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ريرها حول االهمال الطبى ومن خالل هذا التقرير يتم عرض اتواصل مؤسسه ملتقى الحوار تقديم سلسه تق
 االهمال الطبى داخل المستشفيات الخاصه خالل الفتره االخيره 

 المقدمه :

بتقاليد كريمة وميثاق شرف وقسم جرى  مهنة الطب مهنة إنسانية وأخالقية وعلمية وقد تميزت بين المهن
يبدأ مزاولة المهنة. ومهنة الطب تستلزم ممن يزاولها صفات ومواهب  العرف على أن يؤديه الطبيب قبل أن

فضال عن الكفاءة  لخير المجتمع هذاوالرفق بالغير والنزاهه وحب التضحية  هى الشفقة والرحمة خاصة
معرفة  نمقصورا فقط على مايتوده الطبيب م وصفاء الذهن وقوة المالحظة. ومزاولة هذه المهنة ليس

 العمل من خالل واجبات وآداب على الطبيب مراعاتها واإللمام بها وبالنواحى بخصائص الجسم البشرى ولكن
 .القانونية التى تحكم مزاولة المهنة

الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في أكثر من قطاع، لخدمة المرضى والمراجعين في مرافقها، وتطوير  رغمو 
مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة ألي مريض بمستشفياتها، فإن ذلك لم يحّد من ظاهرة حدوث 

ال يتنهى  في  لمسلساألخطاء الطبية التي تكون عواقبها وخيمة، وهو ما نشاهده بين الحين واالخر في 
 المرافق الصحية، 

ال يوجد إحصاء رسمي عن عدد األخطاء الطبية في مصر، ولكن تقدر وزارة الصحة عدد األخطاء الطبية 
طبيًبا يتم شطبهم من  20ألف حالة، وحسب تصريحات نقابة األطباء فإن نحو  180في مصر سنوًيا بـ 

 النقابة سنوًيا بسبب األخطاء الطبية

معروف، فإن األخطاء الطبية تقع في جميع دول العالم وال تقتصر على دولة دون أخرى، اال ان  كما هو
 تكرارها هو ما يلفت االنتباه، 

أكثر من مثيالتها في معظم دول  بل في كل دول العالم في مصر ليس مسلسل لن ينتهى األخطاء الطبية ف
العالم، وعلي رأسها الواليات المتحدة األمريكية والتي تمثل األخطاء الطبية السبب الثالث للوفاة بعد أمراض 

  .القلب والسرطان مباشرةً 

االخطاء الطبيه هي عبارة عن انحراف الجهات الطبية عن الواجبات المفروضة عليهم وعدم تأديتها بالشكل 
يح، نظرًا لإلهمال الواضح وعدم التيّقظ أثناء التعامل مع المريض وحالته الصحّية وعدم المحافظة على الصح



حقوقه، فواجب المجال الطبي هو المحافظة على حياة المريض وحقوقه الصحية وااللتزام بمعايير الحيطة 
  .والحذر أثناء ممارسة المهنة

الطبيب تجاه أحد المرضى برعونة أو اهمال او عدم احترازه أو اإلهمال الطبي هي الفعل الذي يصدر من 
عدم مراعاة للقوانين او اللوائح و يؤدي إلى جرح بالمريض او إحداث عاهة مستديمة أو وفاته , و تتفاوت 

 العقوبة بين ما إذا كان الفعل قد ادى إلى جرح المريض أو إحداث عاهة به او وفاته .

الصادر من الطبيب جرحا للمريض فُيعاقب الطبيب بالحبس مدة ال تزيد على سنة فإذا نتج عن هذا الفعل  -
 من قانون العقوبات . 244وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 

بس لمدة و إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب اإلصابة بعاهة مستديمة للمريض فُيعاقب الطبيب بالح -
من  244ال تزيد على سنتين وغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 

 قانون العقوبات .

أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا ُيعاقب الطبيب بالحبس مدة ال تقل عن سنة  -
جنيه أو بإحدى العقوبتين و  500جنيه وال تتجاوز الـ 100مة المالية عن سنوات وال تقل الغرا 5وال تزيد على 

 من قانون العقوبات . 238ذلك وفقا للمادة 

 -و بالنظر إلى ما سبق نجد :

على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان  من قانون العقوبات 244تنص المادة  -1
ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح واألنظمة يعاقب 

 بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مدة ال تزيد على سنتين وغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس 
إذا نشأ عن اإلصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخالل الجاني إخالال جسيما بما تفرضه 

 .عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ"

على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان  من قانون العقوبات 238تنص المادة كما  -2
ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح واألنظمة يعاقب 

 ى هاتين العقوبتين.بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه أو بإحد



وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنين وغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال 
تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخالل الجاني إخالاًل جسيما 

متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان 
الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب 

 المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 
ا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة ال ثالثة أشخاص ، فإذ

 تقل عن سنة وال تزيد على عشر سنين."

و مما سبق نجد أنه ال يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو اإلهمال الطبي، ولكن كل -3
من قانون العقوبات و هما ما يتم  238نص المادة من قانون العقوبات وكذا  244ما هو موجود نص المادة 

 القياس عليهما في شأن جرائم اإلهمال الطبي .

هناك اعتقاد راسخ عند البعض أن اللجوء للمستشفيات الخاصة للكشف الطبي أو إلجراء عملية ايضا نجد ان 
  ,جراحية هو انسب الحلول لما تتميز به هذه المستشفيات من خدمات غير موجودة بالمستشفيات العامة

علي اعتبار  تحسبا للتعرض الى عارض طبىهذا ما يعتقده البعض, ربما يظل البعض يدخرون من أقواتهم 
ان المستشفيات الحكومية فقط هي التي بها اهمال, ولكن الحقيقة أن االهمال طال بعض المستشفيات 

االستثمارية حتي أصبح ما يستطيعه بعضها هو الحفاظ علي النظافة فقط إن استطاعوا ذلك, ولالسف بعض 
عام لها, اما االهمال والالمباالة هذه المستشفيات الخاصة ال يميزها عن الحكومية سوي االسم, والشكل ال

فاصبحت سمة اساسية في عدد من المستشفيات الخاصة. ناهيك عن النفقات الهائلة التي يتكبدها المريض 
بامراض  -إن قدر له النجاة -فترة مكوثه بالمستشفي دون الحصول علي الرعاية الطبية المثلي وربما يخرج

هله ولكن بعد فوات االوان الوهم الكبير وراء كلمة مستشفي اخري نتيجة االهمال, ويكتشف المريض وا 
خاص,و في هذا التحقيق نكشف عن االهمال الكبير الذي طال بعض المستشفيات االستثماري وما علي 
 المريض فعله اذا وقع ضحية هذه المستشفيات وكيفية الحصول علي حقه اذا شعر بالتقصير او االهمال؟

وائحها الخاصة وال أحد يستطيع امالء اي قرار عليها وال يوجد قواعد او قوانين المستشفيات الخاصة لها ل
تحكم اسعار الخدمة فيها وهي من تقوم بتحديدها وما يربطها بوزارة الصحة ادارة تسمي االدارة المركزية 

ة الي للعالج الحر ووظيفتها اصدار التراخيص والتصاريح للمستشفيات الخاصة واالشراف عليها باالضاف



قواعد مكافحة العدوي لعدم انتشارها في المستشفي هذه االدارة تكون قسما في كل مديرية من مديريات الشئون 
 الصحية المنتشرة في جميع المحافظات 

 ونسب األخطاء الطبية في المستشفيات االستثمارية مرتفعة تفوق النسب في المستشفيات الحكومية

 أنواع األخطاء الطبية

وهذا الخطأ متعّلق بأساسيات المهنة لدى الجهة الطبية، بحيث يتم الخطأ عند الرجوع إلى  الخطأ الفني: 
األصول والقواعد العلمية والفنية للمهنة، نتيجًة للجهل بهذه األصول أو عدم تطبيقها بالشكل الصحيح، كأن 

 .ربته من قبليصف الطبيب للمريض دواءًا يسبب الحساسية أو عالج جديد لم يتم تج

وهذا الخطأ متعلق بواجبات الحيطة والحذر العامة وعدم االلتزام بها أثناء أداء واجبه اتجاه  الخطأ المادي: 
المريض، كأن يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية بأدوات غير معقمة، أو ترك بعض المواد في بطن 

 المريض

 أسباب األخطاء الطبية واإلهمال في المستشفيات 
: ضعف التواصل أو التواصل غير السريع بين الكادر الطبي أي على سبيل المثال: بين ضعف التواصل

الممرض والطبيب والصيدالني وعدم المتابعة الكافية والمشتركة لحالة المريض تؤدي إلى حدوث أخطاء طبية 
 فادحة

بية عندما ال يطلب الطبيب قد ينتقل المرضى من مستشفى آلخر، وتحدث األخطاء الط نقص المعلومات: .
 ملف المريض السابق والمعلومات السابقة الكاملة عن حالته المرضية

 .تحدث حاالت التشخيص الخاطئة بكثرة تؤدي إلى أخطاء طبية كبيرة التشخيص الخاطئ: .
يجب على الكادر الطبي توعية كل مريض عن مرضه وطرق استخدام العالج  عدم توعية المريض: 

  .لكافية التي تضمن عدم حدوث أي أخطاءبالصورة ا
تحدث العديد من األخطاء بسبب قلة تدريب الكادر الطبي وعدم تجهيزهم جيدًا للتعامل الميداني  قلة المعرفة:

  .مع الحاالت المرضية وتحديدًا في الطوارئ التي تتطلب خبرًة وتدريبًا مكثفاً 
ي إلى وفاة مئات األشخاص بسبب األعطال الفنية التي تقع أخطاء مدمرة وفادحة تؤد أعطال تقنية وفنية:

تصيب األجهزة الطبية بالمستشفيات تحديدًا في قسم العناية المركزة، وذلك بسبب عدم صياناتها الدورية أو 
  .التأكد من جودة عملها بشكل يومي ومستمر

 



 أنواع األخطاء الطبية في المستشفيات 
صحة المريض سواء الكادر الطبي أو أسرة المريض أو المريض  في حقيقة األمر أن الجميع مسؤول من

