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 مقدمة:  

مما ال شك فيه أن وقائع اإلهمال الطبي من الوقائع التي يتعذر اكتشافها واثبات الجريمة على الطبيب او املستشفى ، حيث يعد تقرير 

في تحديد نسب الوفاة ويتم نسبتها إلى أنها نتيجية   ( يفشل%80كما أن هناك نسبة )الطب الشرعي هو العامل الوحيد لتلك القضايا ، 

مضاعفات للعملية ، كما أن بعض األطباء يلقون باملسئولية على القضاء والقدر ، والبعض اآلخر يلقون باللوم على ضعف اإلمكانيات  

 .  أو سوء اإلدارة 

ويدق مسلسل اإلهمال الطبي ناقوس الخطر ، حيث تعتبر جريمة اإلهمال الطبي من الجرائم التي تواجه املجتمع بسبب أخطاء طبية  

مما يؤدى إلى إصابة املريض بعاهة مستديمة او أن يؤدى الخطأ إلى الوفاة ، كما أن هناك ظاهرة جديدة في أثناء عمل الطبيب ،  

 جتمع املصري بشكل كبير وهى إصابة الفتيات والسيدات بتشوهات نتيجة عمليات التجميل في مصر.  اإلهمال الطبي ظهرت في امل 

أنه من سبب  ( التي تؤكد على  244في املادة )  وقد تصدى التشريع املصري لجريمة اإلهمال الطبي ، وجاء ذلك في قانون العقوبات املصري 

إه  عن 
ً
إيذاء إن كان ذلك ناشئا أو  أو عدم احترازه خطأ في جرح شخص  أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح  ماله أو رعونته 

 .واألنظمة، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدي العقوبتين

 بما  
ً
 جسيما

ً
تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته  وإذا نتج عن اإلصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخالل الجانى إخالال

 عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة  
ً
 أو مخدرا

ً
 مسكرا

ً
أو حرفته أو كان متعاطيا

ل عن سنة وال تزيد أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة ال تق  3أكثر من  

 .سنوات 5على 

سنوات، وتزيد عن ذلك   3أن عقوبة اإلهمال أو الخطأ الطبي تعتبر جنحة وليست جناية، وتصل عقوبتها إلي الحبس  يتضح من ذلك  

 لظروف ومالبسات 
ً
العقوبة في حالة األخطاء الكبيرة، ويحدث تقدير للخطأ الطبى من قبل لجنة فحص متخصصة من النيابة، وفقا

 ما تعطى    كما أنالواقعة،  
ً
 يتم التصالح في االستئناف ويتم تقديمة للمحكمة، وفي بعض األحيان    8شهر أو  أ  6املحكمة غالبا

ً
أشهر وغالبا

 .النيابة ال تحيل القضية إلى املحكمة ولكنها تكتفي بالعقوبة والجزاء التأديبي التي توقعه نقابة األطباء

كاوي األطباء من كيدية االتهامات في أحيان كثيرة وعدم بعد ازدياد عدد الحوادث الناتجة عن األخطاء الطبية وشوفي اآلونة األخيرة و  

 حصول الضحايا علي تعويضات مناسبة في حالة تعرضهم لخطأ طبي  

عدد من النواب بتعديالت لقانون املسؤولية الطبية تحاول سد الثغرات وتتضمن تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم    فقد تقدم

ى املرض ى ودراسة ما يرد إليها من إدعاءات بحدوث خطأ طبى وتصدر اللجنة قراراتها بشأن الواقعة عدد من كبار األطباء لتلقي شكاو 

 في وقائع االتهام بالخطأ الطبى  
ً
وتحديد مسؤولية الطبيب في حالة اعتبارها خطأ طبى وعدم جواز القبض علي األطباء أو حبسهم احتياطيا

الح إلغاء عقوبة  العام وكذلك  النائب  بأمر  الخطاء ومعاقبة إال  ثبوت  في حالة  املدني فقط  التعويض  بس االحتياطي واالقتصار علي 

  املؤسسة الطبية في حالة عدم تطبيق املعايير املهنية والطبية أو االمتناع عن الشهادة أو إخفاء األدلة في وقائع يعاقب عليها القانون 

ة لديها لضمان حصول املرض ي علي تعويض مالي مناسب لحجم الضرر  والزام املؤسسات الطبية بالتأمين اإلجباري علي مقدمي الخدم
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الواقع عليهم، وباستثناء البند األخير، حيث تصب كل التعديالت في مصلحة األطباء ومساعدتهم في التخلص من مسؤوليتهم عن األخطاء 

 .الطبية تجاه الضحايا

 لتلك التعديالت أًيا كانت نتيجة التحقيق في  
ً
وقائع األخطاء الطبية حتي لو أدت للوفاة لن يتعرض الطبيب ألية عقوبة وستغطي ووفقا

 .  وثيقة التأمين اإلجباري قيمة التعويض للمتضرر 

  2021يتضمن هذا التقرير حاالت اإلهمال الطبي التي رصدها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان خالل الفترة من األول من يناير  

 ( محافظة . 15( حالة في عدد )24التي وصلت إلى )و   2021حتى أكتوبر 

   2021حاالت اإلهمال الطبي التي تم رصدها خالل عام  أوال:  

( تسبب في التهاب بأوتار  أعام لخطأ طبي)حقنه بشكل خط 68 والتي تبلغ من العمر  ع"  ،" ف ةتعرضت الفنان  2021يناير  9بتاريخ  .1

  ، ورفضت الفنانة خضوعها  لجلسات عالج طبيعي     ىاستدع   مما  إلى فقدانها القدرة على الحركة أدىوأعصاب إحدي قدميها، ما 

 .اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب الذي أعطاها الحقنة

الي عدم القدرة    مما أدىشلل عضلي في الوجه   عام ل  49والتي تبلغ من العمر  و"     ،"ب  ةتعرضت االعالمي    2021يناير    26بتاريخ   .2

الطعام والتحدث بشكل طبيعي   تناول  أنهاعلى  التجميل    حيث  ,إثر تعرضها لخطأ طبي بأحد مراكز  الصوتية  إلى األحبال  دخلت 

 .  دبي لتلقي العالج   إلىثناء خضوعها لجلسة بوتوكس وفيلر , كما قررت السفر  أ ةالكبير 

وهو  عام , 17الذى يبلغ من العمر توفي " م,ه,ا"  قرية كفر الرحمانية بمركز املحمودية محافظه البحيرة وب 2021يناير  28 بتاريخ  .3

 أن إبنه قال والده و ثناء إحدى مباريات فريقه باإلسكندرية ، أ حيث توفىالعب كرة القدم بفريق الناشئين بنادى السكة الحديد, ، 

 توفى فى امللعب ولم يكن هناك سيارة إسعاف أو طبيب يسعفه قبل وفاته. 

