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  ةــــــــمقدم
  
  

منـال   ، تفيد بوفـاة زوجتـه  أسامة احمد صيدممن المواطن شكوى  الهيئةتلقت  ،26/9/2006بتاريخ 
أحد لرحم في ا نظيفتفي أعقاب إجراء عملية جراحية لها ل 21/9/2006بتاريخ  سعيد مصطفى صيدم

  .المستشفيات العاملة في قطاع غزة
  

فـي عمـل مختلـف الـدوائر      اإلنسانصيانة حقوق وضمن اختصاصها في متابعة ضمان متطلبات 
والتقـت   في هذه الحادثة، ات التي جرتالتحقيق الهيئةفي السلطة الوطنية الفلسطينية، تابعت  واألجهزة

ت على التقـارير  بموضوع الشكوى، واطلع إفادتهم ت، وأخذبعدد من األطباء والمسؤولين ذوي العالقة
  .المعالجات التي تمت في هذه القضيةو
  

والجهـود التـي    صيدمنتائج متابعاتها لموضوع وفاة المواطنة  الهيئةفي هذا التقرير الموجز تعرض 
  .، وتسجل في الختام استنتاجاتها وتوصياتها بهذا الخصوصتمت من ذوي العالقة
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  يدمــــصد ــسعيال ـــة منــاة المواطنــة وفــل حادثــتفاصي :أوالً
  
  

كانـت  : (بـاالتي  26/9/2006 بتاريخ الهيئة إلىفي الشكوى التي تقدم بها  أسامة صيدماطن الموأفاد 
ث كانت فـي  حي، يالدول والحلحامال بشكل طبيعي وتتابع حملها في مستشفى  منال سعيد صيدم زوجتي

 إلـى فـي الـبطن، فـذهبت     ةشعرت بتعب وآالم شديد 6/9/2006بتاريخ و، الشهر الثالث من الحمل
تبـين أن   -ستشـفى مـدير الم  -بعد فحصها من قبل الدكتور ثروت الحلو، وةالحلو للمراجع مستشفى

بالفعل أدخلت المريضة غرفة العمليـات فـي   و، أنها تحتاج لعملية تنظيف الرحمو الجنين لديها متوفى
يـة  العمل إجـراء أثناء والتي باشر عليها الدكتور ثروت بنفسه، خضعت لعملية التنظيفات وونفس اليوم 

الى فتح ) ثروت الحلو. د(حدث ثقب في الرحم خرجت منه األمعاء األمر الذي اضطر الطبيب المعالج 
ضة بغرفة العمليـات مـدة ثـالث    ياستمرت المرالجرح، و إغالقمكانها و إلىاألمعاء  إلرجاعالبطن 

ـ   ساعات حتى انتهت العملية تكمال ، ثم بعد ذلك مكثت المريضة خمسة أيام في نفـس المستشـفى الس
العالج والمتابعة الطبية، أثناء هذه الفترة طرأت تغيرات على جسم المريضة، منها ارتفاع فـي درجـة   

المضادات الحيويـة   بإعطائها اآلثارانتفاخ في البطن، قام الطبيب بمعالجة تلك ئ متكرر والحرارة  وقي
   .ة فترة مكوثها في المستشفىالمسكنات الالزمة، واستمرت الحالة بالتقلب بين التحسن والتراجع طيلو
  
في نفـس  ثروت الحلو، و .من المستشفى بناء على توصيات دزوجتي أخرجت  12/9/2006بتاريخ و

مستشـفى   إلى أثرهاشديدة، نقلها زوجها على  آالميوم خروجها من المستشفى شعرت المريضة بتعب و
دين في المستشـفى،  وألطباء الموجلهما، ونظرا لخطورة الحالة بعد فحصها من ازالقدس القريب من من

تـم اسـتدعاء   ، وهنـاك  هاحيث تم فحص ،الوالدة النساء قسم/ قرروا تحويل الحالة الى مستشفى الشفاء
 ،لعمليـة فوريـة  ها ، فقرر ضـرورة خضـوع  للكشف على الحالة وردة وفتحي أب. دطبيب الجراحة 

