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.نسبة النقص لهذه السنة مقارنة بالسنة السابقة     (1)

.أسرة مزودجة في الجناح الشرقي (10)أسرة محولة من أسرة اليوم الواحدة و  (8)سريراً ألسرة التنويم تشمل  (18)تم إضافة     (2)

.أسرة من أسرة اليوم الواحدة إلى أسرة التنويم (8)تم تحويل     (3)

.يعود سبب اإلنخفاض الى بدأ بعض القطاعات الصحية األخرى في إجراءات زراعة النخاع لإلطفال   (4)

.احالة بعض الحاالت غير الحرجة الى المستشفيات األخرى عند االزدحام   (5)

.تم تضمين الفحوصات المخبرية في أقسام المستشفى جميعها و مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال و حساب ذلك آلياً خالفاً ألعوام السابقة  (6)

.في األعوام السابقة تم حساب عدد الجرعات المحضرة من خالل الخدمات الصيدالنية أما خالل هذا العام فقد تم تعديل طريقة الحساب لتشمل فقط عدد الوصفات المطلوبة    (7)

.يعود سبب اإلنخفاض إلى اإلستعاضة بالعيادات المرئية و كذلك التوقف المؤقت لبعض العيادات    (8)

وصفات األدوية للمرضى المنومين

األدوية المرسلة عبر خدمة البريد

الفحوص المخبرية

اإلجراءات اإلشعاعية

الخدمات السريرية

الطب االتصالي

محلي– االستشارة الطبية 

عدد العمليات الجراحية

عدد العينات المخبرية التخصصية المرسلة

عدد المرضى الذين تمت معاينتهم في عيادات التعاون الصحي بالمناطق

عدد الخدمات المنفذة والمقدمة من مراكز التعاون الصحي

عدد األنشطة التعليمية والتدريبية

عدد الساعات التعليمية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

عدد حضور األنشطة التعليمية

برامج التعاون مع المناطق

وصفات األدوية للمرضى العيادات الخارجية

(TPN)التغذية الكاملة بالوريد 

دورات العالج الكيميائي

العالج اإلشعاعي لمرضى األورام

دورات العالج باألدوية البيولوجية

دولي– االستشارة الطبية 

عدد الساعات التعليمية الطبية المنقولة فضائياً

متابعة مرضى العناية المركزة عن بعد

عدد العيادات المرئية

عدد المرضى اللذين تمت معاينتهم عن طريق العيادات المرئية