بقرية أدشاي التابعة ملركز كفر  ة مقيمه ، و ,عام  39  التي تبلغ من العمر    " ح, أ "  وبمحافظة الغربية توفت    2021يناير    29  بتاريخ .4

بمستشفى كفر الزيات العام، وذلك بعد دخولها في غيبوبة عميقة عقب عملية والدة قيصرية أجريت لها بمستشفى  الزيات ، توفت  

تقدم شقيقها ببالغ إلى مركز شرطة كفر الزيات يتهم  كما  كفر الزيات العام، ونقلت بعدها إلى مستشفى املنشاوي العام بطنطا,  

بعمل محضر إثبات  قامو     ةتقصير وتسببهم في تدهور حالتها التي أدت الي الوفامسئولي املستشفي وطبيب التخدير باإلهمال وال

، حتى تم ندب الطب الشرعي ملعاينة الجثمان وإثبات الخطأ الطبي أثناء عملية الوالدة القيصرية، وتدهور 749حالة الوفاة رقم  

 حالتها حتى توفيت . 
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عمليات بأنفها  نتيجه خطا طبي حدث   4مريكا الجراء عده عمليات تصل الي أ إلى سافرت الفنانه " ح , ف "    2021فبراير  29 بتاريخ .5

في)   أنفها وفقدان حاستي الشم والتذوق بعد خضوعها  2016لها  في كسر  الخيل مما تسبب  اثناء ركوب  ( بعد تعرضها  لحادثه 

قامت برفع دعوى قضائية ملقاضاة  ، و مريكا لتلقي العالجأ  إلىلسفر  قررت اف  ، للعديد من العمليات الجراحية وحدوث خطأ طبي

 .تجميل الذي تسبب في تشوه أنفها الطبيب 

 ة املريض  ةا " املدرس املساعد بقسم جراحة القلب والصدر , وفا ش    ي   طبيب  "ال   تسببوبمحافظة قنا  2021فبراير  20 بتاريخ .6

 امل"ف,ا,ا"  بعد فصل جهاز التنفس عنها , ب
ً
مما     ستشفي الجامعي  بقنا، حيث أنة تسرع في قيامة بفصل جهاز التنفس الصناعى مبكرا

قبل اتخاذ قرارة بفصل جهاز     الجراح   الرجوع إلى الطبيب   وكان يجب على الطبيب   وفاتها    مما أدى إلىاملريضة    ة أدى إلى تدهور حال

 التي أعدت مذكرة  قام الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق بابالغ النيابة العامة بقنا  ، وقد  يالتنفس الصناع

   .لعرضها على املستشار املحامى العام االول لنيابات قسم قنا للتصرف

) فتق بالبطن (،   ةجراحي ةدت  إلى إجراء عمليأعام  لوعكة صحية   61 التي تبلغ  " ف, ك "تعرضت الفنانة  2021مارس  9 بتاريخ  .7

لكن بعد خروجها من ) مستشفي الشفاء ( تدهورت حالتها بشكل واضح، بعد حدوث مضاعفات خطيرة لتتفاجأ بأن الطبيب الذي  

 
ً
 ة خري نتيجأعمليات    3لعدة أيام وتعرضت الجراء    مما أدى إلى عدم التئام الجرح بطنها ،    داخل   أجرى العملية الجراحية ترك شاشا

 .حالتها   ةجنبي ملتابعأ بطبيب  ةن وطلبت االستعانتعاني حتي اآل  وولي األ   ةلعمليا أخط

مما تسبب إجراء عملية الزائدة لها،    ةنتيج  ملضاعفات"م,ا" بمركز فرشوط،    بمحافظة قنا تعرضت الطفلة  2021مارس    24  بتاريخ .8

الطبيب    وتم تحويل وتشميعه،   غلق املركز باالبالغ عن املركز، وقررت النيابة العامة  ةتقدم والد الطفلو نزيف وبراز في البطن،    في

 للتحقيق .  

 ة الشرقي  ةمحافظ  طوخ التابعة ملركز أبوكبير  بقريةقيمة  واملعام    19  التي تبلغ من العمر  " ن, م"  تعرضت    2021أبريل    20بتاريخ   .9

العيادات الخاص  ةقيصري  ةوالد  ةاجراء عملي   ةنتيج  ةتام  ةلغيبوب أ وبعدها بساعات أصيبت بنزيف حاد،    ةفي احدي  مرت  حيث 

الطبيبة بدخولها غرفة العمليات مرة ثانية وإجراء عملية لها تم على أثرها استئصال الرحم، ولم يتوقف النزيف، مما تسبب لها فى 

قام دت الي  الوفاه  , ألزقازيق، وتبين توقف الكليتين ودخولها فى غيبوبة تامة نقلها إلى مستشفى خاص بمدينة ا تورم فى الوجه، تم

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3266548/1/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-11-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3306295/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84
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استدعاء جميع األطباء املشاركين مع  وتم  إدارى مركز شرطة أبوكبير    2021لسنة    2515بالغ وتحرر املحضر رقم    األهل بتقديم

 .الطبيبة املتهمة فى الواقعة

بمستشفي الزقازيق له    يعانى "ه, ف,ق" من انزالق غضروفى قطنى وتم إجراء جراحة كان  وبمحافظة الشرقية    2021مايو    31بتاريخ  .10

