
نسبة التغيير
 هـ 1439/1440

(م2018)

 هـ 1438/1439

(م2017)
أحصائيات التشغيل

16.3% 1346 1157
10.0% 749 681 ة أجنحة التنويم عدد أسرَّ

4.3% 168 161 ة العناية المركزة عدد أِسرَّ

8.9% 917 842 إجمالي أسرة التنويم

36.2% 429 315

31.4% - 24 35

13.1% 155 137

5.4%- 35 37

62.5%- 6 16

7.5%- 403 436

5%- 171 180

14.9% 149 130

9.6% 228 208

300% 4 1

14.7% 1175 1024

4% 276638 265862

5.6% 87.3% 92.6%

8% 12.13 11.23

2.5% 1014317 989310

5.1% - ⁽¹⁾122327 128834

18.3% 63218 53449

14.7% 177013 154351

4.5% 15542 14877

-10.8% 1222 1371

-13.5% 831 962

311.6% 391 95

14.6% 1806 1576

4.6% 432 413

22.5% 9838 8029

12.1% 314 280

الرياض،  للعام المالي - (مؤسسة عامة)أحصائيات التشغيل الطبي لمستشفى الملك فيصل التخّصصي ومركز األبحاث 

(م2018)هـ 1439/1440

Hospital Operations statistics for KFSH&RC- General Organization- Riyadh for the Fiscal 

Year 1439/1440 - 2018

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

ة التنويم متوسط إشغال أسرَّ

زراعة األمعاء الدقيقة

(يوم)متوسط بقاء المريض 

التنويم

العيادات الخارجية

(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 األسرَّ

ة اليوم الواحد أِسرَّ

ة إجمالي عدد األسرَّ

(عدا عمليات القلب)العمليات الجراحية 

(البالغين واألطفال)العمليات الجراحية للقلب 

زراعة األعضاء

زراعة القلب

زراعة الكبد

زراعة الرئة

م
وي

تن
 ال

رسة
أ

زيارات العيادات الخارجية

زراعة البنكرياس

زراعة الرقع العظمية



4.3%⁾¹⁽ 18638506 19472460

12.2% 274427 244696

(-) 4077890⁾²⁽ 1385320

2% 1648057 1611731

2.0% 13764 13490

9.8%⁾¹⁽ 74800 ⁾³⁽ 82939

(-) 70064⁾⁴⁽ 462062

11.9% 293459 262256

7% 36213 33955

20.5% 968 803

133% 3082 1324

149.3 5535 2220

507.0% 59004 55828

64.3%⁾¹⁽ 72 126

13.3% 221 195

19.8%⁾¹⁽ 6001 7485

103.8% 1.23 502

20.3% 89 74

27.5% 1992 1562

3.4% 603 583

28.1% 438 342

10.2% 1677 1522
.نسبة النقص لهذه السنة مقارنة بالسنة السابقة     (1)

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

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

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

األدوية المرسلة عبر خدمة البريد

الفحوص المخبرية

اإلجراءات اإلشعاعية

الخدمات السريرية

.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