نفسه إذا كان بحالة وعي جيدة، ففي بعض الحاالت قد تكون األخطاء مشتركة وال يمكن أن تكون بسبب 
الكادر الطبي فقط، لذلك يجب رفع مستوى الوعي لجميع األفراد، وفيما يلي بعض أنواع األخطاء التي تتكرر 

 ستشفيات:بكثرة داخل الم
بسبب قلة الخبرة قد يحدث تداخل بين أدوية المريض ويتعرض لمضاعفات خطيرة،  األخطاء في األدوية: 

 .لذلك يجب متابعة طرق تناول األدوية مع الصيدالني المختص وبالتحديد عندما يأخذ المريض عدة أنواع
وتحدث بسبب عدم التعقيم الكافي في المرافق أو األدوات داخل غرف العمليات أو  العدوى من المستشفى: 

 .الغرف العادية
يحتاج بعض المرضى للمتابعة حتى بعد الخروج من المستشفى لمتابعة مضاعفات المحتملة،  قلة المتابعة: 

  .ويؤدي عدم المتابعة الكافي من الكادر الطبي لحدوث مضاعفات خطيرة
أن تكون المشكلة في مواد او أن يكون طبيب التخدير غير مؤهل تأهيال علميا ومهنيا، .أثناء التخديرأخطاء 

وأجهزة التخدير والجرعات التي تعطى للمريض بحيث تكون مدة صالحيتها والكميات التي تتدفق والقراءات 
 التي تظهر مخالفه للواقع وتحتاج إلى معايرة دقيقة

لتزم الطبيب تجاه المريض بذل العناية الالزمة عند إجراء العملية الجراحية ي الجراحيةأخطاء أثناء العمليات 
له. وتنشأ مسؤوليته إذا لم يتخذ االحتياطات الالزمة قبل إجراء العملية الجراحية وخاللها. ولمعرفة الخطأ 

لعلمي ذاته، مع يقاس سلوك الطبيب الجراح بسلوك طبيب جراح من االختصاص نفسه والمستوى المهني وا
األخذ بعين االعتبار، الظروف الخارجية واإلمكانات المادية التي توافرت عند إجراء العملية الجراحية. وفي 

ضوء ذلك يسأل الطبيب ، عن كل تقصير ال يمكن توقعه من طبيب آخر يتمتع بالمؤهالت نفسها، وفي 
 .الظروف نفسها التي أحاطت بإجراء العملية الجراحية

نتائج التحاليل الطبية الخاطئة فى تشخيص األمراض بصورة قراءه تساهم  .في قراءة التحاليل الطبية أخطاء
 . خاطئة مما ينعكس على حدوث مشاكل صحية ونفسية للمريض بسبب تعاطى أدوية وعالج خاطئ

 .أخطاء في بيانات المرضى في أجهزة الكمبيوتر
  : حقوق المريض

 . الرحيمة والمحترمة التي تتناسب مع العادات والتقاليدمن حق المريض تلقي الرعاية  .1
من حق المريض أن تتم رعايته صحيًا بشكل واٍف على أساس حاجته ، مع عدم وجود أي تمييز في  .2

  . تلقي الرعاية الصحية



من حق المريض التعرف على هوية الطبيب المعالج ، والممرضين ، والقائمين على رعايته  .3
  . الوظيفيةبتسمياتهم 

من حق المريض أن يتم إبالغه بشكٍل واٍف عن تشخيص مرضه ، وخطة عالجه ، مع استخدام  .4
مصطلحات ومفردات واضحة ومفهومة له واإلجابة على كل أسئلته بهذا الخصوص ، مع توفير 

  . خدمات الترجمة عند الحاجة
والعالجات المختلفة ،  من حق المريض أن يتم إبالغه بشكٍل واٍف عن سبب خضوعه للفحوصات .5

 . ومن سيقوم بذلك
من حق المريض أن يتم الحفاظ على خصوصيته وأن تتم رعايته في جو آمٍن خاٍل من أي شكل من  .6

 . أشكال االعتداء ، كما أن من حقه رفض التحدث أو مقابلة من ليس له عالقة بالمؤسسة الصحية
ة )اذا لزم الكشف عن أجزاء خاصة من حق المريض أن يتواجد شخص من نفس جنسه عند الحاج .7

 . من جسمه سواء للفحص أو للعالج(
من حق المريض أن يتم الحفاظ على خصوصية وسرية معلوماته وبياناته الطبية واالجتماعية ،  .8

بحيث ال يّطلع عليها إال من له عالقة مباشرة بعالجه أو من أجل المراجعة الطبية وتحسين األداء 
اإلفصاح عن أي معلومات خاصة بالمريض الموافقة الخطية له ، إال في حالة والجودة ، كما يتطلب 

تعرض حياته لخطر وشيك ، بحسب اإلجراءات القانونية المعمول بها كعدم األهلية القانونية )أقل 
 . سنة( ، أو في حالة األمراض المعدية الُمبّلغ عنها18من 

اذا استدعت الحالة تحويله إلى أي مؤسسات من حق المريض أن يتم متابعة عالجه,ويتم إبالغه  .9
 . عالجية أخرى خارج المركز الصحي الطبي بحسب اللوائح واألنظمة المعمول بها في وزارة الصحة

من حق المريض أن يتم إبالغه عن اللوائح واألنظمة المعمول بها في المركز الصحي والتي  .10
عاملين به ، كما أن من حقه التعرف على لها عالقة بعالجه ، وواجباته تجاه المركز الصحي وال

 . الجهات التي بإمكانه اللجوء لها سواء للإلستفسار أو الشكوى 
من حق المريض التعرف على المؤسسات العالجية والتعليمية التي لها عالقة مباشرة  .11

  . بعالجه
تؤثر من حق المريض الموافقة أورفض المشاركة في البحوث الطبية التي من الممكن أن  .12

 . على رعايته الصحية

 



  : واجبات المريض

من واجب المريض تقديم كل المعلومات الخاصة بحالته الصحيةبما فيها من األدوية أو أي مواد  .1
يتعاطاها و األمراض التي سبق أن تم عالجها واألمراض المعدية وحاالت الحساسية,والدخول 

 . للمستشفى وغيرها
  . في حالة عدم النية في مواصلة العالج المقررمن واجب المريض ابالغ الطبيب  .2
يجب اتباع كل إرشادات وأنظمة المركز الصحي ، بما في ذلك اإللتزام بالمواعيد والتقيد بأية التزامات  .3

 . مادية متعلقة برعاية المريض
من واجب المريض التعاون في اتباع اإلرشادات المتعلقة بالعالج والمقدمة له من قبل الطاقم  .4

 . صحيال
 .ال يحق للمريض التعدي على حق المرضى اآلخرين أو يفشي ما يّطلع عليه منهم أو يمس كرامتهم .5
 . من واجب المريض إبالغ المركز الصحي في حالة تغير عنوان سكنه أو حالة ترك البالد نهائياً  .6
زعاج من واجب المريض مراعاة حقوق المرضى اآلخرين ، وموظفي المركز ، مع التقيد بعدم اال .7

 . وعدم التدخين داخل المركز
من الواجب على المريض احترام العاملين الصحيين وجميع العاملين بالمركز الصحي وعدم التعدي  .8

 . عليهم بأي شكل كان لفظي أو جسدي

 

 

 

 

 

 

 



 شكاوي من المستشفيات الخاصه في مصر حاالت ل
 القاهرةمحافظه 

 حاالت وفاه 

، توفيت " مارينا صالح " نتيجه اهمال مستشفي العيون الوطني الخاصه بمصر 2022في مايو  .1
دخلت تكشف على عينها كان عندها إحمرار شديد، الدكتورة طلبت أشعة صبغة، وتم عمل الجديده ، 

مضاعفات من الدقائق األولى، خرجت قالت  دث لها األشعة لها دون تحاليل مسبقة أو اختبار، ح
فوضى في  ولكن ال احد يستجيب ، باالضافه اليالمساعدة زوجها طلب فا بموت، لجوزها الحقنى أن

مستشفى الكهربا فضلت فى العناية ،  ثم ذهبت لصرف األدوية وارتفاع أسعار العالج بالمستشفي 
عمل  و لقسم النزهة بالتوجه ، قامت االسره يوم والدكاترة قالوا الوضع صعب وفعال توفت، بعدها

حيث تولت لجنه من وزاره الصحه التحقيق في الواقعه ، ثم اصدار قرار فى العيون، بالغ فى مستش
 من وزاره الصحه  بغلق المستشفي .

تقدمت أسرة سيدة تدعى راوية فاروق زعتر وكيل وزارة المالية سابقا، ببالغ ضد  2022أغسطس/ .2
التسبب في وفاة المريضة، و  التهامهما باإلهمال مستشفى السالم الدولي بالمعادي والطبيب أ. ع، 

التي كانت تعاني من ارتفاع ضغط الشرياني ومرض البلوي السكري، ودخلت على إثره مستشفى 
السالم الدولي بالمعادي لعمل قسطرة على الشريان التاجية مع احتمال التوسيع بالبالون، وتركيب 

 .دعامة دوائية وتم عمل قسطرة عن طريق سريان اليد اليمني

ألسرة في بالغها أن الطبيب خرج لهم في منتصف العملية وأخبرهم أنه يوجد ضيق في شريان وأوضحت ا
 .واحد فقط يستدعي تركيب دعامة وأن األمر ليس خطير

ثم فجأة بعد نصف ساعة فجأة سمعت أسرة المتوفاة أجهزة اإلنذار بالمستشفى تبلغ بحالة توقف قلب ثم سألو 
حالة التي لديهم بداخل العمليات ثم خرج الطبيب وأبلغهم أنه حدث ثقب في المستشفى فأخبرتهم أنها ليست ال

الشريان أثناء تركيب الدعامة فعندما ثارت أسرة المتوفاة دخل مرة أخرى لغرفة العمليات، وأبلغوهم بعد ساعة 
 أن الحالة توفت 