الغضروف  و   الجامعي  الستئصال  أدى  ،  ما  اليمنى،  بالقدم  الغضروف، وقاموا بوضعه على جهاز طبى كهربي  أثناء إجراء عملية 

ر  املحضر   " للقسم   ببالغ  فتقدم  الجلد،  وفقدان  اليمنى  بالقدم  كهربى  حرق  ثانى   2021لسنة    1823قم  لحدوث  قسم  إداى 

الزقازيق", فيما تبين من تقرير الطب الشرعى بأن الحرق ناتج عن إستخدام جهاز الكى الكهربائي، وذلك ينجم عن تقصير وإهمال  

 .الطبيب، ولم يتم العزل الجديد للمريض بعد التدخل الجراحي

عام   أثناء إجراء عملية تكميم معدة لها داخل مستشفى    24  تبلغ    )فتاه  "ش , أ , ه "  وبمحافظة الغربية توفت    2021يونيو    1بتاريخ  .11

أدى إلى حدوث مضاعفات لها نتج عنها الوفاة  , تبين انها كانت تستعد  إلقامة حفل    مما خاص في طنطا , عن طريق حقنة بنج خطأ  

هم املسئولين عن الوفاه "م. س. ح" طبيب، و"ح. ب" جراح، و"ش. خطوبتها  في عيد الفطر املاض ي ، اتهم والد الضحيه ثالث اطباء  

 . 2021لسنة  680قسم ثان طنطا واملقيد  3785حضر رقم امل  تم تحريرش"طبيب تخدير، 

قالت" أ, ج" ، والدة و " ت" بصرها  "بمستشفي قنا  " نتيجه وضعها في حضانه غير مجهزه ,    22  فقدت الطفلة    2021مايو    22بتاريخ  .12

لة، إنها وضعت توأم "ع" ،"ت" ، داخل مستشفى خاص بمدينة قنا، وتم وضعهما داخل إحدى الحضانات الخاصة، وتوفي"ع"، الطف

بعد بضعة أيام، ثم استمرت "ت " في الحضانة لقرابة أسبوعين، ونظرا للتكلفة املرتفعة، داخل املستشفى الخاص، تم نقلها إلى 

يوما تقريبا، غير أنها تعرضت إلهمال طبي أدي الي  فقدان البصر،    40نة هناك، ومكثت  مستشفى قنا العام، إليداعها في الحضا

 ولجأت األسرة إلى الحصول على حق الطفلة قضائيا. 

   ة عملي  بإجراءبقرية البرانية التابعة ملركز مطوبس,    والذي يقيم  ا.م.ا"،  " بمحافظة كفر الشيخ قام املواطن    2021يونيو    20  بتاريخ  .13

خاصة بمدينة مطوبس ، وعقب إفاقة الطفل من البنج كان يشكو من آالم ناتجة عن إجراء    ةىسنوات ، في عياد4لنجله  الفتاق  

الجراحة، وباالستعانة بالطبيب، منح طفله عقار طبي لكن بعد تلقيه الطفل  للعقار تغيرت مالمحه، وجسده، وأصبح في حالة  

ا، وسوف يالزم الفراش، وال يستطيع مرضية سيئة, تبين بعد ذلك ان  الطفل أصيب بض  مور في خاليا املخ، تسببت في إعاقته حركيًّ

 . ,جنح مركز شرطة مطوبس 2021لسنة  4037حضر رقم امل الحركة فيما بعد، حرر والد الطفل   
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بعد ساعات    ، كميم املعده  عام ,مقيم في منيا القمح بالشرقية باجراء عمليه ت    30يبلغ من العمرقام " م , ع "    2021يونيو    23  بتاريخ  .14

مع وجود رعشه في الجسم وبالتواصل مع الدكتور املسئول عنه " ط.ع" قال لهم أن    ة الحرار   ةبارتفاع درج  فوجئوا   ة من العملي

العملي اجراء  املنظاروبعد  بها ترشيح وثقب   ة الثاني  ة العملية قد فشلت والحل هو تدخل جراحي عن طريق  العملية  له أن  أقروا 

تحويله ملستشفى أخرى وتم إجراء عملية ثالثة وأفاد الدكتور )أ ك أ( الذي أجري العملية له بأن الشاب  يعاني من  تم  باملعدة و 

أطباء هم   4اتهم    إداري مركز منيا القمح,  6077  يحمل رقم  تليف كامل باملعدة ، قام والد الشاب بتقديم بالغ الي النيابه العامه

 .  ، كما أمرت النيابة العامة باستدعائهم لجلسة تحقيق عاجلة،   .باإلهمال الطبي في إجراء عملية تكميم معدة لنجله

عام )مقيم برأس الحكمة بمرس ى مطروح ( أثناء إجراء عملية جراحية في  37يبلغ من العمر "ح.ع.ف." توفى  2021يونيو  30بتاريخ .15

ان   أفادت عائلتهكندرية ، تم نقله من مطروح ملستشفى بمحرم بك إلجراء جراحة "تغيير مفصل لرجله",   مستشفى خاص باإلس

أطباء املستشفى رفضوا تبرعهم بالدم وأجبروهم على شراء دم من البنك الخاص بهم وأثناء الجراحة حدث نزيف وإغماء وتوفي 

تم تحرير محضر  و كيس دم وصفوه بـ"الفاسد"    2بب في وفاته وإعطائه عدد  أطباء املستشفى باإلهمال الطبي والتس  تم اتهاماملريض,  

و استدعاء كل من الطبيب »أ.م« ومشرف التمريض »ب.ع«  إلى سراي النيابة   إداري محرم بك،  2021لسنة    5653يحمل رقم  

ب أحد األطباء الشرعيين لتشريح  جثمان املتوفى »ح.ع.ف « إلى مشرحة اإلسعاف بكوم الدكة، وند   تم نقلوعقب انتهاء التحقيقات  

 الجثمان، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الوفاة . 

