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بأداء المستشفيات الجامعية ويطالب بمزيد من الجهد إلرضاء القاضى يشيد  

 نالمىاطني

خير برئاسة ش مجمس جامعة بنها فى اجتماعه األناق
جامعة رئيس ال - السيد يوسف القاضى/ الدكتور

رعام مدي - يسرى السعيد/ التقرير المقدم من الدكتور
عداد أرتفاع إكد فيه أوالذى  المستشفيات الجامعية

كتوبر أاستقبمتها المستشفيات خالل شهر المرضى التى 
 .لف مريضا  أ 44لى إالماضى والتى وصمت 

لماضية حيث استقبمت جرى مقارنة عمى مدى السنوات الخمس اأنه أوقال السعيد 
ن الزيادة التى حدثت أوقال  ضا  يالف مر  25مايقرب من  3123كتوبر عامأالمستشفى فى 

يؤكد  الف مريضا   :2لمستشفيات والتى تزيد عن وا لمعالج باأعداد المرضى الذين لجأفى 
قبال الكبير من قبل المواطنين عمى المستشفيات كما يؤكد ثقتهم فى ما تقدمه اإل

 .المستشفيات من رعاية صحية وعالجية لهم
 3123عام  ت فى اكتوبرينها اجر أبدليل  كبيرا   ا  ن ما تقدمه المستشفيات شهد تطور أوقال 

كتوبر الماضى كما تم أفى  3316ة مقابل ية اشعة مقطعحال 786وهو عام المقارنة 
كتوبر الماضى وفى قسم أفى  :69مقابل  3123فى اكتوبر  منظارا   299جراء إ

الف  26مقابل  3123فى اكتوبر عام  مريضا   5623ستقبال والطوارئ تم استقبال اإل
 .كتوبر الماضىأفى  مريضا  

همية بذل المزيد من الجهد فى أعمى رئيس الجامعة  - السيد القاضى/ كد الدكتورأفيما 
  .تقديم خدمات عمى مستوى عال ومرضى لممواطنين

وفيما تقدمه من فيها  قبال عمى المستشفيات تؤكد ثقة المواطنينن زيادة اإلأوقال القاضى 
عمى كاهمنا لخدمة المواطنين فى  عباء الكبيرة التى تمقىنتحمل األ أنن عمينا أخدمة لهم و 

 .المجتمعى لجامعة بنهاطار الدور إ
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داء نتوقف عن التطوير المستمر فى األ رضاء المواطنين واألإلى إن نسعى أوقال عمينا 
 لى تدبير الموارد المالية الالزمة لمتطوير رغم محدودية ما تممكهإننا نسعى أجهزة و وفى األ

 .سعاررتفاع الكبير لألالجامعة من موارد خاصة فى ظل اإل
داء دورها الذى تقوم به لخدمة أالجامعية فى مساندة المستشفيات  ن عمى المجتمعأوقال  

ن كفاءة العاممين بالمستشفيات ننى عمى ثقة مأوقال القاضى  االف المرضى شهريا  
الجامعية لكنهم مطالبون بزيادة الكفاءة وبذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات متميزة 

 .لممواطنين
 