وفاة فور ثقب الشريان، موضحين وتابعت األسرة أنه لم يوجد طبيب جراح أثناء إجراء العملية، مما أدى إلى ال
 .أن حالة غرفة العمليات كانت في وضع ال تصلح إلجراء عملية بهذا الشكل

وأكدت األسرة في بالغها: دخلنا بالمريضة على رجلينا وخرجنا بيها جثة من المستشفى، بسبب خطأ الطبيب 

 .قدروا يتصرفوا في األوراقساعات عشان محدش يعرف حاجة وي 3الذي يعمل بها، وأخفوا علينا الوفاة 

أوضح محمد عمر، أن شقيقته خضعت لعملية جراحية في مستشفى خاص بمنطقة  2022يوليو/ .3
المنيل، إلزالة لحمية كبيرة الحجم في الرحم، األمر الذي وصفه الطبيب المتابع للحالة بأنها عملية 

 .بهذه النوعية من الجراحاتجراحية بسيطة؛ لن يحتاج على إثرها إزالة الرحم، نظرا لخبرته 

ساعات، خرج الطبيب من غرفة العمليات  3وأضاف أنه مع مرور الوقت بدأ الشعور بالقلق يتملكه؛ وبعد 
 .وعليه عالمات االرتباك يخبرهم بحدوث نزيف، والبد من استئصال الرحم كامال إلنقاذ حالتها الصحية

على إقرار من المستشفى بإجراء هذه العملية، وبعد ساعتين،  وتابع: لم يكن بيدي حيلة غير الموافقة، والتوقيع
أرسل الطبيب ممرضة تطلب منهم عمل تحليل لتحديد نوع اللحمية، وبعد ساعة من االنتظار لعمل التحليل 

جلطات في الرئة أثناء العملية، ويجب نقلها لمستشفى  3وإلحاح شديد لرؤية أختي، أخبرهم الطبيب بحدوث 
بعد حضور اإلسعاف، اختفى الطبيب  :واستكمل.لخبرتهم في التعامل مع الجلطات الرئوية القصر العيني

المسئول عن الحالة، وكانت هناك محاوالت من األطقم الطبية في المستشفى بعدم إتاحة رؤية أختي، مشيرا 
 .إلى أنه عندما رآها لم تكن تتنفس ونبضها منخفض للغاية ويكاد يختفي في بعض الحاالت

عد وصول الحالة إلى مستشفى القصر العيني، وسط محاوالت من األطباء إلنقاذها، توفت ولم يكن من وب
المستشفى الخاص المتسببة في الخطأ الطبي إال إعالن سبب الوفاة وهو هبوط حاد في الدورة الدموية أدى 

 .الى توقف عضله القلب

٪، وفي حالة تدهور 5نسبة خطورتها ال تتجاوز الـ وقال محمد عمر، أن كل األراء الطبية أكدت أن العملية 
  .الوضع سيكون هناك حاجة الستئصال الرحم، لكن لن تؤدي للوفاة، وهو ما يشير إلى وجود خطأ طبي



وأضاف أن المستشفى بعد كل ما تسبب به من ضرر ألخته، طالبته بدفع باقي تكاليف العملية والتي وصلت 
سئولين بوزارة الصحة والسكان بالتحقيق مع المستشفى في الواقعة، وتوقيع ألف جنيه، مناشًدا الم 50إلى 

 .أقصى عقوبة عليها وعلى الطبيب المتسبب في الضرر

عاًما، عانت من آالم متكررة بالبطن،  37قال حسين إبراهيم، زوج السيدة بسنت،  2022يونيو/ .4
األسباب، وبعد تحقيق الكشف الطبي وهو ما دفعه لزيارة أحد األطباء داخل عيادته الخاصة لمعرفة 

الظاهري على زوجته، طالب الطبيب بضرورة إجراء عدد من الفحوصات واألشعة والتحاليل للتيقن 
وأضاف الزوج، أنه فور االنتهاء من إجراء كافة الفحوصات .من الحالة وتشخيصها بشكل صحيح

فحصه لكافة التحاليل التي طلبها  واألشعة والتحاليل، توجهوا للطبيب من أجل معرفة السبب، وبعد
حالتها بأنها تعاني من وجود تكيس حول المبيض، وهو ما يستدعي إجراء جراحة  تم تشخيص

 .الستئصاله، مؤكًدا أن العملية لن تستغرق أكثر من ساعة

بعد دخول زوجته لغرفة العمليات بإحدى المستشفيات الخاصة بشبرا مصر، استدعاه الطبيب عقب  :وتابع
رور ربع ساعة ليخبره أن هناك ورم داخل المعدة والبد من استئصاله، واستدعاء طبيب متخصص في م

  .جراحة األورام، مشيًرا إلى أنه وافق على الفور إلنقاذ زوجته

وأوضح أنه لم تمض عدة أيام حتى تفاقم ألم زوجته، وبالعودة للطبيب طلب منه إجراء عدد من األشعة على 
لى أنه اصطحب زوجته إلى أحد المراكز الشهيرة بالمهندسين وأكد له العاملين بالمركز وجود البطن، الفًتا إ

 .فوطة طبية داخل بطنها

وأشار إلى أنه تم إجراء جراحة لها من أجل إنقاذها واستخراج الفوطة، وهو ما تم بالفعل، ثم أجرى األطباء 
كن تسببت في تفاقم مشاكلها الصحية، خاصة عملية أخرى بعد يوم واحد بسبب خطأ في خياطة الجرح، ول

وأن األطباء طلبوا وقف تلقيها لجلسات اإلشعاع الكيماوي، وهو ما عجل بإصابتها بالسرطان مرة أخرى حتى 
 .توفيت

 عجزحاالت 

) طبيب اعطاها حقنه بشكل خطأ طبيعام  ل 68تعرضت الفنانه " ف, ع"  (9/1/2021 تاريخ ) .5

تسبب في التهاب بأوتار  الخاصه ( أثناء عالجها داخل أحد المراكز الطبيةى ظهرها خطا  ف



لجلسات عالج  ذلك  استدعا خضوعها  وأعصاب إحدي قدميها، ما أد إلى فقدانها القدرة على الحركة

اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب الذي أعطاها االفصاح عن المركز الطبي أو  ورفضت , طبيعي 

 .الحقنة

ادي الي  في الوجه عام , لشلل عضلي  49تعرضت االعالميه "ب, و"  (26/1/2021 تاريخ )ب .6

إثر ,دخلت إلى األحبال الصوتية النها  القدرة على تناول الطعام والتحدث بشكل طبيعيعدم 

كما قررت  , لجلسة بوتوكس وفيلر هاعو خضالكبيره اثناء  تعرضها لخطأ طبي بأحد مراكز التجميل

 ي العالج  ، لم ترغب في االفصاح عن اسم المركز .السفر الي دبي لتلق

 حاالت تعرضت لغيبوبه

تعرضت لغيبوبه نتيجه إجراء عمليه "تكيس  عام , 41 " ي , ع ،ا"الفنانه  ( 11/7/2021بتاريخ) .7

إضافة إلى إجرائها  علي يد طبيب النسا " م, ع"  بمستشفي السالم الدولي ، المعادي  ، المبايض"،

"، وبعد ذلك حدث بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات القلب، ونقص األكسجين عملية "شد بطن

أيام ولكن دون تحسن بل تعرضت الي تسمم  10في الدم استدعا ذلك دخولها العنايه المركزه لمده 

 لتلقي العالج وتم احاله طاقم المستشفي للتحقيق . الي سويسرا في الدم, مما ادي  سافرها 

 االسكندريهمحافظه 

 حاالت وفاه

 توفيت سعاد عبد الفتاح" ربة منزل  داخل إحدى المستشفيات الخاصة،   2022في يونيو  .8
إلجراء عملية الغدة وبعد إجراء العملية بوقت قصير شعرت بألم فى الرقبة بسبب العملية باالسكندريه 

من على رقبتها بمكان  فتم استدعاء طبيب من المستشفى للكشف على حالتها وقام بإزالة الشاش
العملية فتبين أن هناك لون غامق بالجرح على شكل غرغرينة وقام بتصوير تلك المنطقة بهاتفه 



طلب من التمريض إحضار مشرط طبى  ،ثم المحمول وإرسالها للطبيب الذى قام بإجراء العملية
لجرح بالمشرط الطبى والذى داخل الغرفة دون نقلها إلى غرفة العمليات والعناية المركزة وقام بفتح ا

لفظت أنفاسها األخيرة ، وقامت وظلت تصرخ من االلم حتي  أخرج منذ ذلك الجرح تراكمات دموية
إدارى قسم شرطة سيدى جابر واتهم األطباء  2022لسنة  7810أسرتها بتحرير محضر رقم 
 . بالمستشفى باإلهمال الطبى

أثناء ( توفي  برأس الحكمة بمرسى مطروح مقيمعام ,) 37  ".ع.ف."ح  (30/6/2021تاريخ)ب .9

مطروح لمستشفى بمحرم بك ، تم نقله من  إجراء عملية جراحية في مستشفى خاص باإلسكندرية

أطباء المستشفى رفضوا تبرعهم بالدم ",  افادت  اسرته ان تغيير مفصل لرجله"إلجراء جراحة 

, ة حدث نزيف وإغماء وتوفي المريضوأجبروهم على شراء دم من البنك الخاص بهم وأثناء الجراح

" الفاسد"كيس دم وصفوه بـ 2أطباء المستشفى باإلهمال الطبي والتسبب في وفاته وإعطائه عدد اتهموا 

استدعاء كل من الطبيب  و إداري محرم بك، 2021لسنة  5653ويحمل رقم تم تحرير محضر 

  إلى سراي النيابة«  ب.ع»ومشرف التمريض « أ.م»

 حاالت عجز 

شهد المستشفى الواقع بمنطقة الشالالت وسط اإلسكندرية، وهو أحد المستشفيات االستثمارية  .10
وقائع إهمال دفع ثمنها مهندس وربة منزل، دخال إلجراء جراحات رباط صليبي وعظام،  -الشهيرة