"تكيس املبايض"، على   ةإجراء عملي ةنتيج ةعام لغيبوب 41 التي تبلغ من العمر" ي , ع ،ا"   ةالفنانتعرضت  2021يوليو  11 بتاريخ.16

بعض املشاكل مثل زيادة    تعملية "شد بطن"، وبعد ذلك حدث  بمستشفي السالم الدولى باملعادى إضافة إلى إجرائها  نساءيد طبيب  

أيام ولكن دون تحسن بل تعرضت الي   10 ة املركزه ملد  ةدخولها العناي مما استدعى عدد ضربات القلب، ونقص األكسجين في الدم 

 يق . سويسرا  لتلقي العالج وتم احاله طاقم املستشفي للتحق السفر إلى  الي  مما أضطرها تسمم في الدم, 

بعد تلقيه مصل لقاح كرونا دون   ةاملركز   ةعام الي العناي  58   والذى يبلغ من العمر  نقل "س, ج "  تم    2021في غضون شهر يوليو  .17

 حدوث تجلطات . إلىدي  أمما   ةالسيول ةدويأخد  أالتنبيه من الطاقم الطبي لضروره 

  توفت السيدة  .18
ً
  ةوالد  ةفي منطقه بهتيم ,  بعد إجراء عملي  واملقيمةعام    35  التي تبلغ من العمر" ن"    في غضون شهر يوليو أيضا

,   3  ة ملدةبعيادة نساء خارجية ومعاناة  قيصري أصيبت بجرح في الرحم فقررت الطبيبة دخولها مرة أخرى للعمليات   وقد   أسابيع 
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من استئصال  والبد  املشكلة كانت في املعدة،    وأكد الطبيب أنبعد  خروجها من غرفة العمليات،  ساعات    5واستمرت فيها نحو  

الي   ىالجرح تسبب في تجمع صديدي, ثم قامت الطبيبه بتحويلها إلى مستشفى الدمرادش ولكن تدهور الحاله أد  حيث أن الرحم  

 .  ةلوفاعن  سبب ا ةاملسئول ة، طالب شقشقها بالتحقيق مع الطبيب   ةالوفا

بمغص شديد  شعر  الطفل    حيث أن ,    ةعمليات جراحي  7قيم بالفيوم , عقب إجراء   املطفل "ي "  توفى ال  2021يوليو    27  بتاريخ.19

يصاحبه قيء، فتوجه به والده إلى مستشفى الفيوم العام، مشيًرا إلى أن بعد الكشف عليه أكد أنها حالة انفجار في الزائدة الدودية،  

الطفل غرفة العمليات وتم استئصال الزائدة بعد فتح بطن الطفل مرتين لعدم وجود املعدة في موضعها الطبيعي وبالفعل دخل  

الطبيب انه  يوجد انسداد  في األمعاء ويجب استئصال    ، وأفادجديد     قال والده ان  الحالة استقرت ملدة يوم واحد ثم عاد األلم من

وتم  بها،  حالة   ذلك  ورم  واستقرت  عاود  10  ملدة   الطفل   بالفعل  وبعدها  الي    هأيام،  نقله  جديد،حاولوا  من  من    العديداأللم 

الهدي بمدينة نصر   ولم توافقاملستشفيات   عمليات جراحيه بسبب انسداد   4اجروا له  وقد  ,  على استقباله  , سوي  مستشفى 

يق مع مستشفي الفيوم العام ملا حدث من اهمال االمعاء ثم دخل الطفل في غيبوبه تامه أدت الي الوفاه ، طالب والد الطفل بالتحق 

 ابنه .  ةادي الي وفا

دقيقه في   ة الي اجراء عملي مما أدى  ة صحي  ة عام لوعك  39التي تبلغ من العمر  " أ , ا"    ة تعرضت االعالمي  2021أغسطس    2  بتاريخ.20

، ثم   ةاملركز   ةودخولها العناي  ةللمريض   ةالصحي  ةالحالدي الي انتكاس  أمما    ةثناء العمليأ  ةخطاء طبيأالجهاز الهضمي ولكن حدثت  

   ةولكنها لم تنجح فقامت املريض ،    متتالية عمليات    7القيام باجراء  
ً
بالغ للنائب العام   تم تقديمعن الشفاء  ،  بالسفر الي املانيا  بحثا

 لتحقيق  .  ه لتحالإبالطبيب و  ةالخاص  ةباغالق  العياد ةالصح ةتجاه الطبيب " م,غ " فقامت وزار 

   2021أغسطس    2  بتاريخ.21
ً
  ة والد  ةعقب اجراء عملي  ةتام  ة" د, م , ع " )  املقيمة بقرية »الطايفة( , لغيبوب  السيدة  تعرضت  أيضا

تسبب في دخول زوجته في    مماأعطاها جرعة بنج زائدة،    وحسب ما أفاد زوجها أن الطبيببمستشفي كفر الشيخ العام  ،    ةقيصري

,    وتم وضعها علىالرعاية املركزة    ودخلتغيبوبة تامة   مستشفى كفر   الزوج بتقديم بالغ ، وأكد مدير  فقامجهاز تنفس صناعي  

 .  النيابةأن املستشفى استقبل لجنة من وزارة الصحة ملناظرة الحالة،أن املوضوع قيد تحقيقات  الشيخ العام

مدينة شبراخيت، وكان يعمل ب  واملقيمعام    23والذى يبلغ من العمر  ( تعرض " أ, ص ,ع "    2021/ 24/8)    2021أغسطس    بتاريخ.22

  حيث أدى الحادث العام   مستشفى رشيد  ، تم نقله إلى   في إحدى شركات الفالتر، وأصيب بحادث بطريق رشيد مطوبس أثناء عمله

https://www.elwatannews.com/news/details/5602246
https://www.elwatannews.com/news/details/5602246
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1224621
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1224621
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1224621
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ساعات دون  تدخل طبي  , عندما    4وقطع في الشريان التاجي,  استمر النزيف قرابه     الي نزيف حاد بقدمه وكسر في قدمه وذراعه

