
1 
 

 بقعة ضوء

 مستشفى أجياد مبكة املكرمة

 6161فجشاٗش  61 :رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ فٖ تبسٗخ الٌشش

 صمشٗب خٌزٖثقلن الذمتَس 

 

لضٗبسٓ ( 6161سبقتٌٖ الظشٍف فٖ سحلتٖ األخ٘شٓ ئلى هنٔ الونشهٔ )ٌٗبٗش 
هستشفى أر٘بد للطَاسب التبثع لَصاسٓ الصحٔ ثبلوولنٔ العشث٘ٔ 
السعَدٗٔ الوَرَد تحت فٌبدق الصفَٓ ٍداس الغفشاى، ٍعٌذهب رلست 
أًتظش الوشٗعٔ التٖ أخزتْب للوستشفى لفتت ًظشٕ عذٓ أش٘بء، ٍلني 

 .ٌّبك أهش هْن رذًا لفت ًظشٕ

شاسٖ االًتظبس ٍرذت هزوَعٔ هي عوبل الٌظبفٔ الزبلس٘ي على م
ٍأهبهْن حالحٔ ئلى أسثعٔ هسإٍل٘ي ٗقَهَى ثتذسٗجْن على م٘ف٘ٔ 
التعبهل هع السَائل الخطشٓ ئى سنجت على األسض ثطشٗقٔ أٍ ثأخشى، 
ٍلقذ مبى ّزا التذسٗت هجبششٓ، ٍقذ مبًت اللغٔ الوستخذهٔ ّٖ لغٔ 
العوبل ًفسْب، ح٘ج مبًت ٌّبك هوشظٔ تتشرن لْن ٍثجسبطٔ مل 

َلْب لْن الوذسة، ٍلقذ حست الَقت التٖ تن قعبؤّب فٖ ملؤ ٗق
 .دق٘قٔ 54العول٘ٔ التذسٗج٘ٔ ٍرذت أًْب تقشٗجًب اهتذت حَالٖ 

دق٘قٔ ٍالوذسة ال ٗششح ًظشٕ فقط ٍئًوب ٗشْٗن م٘ف٘ٔ ئصالٔ  54حَالٖ 
السَائل الخطشٓ هخل الذم ٍغ٘شّب هي تلل السَائل التٖ تٌقل األهشاض، 
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َائل ٍأفعل الطشق لتزٌت العذٍى، ٍثعذ رلل فتح ٍآل٘ٔ ئصالٔ تلل الس
 .الوزبل لألسئلٔ ٍالوٌبقشٔ

 .حق٘قٔ مبًت صَسٓ رو٘لٔ ٍثس٘طٔ فٖ العول٘ٔ التذسٗج٘ٔ

أهب ثبلٌسجٔ للوستشفى فقذ اتسن ثبلٌظبفٔ ٍالتشت٘ت ٍسشعٔ التعبهل 
هع الوشٗط، ٍعٌذهب تحشك ثٖ الفعَل ٍسألت عي الن٘ف٘ٔ التٖ ٗتن 

ع الوشٗط ٍعذد السبعبت التٖ ٗوني أى ٗجقى فْ٘ب فٖ التعبهل فْ٘ب ه
ّزُ الوستشفى قبل لٖ الوسإٍل: ئى الوشٗط ال ًتشمِ أى ٗجقى ٌّب أمخش 
هي سبعت٘ي، ٍقجل أى تٌتْٖ السبعتبى؛ فاًِ ٗزت أى ًقشس م٘ف ٗوني 
التعبهل هعِ، ئهب أى ٗشرع ئلى الج٘ت ئى لن تني ٌّبك حبرٔ لجقبئِ ٍئهب 

شفى آخش ئى احتبد ئلى هتبثعٔ ٍالونَث فٖ أى ٌٗقل ئلى هست
 .الوستشفى

فٖ الحق٘قٔ ٍرذت أى ّزُ الوستشفى هي ئًزبصات ٍصاسٓ الصحٔ 
ثبلوولنٔ العشث٘ٔ السعَدٗٔ التٖ تعزض عي رمشّب األقالم، ًٍحي ئر ًنتت 
ّزا النالم فاىّ مالهٌب فٖ الوولنٔ العشث٘ٔ السعَدٗٔ مالم هزشٍح، ٍال 

ألٗبم أى أسذد دٗي ٍأفعبل الوولنٔ علَّٖ أًب ٗونٌٌٖ فٖ َٗم هي ا
 .ثبلتحذٗذ

عوَهًب، أتقذم ثبلشنش ثبلزضٗل ئلى هستشفى أر٘بد فٖ هنٔ الونشهٔ 
ٍالقبئو٘ي علِ٘ على ّزا التٌظ٘ن ٍّزُ الٌظبفٔ ٍتلل الذٍسٓ التذسٗج٘ٔ 

 .التٖ شبّذتْب ثٌفسٖ ٍأحججت أى أًقلْب ئلى السبدٓ القشاء

 .ٍئل٘نن ثعط الصَس
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