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مقدمة

يعــرض هــذا التقريــر البيانــات املرصــودة لوقائــع القصــور األمنــي 
داخــل قطــاع الصحــة يف مــر خــال عامــي 2014 و2015، ويهــدف إىل 
رســم صــورة عامــة للوضــع األمنــي داخــل املنشــآت الصحيــة يف مــر، 
علــا بأنــه مــن أهــم القطاعــات التــي يجــب عــى الدولــة وضــع خطــة 
ــرة  ــة األخ ــاع يف اآلون ــه األوض ــت إلي ــا آل ــدي مل ــل التص ــن أج ــة م عاجل
ــات  ــن الخدم ــرورة تحس ــة ب ــوات املنادي ــت األص ــا تعال ــة بعدم وخاص
الصحيــة وتشــديد الرقابــة عــي هــذا القطــاع باألخــص، للحــد مــن إهــدار 
ــه  ــة أوج ــر ملعرف ــذا التقري ــد ه ــة، وميه ــة والبرشي ــه املادي مقومات
القصــور األمنــي داخــل تلــك املنظومــة وأســبابه ســواء كانــت اقتصادية 
أم أمنيــة والحــد مــن وقــوع تلــك الحــوادث التــي تعتــر جرميــة يف حق 

املواطــن املــري ُمتلقــي الخدمــة الطبيــة أو القائــم عليهــا.

ظــل قطــاع الصحــة يف مــر يعــاين مــع تعاقــب األحــداث وتكاثــر 
ــاء  ــأنها القض ــن ش ــي م ــوات الت ــط والخط ــن الخط ــث ع ــود والحدي الوع
عــى تلــك املعانــاة أو التقليــل منهــا، ومــا رصدناه خــال تقريرنــا هذا أن 
تلــك الخطــط والخطــوات تــم اختزالهــا يف الزيــارات املفاجئــة للمنشــآت 
الصحيــة مــن قبــل املحافظــن أو الهيئــات املختصــة، تلــك الزيــارات 
التــي كانــت ســببا لقيــام حمــات ذات حشــد وصــدى واســع عــى مواقع 
التواصــل االجتاعــي، مثــل حملــة »عشــان لــو جــه مــا يتفاجئــش«1، التــي 
تــم تدشــينها عقــب زيــارة لرئيــس الــوزراء إبراهيم محلــب يف 6 يونيــة 
2015 ملستشــفى معهد القلــب يف الكيــت كات، ومستشــفى معهــد 
تيــودور بلهارس املتخصصــة يف أمــراض الكبــد بالــوراق مبحافظــة 
الجيــزة، وقــام عــى إثــر الزيــارة بنقــل مجموعــة مــن األطبــاء مــن 
محافظــة الجيــزة إىل محافظــات الصعيــد،2 وقــد شــهدت تلــك الحملــة 
تفاعــا كبــرا مــن قبــل املواطنــن وآالف العاملــن بقطــاع الصحــة، 
وقامــوا بنــرش مئــات الصــور مــن مستشــفيات مختلفــة، تعكــس الحالــة 

ــة. ــدات الصحي ــفيات والوح ــة للمستش املرتدي

وبالرغــم مــن أن مــر لديهــا العديــد مــن الــروح الطبيــة الكبــرة 
ــا  ــح إلدارته ــط تصل ــن وخط ــح وقوان ــة أو لوائ ــا ميزاني ــل ب ــا تعم إال أنه
بشــكل يحافــظ عــى هــذا القطــاع األهــم واألخطــر مبــا يكفــي ليهــدد 
حيــاة املواطنــن وأوضاعهــم الصحــة، فقــد حصلــت مــر عــى الرتتيــب 
97 دوليــا مــن بــن 144 دولــة يف مــؤرش تحقيــق املتطلبــات األساســية 

 http://is.gd/4HrJek1  صفحة حملة عشان لو جه ميتفاجئش عىل موقع التواصل ال اجتامعي
»»Facebook

http://goo. ،2  » املونيتور: مستشفيات مرص تسكنها القطط والثعابني«، 30 يونية 2015، الوفد
gl/QFSZOs
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ــام 3.2015/2014 ــايس ع ــم األس ــة والتعلي ــن الصح م