، إلى غرفة العمليـات فـورا  دخلت أى وها إلى قسم الجراحة بالمستشفبالفعل تم نقلالستكشاف البطن، و
عملية جراحية عاجلـة للـبطن،     إجراءوبطن المريضة  1بفتح  وردة المذكور وأبفتحي قام الطبيب و

لطبيـب  لتر صديد داخـل الـبطن، فقـام ا    5مقدار ، وسم 20فوجد قطع في األمعاء الدقيقة بما يقرب 
حولت الـى قسـم العنايـة المكثفـة داخـل       تنظيف البطن من الصديد، ثمبتوصيل األمعاء المتقطعة و

خاللهـا أي   استمرت متابعتها الطبية داخل قسم العناية المكثفة مدة ثالثة أيام، لـم يطـرأ  و ،المستشفى
في فشل التنفس، فتم تحويلهـا الـى    تحسن على صحتها، بل زادت مضاعفات الحالة وتركزت المشكلة

، واستمرت في تلقي العالج هنـاك حتـى   16/9/2006  بتاريخ)  سوروكا( مستشفيات الخط األخضر 
  .)حيث أعلن عن وفاتها 21/9/2006تاريخ 

  
  

                                                
  16/9/2006تقرير طبي صادر عن مستشفى الشفاء بغزة بتاريخ  1
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  دمـــال صيــة منــاة المواطنــة وفــحادثلة ــلهيئا اتــمتابع :ثانياً
  
  

، حيـث أرسـلت   ة الشكوىعلى متابع الهيئة، عملت المذكور في أعقاب تلقيها لشكوى المواطن صيدم
ة إلى وزير الصحة تطالبه فيها بالتحقيق في شـكوى المـواطن المـذكور،    رسال 15/2/2007بتاريخ 

مستشـار القـانوني   مخاطبـة ال تم ، 20/2/2007بتاريخ و. وإطالع عائلة المتوفاة على نتائج التحقيق
أيـة ردود   الهيئـة ، لكن لم تتلق ووعد بفحص الشكوى ،الهيئةللوزارة للتأكيد على ما ورد في رسالة 

  2.هذا التقريرحتى تاريخ صدور 
  

اشرفوا على المواطنة صـيدم فكانـت    وأبااللتقاء بعدد من األطباء الذي عالجوا  ةالهيئومن ثم قامت 
  :التالي وإفاداتهم على النح

  
  3الدولي ومدير عام مستشفى الحل /الدكتور ثروت الحلو إفادة  .1

  
طبيب المشـرف علـى حملهـا،    اية الحمل، حيث كنت الدمنذ ب منال صيدمكنت أتابع حالة المواطنة  (

المتابعـات  العديد مـن الفحوصـات و   بإجراء التي استمرت لمدة ثالثة شهوروقمت خالل فترة الحمل 
مـع الفتـرة الزمنيـة    الجنين ضعيف، وأن حجمه ال يتناسب  ولحالة الجنين، تبين لي منذ البداية أن نم

طلـب  ن أن نبض الجنين ضعيف، وتبيو قمت أيضا بتصوير الجنين بالموجات فوق الصوتيةللحمل، و
، ة اإلسـالمية عيللجنين ورفضت القيام بذلك لمخالفته لقواعد الشـر  إجهاضعملية  إجراءزوجها مني 

وتجـري   لوحده،الجنين  توفىلكن يجب االنتظار حتى يهذا الحمل ستكون نهايته قريبة، ووقلت لهم أن 
  .عيب خلقي في الجنين منذ البدايةعملية التنظيفات الالزمة، وهذا يدل على وجود المريضة 

  
الفحوصات الالزمـة وقـررت    بإجراءشفانا الخاص، وقمت ستفي م استقبلنا الحالة 6/9/2006بتاريخ 
الجنـين، وبالفعـل أدخلـت    وفـاة   عملية تنظيفات للرحم بعدما تبين لي من خالل الفحوصـات  إجراء

