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 ببنها: ة في المستشفيات الجامعي

ستقبال في واإل ةمتردد علي العيادات الخارجي 36161

 شهر واحذ

 
  

يوم نها في اجتماعه الدوري بعد ظهر استعرض مجمس جامعة ب
، التقرير ةرئيس الجامع - السيد القاضي /رالسبت برئاسة الدكتو 

التي  عن المجهودات ةمدير عام المستشفيات الجامعي - يسري السعيدر/ الذي قدمه الدكتو 
المترددين  والذي أكد خالله عمي أن عدد ةقسامها المختمفأبذلت في جميع المستشفيات و 

المترددين عمي  جمالي المرضيإمريضًا، كما بمغ  61661فيات بمغ عمي استقبال المستش
 .بريل الماضي فقطإك خالل شهر مريض، جاء ذل 65651 ةالعيادات الخارجي

مالي عدد جإوبمغ  ةحال 134طفال استقبمت السعيد أن عيادات األر/ ضاف الدكتو أو 
جراء إمريضًا كما تم  6351 ةمستشفيات المختمفقسام الأالمرضي المحتجزين داخل 

جرائها إتم  ةوكبري وبينها حاالت صعب ةما بين جراحات صغري ومتوسط ةجراح 8633
 ةول مر والتي اجريت بنجاح أل ةا حالة تثبيت لمفقرات العنقيمنه بنها ةفي مستشفيات جامع

نتج عن  ةالهوائي ةبصالح قطع كامل لمقصإجراء جراحة إبنها وكذلك  ةلمستشفيات جامع
 ةجراء جراحإيسري السعيد ب/ كما قام الدكتور ةوتم خروج المريض بعد نجاح الجراححادث 

نسداد الشريان الرئيسي إحدوث  ةحد الماضي نتيجيوم األ ةلتغيير الشرايين التاجي ةدقيق
 .وسط لممريض وتمت الجراحات الثالث بنجاح كبيراأل
 ةشعأ 8286و  ةمقطعي ةشعأ 8556جراء إتم  ضاف مدير عام المستشفيات أنهأو 

كتشاف إل ةجمالي اشعإ 82و  ةشعات العاديجمالي األإ 0621و  ةموجات فوق صوتي
قيام قسام كما تم الشعات التي اجريت في مختمف األجمالي عدد األإ 6851ورام و األ

 636جمسة غسيل كموي لعدد   6536لي إ ةضافتحميل مختمف باإل 08864بعمل 
بخالف العديد لهم  ةجمس 684جراء إطفال تم مريضًا من األ 85لي إ ةضافًا باإلمريض

منظارًا  131طفال وعمل طفال ورسم عصب لألكرسم مخ لأل ةمن االشعات المتخصص
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قسام واأل ةعالج الطبيعي بالعيادات الخارجيللي جمسات اإ ةضافمراض باإللمختمف األ
 ة.الداخمي

عضاء هيئة أكميه الطب و  ةساتذلمعاممين بالمستشفيات وألالقاضي الشكر / ووجه الدكتور
مستوياتهم  ةمريض بالمستشفيات والعاممين بكافالتدريس ولمهيئة المعاونه ولفريق الت

ددين لممتر  ةالمقدم ةالصحي ةرتقاء بالخدمات والرعايوطالب بالمزيد العمل عمي اإل ةفييالوظ
لجميع المرضي  ةممكن ةقصي رعايأيم تقدو  ةقسام الداخميعمي المستشفيات والمرضي باأل

 .دون تمييز
                                                    


