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مـؤشرات التشغيل

5.3% 1157 1099
5.9% 681 643 ة أجنحة التنويم عدد أسرَّ

8.1% 161 149 ة العناية المركزة عدد أِسرَّ

6.3% 842 792 إجمالي أسرة التنويم
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33% 154351 116022

2.0% 14877 14585

9.3% 1418 1297

⁾¹⁽1% ⁽³⁾ 961 970

⁾¹⁽71.2% 95 330

167.1% 2847 1066

⁾¹⁽8.4% 413 451

14.3% 8029 7027

46.6% 280 191

7.1% 30 28

ة األسرَّ

ة اليوم الواحد أِسرَّ

ة إجمالي عدد األسرَّ

(عدا عمليات القلب)العمليات الجراحية 

(البالغين واألطفال)العمليات الجراحية للقلب 
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زيارات العيادات الخارجية

زراعة البنكرياس

زراعة الرقع العظمية

(من نخاع العظم أو دم الحبل السري)زراعة الخاليا الجذعية للبالغين 

(من نخاع العظم أو دم الحبل السري)زراعة الخاليا الجذعية لألطفال 

زراعة الكلى

إجمالي زراعة األعضاء

إجمالي أيام التنويم

ة التنويم متوسط إشغال أسرَّ

زراعة األمعاء الدقيقة

(يوم)متوسط بقاء المريض 

التنويم

العيادات الخارجية

زيارات عيادات األورام

مراجعة الطوارئ

إجراءات اليوم الواحد

الجراحة واإلجراءات التداخلية

(البالغين واألطفال)عمليات القلب المفتوح 

جراحات مرضى القلب األخرى

(البالغين واألطفال)القسطرة التداخلية 

اإلجراءات الكهربائية للقلب

(البالغين واألطفال)القسطرة القلبية 

(PGD)االنغراس  قبل وراثيا األجنة تشخيص

التنفس الصناعي المنزلي

الرياض،  للعام المالي - (مؤسسة عامة)مؤشرات التشغيل الطبي لمستشفى الملك فيصل التخّصصي ومركز األبحاث 
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11.2% 19472460 17511607

3.8% 244696 235722

11.2%⁽¹⁾ 1385320 1560494

52% 1611731 1060074

2.5% 13490 13162

12.9% 82939 73448

13.7% 462062 406493

17.6%⁽¹⁾ 262256 318355

23% 33955 27612

5.6%⁽¹⁾ 803 851

2%⁽¹⁾ 1324 1351

2.2⁽¹⁾ 2220 2271

25.1% 55828 44610

103.2% 126 62

61.2% 195 121

11.8%⁽¹⁾ 7485 8482

10.6% 502 454

4.2% 74 71

⁾¹⁽23.9% 1562 2053

12.8% 583 517

16.7% 342 293

36% 1522 1119
.نسبة النقص لهذه السنة مقارنة بالسنة السابقة     (1)

تجدر اإلشارة إلى أن االنخفاض عالمة تحسن األداء   (2)

بسبب الزيادة في اإلجراءات األخرى التداخلية عوضا عن الجراحة    (3)

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

عدد العيادات المرئية

عدد المرضى اللذين تمت معاينتهم عن طريق العيادات المرئية

العالج اإلشعاعي لمرضى األورام

دورات العالج باألدوية البيولوجية

دولي– االستشارة الطبية 
عدد الساعات التعليمية الطبية المنقولة فضائياً

متابعة مرضى العناية المركزة عن بعد