زوج على حضـور العمليـة، وبـدأت    تحت التخدير، وقد أصر ال هاالمريضة غرفة العمليات ووضعت
فـي غرفـة    قلت للـزوج الموجـود  و من األمعاء في الرحم ءمن البداية وجدت جزالعملية و بإجراء

 ن خالل المهبل، وسـأقوم بفـتح الـبطن   العمليات بأنه يوجد مضاعفات للعملية وسوف أوقف العمل م
                                                

بناء على رغبة المشتكي، وذلك انتظاراً لنتائج التحقيق في  15/2/2007، وبدأت متابعتها بتاريخ 26/9/2006الشكوى من عائلة المتوفاة بتاريخ  الهيئةتلقت  2
 .الشكوى لدى الجهات المختصة، ونظراً لعدم وصول المشتكي ألي نتيجة بالخصوص

 .21/2/2007بتاريخ  الهيئةمقابلة أجرتها  3
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بالفعل قمـت بفـتح الـبطن    حم، ولتي ظهرت من خالل عملية الراألمعاء الدقيقة ا إرجاعلالستكشاف و
قمـت  إلى البطن لوضـعها الطبيعـي و   إرجاعهاسم، قمت بسحب األمعاء و 2ال يتعدى ووجدت ثقب 

أيـة   وال يوجد أي براز أتبين لي من خاللها بأنها سليمة و، على جميع أجزاء البطن بدقة تامة بالكشف
ضادات الحيويـة، وأقفلـت الثقـب الـذي     مخلفات من األمعاء، ثم غسلت البطن بالكامل بالمحاليل والم

تحه قمت بفأقفلت طبقات البطن الذي عملية التنظيفات الخاصة بالرحم وخرجت منه األمعاء، ثم أكملت 
  . وفقا لألصول الطبية شيءوتم كل 

  
رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء وطلبـت منـه الحضـور    ب لباالتصاالعملية قمت  إجرائيأثناء و

أنه قال لـي بأنـه ال    إال،  األمعاء الى البطن إعادةعملية  أجرائيالمريضة أثناء  علالطالع على وض
أخصائي  " صبحي سكيك"طبيب بالاتصلت فيستطيع الحضور النشغاله بعمليات داخل مستشفى القدس، 

بسؤالي له على الهـاتف وفـي وجـود    و، ولألسف كان مشغوال في عمليات أخرىللحضور الجراحة، 
شرحت له وضع المريضة، فقال لي ما دامـت األمعـاء   وعما حصل معي في العملية زوج المريضة 
وتم وضع المريضة تحت المراقبة حتـى   ،انتهيت من العمليةعملية التنظيفات الالزمة، و سليمة استأنف

استيقظت من المخدر وبدأت تعود لحالتها الطبيعية، وبعد أربع ساعات من العملية أجريت لها فحص دم 
لي من خالل هذا الفحص وجود التهابات شديدة في الدم، مما اضطرنا للتعامل مع هـذه الحالـة    وتبين

، حتى تم القضاء على االلتهابات في اليـوم الثالـث مـن مكوثهـا     أعطيتها مضادات حيوية قوية جداو
وكـان ذلـك    ،برازو اتعشرين ساعة من العملية أخرجت المريضة غازوبمشفانا الخاص، وبعد أربع 

اسـتمرت  و ،أية مضاعفات طبيـة من  ءاألمعا وخلوهذه داللة على  ،لى مرأى زوج وأهل المريضةع
بدأت  العملية إجراءبعد وشفى لدينا ستفي فترة مكوثها في المالبراز يوميا، و بإخراجالمريضة بعد ذلك 

 بإعطائهـا كلة تعاملنا مع هذه المشو ،المريضة بالشكوى من وجود آالم بالمعدة رافقه وجود قيئ متكرر
   .العالج المناسب

  
تقيـيم الصـورة   والتحاليل الطبية الالزمة للمريضة  الفحوصات و إجراءبعد و،  12/9/2006بتاريخ 

