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زيارات العيادات الخارجية
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(PGD)االنغراس  قبل وراثيا األجنة تشخيص

الرياض،  للعام المالي - (مؤسسة عامة)مؤشرات التشغيل الطبي لمستشفى الملك فيصل التخّصصي ومركز األبحاث 
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.نسبة النقص لهذه السنة مقارنة بالسنة السابقة     (1)

يعود األنخفاض بسبب تقديم العالج باألدوية البيولوجية عوضاً عن العالج الكيميائي التقليدي    (3)

.المدخلة في النظام فقط خالل الزيارة الواحدة والتي التشمل طلبات إعادة صرف و الطلبات الموقوفة بشكل مؤقت تم شمل ذلك باستخدام مصدر بيانات أكثر دقة (الطلبات األولية )في األعوام السابقة تم حساب عدد الوصفات   (2)

تجدر األشارة ان االنخفاض مؤشر تحسن األداء ، ففي األعوام السابقة تم حساب عدد الجرعات المعطاة من خالل النشاط على الجهاز لمريض و إعداد الزيات، أما خالل هذا العام تم حساب عن طريق تقنيات  (4)

.المعالجة الجديدة و التي أتاحت للطبيب المعالج رفع عدد الجرعات المعالجة خالل الزيارة الواحدة و بالتالي تقليل عدد الزيارات

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