 .ليخرجا منها بحاالت عجز مستديمة استدعت سيرهما بعكاز

لإلهمال الطبي بمستشفى أندلسية الشالالت، إنه منذ شهر نوفمبر أحمد مجدي وهو أحد الذين تعرضوا 
أشهر  6أصيب بقطع في الرباط الصليبي بالقدم اليمنى، وعلى إثره قام بإجراء عملية لعالجه، وبعد  2019

عقب عودته للعمل مرة أخرى فوجئ بأن الرباط الصليبي تم قطعه مرة أخرى، مشيًرا إلى أنه بعد ذلك تلقى 
تليفونيا من إدارة المستشفى يخبره بوجود طبيب مصري يعمل بالخارج، ودعته بالتوجه إلى المستشفى اتصاال 

 .للكشف عليه من قبل هذا الدكتور باعتباره خبيًرا في جراحة العظام



 رقعة عمل إلى باإلضافة الركبة، في فورية جراحة إجراء ضرورة على أكد الذي الطبيب؛ على عرض بالفعل
 .اليمنى القدم إلى اليسرى  القدم من

تم تحديد موعد العملية المأساة بالنسبة له بدأت عقب خروجه من غرفة العمليات، حيث شعر بتعب شديد  و
 .في الركبة، ولكن الفريق الطبي أخبره بأنه أمر طبيعي وُصرح له بالخروج من المستشفى

الحرارة، وتوجه للطبيب المساعد للطبيب وأشار إلى أنه بعد خروجه من المستشفى فوجئ بارتفاع في درجة 
الذي قام بإجراء العملية، والذي أخبره أن األمر أيضا طبيعي، مضيفا، وبعد ذلك قام الطبيب بفك الخياطة، 

وعقب عودتي للمنزل فوجئت بأن الجرح قد فتح مرة أخرى، وأخبرني الطبيب وقتها بأنه تلوث ويحتاج إلى أخذ 
 .عينة للتحليل

أخذ عينة من الركبة، وتم التأكد من وجود ميكروب داخلي يستلزم إجراء عملية تنظيف، مشيرا وأضاف: تم 
إلى أنه بعد إجراء العملية فوجئ أن نسبة الميكروب ما زالت مرتفعة، وأخبره الطبيب أن األمر يستلزم إزالة 

 .م بشكل نهائيالرقعة والمسامير وإجراء عملية تنظيف أخرى حتى يتم تنظيف الميكروب من العظا

ألف جنيها قيمة تكلفة  120وتابع: بالفعل تم إجراء العملية، ولكن فوجئت بمدير المستشفى يطالبني بسداد 
عمليات التنظيف التي تم إجراؤها في المستشفى، على الرغم من أن الميكروب انتقل لي من غرفة العمليات 

 .وبسبب عدم التعقيم الجيد

ى أبلغه بأنه تم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الميكروب، ولكنها لم تتعرف على وأشار إلى أن مدير المستشف
السبب، مشيًرا إلى أنه تقدم بشكوى إلى رئاسة الوزراء والتي بدورها قامت بتحويلها إلى إدارة العالج الحر، وتم 

ظام والتي تحويل الشكوى إلى كلية الطب باإلسكندرية، ثم إلى مستشفى ناريمان المختصة في عالج الع
أصدرت تقريًرا يثبت أن الخطأ من المستشفى، حيث إنه تم نقل الميكروب من غرفة العمليات، حيث إن هناك 

 عدة حاالت أجرت عمليات في العظام في نفس اليوم وتم إصابتهم 

 .نفس الميكروب

ا في شهر وقالت تيسير حلمي، إحدى المتضررات من اإلهمال الطبي بمستشفى أندلسية الشالالت، إنه
شعرت بألم في الركبة، وقامت بالكشف على ركبتها في مستشفى أندلسية، وتم حقنها بحقنة  2019أكتوبر 

في الركبة وتحسنت حالتها وقتها، مشيرة إلى أنها بعد شهر من ذلك تلقت اتصال من إدارة المستشفى يبلغها 



لى المستشفى للكشف عليها لالستفادة أن هناك طبيب مصري يعمل بالخارج، ودعتها هي األخرى بالتوجه إ
 .من خبرات هذا الدكتور

 في جراحية عملية إجراء منها يطلب انه وفوجئت الدكتور، هذا قبل من عليها للكشف للمستشفى توجهت
أقنعها بضرورة إجراء العملية في أسرع وقت حيث انها العالج الوحيد  أنه إلى مشيرة االتالي، اليوم في الركبة
 .لحالتها

وتوجهت في اليوم التالي إلى المستشفى في الميعاد المحدد إلجراء العملية ، مشيرة إلى أنها بعد خروجها من 
سم، بالرغم من الطبيب أخبرها بأنها سوف  6غرفة العمليات فوجئت بإجراء فتح جرحي بالرجل اليسرى بطول 

 .تجري منظار

رح بعد ذلك أجمعوا على أن الجرح ليس له سبب في وأشارت إلى أن جميع أطباء العظام الذين عاينوا الج
 .هذه العملية، مشيرة إلى أنه لم يكتب سبب الفتح الجرحى في التقرير الطبي للمستشفى

وأضافت أن هذا الجرح هو الذي تسبب لها في وجود الميكروب الذي انتقل إليها من غرفة العمليات، مشيرة 
ظيف للقضاء على الميكروب، مشيرة إلى أنها عندما توجهت إلى أن األمر تطلب إجراء عدة عمليات تن

ألف جنيها على الرغم من أنهم  28للمستشفى إلجراء عملية عملية تنظيف رفضوا دخولها قبل تسديد مبلغ 
 .المتسببون في نقل الميكروب

 عمليات تنظيف للركبة، في إحدى المستشفيات األخرى،  3وأشارت إلى أنها قامت بإجراء 

 الدقهليهه محافظ

 حاالت وفاه

مدينة السنبالوين ب عاما ، مقيمه 30" تبلغ شيماء السيد حجاج ، " 2022يونيو  12في  .11
التابعة لمحافظة الدقهلية، ، اتفقت مع زوجها على إجراء إحدى العمليات الخاصة بشفط وكحت نسبة 

من الدهون، وبالفعل توجهت ألحد المستشفيات الخاصة داخل مدينة السنبالوين، وتوجهت لغرفة 
وتم إعطاء الضحية ،  عندما جاء دور التحاليل الطبية ألخذ فصيلة الدم وتشخيصها والعمليات، 

كانت تحتاج  هاوهذه فصيلة مضادة لفضيلة دمها حيث أن O+ عدد أربع أكياس من فصيلة دم
خلل بوظائف الكلى وفشل كلوى وضرر بالغ بالرئتين في مما تسبب  O+ وليس A+ لفضيلة



لحياة لتترك وتدهورت حالتها تماما وتم نقلها إلى مستشفى آخر فى محاولة إلنقاذها إال أنها فارقت ا
 .جارى اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ، زوجها وثالثة أطفال 

 شهدت إحدي المستشفيات الخاصة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية واقعة 2021في نوفمبر  .12
 . في رحم األم نتيجة اإلهمال الطبي وعدم حضور الطبيب لساعات طويله جنين وفاة 

 2021لسنة  13373، بتحرير محضر رقم  ووالد الفتاة سنة ٥١"حسن ع ح " مدرس  جاء ذلك بعد أن قام 
م . ع ."  ع.  جنح مركز شرطة طلخا في محافظة الدقهلية، اتهم خالله الطبيب المتسبب في اإلهمال ) 

حالة نجلته منذ  والمختص بمتابعة صاحب مستشفي طبي بمدينة طلخا ومتخصص في ) النساء والتوليد ( 
بداية الحمل حتي اآلن، خاصة أن نجلته مريضة بمرض السكر، كانت حريصة كل الحرص علي متابعة 

 .الطبيب داخل المستشفى الخاص به بمدينة طلخا

عاما وأن هذا هو حملها األول ، لكنها اآلن  ٢١  وأوضح والد األم "خلود . ح ع ." نجلته تبلغ من العمر
وال تزال ترقد في إحدي المستشفيات لتتلقي العالج فضال عن دمار حالتها النفسية  ،  فقدت أول طفل لها

 علي يد طبيب يمتلك مستشفي خاص بطلخا 
 7األم تعانى آالم المخاض لـ كما أوضح والد األم في محضره، أن الطبيب المختص صاحب المستشفي ترك 

ورافضًا التدخل الجراحى من أى طبيب آخر  وفى حالة نزيف، رافضًا الحضور للمستشفى ساعات كاملة
 وظلت األم في حالة نزيف حتى توفى الجنين داخل رحمها بالمستشفى وكأنها مقاولة بناء

 اثناء جراحهرح جحاالت 

يتهم  النيابة العامة،  بمدينه العاشر من رمضان قدم مواطن بالغا  الي 2022يناير  8في  .13
بانها أثناء إجراء عملية والدة قيصرية لزوجته، واستخراج  فيه " س. ال"، اخصائى نساء و توليد،

غرزة  17الجنين من الرحم، تسببت في جرح قطعي للوليد بطول الراس، وقامت بخياطة بحوالى 
في الحضانة   مؤكد اكتشافهم لإلصابة الطفل عند وضع،جراحية، ولفها بالشاش دون اخبار أسرته

 . بعد الوالدة ، اثناء الفحص الطبي له

 

 



 االت بتر اعضاءح

ومضاعفات عقب إجرائها  اإلهمال الطبي  تعرضت سيدة تدعى شيماء، إلى  2022يوليو/ .14
، وهو محافظه الدقهليه الخاصة بمدينة السنبالوين عملية شفط دهون بمنطقة البطن بأحد المستشفيات

 .انسداد شريان بيدها اليسرى وعرضها لبتره ما تسبب في 

وقالت شيماء، إنها فكرت لاللتحاق بوظيفة من أجل مساعدة أسرتها، الفتة إلى أن كبر حجم منطقة البطن 
كان يمثل لها مشكلة من وجهة نظرها، وهو ما دعاها لزيارة أحد أطباء إزالة الدهون بعيادته بأحد المراكز 

أشهر من زيارتها لطبيب فوجئت  الطبية الشهيرة لكنها عدلت عن فكرتها، مشيرة إلى أنه وبعد مرور عدة
باتصال من الممرضة التي تعمل بالعيادة تخبرها بضرورة الحضور والتسجيل من إجراء العملية لالستفادة من 