مـن   إخراجهـا قـررت   ،علـى حالتهـا   تناطمأن، والوضع الطبيعي إلىرجوعها والعامة للمريضة 
: على كل مـن قمت بعرضها فى أثناء وجودها في المستشو. ميهاقد خرجت تمشي على قدو ،المستشفى

أطباء التخـدير بالعنايـة   و ةنبيل الحداد أخصائي الجراح. دأخصائي القلب والقسطرة ، وفايز شقليه . د
الذين أكدوا جميعهم استقرار و ،نرمضا وأبوائل .ود نسكرا وأبعوني .د: همونا المركزة داخل مستشفا

  .تحسنهاوحالة المريضة 
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 إليهـا نقلـت  نني تابعت حالة المريضة في مستشفى الشفاء بغزة بعـدما  من الضروري أيضا معرفة أو
التي أجريت لها في مستشفى الشفاء والتي تم خاللها استئصال جـزء مـن   وحضرت العملية الجراحية 

المكثفـة واطلعـت   تابعت حالة المريضة أيضا في قسم العناية األمعاء، وتنظيف السوائل داخل بطنها و
علـى جميـع الفحوصـات     المشرفين على الحالة واطلعـت  التصال مع األطباءاقمت بعلى حالتها و

 إلـى  إخراجهـا نية القسـم علـى   ي كانت تدل على استقرار الحالة والتووالتقارير في العناية المركزة 
  .)المنزل

  
فـي مستشـفى    نائب رئيس قسـم الجراحـة  وأخصائي الجراحة " ةورد وأبفتحي "الدكتور  إفادة .2

 4الشفاء
 
المريضـة   لتحيث حو تم استدعائي من قبل قسم النساء والوالدة بمستشفى الشفاء 12/9/2006ريخ بتا

 .كانـت بحالـة سـيئة جـدا    وقمت بفحص المريضة الشفاء، مستشفى من مستشفى القدس الى صيدم 
بسبب وجـود تسـمم داخـل الجسـم      ،بحاجة الى عملية جراحية عاجلةوبالفحص المبدئي، تبين أنها 

جدار البطن غير معروف السبب، نقلت المريضة على الفور الى غرفـة العمليـات قسـم     وخاصة في
ية، العمل إجراءتم التنسيق مع وحدة العناية المركزة الستقبال المريضة بعد ، والجراحة داخل المستشفى

، نظفـت  من البراز ة لتراتخمسفيه حوالي قمت بفتح بطن المريضة، فوجدت العملية و بإجراءبدأت و
. سـم  20 – 15أثناء التنظيف تبين لي وجود قطع باألمعاء الدقيقة بما يقدر مـن  البطن بشكل كامل و

ضة الى وحـدة  فقمت باستئصال الجزء المقطوع ووصلت األجزاء الباقية وأقفلت الجرح ثم نقلت المري
ج المناسـب  في اليوم التالي تحسنت المريضة بصورة بسيطة، واستمرت بتلقي العالالعناية المركزة، و

بحسب ما أوضـحه  انتقل التسمم الى الصدر العملية  جراءإلفي اليوم الثاني المركزة، و العنايةفي قسم 
أهلهـا  المريضة بهذه الحالة طلب زوجهـا و لما كان وضع الصور، والكشف الطبي المرفق باألشعة و

باعتمـاد اإلجـراءات الالزمـة    كان رأيي متفقا مع آرائهم وبالفعل قمنا عالج بالخارج، وال إلىتحويلها 
 -مستشفى سوروكا إلى للعملية يوم الثالثفي القد تم تحويلها يلها الى مستشفيات الخط األخضر، ولتحو

على اتصال مع والدها طبيب المعالج في مستشفى سوروكا وقد كنت على اتصال دائم مع الو، إسرائيل
لتخفيـف   ي أنه تم غسل البطن مرات عديـدة لالمرافق لها هناك، ومن خالل متابعتي مع الطبيب قال 

تسوء فـي  لمريضة متقلب تتحسن بعض األيام ووأن وضع ا ،التسمم الذي انتشر في جميع أنحاء الجسم
في مستشفى الشفاء مـن استئصـال    إجراؤهأن ما تم  إسرائيلاألخرى، وكان رأي الطبيب المعالج في 