ه وابلغ والده جاء  طبيب ليوقع الكشف علي ةساعات لم يقوم باجراء السعاف املريض ., بعد مرور ساع 4جاء الطبيب  بعد مرور 

 .  ةالصح ة انه سيتم بتر قدم نجله, ، بعد ساعه فوجْي بوفاه ابنه  ، تقدم والده بشكوي الي وزار 

،  الهمال طبي    ةسنه , بمدينه العاشر من رمضان ,  محافظه الشرقي  28" س, إ , ف "     السيدةتعرضت    2021أغسطس    26  بتاريخ.23

اص بمدينه العاشر من رمضان  ، فقد ترك الطبيب ) فوطه جراحيه ( داخل بطن بمستشفي خ   ةقيصري  ةوالد  ةخالل اجرائها عملي

بالغ في مستشفي  ت العائلة  ونقلها الي مستشفي خاص بمدينه  الزقازيق  , حيث قدم  ةدي الي تدهور حالتها الصحيأاملريضه مما  

العملي  والتوليدنساء  الالعاشر من رمضان  وطبيب   باجراء  العاشر من   3857, تحرراملحضر رقم  ة  الذي  قام  أول  إدارى قسم 

 رمضان. 

 بشكل خاطئ  15تم حقن رضيعة تبلغ من العمر    بمحافظة بنى سويف ،    2021أغسطس    29  بتاريخ.24
ً
بمستشفى الجامعي في ،  يوما

، مما أدى إلى إصابتها بإصابة في قدمها بسبب تركيب »كانيوال« لها بشكل خاطئ، تسببت لها في حروق في القدم، مما    بني سويف

الرعا أوجه  كل  تقديم  علي  سويف  بنى  جامعة  رئيس  حسن،  منصور  الدكتور  اكد   ، قدمها  ببتر  وإجراء  يهدد  لها،  الصحية  ية 

 إلحالتهم للنيابة العامة . 
ً
 الفحوصات الطبية الالزمة مع إحالة املقصرين للتحقيق الداخلي باملستشفى الجامعي، تمهيدا

عام ’, يعمل مزارع ,  مقيم قرية دار الحمام   38يبغ من العمر  شاب " ع,  أ،ب "   (    9/9/2021)    توفى شاب    2021سبتمبر    9  بتاريخ.25

،   ة بوليالسالك  طبيب املعلي  يد الطبيب " خ , ح "     ة حصو   ةالزال  ة جراحي  ةبمحافظة الغربية ، اثناء اجراء عملي  ركز بسيون في م

 ة كيس دم  , مع عدم وجود غرف  15من الدم والبالزما حتي وصلوا     ةبعد قطع الشريان املتصل بالكلي ، طلب منهم اكياس عديد

, ، عند    وبعدهله البحث عن مكان تحاليل خارجي  أتحاليل  مما  حاول   العوده وجدوا  ان املريض لم ياخذ جرعه تخدير كافيه 

رير وقاموا بتقديم بالغ الي  مأمور  رفضوا هذا التق  عائلتهاستخراج تقرير املستشفي وجدوا ان الوفاه نتيجه سكته قلبيه ، ولكن  

وعندما جاء تقرير الطبيب الشرعي , وجدوا   ةسباب الوفاأقسم ثاِن طنطا  ورئيس مباحث املركز،طالبوا يتشريح الجثمان ومعرفه 

 حد ما فعله .  أداخل بطن املتوفي لكتمان الدم وقام بالخياطه عليهم  حتي ال يكتشف  ةفوط طبيب 3ن الطبيب ترك أ

بأنه يجب أن تلد   الطبيب    حيث أخبرهم(  ةوالد  ة عام )بعد اجراء عملي  22  التي تبلغ من العمر   توفت "ف"    2021سبتمبر    10  ريخبتا.26

من خالل جراحة "قيصرية" وليس بشكل طبيعي و كانت طبيعية وبصحة جيدة، ونبضها ونبض الجنين كذلك، إال أن الطبيب  

https://www.elwatannews.com/news/details/4529984
https://www.elwatannews.com/news/details/4529984
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أيام لخطورة جرح الوالدة حيث طالب  زوجها بحقها جراء ما تعرضت له من إهمال    3دة  بأنها ستبقى معهم في املستشفى مل  ا أخبره

  طبي في هذا املركز.

  ةخميم , عقب اجراء عملي أ, بمحافظه سوهاج  مركز     عام  41  ويبلغ من العمر  توفي تاجر غالل" ع ، م، ح "سبتمبر    17  بتاريخ.27

واصيب بغيبوبه أدت الي الوفاه ، تقدم شقيق املتوفي ببالغ  اتهم مسؤلى املستشفى تدهورت حالته الصحيه حيث "تكميم املعده " 

 همال طبي من عدمه . إلبيان سبب الوفاة وهل هناك   مرت بانتداب الطب الشرعي أ باالهمال الطبي وتولت النيابة التحقيق و 

مركز سمالوط محافظه املنيا , ) فكانت  واملقيمة بعام ,    40التي تبلغ من العمر  "م’م’ع "  توفت السيدة      2021سبتمبر    18  بتاريخ.28

توفيت نتيجه تعطل حيث  تعاني من النزيف نتيجه عمليه االجهاض   في عياده خارجيه وتم نقلها الي مستشفى سمالوط النموذجي(  

العناي إلى  ا أدى إلى تدهور الحالة الصحية لم م  ة،املركز   ةجهاز االكسجين داخل  ،    %63ـها ونقص نسبة األكسجين حتي وصلت 

   5استمر توقف جهاز األكسجين أكثر من  
ً
ملعالجة ذلك العطل وال يوجد جهاز بديل ، ابلغهم    ةوال يوجد فني صيان  ساعات تقريبا

بين املستشفتين  الي مستشفي اخري ولكن االسعاف بها  أنبوبة أكسجين صغيرة لم تكفي ذلك املسافة    ةنقل املريض   ةالطبيب بضرور 