 .التخفيض الذي وضعه الطبيب

وأضافت أنها لم تعطي اهتماما باالتصال لكنها فوجئت بالطبيب نفسه يتحدث معها إلقناعها بضرورة إجراء 
الفتة إلى أن الطبيب أخبرها بزيارة مساعده والذي يسكن بالقرب منها للحصول على العربون، لكنها العملية، 

 .زارت الطبيب وقررت إجراء العملية بإحدى المستشفيات

وأشارت إلى أن الطبيب حضر قبل إجراء العملية ومعه شخصان أحدهما طبيب تخدير واآلخر ادعى أنه 
رتها النيابة فيما بعد أنه ال يعمل طبيبا، مشيرة إلى أنها أجرت العملية دون طبيب وأثبت التحقيقات التي أج

 .إجراء أي تحاليل أو فحوصات قبل العملية

وأوضحت أنها خرجت من العمليات والمستشفى لكنها تعرضت لمضاعفات وحاولت االتصال بالطبيب لكنه 
أجرى الكشف عليها ، لكن حالتها لم تتحسن لم يرد، وهو ما دعا أسرتها لالتصال بالطبيب اآلخر وزارها و 

فزارت طبيب آخر حولها ألحد األطباء المتخصصين وبعد الفحص والتحاليل تبين أن نسبة السكر بالدم عالية 
 .للغاية

وبينت أنها أحست بألم مضاعف بيدها اليسرى وبعد عرضها على طبيب أوعية دموية أجرى أشعة، 
ان أدت لغرغرينا، ونصحها بضرورة بتر يدها، مؤكدة أنها تقدمت ببالغ وصارحها بأن هناك انسداد بالشري

 .ضده في النيابة والنقابة

 



 الشرقيهمحافظه 

 حاالت وفاه

عام )مقيمة قرية طوخ التابعة لمركز أبوكبيرمحافظه  19( " ن, م" 20/4/2021بتاريخ ) .15

الشرقيه( تعرضت  لغيبوبه تامه نتيجه اجراء عمليه والده قيصريه في احدي العيادات الخاصه 

وبعدها بساعات أصيبت بنزيف حاد، امرت الطبيبة بدخولها غرفة العمليات مرة ثانية وإجراء عملية 

نقلها  م على أثرها استئصال الرحم، ولم يتوقف النزيف، مما تسبب لها فى تورم فى الوجه، تملها ت

إلى مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، وتبين توقف الكليتين ودخولها فى غيبوبة تامة ادت الي  الوفاه  

 وتمإدارى مركز شرطة أبوكبير  2021لسنة  2515, قدموا االهل بالغ وتحرر المحضر رقم 

 .استدعاء جميع األطباء المشاركين مع الطبيبة المتهمة فى الواقعة

 حاالت ترك ادوات طبيه

سنه , بمدينه العاشر من  28( تعرضت سيده  " س, إ , ف " 26/8/2021بتاريخ ) .16

رمضان ,  محافظه الشرقيه ،  الهمال طبي خالل اجرائها عمليه والده قيصريه بمستشفي خاص 

ن  ، فقد ترك الطبيب ) فوطه جراحيه ( داخل بطن المريضه مما ادي الي بمدينه العاشر من رمضا

تدهور حالتها الصحيه ونقلها الي مستشفي خاص بمدينه  الزقازيق  , حيث قدم االهل بالغ في 

المحضر رقم مستشفي العاشر من رمضان  وطبيب نساء وتوليد الذي  قام باجراء العمليه, تحرر 

 ن.ر من رمضاإدارى قسم أول العاش 3857

 

 



 قنامحافظه 

 حاالت فقد بصر

طفله " ت" فقدت بصرها  "بمستشفي قنا  " نتيجه وضعها في  (22/5/2021بتاريخ ) .17

، داخل مستشفى ،"ت"  "ع"، والدة الطفلة، إنها وضعت توأم " ج, أ "قالتحضانه غير مجهزه , 

، بعد بضعة أيام، ثم "ع " خاص بمدينة قنا، وتم وضعهما داخل إحدى الحضانات الخاصة، وتوفي

في الحضانة لقرابة أسبوعين، ونظرا للتكلفة المرتفعة، داخل المستشفى الخاص، تم "  "تاستمرت 

يوما تقريبا، غير أنها  40نقلها إلى مستشفى قنا العام، إليداعها في الحضانة هناك، ومكثت 

فقدان البصر، ولجأت األسرة إلى الحصول على حق الطفلة  أدي الي تعرضت إلهمال طبي 

 .قضائيا

 الغربيهمحافظه 

 حالت وفاه

أثناء إجراء عملية تكميم عام    24"ش , أ , ه "  تدعىفتاه توفت  (1/6/2021تاريخ )ب .18

ما أدى إلى حدوث  حقنة بنج خطأ, عن طريق  معدة لها داخل مستشفى خاص في طنطا

، في عيد الفطر  تها إلقامة حفل خطوب, تبين انها كانت تستعد    الوفاة مضاعفات لها نتج عنها

ش. "جراح، و "ح. ب"طبيب، و "م. س. حاتهم والد الضحيه ثالث اطباء هم المسئولين عن الوفاه "

 . 2021لسنة  680قسم ثان طنطا والمقيد  3785رقم محضر ال وتم تحرير طبيب تخدير،"ش

 

 



 كفر الشيخمحافظه 

 عالج خاطئحاالت 

 عمليه أجرى  ,ويقيم بقرية البرانية التابعة لمركز مطوبس ا.م.ا"،"  (20/6/2021بتاريخ ) .19

من  الطفلفي كفر الشيخ، وعقب إفاقة  خاصة بمدينة مطوبس ، في عيادتىسنوات 4الفتاق لنجله 

ار طبي لكن البنج كان يشكو من آالم ناتجة عن إجراء الجراحة، وباالستعانة بالطبيب، منح طفله عق

 بعد ذلك ان تبين  ,للعقار تغيرت مالمحه، وجسده، وأصبح في حالة مرضية سيئة الطفل بعد تلقيه 

وسوف يالزم الفراش، وال يستطيع  ،الطفل أصيب بضمور في خاليا المخ، تسببت في إعاقته حركيًّا

 .ة مطوبس،جنح مركز شرط, 2021لسنة  4037محضر رقم  والد الطفل حرر ، الحركة فيما بعد

 القليوبيهمحافظه 

 حاالت وفاه

عام , مقيمه في منطقه بهتيم ,  توفت بعد إجراء  35سيده " ن"  ال (7/2021بتاريخ)  .20

 أصيبت بجرح في الرحم ,فقدأسابيع  3معانات و  عمليه والده قيصريه  ) بعياده نساء  خاصه(

خروجها من غرفة بعد   ساعات 5واستمرت فيها نحو  فقررت الطبيبة دخولها مرة أخرى للعمليات

ع على قرار بالموافقة على استئصال الرحم، وبعدها جاء يوقتالعمليات، جاء أحد األطباء بإيصال ل

الجرح تسبب في الن  الطبيب ليؤكد أن المشكلة كانت في المعدة، لكن ال بد من استئصال الرحم

ولكن تدهور الحاله أد الي الوفاه   ها إلى مستشفى الدمرادشيلحو , ثم قامت الطبيبه بتتجمع صديدي

 ، طالب شقيقها بالتحقيق مع الطبيبه المسئوله عن  سبب الوفاه .

 



 حاالت التعرض لغيبوبه

بالقناطر  عزبة الوقفعام , مقيم  في  18شاب "س, م, س"  (  25/9/2021بتاريخ )  .21
الخيريه محافظه القليبويه , دخل في غيبوبه تامه اثناء اجراء عمليه فتاق بالبطن  , بمستشفي 

فوجئت بمحاولة األطباء االدعاء بأن ابني يتعاطي مادة "والد الشاب "  حيث اكدالقناطر  الخاصه ،
نان عليه وجدت وأثناء دخولي لالطمئ أثرت على وعيه تحت البنج، وهو ما أكدت أنه لم يحدث،

حالته الصحية متدهورة وعند سؤال الدكتور عن األسباب قال إن القلب توقف إثناء خضوعه للجراحة 
، ولفتت والدة الضحية، إلى أن نجلها ال يتعاطى أي شيء حتى «واستخدمنا جهاز الصدمات إلفاقته

، ولكن اإلهمال الطبى أنه غير مدخن ألى سجائر، وكان ذاهب إلجراء العملية وحالته الصحية جيدة
 .من األطباء يضع نجلها بين الحياة والموت

، حيث تم إدخاله العناية المركزة، بحجة الدمرداش ليقوموا باستدعاء سيارة إسعاف، ونقله إلى مستشفى  
, تقدم والد الشاب ببالغ  اتهم فيه  أعلى من المستشفى الذي أجرى العملية اأن التجهيزات المتواجدة به

د األطباء المتابعون للحالة أن حالته متدهورة بسبب مستشفي القناطر باالهمال ،أثناء  التحقيقات  أك
  .تعرضه لخطأ طبي، تسبب فيه اطباء المستشفى الخاص بالقناطر

قيصرية لها تعرض زوجة شابة إلهمال طبي وذلك أثناء إجراء عملية والدة  2021أبريل/ .22
 .داخل عيادة خاصة بطبيبة انتهت بدخول الزوجة في غيبوبة

سنة، ُمقيمة بقرية "طوخ" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو  19بالغ من زوج ربة منزل ُتدعى "نورهان.م"  قدم
التسبب ر" طبيبة نساء وتوليد بمركز أبو كبير، باإلهمال الطبي و "يتهم فيه الدكتورة  محافظه القليوبيهكبير،

 .في دخول زوجته في حالة غياب تام عن الوعي ألكثر من ستة أيام

، أنه أثناء خضوع زوجته 2021إداري أبو كبير لسنة  2515وأوضح الزوج، في بالغه الذي حمل رقم 
لعملية والدة قيصرية بالعيادة الخاصة بالطبيبة المذكورة، أصيبت بنزيف حاد بعد خروجها من غرفة 

