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 الولخص

 

، أطروحت . عٌواى : "طرق التخطٍط على أساش تكلفت الٌشاط كبذٌل قٍن 4102استاري هاي ًًٌٍ. عام 

 تحذٌذ خذهاث الورضى الوٌوهٍي فً سٍاق زٌادة الوٍسة التٌافسٍت فً هستشفى أهٌٍت بلٍتار "
 ، حزة انعذانخ ٔانتًُٛخ SE  ،MM،  انًششف : انحبج . يٛهذَٔب

 أسبس تكهفخ انُشبط ، يعذل انًشضٗ انًُٕيٍٛ خذيبد كهًبد انجحث: عهٗ

 

َظبو انتكبنٛف عهٗ أسبس انُشبط أسهٕة ٔاحذ يٍ األسبنٛت انتٙ ًٚكٍ استخذايٓب كجذٚم نم يشضٗ 

انذاخهٍٛٛ تمشٚش انخذيبد اندًشكٛخ. تٓذف ْزِ انذساسخ إنٗ تحذٚذ انًذٖ انز٘ ًٚكٍ استخذايّ تُفٛز عهٗ 

نإلداسح يٍ أخم خذيبد سعبٚخ انًشضٗ انذاخهٍٛٛ اندًشكٛخ. ٔرنك نزٚبدح انًٛزح أسبس تكهفخ انُشبط كأداح 

 انتُبفسٛخ فٙ انًستشفٗ.

 

تستخذو ْزِ انذساسخ األسبنٛت انكًٛخ ٔصفٛخ ، ْٔٙ انتشكٛز عهٗ اختجبس َظشٚخ ٔيٍ ثى تحهٛهٓب يٍ خالل 

يعذل انمذٚى يع يعذالد خذٚذح  طشٚمخ احتسبة انتكبنٛف عهٗ أسبس انُشبط . ٔعالٔح عهٗ رنك ، ٔيمبسَخ

 تمٕو عهٗ أسبس تكهفخ انُشبط . ثى لبسٌ ثٍٛ األسعبس اندذٚذح يع يعذالد يستشفٛبد أخشٖ فٙ ثهٛتبس .

 

،  903371سٔثٛخ  VIPْٕ يٍ انذسخخ  ABCَتبئح حسبة يعذالد خذيبد االستشفبء ثبستخذاو طشٚمخ 

انذسخخ انثبنثخ ،  459 915، سٔثٛخ  933315يٍ انذسخخ األٔنٗ ، ٔانذسخخ انثبَٛخ سٔثٛخ  954941سٔثٛخ 

يٍ انذسخخ األٔنٗ ، انذسخخ انثبَٛخ  147،777،  304،777سٔثٛخ  VIPثًُٛب أسعبس انفبئذح طٕٚهخ ْٙ فئخ 

انسعش اندذٚذ ٔ يعذل انمذًٚخ ل كجبس  . انفشق ثٍٛ 07،777، انذسخخ انثبنثخ سٔثٛخ  947،777، 

 05، يٍ انذسخخ انثبنثخ ) 137 90يٍ انذسخخ األٔنٗ ، انذسخخ انثبَٛخ  353 975،  019 179انشخصٛبد 

( . فٙ طشٚمخ حسبة عهٗ أسبس تكهفخ انُشبط ثبستخذاو انعذٚذ يٍ األَشطخ تشًم أَشطخ سعبٚخ  771

طخ انصٛبَخ يٍ انًشضٗ ، ٔأَشطخ سعبٚخ انًشضٗ ، ٔ انًشضٗ ، أَشطخ انصٛبَخ ٔاالستثًبس، ٔ أَش

استخذاو انعذٚذ يٍ انسبئمٍٛ تكهفخ يثم عذد يٍ انًشضٗ ، ٔتعبيم األٚبو انخٕانٙ، ٔ انًسبحخ األسضٛخ ٔ 

كٛهٕ ٔاط سبعخ يٍ انكٓشثبء. استُبدا إنٗ انٕصف أعالِ ، ُٚجغٙ نم يحمك تمذٚى انًشٕسح ثبستخذاو آخش 

ف نتحذٚذ سعش األسبس نفئبد كجبس انشخصٛبد خذيبد سعبٚخ انًشضٗ انذاخهٍٛٛ ، يٍ ٚستُذ أسهٕة انتكبنٛ

انذسخخ األٔنٗ ، انذسخخ انثبَٛخ ، انذسخخ انثبنثخ ٔٚفضم فٙ حٍٛ ال ٚزال ثبستخذاو أسعبس انمذًٚخ ل سٛبسخ 

إلبيخ انًستشفٗ أٌ ٚضع تعشفخ أسخص نم يدتًع راد انذخم انًُخفض . نزنك، يٍ خالل تطجٛك أسهٕة 

 .ٍ انًٛزح انتُبفسٛخانًستشفٗ ًٚكٍ تحسٛ

 
 


