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There are several Task Training Manikins and Models
that are available for basic and advance surgical:
1. skills suturing, wound closure and surgery knots
trainer, advance Suture evaluation simulator with
computerized competency assessment.
2. Basic laparoscopic surgical skills which Improve
eye-hand coordination and the Advance laparoscopic mentor simulator have realistic visualization of the human anatomy and practice of full
common surgical operations.
3. The breast models with simulated lumps and
dimples.
4. The diabetic foot model with an invasive wound
on the bottom of foot and surface inflammation
around toes.
5. The hernia model that includes inguinal and umbilical hernias.
6. Other task training models for venipuncture,
phlebotomy, IV cannulation, and drawing arterial blood samples for monitoring blood gases.
7. The nasogastric tube insertion model.

CLINICAL SKILLS OF

SURGERY

إدارة المركز:

د .عبدالعزيز بوكر
المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية
يقــدم المركــز لقســم الجراحــة مجموعــة أجهــزة ومجســمات
متنوعــة للتدريــب علــى مهــارات الجراحــة األساســية والمتقدمــة
والتــي تشــمل :

المهارات الصحية في

طب الجراحة

.1

خياطة الجروح وإجراء القطب الجراحية بأنواعها المختلفة

.2

تنظيــر البطــن وجراحتهــا باســتخدام تمريــن التوافــق البصــري
اليــدوي مــن خــال أجهــزة محــاكاة عاليــة الدقــة لمــا يوجــد
داخــل البطــن .

.3

نماذج فحص الثدي الكتشاف األورام السرطانية .

.4

نمــاذج للقــدم الســكري التــي تظهــر قرحــات القــدم .والتهــاب
مــا حــول األصابــع.

.5

هيــكل للفتــوق البطنيــة األربيــة و الســرية والعديــد مــن
هيــاكل التدريــب علــى الســحب الدمــوي الوريــدي والشــرياني
وإجــراء القســطرة الوريديــة المركزيــة باســتخدام أشــعة
األمــواج فــوق الصوتيــة .

.6

نماذج جميع أنواع الحقن الطبية .

.7

نمــاذج إدخــال األنبــوب األنفــي المعــدي وإجــراء ســحب
المفــرزات مــن الخــزع الرغامــي .

.8

نمــاذج تدريبيــة للتشــخيص بأشــعة الموجــات فــوق الصوتيــة
للحــاالت االســعافية والرضــوض الجراحيــة لفحــص البطــن
والصــدر والكلــى .

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 :

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

