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القاضى خالل لقائه بطالب التمريض : لن نسمح بالتجاوز وخدماتنا 

 للمىاطنين لن تتىقف                        

 

ن معة بنيا أرئيس جا - قاضيالسيد يوسف ال /أكد الدكتور
الدولة لن تسمح بقيام أية فئة بإستغالل األوضاع اإلقتصادية 

والضغط   الصعبة التى تمر بيا البالد لتحقيق مصالح خاصة
                                                             .عمييا لعرض مطالب مادية

جيمو من مطالب أجيل ما يمكن تأن عمى الجميع مراعاة ىذه الظروف وتوقال القاضى أ
لى لينا من المواطنين الذين يمجأون إلخدمة والرعاية المقدمة ألىابحيث ال تؤثر عمى أداء ا

.المستشفيات الجامعية لمحصول عمى الخدمة الصحية والرعاية الالزمة  
جاء ذلك خالل لقائو بعدد من طالب كمية ومعيد تمريض بالجامعة والذين نجحوا فى أداء 

ى الجامعى وأكد القاضى عمى رسالتيم وتقديم الخدمة التمريضية لممرضى داخل المستشف
ستعداد دائم لمواجية األزمات الطارئة التى يختمقيا أىمية أن يكون طالب التمريض عمى إ

                 .البعض ليعوق تدفق الخدمات التى تقدميا مستشفيات الجامعة لممواطنين
 الشكر والتقدير لما قدموه  ملي بتكريم الطالب وأثنى عمى أدائيم مقدما   ووقام القاضى خالل

لتواصل مع جميع زمة تم الى أنو فور عممنا بظيور بوادر لألإ تجاه المرضى مشيرا  إ
واجيتيا لتجنب أى خمل من الممكن أن يحدث داخل عداد خطة عمل لمت الجامعة وا  قيادا

تم نجاح  لى قصور فى الخدمة الصحية المقدمة لممرضى وبالفعلالمستشفي ويؤدى إ
عضاء ىيئة التدريس بكمية ومعيد تمريض بنيا طالب وأستعانة بالخطة والتي تم فييا اإل

       .ى نقص فى الخدمة التمريضيةا في سد العجز دون شعور المرضى بأوالذين نجحو 
جراءات التى اتخذتيا الجامعة وأكد رئيس الجامعة أنو سوف يتم اإلبقاء عمى كافة اإل

يكونوا عمي إستعداد تام ن الطالب وأساتذة كمية ومعيد التمريض أ لمواجية األزمة مطالبا  
ىالينا البسطاء فى القرى ابات داخل المستشفى تخص المرضى وأى اضر تعامل مع ألم

                                                                               .والنجوع
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لشئون الدراسات العميا  نائب رئيس الجامعة - ىشام ابو العنين /ومن جانبو قال الدكتور
% من الخدمات الصحية والطبية 07ن مستشفي بنيا الجامعي تقدم والبحوث أ
        .ىالى محافظة القميوبية والمناطق المجاورةصات النادرة لغير القادرين من أوالتخص

تمريض مينة سامية ن مينة العميد كمية التمريض بأ - ىويدا صادق/وقالت الدكتورة 
                                         .نكار الذات والعمل دون مقابلوشعارىا دائما إ

بة اإلمتياز وقال عدد من معيدات كمية التمريض الذين حضروا المقاء والمشرفين عمي طم
ز في مستشفي طالب من الكمية لسد العج 07ستعانة ب بكمية ومعيد التمريض أنو تم اإل

ب إضراب طاقم التمريض مؤكدين أنيم عمى إستعداد بنيا الجامعي يوم األحد الماضي بسب
               .ى خدمات صحية وتمريضية داخل المستشفى الجامعىتام لممساىمة فى أ

 


