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الخدمات المقدمة

الخدمات

جلسات الغسيل الدموي للمرضى

التغذية العالجية

توصيل المرضى 

التحاليل الطبية 

التحاليل الطبية 

عمليات الوصلة الوريدية الشريان

العيادات الطبية

فحص قاع العين

جميع المرضى

جميع المرضى

جميع المرضى

حسب االحتياج 

حسب االحتياج 

حسب االحتياج 

جميع المرضى

جميع المرضى

يتم عمل جدول غسيل للمرضى ٣ مرات اسبوعيًا.

يتم عمل برنامج غذائي خاص لكل مريض حسب حالته
عن طريق أخصائي التغذية العالجية بالمركز

يتم توفير سيارة لتوصيل المرضى الغير قادرين
من والى منازلهم

يتم توريدها من مستشفى قوى االمن بناء على الشراكة
المجتمعية مجانًا أو يتم التعاقد مع شركة أغذية متخصصة. 

يتم توريدها من مستشفى قوى االمن بناء على الشراكة
المجتمعية مجانًا أو يتم التعاقد مع شركة أغذية متخصصة. 

يتم تحويل المرضى الى مجمع البشري الطبي بمكة او
مجمع اغراس الطبي بجدة وفقا لعقد الشراكة المبرم.

يتم تحويل المرضى إلى المجمع الطبي لمتابعة حالتهم
الصحية حسب التخصصات المتاحة.

يتم تحويل المرضى إلى المجمع الطبي لمتابعة حالتهم
الصحية حسب التخصصات المتاحة.

المالحظاتالعدد
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751,400

265,200
1,060,800
1,591,200
9,016,800

البند 

تفاصيل تكلفة الجلسة الواحدة

تكلفة الجلسات

مستلزمات غسيل الكلى
المستلزمات الطبية 

الوجبات الغذائية
الكوادر البشرية 
المختبر الطبي
نقل المرضى

شركة تمر 
شركة العيينة  

قوى األمن/ الخليج   
جمعية شفاء
جمعية شفاء
جمعية شفاء
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المالحظاتالمورد 



1
4
6
34

624
2496
3744
21,216

22,100
400.,88
132,600
751,400

265,200
1,060,800
1,591,200
9,016,800

293,280 ريال 24,440 ريال
1,173,120 ريال 97,760 ريال
1,759,680  ريال 146,640 ريال
9,971,520 ريال 830,960 ريال

تسمية القاعة او الكراسي
المتكفل بها باسم الجهة

المتكفلة
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info@she�aa.org
www.she�aa.org

0125333861

0580004042
0580004042


