
نسبة التغٌٌر
 هـ 1436/1437

(م2015)

 هـ 1435/1436

(م2014)
مـؤشرات التشغٌل

2% 1.089 1.068
- 625 625 ة أجنحة التنوٌم عدد أسرَّ

2.80% 149 145 ة العناٌة المركزة عدد أِسرَّ

0.50% 774 770 إجمالً أسرة التنوٌم

5.70% 315 298

15.40% 30 26

0.80% 124 123

100% 20 10

250% 7 2

30.90% 233 178

7.30% 176 164

2.10% 147 144

4% 182 175

11.80% 919 822

0.40% 258.005 256.937

0 92.10% 92.10%

5.40% 12.47 11.83

3.60% 925.696 893951

0.5%
(1) 131.041 131671

5.5%
(1)

57.329
(2) 60.636

6% 138.688 130.888

0.10% 13.834 13.826

0.80% 1.215 1.206

0.10% 896 895

15.50% 306 265

18% 1.487 1.26

5.9%
(1) 401 427

11.10% 7.498 6.752

15.70% 170 147

12.50% 27 24

الرٌاض،  للعام المالً - (مؤسسة عامة)مؤشرات التشغٌل الطبً لمستشفى الملك فٌصل التخّصصً ومركز األبحاث 

(م2015)هـ 1436/1437

Hospital Operations Indicators for KFSH&RC- General Organization- Riyadh for the 

Fiscal Year 1436/1437 - 2015

العٌادات الخارجٌة

زٌارات عٌادات األورام

مراجعة الطوارئ

إجراءات الٌوم الواحد

الجراحة واإلجراءات التداخلٌة

(البالغٌن واألطفال)عملٌات القلب المفتوح 

جراحات مرضى القلب األخرى

(البالغٌن واألطفال)القسطرة التداخلٌة 

اإلجراءات الكهربائٌة للقلب

(البالغٌن واألطفال)القسطرة القلبٌة 

(PGD)االنغراس  قبل وراثٌا األجنة تشخٌص

التنفس الصناعً المنزلً

إجمالً زراعة األعضاء

إجمالً أٌام التنوٌم

ة التنوٌم متوسط إشغال أسرَّ

(ٌوم)متوسط بقاء المرٌض 

التنوٌم

ة األسرَّ

ة الٌوم الواحد أِسرَّ

ة إجمالً عدد األسرَّ

(عدا عملٌات القلب)العملٌات الجراحٌة 

(البالغٌن واألطفال)العملٌات الجراحٌة للقلب 

زراعة األعضاء

زراعة القلب

زراعة الكبد

زراعة الرئة

رة
س
أ

 
ٌم

نو
الت

زٌارات العٌادات الخارجٌة

زراعة البنكرٌاس

زراعة الرقع العظمٌة

(من نخاع العظم أو دم الحبل السري)زراعة الخالٌا الجذعٌة للبالغٌن 

(من نخاع العظم أو دم الحبل السري)زراعة الخالٌا الجذعٌة لألطفال 

زراعة الكلى



9.20% 12.899.525  11.813.753

3% 262.139 254.506

11.90% 7.891.321 7.049.753

5.7%
(1) 13.846 14.684

2.50% 69.383 67.7

0.30% 333.317 332.173

0.80% 297.148 294.813

12.10% 24.733 22.066

21.80% 402 330

83.20% 1.048 572

22.3 %
(1)

2.396
(3) 3.085

47.20% 36.706 24.932

7.8%
(1) 71 77

43.40% 261 182

98.60% 8.271 4.165

52.10% 438 288

51.90% 164 108

28.70% 2.464 1.915

12.40% 571 508

2717% 169 6

383% 965 200
.نسبة النقص لهذه السنة مقارنة بالسنة السابقة     (1)

.مقارنه بالعام الماضً، كما تم احالة بعض الحاالت الى المستشفٌات األخرى عند االزدحام% 2.05تم زٌادة استقبال الحاالت الحرجة والطارئة بنسبة      (2)

.ٌعود سبب اإلنخفاض إلى اإلستعاضة بالعٌادات المرئٌة وكذلك التوقف المؤقت لبعض العٌادات     (3)

دولً– االستشارة الطبٌة 
عدد الساعات التعلٌمٌة الطبٌة المنقولة فضائٌاً

متابعة مرضى العناٌة المركزة عن بعد

عدد العٌادات المرئٌة

عدد المرضى اللذٌن تمت معاٌنتهم عن طرٌق العٌادات المرئٌة

الطب االتصالً
محلً– االستشارة الطبٌة 

عدد العملٌات الجراحٌة

عدد العٌنات المخبرٌة التخصصٌة المرسلة

عدد المرضى الذٌن تمت معاٌنتهم فً عٌادات التعاون الصحً بالمناطق

عدد الخدمات المنفذة والمقدمة من مراكز التعاون الصحً

عدد األنشطة التعلٌمٌة والتدرٌبٌة

عدد الساعات التعلٌمٌة المعتمدة من الهٌئة السعودٌة للتخصصات الصحٌة

عدد حضور األنشطة التعلٌمٌة

برامج التعاون مع المناطق

وصفات األدوٌة للمرضى المنومٌن ومرضى العٌادات الخارجٌة

(TPN)التغذية الكاملة بالوريد 

دورات العالج الكٌمٌائً

العالج اإلشعاعً لمرضى األورام

دورات العالج باألدوٌة البٌولوجٌة

األدوٌة المرسلة عبر خدمة البرٌد

الفحوص المخبرٌة

اإلجراءات اإلشعاعٌة

الخدمات السرٌرٌة