أن ُتدخلها الطبيبة لغرفة العمليات مرًة أخرى وتستأصل لها الرحم، إال أن هذا لم يوقف  العمليات، قبل
 .النزيف، ما تسبب لها في حدوث تورم بالوجه



الحالة السيئة للمريضة دفعت الطبيبة لنقلها إلى مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، وبحسب البالغ، تبين هناك 
يبوبة تامة، قبل أن تسعى األسرة لتحويلها إلى مستشفى "الزقازيق" توقف الكليتين للمريضة ودخولها في غ

 .الجامعي، لعدم قدرتهم على تدبير نفقات المستشفى الخاص

اتهم زوج المجني عليها الطبيبة باإلهمال الطبي والتسبب في سوء حالة زوجته ودخولها في غيبوبة تامة 

 .يصُغب معها استجوابها

 حاالت خطاء جراحى

تعرض مواطن يدعى عاطف أحمد الباسوسي، والذي يعيش بقرية بني تميم  2022يوليو/ .23
بإحدى المراكز الطبية الخاصة، أثناء إجرائه عملية جراحية  لإلهمال الطبيشبين القناطر القليوبية، 

 .لمشاكل صحية واجهته بالبروستاتا

ا وظهرت عليه بعض األعراض إنه كان يعاني من مشاكل بالبروستات وقال عاطف أحمد الباسوسي،
المرضية، وهو ما دفعه لزيارة أحد األطباء في عيادته الخاصة للكشف الطبي عليه، الفتا إلى أن الطبيب 

قرر إجراء جراحة له الستئصال األجزاء المتضخمة من البروستاتا، قائال: كنت أعاني من مشاكل 
جراء عملية لي.. العملية تم إجرائها بأحد المراكز بالبروستاتا، فزرت أحد األطباء بعيادته فقرر ضرورة إ

 .ألف جنيه 20الخاصة ببنها بمبلغ 

وأشار إلى أنه بعد إجرائه العملية الجراحية ومرور عدة أيام عليها، لم يتمكن من التبول وتعرض لالحتباس 
سطرة بولية ساعدته في البولي بالمثانة، وبالرجوع للطبيب المعالج طلب منه زيارة المستشفى الخاص لتركيب ق

، طلب مني بمقابلته في مستشفى 5مرات، وفي المرة الـ  4تفريغ مثانته، موضحا أن تلك األعراض تكررت 
 .خاص إلجراء جراحة له

وأضاف أن الطبيب أجرى له جراحة بالمنظار لمعرفة السبب وراء ذلك واستئصال أجزاء تركها من العملية 

اء من المنظار والعودة للمنزل أصيب بالتبول الالإرادي، حيث تعرض لإلهمال األولى، مؤكدا أنه بعد االنته

سم،  1.5الطبي بعدما تم استئصال محبس البول بالمثانة، موضحا: الدكتور قال لي: أنا سايب جلدة طولها 



ي من العملية األولى علشان تلم.. أجرى منظار الستئصال الجلدة الزائدة، وتسبب في قطع محبس البول ف

 .أشهر 4المثانة.. إهماله تسبب في التبول الالإرادي، وأعطاني مضادات حيوية لمدة 

 الجيزهمحافظه 

 حاالت وفاه

أثناء إجراء والدة , عاًما  29تبلغ من العمر " م.أ "وفاة سيدة    (  2021/ 07/10بتاريخ )  .24

في العمليات  ساعات 6بعد مرور أكثر من ,  مجهز بالهرم فى الجيزة غير قيصرية لها داخل مركز

من غرفة العمليات كانت تحتاج إلى نقل دم ، وبعد  ساعات من خروجها من ها ، وبعد خروج

بإن هناك جرح ال نعلم مكانه في الجسد، وهو  للزوج الطبيبة قالت العمليات والحالة تزداد سوًءا، 

ور وبعد أن أحضره، نفس ما ذكره طبيب التخدير، وطلبت منه أنه يحضر كيس دم وتوجه على الف

طلبت الطبيبة دخولها إلى الغرفة العمليات بحجة تعليق كيس الدم، واستغرق ذلك ساعة ونصف، 

 ، ودخول المريضه في غيبوبه حيث تفاجأ الجميع، بإنها أجرت عملية جراحية آخرى دون أبالغهم

الي توجه بها ثم  ، عدم وصول الدم للكلى، باإلضافة إلى عدم المتابعة من قبل الطبيبةنتيجه 

 6إلى الكلى منذ  الدم  ولم يصل 3نسبة الهيموجلوبين  االطباء ان افادحيث  ستشفى القصر العينيم

حرر الزوج بالغا بالواقعة بقسم شرطة العمرانية برقم  , ساعات، ودخلت العناية المركزة وتوفيت

إداري، واتهم المركز بعدم مطابقته لالشتراطات الصحية، وافتقاد العيادة لعناية مركزة أو غرفة  7474

 . إفاقة أو إسطوانات أوكسجين

للوالدة، بمنطقة الهرم، باإلهمال الذي أّدى إلى وفاة ” أ أ“زوج يتهم مستشفى  7/2022 .25
ته في أثناء عملية الوضع وخروج الجنين للحياة، والتي دخلت المستشفى دون أي مضاعفات زوج

 .وخرجت جثة هامدة، وجاٍر استدعاء طبيبة نساء وطبيب تخدير لسؤالهما في الواقعة



عاما،  25تدعى رانيا صالح تبلغ من العمر  حادث مأسوي تعرضت لها سيدة  7/2022 .26
إثر انفجار بالرحم أثناء  خطأ طبيظة الجيزة، بعد أن توفيت نتيجة كانت تقطن بمنطقة الوراق محاف

يوما، وكان  15إجراء عملية قيصرية، حيث فشلت الطبيبة في توليدها طبيعيا، ولحق بها الطفل بعد 
 .قد دخل الحضانة بسبب كسر بالجمجمه

تنتظر األسرة فرحت الوالده بعد أن تابعت االم مع أحدى طبيبات النساء والتوليد بالجيزة خالل حملها، حيث 
 حال انقضاء الشهر التاسع ستخضع للوالدة الطبيعية،  أكدت لها أنها 

يزة، عندما تعرضت رانيا آالم المخاض طلبت منهم الطبيبة أن يتم إجراء الوالدة بأحد المراكز الطبية بالج
حيث أنها دخلت إلى غرفة العمليات، وبعد مرور ساعة كاملة خرجت الطبيبة لتخبر األسرة بأن هناك مشاكل 

 .وال بد من ضرورة اللجوء للوالدة القيصرية

بدأت والدة الزوج تسأل عن سبب المشاكل وسألت الطبيبة سبب تأخر والدتها بعد أن تواجدت داخل غرفة 
 .أس الجنين قد خرجت وال بد من إجراء العملية القيصريةالعمليات، لتخبرهما أن ر 

بعد مرور بعض الوقت خرجت رانيا من العمليات، على سرير كان غارق من الدماء،حيث توفيت الزوجة بعد 
ساعات جراء النزيف الشديد، وتم نقل الطفل الذي تعرض لكسر في الجمجمة إلى حضانة بأحد المستشفيات 

 .مايو  16وتوفي بعد مرور 

من استخراج جزء  اكتشفت أسرة زوج رانيا أن ما حدث لها أثناء الوالدة الطبيعية، هو أن الطبيبة تمكنت 
صغير من رأس الطفل، لكنها وبعد محاوالت مضنية فشلت في استخراج الرأس، األمر الذي دعاها إلى 

ية تسببت في كسر في جمجمة الطفل، اللجوء إلى الوالدة القيصرية، لكنها بدال من إنقاذ الموقف وأثناء العمل
  .وتسببت في خطأ طبي تسبب في انفجار برحم األم وهو ما تسبب في وفاتها بسبب النزيف

عاًما، لخطأ  40مروة صالح، والتي تبلغ من العمر   تعرضت طبيبة تدعى 2022مايو/ .27
حصوات بها، طبي، أودى بحياتها، خالل إجراءها عملية منظار الستئصال المرارة بسبب وجود 

 .وذلك بأحد المراكز الطبية في منطقة فيصل بالجيزة



وقال شقيق الدكتورة مروة صالح ضحية اإلهمال الطبي، إن شقيقته تعرضت آلالم بالبطن، وكشفت التحاليل 
أن الطبيب أبلغها بضرورة إجراء عملية  االطبية واألشعة التي أجرتها وجود حصوات بالمرارة، موضح

 .الستئصال المرارة بسبب التهاب المرارة

وأضاف أن الطبيب أبلغ شقيقته بسهولة العملية وإجرائه الكثير من تلك العمليات داخل المركز الطبي 
لطبيب المتخصص الذي يشرف عليه بمنطقة فيصل بالجيزة، الفتا إلى أن شقيقته من فرط ثقتها الكبيرة في ا

 .لم توافق على استشارة غيره من األطباء

من جانبها، قالت والدة الدكتورة مروة صالح ضحية اإلهمال الطبي، إن ابنتها فور وصولها المركز الطبي 
ألف جنيه، مشيرة إلى أن الطبيب استدعاها وأعلمها  16سددت المستحقات المالية الخاصة بالعملية والبالغة 

أيام بسبب توسعة القنوات المرارية، وهو ما عرضها للدهشة الكبير،  3العملية بعد مرور بأن ابنتها ستستكمل 
 .خاصة مع ترك الطبيب للمركز الطبي ودخولها في غيبوبة لمحاولة انعاشها

وأشارت إلى أنها اصطحبت ابنتها إلى المنزل الستكمال العالج وبعد مرور يوم من إجراء العملية تعرضت 
ديدة وهو ما دعها لالتصال بالمركز الطبي ليرد عليها ابن الطبيب والذي يعمل هو اآلخر الضحية آلالم ش

طبيب بضرورة إجراء أشعة على البطن وامتثلت للقرار وأرسلت إليه بالنتائج ليرد عليها قائال: كويسة جدا وفيه 
 .شوية غازات في بطنها، وبنتك بتدلع

العملية تدهورت حالتها الصحية بدرجة كبيرة وهو ما دعاها  وأكدت أن ابنتها بعد مرور يومين من إجراء
لالتصال باإلسعاف لنقلها ألحد المستشفيات بسبب برودة جسدها، وحاولت األم التواصل مع الطبيب والذي 

