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 على لإلطمئنبن بنهب جبمعة مستشفيبت يتفقد «السعيد»..  العيد أيبم ثبنى فى

  للمرضى المقدمة الصحية الخدمة

رئيس جامعة بنيا جولة  - جمال السعيد/ أجرى الدكتور
فى ثانى أيام عيد  تفقدية داخل المستشفيات الجامعية 

األضحى المبارك تفقد خالليا أقسام االستقبال والطوارئ 
بالكامل وعناية قسطرة القمب ووحدة الغسيل الكموى والعناية 

 .المركزة
خالل جولتو عمى سير العمل فى المستشفيات الجامعية والخدمة الصحية واطمأن السعيد 

المقدمة لممترددين عمييا ، وقدم التينئة لممرضى بمناسبة احتفاالت العيد ، كما وجو التحية 
لمعاممين في المستشفيات خالل فترة األعياد واألجازات الذين يؤدون واجبيم تجاه المرضى 

 .بكفاءه واخالص
الجامعة إلى آراء عدد من المرضى حول ما تقدمو ليم المستشفيات من  واستمع رئيس

بالمستشفى الجامعي  كبيرا   عالج ورعاية صحية مؤكدا أن إدارة الجامعة تولي اىتماما  
الستمرار تقديميا خدمة طبية وتعميمية متميزة، خاصة وأن المستشفى تقدم خدماتيا ليس 

 .حافظات المجاورةألىالي القميوبية فقط ولكن لعدد من الم
عميد  - مصطفى القاضى/ جولتو التى رافقو خالليا الدكتوروأشاد رئيس الجامعة خالل 

بما   كمية الطب ورئيس مجمس إدارة المستشفيات ، ومديروا المستشفى ورؤساء األقسام
شاىده في جولتو من انتظام العمل وتواجد األطباء وأطقم التمريض المكمفين بالعمل خالل 

 ضحى.زة عيد األفترة إجا
كد السعيد حرصو عمى زيارة المستشفيات الجامعية لمتأكد من تفعيل خطة الطوارئ التي أو 

إلى أنو اطمأن خالل جولتو اليوم وزيارة عدد من  مشيرا   تم إعالنيا طوال أيام العيد 
ن األقسام العالجية بالمستشفى عمى تواجد األطباء والييئة المعاونة ، وأن المرضى المترددي

 .عمى المستشفى يتمقون الرعاية الصحية والعالج الالزم ليم
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رئيس جامعة بنيا، قد أعمن رفع حالة الطوارىء بجميع  - جمال السعيد/ وكان الدكتور
الحتفاالت عيد  االقسام العالجية واالستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا  

 .األضحى المبارك
ء األجازات والراحات حتى نياية احتفاالت العيد، والتأكيد لى أنو تقرر إلغاإوأشار السعيد 

عمى توفير احتياجات المستشفيات من األدوية والمستمزمات الطبية الالزمة الستقبال أية 
والمساىمة في  عمى أىمية معاممة المرضى وذوييم بطريقة حسنة حاالت مرضية، مشددا  

 .تخفيف المعاناة عنيم

 