 . املستشفي   الوصول إلىتوفيت قبل  والتي تبلغ تقريبا ساعتين ونصف  

ذهبت الي مستشفي طنطا الجامعي , الجراء عمليه ازاله كيس كانت قد  سنوات ,    8"ن"     الطفلة  تعرضت  2021سبتمبر    20  بتاريخ.29

قدمت  والده الفتاه  " أ ’ ز ,  ،   الوفاةدت الي أيوًما في العناية املركزة نتيجه جرعه زائده من البنج    17دهني , لغيبوبه تامه و مكوثها 

 لطبي والتسبب في وفاه ابنتها . تتهم أطباء بمستشفى طنطا الجامعي باإلهمال ا 2021لسنة  9403ش"  بالغ رقم 

السيدة " أ,ع,أ " ، مستشفى معهد البحوث الطبية بجامعه االسكندريه ، إلجراء عملية استئصال   دخلت   2021سبتمبر  23 بتاريخ.30

صيبت بميكروب أثناء إجراء العملية، األمر الذي تسبب فى استئصال جزء من األحبال الصوتية، وجعل السي
ُ
  ة دالغدة الدرقية، وأ

أثناء إجراء عملية   أن املريضة أصيبت بميكروب  معهد البحوث الطبية    جاء في تقريرغير قادرة على الحديث وفقدت الصوت،  

استئصال الغدة، طالب نجلها , وزير التعليم العالي بفتح تحقيق عاجل وعادل في تلك الواقعة، وسرعة إغاثة والدته وعالجها وتوفير  

 .عناية مركزة لها

, في غيبوبه تامه     ةمحافظه القليبويب  ةعام , مقيم  في عزبة الوقف بالقناطر الخيري  18،  "س, م, س"  دخل    2021سبتمبر    25  خبتاري.31

فتاق بالبطن  , بمستشفي القناطر  الخاص ،قال "والد الشاب " فوجئت بمحاولة األطباء االدعاء بأن ابني يتعاطي   ةثناء اجراء عمليأ
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حت البنج، وهو ما أكدت أنه لم يحدث، ليقوموا باستدعاء سيارة إسعاف، ونقله إلى مستشفى الدمرداش ،  مادة أثرت على وعيه ت

حيث تم إدخاله العناية املركزة، بحجة أن التجهيزات املتواجدة بها أعلى من املستشفى الذي أجرى العملية , تقدم والد الشاب  

التحقيقات  أكد األطباء املتابعون للحالة أن حالته متدهورة بسبب تعرضه لخطأ    ببالغ  اتهم فيه مستشفي القناطر باالهمال ،أثناء  

 .طبي، تسبب فيه اطباء املستشفى الخاص بالقناطر

عام لحادث سياره علي طريق حالليب _ شالتين  مما ادي الي حدوث   37تعرض الشاب  " س, ع , ا"   (  27/9/2021بتاريخ )  .32

ي مستشفي شالتين املركزي لم يتمكنوا من وجود دكتور مخ واعصاب باملستشفي وقاموا االهل بعمل  ارتجاج في املخ بعد الذهاب ال

إيام بدون   5كثير من االستغاثات , عندما بداوا في إجراءات نقله الي مستشفي الغردقه كان الشاب قد فارق الحياه بعد صراع 

 طبيب. 

بعد إجراء عمليه تكميم املعده, فعندما  التي كانت تقيم بمحافظة اإلسكندرية    توفت السيدة |أ.أع" 2021أكتوبر  4بتاريخ  .33

فتحات فى  4العملية بدأت بفتح  املركزه ، جاء تقرير املستشفى بان   ةخرجت  من العمليات كانت في غيبوبه تامه وتم تقلها الي العناي

للحجاب الحاجز والرئة، وحدث انكماش للرئة اليمنى،  البطن وتحت الصدر، وعند قيام الطبيب بإدخال املنظار، أحدث ثقب 

دقيقة، لذا حدث مشكلة فى األمعاء كشفت عنه األشعة على   30وانخفضت نسبة األكسجين في الدم، وتوقفت عضلة القلب ملدة 

مور وارتشاح  البطن بوجود تجمعات دموية، وأن املشكلة الكبرى هو توقف عضلة القلب لفترة طويلة أثرت على املخ وحدث له ض

حوله، وذلك بسبب ثقب الرئة, واستدعاه طبيب العناية ثالث مرات لتركيب األنبوبة الصدرية، وفى كل مرة كانت خطأ لذا لم يتم  

,قسم   11071سحب الهواء من حول الرئة، مماأثر على عضلة القلب واملخ، قاموا االهل بتحرير محضًرا ضد الطبيب رقم املحضر 

 25م اكتشفوا  أن الطبيب صادر ضده أحكام قضائية عديدة وهارب ومطلوب القبض عليه، وأنه تسبب في وفاة  شرطة منتزه أول, ث

 حالة أثناء إجراء عمليات مماثلة. 

عاًما , أثناء إجراء والدة قيصرية لها داخل مركز غير مجهز بالهرم    29"تبلغ من العمر   " م.أتوفت السيدة    2021أكتوبر    7بتاريخ   .34

ساعات في العمليات ، وبعد خروجها من غرفة العمليات كانت تحتاج إلى نقل دم ، ، قالت الطبيبة    6, بعد مرور أكثر من    فى الجيزة

للزوج  بإن هناك جرح ال نعلم مكانه في الجسد، وهو نفس ما ذكره طبيب التخدير، وطلبت منه أنه يحضر كيس دم وتوجه على الفور  

ولها إلى الغرفة العمليات بحجة تعليق كيس الدم، واستغرق ذلك ساعة ونصف، حيث تفاجأ  وبعد أن أحضره، طلبت الطبيبة دخ
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عدم وصول الدم للكلى، باإلضافة إلى عدم   ةنتيج  ةفي غيبوب  ةاملريض   ودخلتبالغهم ،  إالجميع، بإنها أجرت عملية جراحية آخرى دون  

ولم يصل الدم  إلى  3نسبة الهيموجلوبين إلى   يني حيث قال االطباء  ان  املتابعة من قبل الطبيبة ، ثم توجه بها الي مستشفى القصر الع

