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شهىر  9الف مريض فً  39المستشفً الجامعً ببنها يستقبل   

عداء بثقة المىاطنيه فً مستشفيات القاضً : التهاون مع اي مقصر وس

 الجامعة
 

  

لسيد القاضى فى / اناقش مجمس جامعة بنيا برئاسة الدكتور
يسرى  / التقرير الذى عرضو الدكتور إجتماعو مساء أمس

ذى أوضح خاللو شفيات الجامعة والمدير عام مست -د السعي
 54ستقبال وتردد مريضا ترددوا عمى اإل 638الف و 54ن أ

مريضا  544لف وأ 11ات الخارجية لممستشفى تم حجز مريضا عمى العياد 465الف و
     .عممية جراحية لممرضى 415االف و 8تصادى وتم اجراء قفى القسمين المجانى واإل

أشعة مقطعية  714االف و 5مدير عام مستشفيات الجامعة انو تم اجراء وأضاف 
أشعة  34أشعة لإلكتشاف المبكر لألورام و 64أشعة عادية و 354الف و 17لممرضى و

اشعة طمبتيا اقسام المستشفى المختمفة  7837لمكشف عن ىشاشة العظام باالضافة الى 
                                                        .رسم قمب 7458كما تم عمل 

تحميال  35الف و 51مريضا بإجمالى  653الف و 78اء تحاليل لعدد كما تم القيام بإجر 
جمسة شيريا  5314مريضا بإجمالى  148كما أجريت جمسات الغسيل الكموى لنحو 

مريضا من األطفال وقام قسم العالج  74جمسة غسيل كموى لعدد  554باإلضافة الى 
                                         مريض. 354جمسة لعدد  1756عى بعمل الطبي

مختمف أقسام المستشفى منظارا فى  1484نو تم عمل رى السعيد أيس /وقال الدكتور
رقام تمثل جيود العاممين بالمستشفيات خالل الشيور الثالثة ن ىذه األلى أوأشار إ

                                                                            .الماضية
م أدى إلى لتطوير الذى شيدتو معظم االقسان ادير عام المستشفيات بجامعة بنيا أوقال م
.وبية وبعض المحافظات المجاورة عمى المستشفياتقبال من قبل مواطنى القميزيادة اإل  

  



 

  أخبار

  جامعة بنها

   1/3/7112: األربعاء

 

السيد القاضى الشكر الدارة المستشفيات ولكمية الطب بالجامعة  /ومن جانبو قدم الدكتور
الكاممة بمستوى جودة مرتفع وقال أن وشدد عمى حق المواطنيين فى تمقى الرعاية الصحية 

           .ى الرعاية الالزمةن يبحث المواطن عن واسطة لتمقىذا حق ألى مواطن دون أ
و تراجع فى مستوى الخدمة الطبية ال رئيس الجامعة انو التياون مع أى تقصير أوق

     .المقدمة لممرضى خاصة مع اإلقبال الضخم من المرضى عمى العالج فى المستشفى
رتفاع تكمفة القبال يمثل عبئا عمى المستشفى وا  ن ىذا اوقال القاضى انو عمى الرغم من أ

ننا سعداء لمغاية بالثقة التى يولييا المواطنين لممستشفى وحريصين رضى اال أعالج الم
ى مقترحات تسيم فى تمر والدائم مع كل المواطنين واإلستماع إلى أعمى التواصل المس

                                              .تطوير الخدمات التى تقدميا المستشفيات
 

 


