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 :الجراحت مصعد حادث مىاجهت في بنها جامعت رئيس 

 :وقرر الطب بكليت اجتماعا   عقد

  االستقبال فتح عادةوإ للجراحت غرفتين تجهيز
 

 بنيا جامعة رئيس - القاضي السيد/ الدكتور عقد
 الطب، كمية أساتذة من وعدد ووكالء بعميد اجتماعا  

 بمستشفيات المتعمقة األوضاع كافة خالليا أستعرض
 - سماعيلإ جمال/ الدكتور بحضور وذلك ،الجامعة

 البيئة وتنمية المجتمع لخدمة الجامعة رئيس نائب
                                 بالقميوبية. الصحة وزارة وكيل - الطباخ حمدي/ والدكتور

 قبل العام من سبتمبر في الجامعة قيادة مسئولية لتوليو األول اليوم منذ أنو القاضي وقال
 لممواطنين خدمات من تقدمو لما الجامعية المستشفيات عينيو نصب يضع كان الماضي،

                          .المجتمع أبناء تجاه وبشرية مالية ضخمة أعباء من تحممو وبما
 الموارد وتوفير بالمستشفيات العمل متابعة عن واحدا   يوما   يتوقف لم أنو عمي القاضي وأكد

 ساتذةاأل تواجو التي المشكالت حل في المساىمة وكذلك مكان،اإل بقدر الالزمة المالية
 عميد مع بالتعاون بالمستشفيات والعاممين التمريض وىيئة واألطباء التدريس ىيئة وأعضاء

 ىشام/ الدكتور وىي المستشفيات ةدار بإ المشكمة والمجنة المستشفيات دارةإ ومجمس الكمية
 -عبدالصبور محمود/ والدكتور والبحوث العميا لمدراسات الجامعة رئيس نائب - أبوالعينين

 عام ومدير الكمية ووكالء لمكمية األسبق العميد - شديد نبيل/ والدكتور الطب كمية عميد
                                                                          .المستشفيات

 وطالبيم واألطباء، األساتذة بيا يقوم التي الضخمة والجيود الكبير الدور القاضي وثمن
 المترددين المواطنين أعداد زيادة في والمتمثل بنيا جامعة عاتق عمي الممقي التحدي بقبول
                                                  ساعة. 24 مدي عمي المستشفي عمي
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 من ةالجامع مستشفيات تقدمو فيما المواطنين من ثقة يمثل ذلك أن الجامعو رئيس وقال
.بالتميز الجميع بيا شيد وطبية صحية ورعاية خدمات  

 والوكالء الكمية عميد - عبدالصبور محمود/ الدكتور يرافقو القاضي قام جتماعاإل وعقب
.المستشفي أقسام من كبير عدد بزيارة خالليا قام ،تفقدية بجولة األقسام رؤساء من وعدد  

 كبديل فورا   المرضي إقامة وغرف اإلفاقة وغرف لمجراحة غرفتين تجييز القاضي وقرر
 عن المصاعد لتوقف تعمل ال والتي الجراحة قسم في الجراحية العمميات لغرف مؤقت
                           .تشغيميا عادةإ قبل فنيا   لفحصيا وذلك الجراحة مبني في العمل

 في تجييزىما من نتياءاإل سيتم وممحقاتيما الجديدتين الغرفتين أن الجامعة رئيس وقال
 الحاالت استقبال من المستشفيات تتمكن حتي اليوم من فييم العمل بدأ وقد وقت، أسرع

                                          فورية. جراحات جراءإ ليإ تحتاج والتي الطارئة
      الخميس. من ابتداء   الجامعية المستشفيات استقبال فتح عادةإ عمي االجتماع وأنتيي

  
                                                                  