أوصى بضرورة إحضارها للمركز الطبي لمتابعة حالتها وتم نقلها لمدة يوم دون جدوى، مضيفة أنه طلب منها 
منزل لكن األم رفضت بشكل قاطع فأمر بنقلها ألحد المستشفيات الخاصة بمدينة أكتوبر اصطحابها لل

 .لتكتشف األسرة أن ابنه يعمل بها

وأوضحت أنه فور وصولها للمستشفى تم إجراء أشعة مقطعية وهي التي أثبتت تعرضها للمشكلة ووجود ثقب 
طباء رفضوا إجراء أشعة الصبغة بسبب باألثنى عشر بسبب وجود جسم معدني في المعدة، مشيرة أن األ

خضوعها للتنفس من خالل أجهزة التنفس الصناعي وتعرضها لقصور في وظائف الكلى وكذلك زيادة سمية 
من شهر  8في الدم بسبب اضطراب في وظائف البنكرياس، وتم إبالغهم بوفاتها بعد معاناة كبيرة في يوم 

 .نوفمبر الماضي



ة صالح ضحية اإلهمال الطبي، إنها لم تتعرف على وجود رأس المنظار داخل معدة وبينت والدة الدكتورة مرو 
ابنتها إال بعد وفاتها ودفنها وعرض األشعة الخاصة بها على أحد األطباء، مؤكدة أن األسرة لم تحصل على 

 .األشعة التي أجريت داخل المستشفى إال بعد الوفاة

، أكد الطب الشرعي وفاتها نتيجة جزء حديد في المعدة، الطبيبهدفن وبعد األسرة توجهت ببالغ للنيابة العامة 
تسبب في فشل الكبد واألمعاء والرئة، مع توقف عضلة القلب، وتوقف باقي أجهزة الجسم، مؤكدة: الدكتور 

 .هانسي رأس المنظار في بطن

وضعت األم طفلتها بالشهر الثامن داخل أحد المستشفيات الخاصة في منطقة  2022يوليو/ .28
، ولكن كانت الطفلة تعاني من صعوبة في 2021من شهر مايو  29المهندسين، وتحديًدا في يوم 

 .التنفس فكان البد من وضعها داخل قسم الحضانة

في أول أسبوع ولكن تحسنت بعد  وظلت الطفلة لمدة شهر داخل قسم الحضانة، حيث كانت حالتها متدهورة
أيام، ولكن اكتشف والدها بعد ذلك أن حالتها تدهورت بشكل مفاجئ نتيجة إصابتها بـ التهاب  5مرور نحو 

 .رئوي حسبما أوضح األطباء في المستشفى، حيث إنها ُأصيبت بـ نزيف أكثر من مرة حتى فارقت الحياة
 .تى يستلمون جثتهاوعلى الفور تم إبالغ أسرة الطفلة بما حدث ح

ولكن المفاجأة بالواقعة أن األب فور وصوله إلى المستشفى وجد ابنته موضوعة داخل ثالجة طعام بها 
ساعات يحاول أن يتواصل مع أحد المسئولين في المستشفى حتى يتحدث معهم  6عطل، حيث إنه ظل لمدة 

 .في هذه الواقعة

طفلة أثناء تواجده هناك بعدما تم إبالغه بأنها قد ُتوفيت ولم يتواصل أي مسئول في المستشفى مع والد ال
خالل حجزها في قسم الحضانة، حيث أنهم رفضوا الحديث معه بعدما اكتشف أنهم وضعوا ابنته المتوفاة في 

 .ثالجة طعام بها عطل

 خطاء جراحىحاالت 
 تعرضت سيدة لقطع في األمعاء من قبل طبيب عن طريق الخطأ، وذلك 2021أكتوبر/ .29

 .أيام 3أثناء إجراءها لعملية جراحية قيصرية ما أدى إلى وفاتها بعد االنتهاء من العملية بنحو 



وقال زوج المتوفية، إن الطبيب أخبرهم بأن الزوجة يجب أن تلد قيصرًيا، على الرغم من أن حالتها كانت 
 .طبيعية، وكانت تتمتع بصحة جيدة

بأن الزوجة ستبقى في المستشفى، وذلك لمتابعة حالتها الصحية وبعد إجراء العملية، أخبر الطبيب الزوج 
 .لخطورة جرح الوالدة، ولكن السيدة تدهورت حالتها بعد العملية

وعند الرجوع للطبيب المعالج، أدعى أن ما يحدث أمر طبيعي، وعندما ُنقلت الزوجة إلى مستشفى أخرى، 
عملية الجراحية، ما أدى إلى تسريب داخل الجسم وتسبب تبين أن هناك قطًعا في األمعاء حدث أثناء إجراء ال

 .ذلك في حدوث مضاعفات للزوجة، ونتج عنها وفاتها

وأثبت الزوج أن زوجته توفت نتيجة إهمال الطبيب والمركز، وأن المركز غير مؤهل إلجراء العمليات 
 الجراحية، 

ومن خالل التحريات أثبت أن المركز غير  كما حرر الزوج محضًرا اتهم فيه المركز بالتسبب في وفاة زوجته،
 .مرخص، ويفتقد االشتراطات الصحية التي تشكل خطًرا على صحة المواطنين

وقررت األجهزة المعنية غلق وتشميع المركز، الذي تسبب في وفاة سيدة بخطأ طبي، وهو مركز طبي خاص 
 .بمحافظة الجيزة، بمنطقة أوسيم

 المنوفيهمحافظه 

 حاالت وفاه

   " ندي بدر بكر ابنه قرية "ميت عافية" بمركز شبين الكوم بالمنوفية  2022يونيو  .30

شهور معدودة مرت علي الزواج بعدها شعرت "ندي" بالقلق لعدم اكتمال فرحتها بالحمل فقد كانت تتعجل و 
و تتمني االمومة وسرعة االنجاب في لهفة لذلك اصطحبها زوجها الي احد األطباء بمركز طبي خاص 

لالطمئنان ومعرفة السبب تلبية لرغبتها وراحتها النفسيه  بمدينه شبين الكوم بعاصمة المحافظة  معروف 
بعدها بسالمتها  والذي اخبره لها بناء علي طلب دكتور المركز اشعات وتحاليل بما يقارب االلفي جنيه واجرى 

الة دهون علي" المبيض" تؤدي لتأخر اجراء جراحه "ليزر" بسيطة الز  مؤكدا ان االمر يحتاج فقط ضرورة 



فوافق الزوج دون تردد وبسرعة تم تحديد الموعد بعد االتفاق علي   وإعاقة الحمل والتي يسمونها" كحت" 
 .االتعاب

الواحدة بعد الظهر وبمجرد توقيع الزوج علي تلك  دخلت غرفة العمليات  ويوم المأساة اصطحبتها االم ظهرا 
الجراحه فقط والتي ال تتطلب سوي دقائق لكن المفاجأة ان اتتظار االهل طال كثيرا وهم علي اعصابهم حتي 
 خرجت بعد اربع ساعات كاملة وتحديدا الخامسة مساء مجرد مالمح انثي وكانها ليست ابنتهم وعرفوا بعدها

كما قرر الطبيب انها اجرت اربع جراحات وليست واحدة منها الزايدة وأخري بالمعدة واستكشاف لمعرفة سيب 
لتخرج بهذا الشكل في غيبوبه ممزقة وجسدها كلة "مشوه بالغرز " واختفي  النزيف الذي دمرها اثناء العمليه 

لنظافة لتفشل محاوالت افاقتها وتنتهي بعدها جميع األطباء من المكان ولم يبقي بة سوي التمريض وعمال ا
 حياتها بعدها في مشهد حزين ومؤسف وتتعالي صرخات وصيحات الجميع رجاال ونساء من هول الصدمة 

 حاالت جراحه خاطئه

قال الشاب أحمد صالح، من محافظة المنوفية ويعمل أخصائي في شركة  2021أكتوبر/ .31
كبيرة من وجود الدوالي بقدمه اليسرى، وتوجه إلى طبيب مقاوالت بالقطاع العام، إنه يعاني منذ فترة 

إلجراء الفحوصات والكشف، وعليه فأخبره الطبيب أنه يحتاج إلى التدخل الزراعي إلزالة العرق الوريد 
 .الصافي األعظم

وتوجه أحمد صالح إلى مقر عمله؛ ليحصل على جواب ليجري من خالله العملية الجراحية على نفقة العمل، 
ك توجه إلى أحد المستشفيات الخاصة في شبين الكوم، وخضع لعدة فحوصات على يد طيب األوعية ولذل

الدموية بالمستشفى، وطلب منه أن يجري بعض األشعة والتحاليل على قدمه اليسرى؛ لمعرفة إلى أين وصلت 
ك منًعا لحدوث الدوالي، وأكد هذا الطبيب أنه بالفعل يحتاج إلى التدخل الجراحي وفي أسرع وقت، وذل

 .التجلطات بالقدم

وحصل على جواب رسمي من الطبيب يفيد بضرورة إجراء عملية جراحية، وتوجه به إلى مقر عمله؛ 
 .للحصول على الموافقة الرسمية، وتم االنتهاء من جميع اإلجراءات وتحديد موعد إجراء العملية بعد أسبوعين

في اليوم المحدد له ليجري عملية إزالة الدوالي من القدم  وأضاف أحمد أنه توجه إلى هذا المستشفى الخاص
اليسرى، وتوجه إلى غرفة العمليات بصحبة الممرض، وتم تخديره بالتخدير النصفي، وبعد فترة من شعوره 



بتأثير المخدر ولكنه كان واعًيا بشكل بسيط، سأله أحد افراد الطاقم الطبي: هو أنت بتشتكي من الزائدة بقالك 
 ؟قد إيه

وهنا تفاجأ الشاب أحمد صالح وقال لهم: زائدة إيه أنا جاي أعمل الدوالي هو فين الدكتور اللي المفروض 
 يعملي العملية؟