نتشار التسمم في جميـع  خطأ، ونتيجة ال وا أي خلل أال يوجد فيهوصلها كانت ناجحة و إعادةلألمعاء و

                                                
 .18/2/2007بتاريخ  الهيئةمقابلة أجرتها  4
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الي أسبوع من وصولها الـى مستشـفى   حوأي بعد  21/9/2006بتاريخ توفيت المريضة أنحاء الجسم 
  .)داخل الخط األخضر سوروكا

  
 فـي  المركـزة رئيس قسم العناية  –استشاري طبي الحاالت الحرجة فوزي نابلسية  الدكتور إفادة .3

  5ءالشفا مستشفى
  
أن تم بعد ، الشفاء مستشفىب قسم العناية المركزة إلى صيدم أدخلت المريضة، 13/9/2006فجر يوم ( 

كانت المريضة قبل العملية بحالة صدمة مـع    ، حيثلها في المستشفى عملية جراحية مستعجلة إجراء
حسب بروتوكول قسم العنايـة المركـزة   وانخفاض في درجة الوعي وعالمات التهابات شديدة بالبطن، 
أعطيـت المضـادات الحيويـة القويـة     وفي هذه الحاالت، وضعت المريضة تحت التنفس الصناعي 

 طبيـب الجراحـة   /وردةو فتحي أب. هم دوالوالدة ومتابعتها من أطباء الجراحة  إلىالمحاليل، إضافة و
السـاعة الواحـدة    ية باالسـتقرار حـوال  قد بدأت الحالوالوالدة، والنساء  بطبي /عصام األعرج. دو
بـدال عنـه    االنصف ظهرا من نفس يوم دخولها القسم، رفعنا عنها جهاز التنفس الصناعي ووضـعن و

فحوصات غاز الدم من تحاليل الدم تبين وجود نقص في كريـات الـدم   عند إجراء و. األكسجينكمامة 
فـي اليـوم   و، )الصدمة الجرثومية(سم نتيجة هذا يدل على درجة االلتهابات الشديدة في الجوالبيضاء، 

في اليـوم  وباالستقرار من خالل كمامة األكسجين،  هابدأ تنفسو ها،كامل وعيالمريضة التالي استردت 
تزويدها بالمحاليل  ، هذا على الرغم من الضغطفي هبوط والثالث بدأ ازدياد ملحوظ في سرعة التنفس 

وضعها تحت التنفس الصـناعي لتحسـين    إعادةر الذي أدى الى التي تحتاجها بمثل هذه الحاالت، األم
بتـاريخ  و .أنها لم تتحسـن  إالنسبة األكسجين القصوى  إعطائهابالرغم من وفي الدم  األكسجيننسبة 

تم تحويلها للعالج داخل مستشفيات الخط األخضر نظرا لخطورة حالتها، حيث تركـزت   16/9/2006
  .)صدمة الجرثوميةالمشكلة في فشل التنفس نتيجة لل

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  20/2/2007بتاريخ  الهيئةمقابلة أجرتها  5
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  دمـــة وفاة المواطنة صيــاص في التحقيق في حادثــختصات االــدور جه :ثالثاً
  
  

ـ  وطـالب جهات االختصاص المختلفة  إلىشكاوى  ةبعد منال صيدمأهل المتوفاة وتقدم زوج   إجـراء  افيه
  .اتالتحقيقهذه على نتائج التحقيق في ظروف وفاة ابنتهم، وإطالعهم 

  
 في التحقيق في حادثة المواطنة صيدم وزارة الصحةءات إجرا .1

بتـاريخ  منال صيدم بأنهم تقدموا بشكوى حول وفاة ابنتهم إلـى وزارة الصـحة   أهل المتوفاة زوج و أفاد
 ، أفادإليهاالنتائج التي خلصت ومع وزارة الصحة الشكوى لموضوع  الهيئةمتابعة  ولدى. 26/9/2006

