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There are several models for Basic Urological
procedures & Advanced male and female:
1. Urinary catheter insertion.
2. The uroscopic trainer simulator allows training
for lithotripsy and
3. The Bristol Turp trainer gives a realistic representation of the lateral prostate lobes and verumontanum.
4. The urological Examination phantom for the
male and female simulator with six exchangeable parts demonstrating bladder diseases.
5. The PERC mentor simulator is medical training
for fluoroscopic procedures.
6. The Uro-mentor is computerizes simulator for
cystoscopes and ureter scopes practicing stone
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extraction, stone lithotripsy cutting stricture and
biopsies.

CLINICAL SKILLS OF

UROLOGY

يحتوي المركز على:
.1

أحــدث أجهــزة المحــاكاة عاليــة الدقــة ،للمناظيــر الجراحيــة
البوليــة حيــث تعمــل بتقنيــة الحاســب اآللــي ،كمــا يتــم تدريــب
الكــوادر الصحيــة بشــكل عملــي علــى كيفيــة فحــص المثانــة
والحالــب وتفتيــت الحصــوات البوليــة فــي الكلــى والمثانــة
واســتخراجها ،وكذلــك تشــخيص كافــة حــاالت أمــراض

إدارة المركز:

د .عبدالعزيز بوكر
المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية

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

الجهــاز البولــي وعــاج االنســداد البولــي وقطــع التضيقــات،
.2

المهارات الصحية في

المسالك البولية

نمــاذج تدريبيــة لفحــص البروســتاتا وتضخماتهــا ،وتشــخيص
أمــراض المثانــة وكيفيــة عمــل القســطرة البوليــة للرجــال
والنســاء.

.3

منظــار محــاكاة للمســالك البوليــة بــدءا ً مــن المراحــل األولــى
وانتهــاء بالمراحــل الصعبــة.

.4

أجهــزة محــاكاة لتفتيــت الحصــوات مــن المثانــة والحالــب
والكلــى ،والمســالك البوليــة بالمنظــار.

.5

أجهــزة محــاكاة لإلجــراءات الطبيــة الداخليــة والتــي تحتــاج
للدخــول إلــى الكليــة عبــر الجلــد

.6

مجسم لفحص الكلية بالموجات فوق الصوتية.
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