إداري، واتهم    7474ساعات، ودخلت العناية املركزة وتوفيت , حرر الزوج بالغا بالواقعة بقسم شرطة العمرانية برقم    6الكلى منذ  

 رفة إفاقة أو إسطوانات أوكسجين. املركز بعدم مطابقته لالشتراطات الصحية، وافتقاد العيادة لعناية مركزة أو غ

 
 
 . ملخص لحاالت اإلهمال الطبي التي تم رصدهاجدول يتضمن : ثانيا

  نوع املحافظة  التاريخ   م

 املستشفى 

نوع   التخصص  

 الضحية  

متوسط  املهنة 

 العمر 

 نتيجة اإلهمال  

 فقدان القدرة على الحركة  68 فنانة  سيدة   أعصاب خاص  الجيزة  2021يناير 9 1

شلل عضلى بالوجه وعدم  49 إعالمية   سيدة  تجميل  خاص الجيزة  2021يناير 26 2

 القدرة على تناوول الطعام  

العب كرة  رجل    إصابة  عام   البحيرة     2021يناير  28 3

 قدم 

 وفاة  17

 وفاة  39 ----  سيدة  نساء ووالدة   عام   الغربية  2021يناير  29 4

فقدان حاستى الشم   44 فنانة  سيدة  تجميل  خاص الجيزة  2021فبراير  9 5

 والتذوق 

 وفاة  33 التعمل  سيدة  قلب وصدر  جامعي   قنا   2021فبراير  20 6

 مضاعفات خطيرة  61 ممثلة   سيدة  جراحة  خاص القاهرة     2021مارس  9 7

 نزيف وبراز في البطن   ---  طفلة   جراحة  خاص  قنا  2021مارس  24 8

 غيبوية ونزيف حاد   19 ---  سيدة  نساء ووالدة   عيادة خاصة   الشرقية   2021أبريل  20 9

مستشفى  الشرقية  2021مايو  31 10

 جامعي  

حرق كهربائي بالقدم اليمنى  ---  ---  رجل    جراحة 

 وفقدان الجلد  

مستشفى  الغربية  2021يونيو  1 11

 خاص 

 وفاة  24  سيدة   جراحة 

 فقدان البصر  يوم    40 التعمل  طفلة  أطفال  عام   قنا    2021مايو  22 12
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إعاقة  –ضمور في خاليا املخ  سنوات   4 ---  طفل   جراحة  عيادة خاصة   كفر الشيخ  2021يونيو  20 13

 حركية  

 تليف باملعدة   عام   30 ----  رجل    جراحة  عام   الشرقية  2021يونيو  23 14

مرس ى  2021يونيو  30 15

 مطروح 

 وفاة    37 ----  رجل    جراحة  خاص 

أمراض  خاص القاهرة   2021يوليو  11 16

 نساء وتوليد 

 تسمم بالدم  –غيبوية  14 فنانة  سيدة 

 تجلطات  58 ----  رجل   باطنة   عام   القاهرة   2021يوليو  17

 وفاة  35  --- سيدة  نساء وتوليد  عيادة خاصة   الجيزة  2021يوليو  18

 وفاة  ---  ----  طفل   جراحة  مستشفى عام  الفيوم  2021يوليو  27 19

غيبوبة وانتكاس الحالة   39 فنانة  سيدة  باطنة   عيادة خاصة    الجيزة  2021أغسطس  2 20

 الصحية  

 غيبوبة تامة   33 ---  سيدة   وتوليد نساء  مستشفى عام  كفر الشيخ  2021أغسطس  2 21

مستشفى  البحيرة   2021أغسطس  24 22

 رشيد العام 

 وفاة 23 ----  رجل   عظام  

مستشفى  الشرقية  2021أغسطس  26 23

 خاص 

تدهور الحالة الصحية    28 ----  سيدة  نساء وتوليد 

نتيجة ترك فوطة داخل بطن  

 املريض 

مستشفى  بنى سويف  2021أغسطس  29 24

 جامعى  

 حروق بالقدم   يوما   15 ----  طفلة  أطفال 

 وفاة  38 مزارع   رجل    جراحة  مستشفى عام  الغربية    2021سبتمبر  9 25

 وفاة  22 ---  سيدة   جراحة  خاص  ----  2021سبتمبر  10 26

 وفاة  41 تاجر غالل   رجل    جراحة  مستشفى عام  سوهاج   2021سبتمبر  17 27

 وفاة    40 ----  سيدة  نساء وتوليد  مستشفى عام  املنيا   2021سبتمبر  18 28

مستشفى  الغربية     2021سبتمبر  20 29

 جامعى  

 وفاة  سنوات   8 ---  طفلة   باطنى 
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مستشفى  اإلسكندرية    2021سبتمبر  23 30

 جامعي  

استئصال جزء من االحبال  ---  ---  سيدة   جراحة 

عدم القدرة على   –الصوتية 

 الحديث 

مستشفى  القليوبية  2021سبتمبر  25 31

 خاص 

 غيبوبة     18 ---  شاب   جراحة 

مخ  مستشفى عام  البحر األحمر  2021سبتمبر  27 32

 وأعصاب 

 وفاة    37 ---  رجل  

 وفاة  37 ---  سيدة   جراحة  مستشفى عام  اإلسكندرية    2021أكتوبر  4 33

مستشفى  الجيزة  2021أكتوبر  7 34

 خاص 

 وفاة    29  سيدة  نساء وتوليد 

 

: جدول يوضح عدد  
 
 خالل فترة التقرير  بكل محافظة  حاالت اإلهمال الطبيثالثا

 عدد الحاالت   املحافظة    م

 6 الجيزة   1

 4 الغربية   2

 4 القاهرة   3

 4 الشرقية   4

 3 قنا  5

 2 البحيرة   6

 2 كفر الشيخ   7

 2 اإلسكندرية   8

 1 مرس ى مطروح   9

 1 الفيوم   10

 1 بني سويف   11

 1 سوهاج   12

 1 املنيا   13

 1 القليوبية   14

 1 البحر األحمر   15

 34 إجمالي   
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)  يتضح من الجدول السابق جاءت في املقدمة من حيث عدد   الجيزةمحافظة    ( محافظة ، وقد جاءت15أنه تم رصد الحاالت بعدد 