شـكوى  أي لم يستقبل  19/2/2007بأنه حتى تاريخ  6مكتب الوزير/ لصحةبوزارة ا مدير قسم الشكاوى
  .بهذا الخصوص إجراءلم يتخذ أي و ،المواطنة منال صيدم خاصة بوفاة

  
تلقت وزارة الصحة كتابـا   16/10/2006بتاريخ "  أنه 7مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة فادوأ

كان رد الوزارة أن مستشـفى  ون أهل المواطنة منال صيدم من النيابة العامة حول الشكوى المقدمة م
أن نقابـة  وأن وزارة الصحة غير مختصة بمتابعة تلك الشـكاوى  ومستشفى خاص  وه يالحلو الدول

  .8"وزارة الصحة تتابع مؤسسات وزارة الصحة فقطأن واألطباء هي الجهة المختصة بذلك، 
  

 9المواطنة صيدمفي التحقيق في حادثة  األطباءنقابة إجراءات  .2
  

أسامة صيدم زوج المتوفاة منال صيدم /شكوى من السيد 8/10/2006تلقت نقابة أطباء فلسطين بتاريخ 
لهـا فـي مستشـفى الطبيـب      تنظيفاتبعد إجراء عملية  زوجتهحول وفاة  وضد الدكتور ثروت الحل

  .  المذكور
  

 تشـكيل   28/10/2006 بتـاريخ  فلسـطين لنقابة أطباء  اإلداريةقررت الهيئة  ،على تلك الشكوىوبناء
  :وقد تألفت اللجنة المذكورة من. لجنة تقصي حقائق حول الشكوى المقدمة

  .رئيسا /الدكتور جهاد العتال -
 .مقررا/ الدكتور صالح طينة -

                                                
 .19/2/2007مدير قسم الشكاوى بوزارة الصحة بتاريخ / مع الدكتور صالح الرنتيسي الهيئةمقابلة أجرتها  6
 .19/2/2007ية في وزارة الصحة بتاريخ مدير عام الشؤون القانون -مع األستاذ سليمان الغلبان الهيئةمقابلة أجرتها  7
الى النيابة العامة حول عدم اختصاص الوزارة بالتحقيق في قضايا االخطاء الطبية التي تقع في المؤسسات ... لمزيد من المعلومات راجع الكتاب الموجه من  8

  .1الصحية الخاصة، مرفق رقم 
 .19/2/2007سر نقابة أطباء فلسطين بتاريخ أمين -جهاد سعد العتال. مع د لهيئةمقابلة أجرتها ا 9
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 .أخصائي الجراحة /الدكتور صبحي سكيك -
 .والدةونساء أخصائية  /الدكتورة سميرة حلس -
 .راحةأخصائي الج /الدكتور هاني رستم -
 .أخصائي نساء ووالدة /الدكتور زكريا اللوح -

  
الخاصة فقد تمكنت اللجنة من الحصول على التقارير الطبية  ،10الرغم من وجود العديد من المعيقاتوب

ن مـن  كـا و ر على أعضـاء اللجنـة لدراسـتها،   تم توزيع تلك التقاريو .منال صيدمبحالة المرحومة 
أنـه   دراستها لتلك التقـارير، إال بناء على  إليهانتائج التي خلصت المفترض أن تجتمع اللجنة لتحديد ال

رت سلبا على كل المتابعات والتي أثّغزة خالل الشهرين األخيرين،  في قطاع نتيجة لألحداث األخيرةو
ومتابعـة اإلجـراءات    من استكمال معالجة هذه الشكوىلم نتمكن ، الستكمال إجراءات التحقيق الالزمة
  .الالزمة

  
  راءات النيابة العامة في التحقيق في حادثة المواطنة صيدمإج .3

  
من المـواطن أسـامة   شكوى  26/9/2006بتاريخ  تلقتأفادت بأنها  ،11العامةالنيابة  الهيئةلدى التقاء 

  .وفاة زوجته ، يتهم فيها الدكتور الحلو بالتسبب نتيجة إهماله في صيدم ضد الدكتور ثروت الحلو
  

