of sling and needles.
3. The Hysteroscopy diagnostic trainer model is for
biopsies training and cervix dilation for instruments insertion.
4. The gynecological Laparoscopic simulators
trainer provides realistic of Pelvic anatomy and
procedural demonstration.
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5. The Amniocentesis U\S model offers training
needle insertion and with fetal blood.
6. The High Fidelity Simulators, maternal and neonatal birthing provides normal delivery management, also vertex breech and c- section deliveries and how to deal with their complications thru
scenarios.

CLINICAL SKILLS OF

OBSTETRICS &
GYNECOLOGY

يوجــد فــي المركــز عــدة مجســمات
تدريبيــة ألمــراض النســاء والــوالدة
تمكــن المتــدرب مــن التــدرب علــى :

المهارات الصحية في طب

النساء والتوليد

.1

فحــص الحــوض النســائي ومراحــل
توســع عنــق الرحــم المهبلــي وإجــراء
الخــزع المهبلــي ( الشــق الجراحــي
) للــوالدة الطبيعيــة وكذلــك فحــص الحــوض العظمــي
للحامــل وتناســبه مــع رأس الجنيــن وتركيــب اللولــب لمنــع
الحمــل.

.2

جهــاز محــاكاة مرئــي لمنظــار الرحــم التشــخيصي والتــدرب
علــى اســتئصال النتوئــات والتلفيــات الرحميــة .

.3

أجهــزة محــاكاة مناظيــر للجراحــة النســائية التنظيريــه
للتــدرب علــى مهــارات تمريــن التوافــق البصــري اليــدوي .

.4

أجهــزة التشــخيص بالموجــات الفــوق الصوتيــة لتطــورات نمــو
الجنيــنوكيفيــةســحبعينــةمــنالســائلالمحيــطبالجنيــن

.5

محــاكاة دمــى طبيــة عاليــة الدقــة للــوالدة الطبيعيــة وكيفية
التعامــل مــع والدة الجنيــن فــي الحــاالت الصعبــة وتدريــب
فريــق العمــل علــى إدارة األزمــات الطبيــة.
كمــا يقــوم المركــز بتدريــب الفــرق الصحيــة المتخصصــة
علــى اســتخدام هــذه األجهــزة مــع إمكانيــة التصويــر الفيلمــي
لجميــع مراحــل التدريــب الســريري واســتخدام التســجيالت
الدقيقــة لتحليــل ومراجعــة األداء وتقيمــه (التغذيــة الراجعــة)
ألعضــاء الفريــق .
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