( حاالت بكل محافظة ، 4في املركز الثاني محافظات الغربية والقاهرة والشرقية بعدد )تلتها    حاالت،(  6الحاالت حيث تضمنت عدد )

 ( حالة لكال منهما  2( حاالت ، ومحافظتى البحيرة وكفر الشيخ في املركز الرابع بعدد )3وجاءت محافظة قنا في املركز الثالث بعدد )

 

 
 

 الل فترة التقرير  بكل شهر  خ  اإلهمال الطبي : جدول يوضح عدد حاالت رابعا

 

 عدد الحاالت     الشهر  م

 4 2021يناير   1

 2 2021فبراير   2

 2 2021مارس   3

 1 2021أبريل  4

 2 2021مايو   5

 5 2021يونيو   6

 4 2021يوليو   7

 5 2021أغسطس  8

 7 2021سبتمبر   9

 2 2021أكتوبر   10

 34 إجمالي  

 

0

1

2

3

4

5

6

1

6

4 4 4

3

2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

يوضح عدد الحاالت بكل محافظة( 1)شكل 

الجيزة  الغربية  القاهرة  الشرقية  قنا

البحيرة  كفر الشيخ  اإلسكندرية  مرسى مطروح  الفيوم 

بني سويف  سوهاج  المنيا  القليوبية  البحر األحمر 
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شهري يونيو  حاالت يليه  (7)جاء في املقدمة من حيث عدد الحاالت التي تم رصدها بواقع  سبتمبر يتضح من الجدول السابق أن شهر 

 ( حاالت لكل شهر .  4( حاالت لكل منهما ، تاله شهري يناير ويوليو بعدد )5)وأغسطس بعدد 

 

 
 

 لنوع املستشفى  خامسا: 
 
 جدول يوضح عدد الحاالت طبقا

 

 عدد الحاالت     نوع املستشفى   م

 13 عام   1

 16 خاص 2

 5 تعليمي   3

 34 إجمالي   

 

 

( من  %47وذلك بنسبة ),حالة ( 16يبين الجدول السابق أن عدد الحاالت باملستشفيات الخاصة والعيادات جاءت في املقدمة بعدد )

( 5، تلتها املستشفيات التعليمية بعدد ) (%38بنسبة ) ( حالة13فيما جاءت املستشفيات العامة في املركز الثاني بعدد)عدد الحاالت 

 ( %15بنسبة ) حاالت 

2

7

5

4

5

2

1

2 2

4

عدد الحاالت بكل شهر ( 2)شكل 
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 للتخصص خالل فترة التقرير  
 
: جدول يوضح عدد الحاالت طبقا

 
 سادسا

 

 عدد الحاالت     التخصص  م

 16 جراحة   1

 8 أمراض نساء وتوليد   2

 3 باطنى   3

 2 مخ وأعصاب    4

 2 عظام   5

 2 وحديثي الوالدة  أطفال   6

 1 قلب   7

 34 إجمالي   

 

 للتخصص ، أن عدد حاالت اإلهمال الطبي في الجراحة جاءت في املركز  
ً
يتضح من الجدول السابق فيما يتعلق بعدد الحاالت طبقا

الباطنة في املركز الثالث  ( حاالت ، و 8( حالة ، فيما جاءت الحاالت الخاصة بالنساء والتوليد في املركز الثاني عدد )16األول بعدد )

( حالة ، وتخصص القلب جاء في املركز  2( حاالت ، واملخ واألعصاب ، عظام ، األطفال وحديثى الوالدة في املركز الرابع بعدد )3بعدد )

 األخير بعدد حالة واحدة فقط  

تعليمي 
15%

خاص
47%

عام 
38%

عدد الحاالت طبقاً لنوع المستشفى( 3)شكل 
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 لنوع الضحية  
 
: جدول يوضح عدد حاالت اإلهمال الطبي طبقا

 
 سابعا

 

 عدد الحاالت     نوع الضحية    م

 18 نساء    1

 10 رجال 2

 6 أطفال   3

  34 إجمالي   

 

 لنوع الضحية ، أن عدد حاالت النساء جاء في املركز األ 
ً
( حالة ،  18ول بعدد )يتضح من الجدول السابق واملتضمن عدد الحاالت طبقا

( حالة بنسبة  6(  ، وجاء في املركز الثالث عدد الحاالت باألطفال )%29( حاالت بنسبة )10( تالها عدد الحاالت بالرجال )%53بنسبة )

(18%  . ) 

 

1

16

8

3
2 2 2

1

عدد الحاالت طبقاً للتخصص( 4)شكل 

جراحة  أمراض نساء وتوليد  باطنى  مخ وأعصاب   عظام  أطفال وحديثي الوالدة  قلب 

أطفال
18%

رجال
29%

نساء
53%

ً لنوع الضحية( 5)شكل  عدد الحاالت طبقا
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: جدول يوضح عدد الحاالت طبقا ملا حدث نتيجة اإلهمال خالل فترة التقرير  
 
 ثامنا

 

 عدد الحاالت     نتيجة اإلهمال    م

 16 وفاة  1

 5 عاهة مستديمة   2

 13 أخرى متنوعة  مضاعفات   3

 34 إجمالي   

 

( حالة وفاة 16يتضح من الجدول السابق انه نتيجة حاالت اإلهمال الطبي أدى ذلك طبقا ملا تم رصده خالل فترة التقرير ، عدد ) 

 ( حالة مضاعفات متنوعة أخرى  13( حاالت عاهة مستديمة ، وعدد ) 5وعدد ) ، 

 

13

5

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1

ً لنتيجة اإلهمال( 6)شكل  عدد الحاالت طبقا

وفاة عاهة مستديمة مضاعفات أخرى متنوعة


