أخبار
جامعة بنها
األحد 7182/6/81 :

في المستشفيات الجامعية ببنها:
 36161متردد علي العيادات الخارجية واإلستقبال في
شهر واحذ
استعرض مجمس جامعة بنها في اجتماعه الدوري بعد ظهر يوم
السبت برئاسة الدكتور /السيد القاضي  -رئيس الجامعة ،التقرير
الذي قدمه الدكتور /يسري السعيد  -مدير عام المستشفيات الجامعية عن المجهودات التي
بذلت في جميع المستشفيات وأقسامها المختمفة والذي أكد خالله عمي أن عدد المترددين
عمي استقبال المستشفيات بمغ  61661مريضاً ،كما بمغ إجمالي المرضي المترددين عمي

العيادات الخارجية  65651مريض ،جاء ذلك خالل شهر إبريل الماضي فقط.

وأضاف الدكتور /السعيد أن عيادات األطفال استقبمت  134حالة وبمغ إجمالي عدد
المرضي المحتجزين داخل أقسام المستشفيات المختمفة  6351مريضاً كما تم إجراء
 8633جراحة ما بين جراحات صغري ومتوسطة وكبري وبينها حاالت صعبة تم إجرائها
في مستشفيات جامعة بنها منها حالة تثبيت لمفقرات العنقية والتي اجريت بنجاح ألول مرة
لمستشفيات جامعة بنها وكذلك إجراء جراحة إصالح قطع كامل لمقصبة الهوائية نتج عن
حادث وتم خروج المريض بعد نجاح الجراحة كما قام الدكتور /يسري السعيد بإجراء جراحة
دقيقة لتغيير الشرايين التاجية يوم األحد الماضي نتيجة حدوث إنسداد الشريان الرئيسي
األوسط لممريض وتمت الجراحات الثالث بنجاح كبير.
وأ ضاف مدير عام المستشفيات أنه تم إجراء  8556أشعة مقطعية و  8286أشعة
موجات فوق صوتية و  0621إجمالي األشعات العادية و  82إجمالي اشعة إلكتشاف
األورام و  6851إجمالي عدد األشعات التي اجريت في مختمف األ قسام كما تم القيام
بعمل  08864تحميل مختمف باإلضافة إلي  6536جمسة غسيل كموي لعدد 636
مريضاً باإلضافة إلي  85مريضاً من األطفال تم إجراء  684جمسة لهم بخالف العديد

من االشعات المتخصصة كرسم مخ لألطفال ورسم عصب لألطفال وعمل  131منظا اًر

أخبار
جامعة بنها
األحد 7182/6/81 :

لمختمف األمراض باإلضافة إلي جمسات العالج الطبيعي بالعيادات الخارجية واألقسام
الداخمية.
ووجه الدكتور /القاضي الشكر لمعاممين بالمستشفيات وألساتذة كميه الطب وأعضاء هيئة
التدريس ولمهيئة المعاونه ولفريق التمريض بالمستشفيات والعاممين بكافة مستوياتهم
الوظيفية وطالب بالمزيد العمل عمي اإلرتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لممترددين
عمي المستشفيات والمرضي باألقسام الداخمية وتقديم أقصي رعاية ممكنة لجميع المرضي
دون تمييز.