 1429/2006وسجلت الشكوى تحت رقـم   ،المشتكيبتدوين إفادة  قامت النيابة 15/10/2006بتاريخ و
تطالبه فيهـا   قامت النيابة العامة بمخاطبة مدير عام وزارة الصحة ،16/10/2006وبتاريخ  .نيابة غزة

غير أنهـا تلقـت ردا مـن مـدير عـام وزارة       .وفاة المواطنة صيدم سبب بتشكيل لجنة طبية لتحديد
غيـر  (هي مؤسسـة خاصـة   الدولي  ومستشفى الحل"أن ا به، جاء في15/11/2006بتاريخ  12الصحة
مخاطبة نقابة األطباء لطلب التحقيق من خاللهم ... يرجى ... ، ال تتبع إداريا لوزارة الصحة )حكومية

  ".حيث أنها هي جهة االختصاص في ذلكفي هذا الموضوع، 
  

بحـق  ) اسـتدعاء (مذكرة حضور  22/11/2006خ بناءا على ذلك الرد أصدرت النيابة العامة بتاريو
، فقـررت النيابـة العامـة بتـاريخ     ، غير انه لـم يحضـر  مشكو ضده باعتباره والدكتور ثروت الحل

  .ولم يتم إحضاره والتحقيق معه حتى إعداد هذا التقرير. بحقهإصدار مذكرة إحضار  11/2/2007

                                                
، تلقت النقابة صورة عن الملف )منال صيدم(وزير الصحة تطالبه فيها بإرسال التقارير الطبية الخاصة بحالة المريضة  1/11/2006خاطبت النقابة بتاريخ  10

  .6/12/2006الطبي للمريضة بتاريخ 
 

 .18/2/2007وكيل النائب العام في نيابة غزة الجزئية بتاريخ / النائب العام المساعد و األستاذ عمر التركماني/ بيمع األستاذ منير العق الهيئةمقابلة أجرتها  11
  .1، المرفق رقم مدير عام/ عبد الرحمن البرقاوي.د 12
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  اتــــاستنتاج
  
الحظت ابة على المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، حول دور وزارة الصحة في الرق :أوالً

  : اآلتي صيدمأثناء متابعتها لشكوى المواطن  الهيئة
وأفادت في ردها على  إليها بخصوص وفاة المواطنة صيدم، لم تحقق الوزارة بالشكوى الواردة •

شفى خاص هو نقابة الطبية التي ترد على مست األخطاءالنيابة العامة بأن جهة االختصاص في شكاوى 
 نينم عالذي  األمربالتحقيق في هذه القضية،  األطباءتطالب نقابة  أن، وأن على النيابة العامة األطباء

عدم المعرفة بقانون الصحة العامة وعدم االطالع عليه، وداللة على عدم ممارسة الوزارة ألي دور 
  .رقابي أو تنظيمي فيما يتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة

قسم الشكاوى، مكتب الوزير، (التنسيق والتعاون بين أقسام الوزارة المختلفة في ضعف ناك ه •
  ).الشئون القانونية، المراكز الصحية والمستشفيات

  
علـى   منـه  لمادة الثانيـة كان قد نص في ا 2004لسنة  20رقم  ة العامةالصح قانون أنهذا في حين 
ة غير الحكومية ومراقبتها، ونص فـي الفصـل   المؤسسات الصحيترخيص ب الصحة وزارة اختصاص

، بمـا فيهـا   المؤسسـات الصـحية المختلفـة   على تفتيش الرقابة وال فيمنه على دور الوزارة الثامن 
كل مؤسسة صحية غيـر حكوميـة بتزويـد الـوزارة     ، وألزم المؤسسات الصحية الخاصة أو األهلية

 وأعطى القـانون للـوزارة   ،طلبها الوزارة منهابالتقارير الدورية حول سير العمل فيها وأي معلومات ت
ونص في المـواد   له،في تفتيش أية مؤسسة صحية للتأكد من التزامها بالقانون واللوائح المنظمة  الحق

