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The CSSC hosts wide variety of ultrasound training
equipment:
• The ABDFAN model includes liver, biliary tract,
pancreas, spleen, kidneys that includes many
pathological
changes such as hepatic lesions and gallbladder
and bile duct stones,
pancreatic tumors and
splenic and kidney lesions and tumors.
• The FAST exam trauma trainer is used for emergencies and critical
care, applications.
• Ultrasound
Training
models, include is
Blue Phantom for the
Intrauterine Pregnancy,
Trans-vaginal model,
Transvginal Sonohysterography, sonosalpingography trainer and cordocentesis trainer. Moreover, PNB upper limp
and lower limp models are available for Regional
Anesthesia practice.

ULTRASOUND
TRAINING SYSTEMS

أنظمة التدريب باستخدام
األشعة بالموجات فوق الصوتية

يحتــوي المركــز علــى العديــد مــن النمــاذج واألجهــزة التدريبيــة
التــي تمكــن مــن ممارســة التشــخيص اإلشــعاعي بالموجــات فــوق
الصوتيــة بحيــث يســتطيع المتدربــون اســتخدام أجهــزة التصويــر
للرحــم وملحقاتــه ســواء عبــر
البطــن أو عبــر المهبــل باإلضافــة
إلــى التدريــب علــى وضــع اإلبــرة
لفحــص وســحب عينــة مــن
الســائل المحيــط بالجنيــن .
إن مجســم فحــص
البطــن الشــامل بالموجــات
يتضمــن
الصوتيــة
فــوق
إمكانيــة رؤيــة وكيفيــة تشــريح
وتشــخيص أمــراض (الكبــد،
القنــوات الصفراويــة ،والمــرارة،
البنكريــاس ،الطحــال ،الكليــة)
كمــا يوجــد فــي المركــز
أنظمــة للتدريــب علــى الفحــص
الشــعاعي بالموجــات فــوق الصوتيــة :
• للحــاالت االســعافية والحرجــة الناتجــة عــن الحــوادث مثــل
عمليــة بــزل الصــدر (كوضــع األنبــوب الصــدري ) .
• نظــام التدريــب علــى فحــص األعصــاب واألوردة والشــرايين
المركزيــة و الفرعيــة.

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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