 سوهاجمحافظه 

 حاالت وفاه

كانت محافظة سوهاج شهدت واقعة إهمال طبي راح ضحيتها وفاة الطفل  2022مايو  .32
أشهر، عقب إجراء عملية جراحية "اللحمية" على يد  8)يحيى حمادة( البالغ من العمر عامين و

أحد األطباء بالمركز الطبي الخاص بمدينة سوهاج.وأكد والد الطفل يحيى أن ابنه شعر بالتعب وتم 
ي عليه داخل مركز طبي خاص، ليقرر الطبيب المعالج ضرورة إجراء نقله إلجراء الكشف الطب

عملية جراحية للطفل إلزالة اللحمية، وبالفعل تم عمل العملية داخل المركز الطبي، لتتدهور حالة 
 .الطفل عقب إجراء العملية

يق في النفس وأكد والد الطفل أن إهمال الطبيب كان سبًبا في وفاة ابنه، مشيًرا إلى أن الطفل شعر بض
وارتفاع في ضغط الدم عقب إجراء العملية وتم إخراجه من غرفة العمليات دون وضعه على جهاز تنفس ما 

 .أدى إلى تدهور حالته ووفاته

مكنش راضي ويقولنا عملية ربع ساعة والدكتور أي تحاليل قبل العملية  لم يتم عملوتضيف، األم "حسناء" 
يه".ويضيف والد الطفل يحيى أن ابنه لم يكن يعاني من أي مرض قبل آالف جن 4نعمل عشانها تحاليل ب

إجراء "عملية اللحمية" وبرغم رفض الطبيب عمل تحاليل له قبل إجراء العملية، إال أنهم قاموا بإجراء كافة 
التحاليل له كي يطمأنوا عليه.أكد األب المكلوم أن ابنه يحيى خرج من العملية ُمصاب بضيق في التنفس 

رغم عدم إصابته بمرض السكر قبل إجراء  300زيف داخلي، وإلتهاب الرئتين، وارتفع سكر دمه إلى ون
 .العملية



 44الدكتور قام بإخراج ابني من العمليات من غير أكسجين رغم أن قلب يحيى توقف لمدة " :أشار األب
 ."لحالة أخرى   لُيجري عملية ثانية داخل غرفة العمليات إال أنه لم يهتم لشأنه وأخرجه دون أكسجين وذهب

عقب ذلك سارعت األسرة في نقل الطفل إلى إحدى المستشفيات الطبية الخاصة المجاورة للمركز الطبي الذي 
سنوات متتالية، إال  6تم إجراء العملية الجراحية داخله، في محاولة منهما إلنقاذ طفلهما الذي جاء بعد عناء 

  .ا عليه داخل غرفة العناية الُمركزةيومً  15أنه فارق الحياة عقب مرور 

إداري  1397وأكد والد الطفل يحيى "ضحية اإلهمال الطبي في سوهاج"، إنه حرر محضًرا بالواقعة تحت رقم 
قسم أول سوهاج، كما تقدم بشكوى إلى وكيل وزارة الصحة واإلسكان بمحافظة سوهاج، الدكتورة كريمة حامد، 

 .الطبيب المتسبب في وفاة ابنه الطفل الصغيرللتحقيق في الواقعة، ومحاسبة 

 اسيوطمحافظه 
 عالج خاطئحاالت 

أثناء   تعرض عبد الفتاح كمال لوعكة صحية مفاجئة، لـ تشخيص طبي خاطئ 2022مايو/ .33
محاولته الكشف بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة أسيوط، للوقوف على حالته الشخصية وكاد أن 

 .وفاتهيتسبب التشخيص الخاطئ في 

وقال كمال، إنه تعرض ألزمة صحية مفاجئة صاحبها ضيق بالتنفس وآالم بالصدر وفي ُفم المعدة صاحبها 
 .القيء، مشيرا إلى أن أحد أصدقائه اقترح عليه الكشف بأحد المستشفيات القريبة من مكان عمله

أصدقائه بدفع المصروفات وأكد أنه فور وصوله كشف عليه أحد األطباء وطالب بإجراء رسم قلب مطالبا 
 بخزينة المستشفى، الفًتا إلى أنه استفسر من الطبيب عن نتائج رسم القلب حيث

 .طمأنه الطبيب بالنتائج، وال وجود لخطورة على صحته

وأشار إلى أن الطبيب شخص حالته على أنه إجهاد فقط، وطالبه بالراحة التامة وكتب له عدد من األدوية 
دهن الصدر بجانب جلسات العالج، مضيًفا إلى أنه فور وصوله إلى المنزل لم يشعر ومنها مسكن وكريم ل

ل على تلك الحالة لمدة يومين حتى استشار شقيق أحد أصدقائه والذي يعمل طبيبا والذي ظباي راحة و 
 .نصحه بضرورة الكشف بأحد المراكز المتخصصة في أمراض القلب



لحكومية وروي لألطباء ما مر به واألعراض، كما أعطاهم رسم وأضاف أنه تردد على إحدى المستشفيات ا
القلب الذي أجراهم لطبيب المستشفى الخاص، ليصاب األطباء بالدهشة والذهول قائلين له: انت متأكد إن 

 .الدكتور اللي شافك من يومين سابك كدا من غير ما يقولك إن عندك جلطة

التيقن والتأكد من وجود الجلطة أجروا أشعة إيكو على  وأوضح أن األطباء بالمستشفى الحكومي من أجل
القلب بجانب رسم قلب جديد والتي أظهرت إيجابية إصابته بالجلطة، مؤكدا ان األطباء قرروا دخوله للعناية 

 .أيام حتى تم إجراء عملية قطسرة ودعامة بالقلب 3المركزة لمدة 

 محضر ضد المستشفى الخاص والطبيب  بتحرير وقام

 البحيرهمحافظه 

 حاالت وفاه

أعوام، مصرعها  4لقيت الطفلة عتاب مصطفى الطوخي، والتي تبلغ من العمر  2022مايو/ .34
بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، أثناء تجبير  اإلهمال الطبي  نتيجة

رائح والمسامير لتخرج من يدها التي تعرضت للكسر، وإجراء عملية جراحية لها، لتركيب عدد من الش
 .المستشفى جثة هامدة

وقالت أميرة علي النجار، والدة الطفلة عتاب ضحية اإلهمال الطبي، إن ابنتها تعرضت للكسر بيدها بسبب 
سقوطها على سلم المنزل، مشيرة إلى أن جدتها أصرت على اصطحابها إلجراء أشعة على يدها للتأكد من 

بأحد المستشفيات الخاصة، بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، أقر الطبيب سالمتها وفور إجراء األشعة 
 .بتعرضها للكسر، وهو ما يستدعي إجراء عملية لها لتركيب مسامير وشرائح

وأوضحت والدة الطفلة أن جدها تواصل مع الطبيب والذي نصحه بضرورة إجراء العملية خارج المستشفى 
 5كز الطبية الخاصة التي يعمل بها، واتفق معه على الحصول على مبلغ وأقنعه بإجراء العملية بأحد المرا

 .أالف جنيه
ساعات متواصلة، لتفاجأ األسرة بخروج الطبيب من غرفة العمليات، وطلبت  3وأضافت أن العملية استغرقت 

 .منه جدتها طمأنتهم على حالة ابنتهم، ليجيبها الطبيب قائال: يعوض عليكم ربنا.. دي ماتت
 دمت االسره بعمل محضر وتق



 اطفال رجال نساء العدد الحاله المحافظه م

 القاهره  .1

 

 0 0 4 4 وفاه
 0 0 2 2 عجز

 0 0 1 1 غيبوبه
 0 1 1 2 وفاه االسكندريه  .2

 0 1 1 2 عجز
 1 0 1 2 وفاه الدقهليه  .3

 1 0 0 1 خطاء جراحى
 0 0 1 1 بتر

 0 0 1 1 وفاه الشرقيه  .4
 0 0 1 1 طبيه ترك ادوات

 1 0 0 1 فقدان بصر قنا  .5

 0 0 1 1 وفاه الغربيه  .6

 1 0 0 1 عالج خاطئ كفر الشيخ  .7

 القليوبيه  .8

 

 0 0 1 1 وفاه
 0 1 1 2 غيبوبه

 0 0 1 1 خطاء جراحى
 الجيزه  .9

 

 1 0 4 5 وفاه
 0 0 1 1 خطاء جراحى

 0 0 1 1 وفاه المنوفيه  .10
 0 1 0 1 خطاء جراحى

 1 0 0 1 وفاه سوهاج  .11

 0 1 0 1 عالج خاطئ اسيوط  .12

 1 0 0 1 وفاه البحيره  .13

 7 5 23 35 االجمالى



عدد يبين ان عدد حاالت الوفاة بمحافظه الجيزه اكبر رسم بيانى يوضح عدد الحاالت بكل محافظه 
 من باقى المحافظات يليه محافظه القاهره ثم االسكندريه 

يليها نوع اجمالى الحاالت بالمحافظات حيث تاتى حاالت الوفاه في المقدمه رسم بيانى يوضح 
 العجز والخطاء الجراحى 
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بتر ترك ادوات 
طبيه

خطاء جراحى عجز عالج خاطئ غيبوبه فقدان بصر وفاه

Sum of  العددby الحاله



اللتى تعرضت لالهمال  النساء عددعدد الحاالت من حيث الجنس حيث تاتى رسم بيانى يوضح 
خاصه بعمليات التجميل الطبى في المقدمه يليه االطفال ثم الرجال وهو ما يوضح ان اغلب الحاالت 

 او الوالده 

 

 

 

قانون ااتنميه وحقوق االنسان مجلس النواب بسرعه اصدار وفي الخاتمه تناشد مؤسسه ملتقى الحوار 
، وهو القانون الذى سيكون الفيصل الوحيد لمنع التراشقات التى تحدث بين الطبيب  المسئولية الطبية

 واإلهمال الجسيم، وأهل المرضى والذى يفرق بين الخطأ الطبى

إنشاء هيئة لتقرير المسئولية عن الضرر الطبى، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد وكذلك 
جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعى 

 .ومجلس القضاء ونقابة األطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية

تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية فى التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على  تقوم
المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالى لمتلقى الخدمة، تبعا للضرر 

 .الواقع عليه
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