، وألزم مؤسسة صحية أو أحد العاملين فيهاأي تقديم الشكاوى ضد  منه على حق المريض في 61و 60
   .لمقدمـة إليهـا واتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة بشـأنها      االهتمـام بالشـكاوى ا  بالمؤسسة الصـحية  

  

التحقيق في حادثة وفاة المواطنة صيدم، الحظت في  نقابة األطباءالدور الذي قامت به حول و :ثانياً
  :يلي ما الهيئة

تعلن عن أية  لم أنهاقامت النقابة بتشكيل لجنة تحقيق في الشكوى المقدمة إليها، إال  •
  .هذا التقرير، ولم يتضح السبب الحقيقي لوفاة المواطنة صيدم نتائج حتى تاريخ صدور

  .بوفاة المواطنة صيدمالتحقيق النقابة المتخذة في إجراءات في بطء هناك  •
استئناف متابعة الشكوى بعد الجمود الذي يمنع من واضح سبب  أليبيان النقابة عدم  •

  . حدث في متابعة الشكوى نتيجة لألوضاع األمنية الداخلية
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  :في التحقيق في وفاة المواطنة صيدم، يالحظ ما يلي النيابة العامةالدور الذي قامت به حول و :ثالثاً
لمتابعة الشكوى المقدمة إليها، إال أنها جراءات اإلقامت النيابة العامة باتخاذ بعض  •

لمعرفة  المشكو ضده استجوابإحضار والتقرير لم تتمكن من هذا عداد إوحتى 
  .كوى والتحقق من سبب الوفاةمالبسات الش

 .إجراءات متابعة الشكوىشديد في بطء هناك  •

  
في اإلجمال، لم يتم التحقيق في وفاة المواطنة منال صيدم حتى اآلن، ال على المستوى اإلداري و

تحديد سبب وفاة المواطنة المذكورة، وفيما إذا وقع بالتالي وال على المستوى الجنائي، ولم يتم 
  .جتها، والمسؤول عن ذلك الخطأخطأ في معال
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  اتـــــتوصي
  

واإلجراءات الرسمية  منال صيدموفاة المواطنة بشأن استنادا إلى االستنتاجات التي خلصت إليها 
  :بما يلي الهيئةالمتخذة في هذا الصدد، توصي 

ة المواطنة منال صيدم، في ظروف وفابالتحقيق  نقابة األطباء/ وزارة الصحةتقوم أن ضرورة  .1
والمسؤولين عن الخطأ، واإلجراء  تحديد سبب الوفاة فيما إذا كان هناك خطأ في العالج،

  .اإلداري المتخذ بحقهم

التنسيق بين وزارة الصحة ونقابة األطباء في لجنة التحقيق الخاصة بشكوى المواطنة ضرورة  .2
 .صيدم

يق في وفاة المواطنة صيدم المذكورة لبيان سبب التحقمتابعة بالنيابة العامة أن تقوم ضرورة  .3
 .القضاء لمحاسبتهم الوفاة وإحالة المسؤولين إلى

ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بوضع نظام خاص للتعامل مع الشكاوى التي ترد من  .4
 .اإلجراءات المعمول بها في هذا الصدد تنفيذالمواطنين في موضوع األخطاء الطبية، وتفعيل 

الرقابة والتفتيش على المؤسسات  د وزارة الصحة إلجراءات واليات تضمنضرورة اعتما .5
الصحية الخاصة وإلزامها بتقديم تقارير شهرية عن سير العمل فيها، بما يضمن استيفاء 

 . المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الالزمة لممارستها العمل الصحي

بالترخيص الصادر عن  سة عملهاصة بالتقيد في ممارالمؤسسات الصحية الخا زامتالضرورة  .6
وزارة الصحة وعدم تجاوزه، وتفعيل العقوبات المقرة بالقانون إذا ثبت مخالفتها شروط 

  .الترخيص
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  قـــــملح
  
  

  صادر عن وزارة الصحة إلى رئيس نيابة غزة كتاب
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