مقدمو الخدمة الصحية وحدهم ال يكفون

ــع  ــار م ــا يك ال تنه ــز عليه ــات ترتك ــامل مقوم ــة يف الع ــكل منظوم ل
ــة، إال  ــة الصحي ــات املنظوم ــم مقوم ــد أه ــو أح ــب ه ــزة، والطبي أول ه
ــرى  ــات األخ ــال املقوم ــن إع ــد م ــا ب ــي، ف ــده ال يكف ــب وح أن الطبي
املهنــي  املســتوى  عــي  مهمتــه  إنجــاز  الطبيــب  يســتطيع  يك 
واإلنســاين، منهــا ميزانيــة الصحــة التــي يتــم تقليصهــا عامــا بعــد 
عــام باملقارنــة مبعــدالت التضخــم، علــا بــأن الدســتور املــري كفــل 
ــة  ــة الكامل ــات الصحي ــر الخدم ــمح بتوف ــاخ يس ــود من ــق يف وج كل الح
واملامئــة للمواصفــات املتفــق عليهــا عامليــاً، بينــا نصــت املــادة 18 
مــن دســتور 2014 عــى رفــع االنفــاق عــي الصحــة ليصــل إىل %3 مــن 
الناتــج القومــي.4 كان اإلنفــاق الحكومــي عــى قطــاع الصحــة %1.6 عام 
)2013-2014( وارتفــع إىل %1.7 عــام )2014-2015(، ثــم عــاد إىل 1.6% 
ــآت  ــول املنش ــذي ح ــذا ال ــي،5 ه ــج املح ــن النات ــام )2015-2016(، م ع
الصحيــة الحكوميــة يف مــر إىل مصانــع للمــوت، فهــي مــاذ الفقراء 
ــة  ــات صحي ــي خدم ــول ع ــل الحص ــن أج ــوال م ــون األم ــن ال ميتلك الذي
متوافقــة ومعايــر الصحــة العامليــة، تلــك املعايــر املفقــودة والتــي 
أبــت الحكومــات املتعاقبــة عــن تحقيقهــا بشــكل مبــارش بخفــض موازنــة 
الصحــة أو بشــكل غــر مبــارش بعــدم توفــر املنــاخ املائــم يك يتمكــن 
مقدمــي الخدمــة الصحيــة مــن القيــام بدورهــم، ومــن أهــم املظاهــر 
التــي ســممت هــذا املنــاخ هــو القصــور األمنــي داخــل املنشــآت 

ــا. ــة أو حوله الصحي

الطبيب مهدد واملنشأة الصحية دون حامية

عانــت مــر مــن أزمــة أمنيــة قويــة انتــرشت يف ربوعهــا، حتــي طالــت 
املنشــآت الصحيــة بشــكل عــام، تلــك األزمــة التــي وصــل مداهــا إىل زرع 
قنابــل وانفجارهــا داخــل بعــض املستشــفيات، ومارســة مهنــة الطــب 
ــور  ــاالت القص ــد ح ــر رص ــه تقري ــا أوضح ــذا م ــاح، وه ــد الس ــت تهدي تح
ــد  ــي 2014-2015، وقــد اعتم ــي يف املنشــآت الصحيــة خــال عام األمن

http://goo.gl/sWg8ge ،3  الجهاز املركزي للتعبئة واالحصاء

4  ا ننوه بأن الحكومة املرصية مل تتح بيانات محدثة خاصة بالناتج القومي عيل املواقع 
الرسمية الخاصة بها، لذا تم االستناد ايل أرقام الناتج املحيل املتاحة عيل املواقع الحكومية املرصية، 

وكان االجدر بواضعي الدستور استبدال الناتج القومي بالناتج املحيل  نظرا النه االكرث أهمية اقتصاديا 
وعلميا

البيان املايل لعام 2014-2015، وزارة املالية، املوازنة العامة، 2014-2015، صفحة 113، والبيان   5
املايل لعام 2015-2016، صفحة http://goo.gl/s5MDPP 17  — تحليل البيان املايل لعام 2015-2014، 

http://goo.gl/nGNW4s ،2014 املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية، 8 يوليو

http://goo.gl/sWg8ge
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هــذا التقريــر عــى مــا تــم نــرشه عــر وســائل اإلعــام املرئيــة أو 
املكتوبــة خــال عامــي 2014 و2015 و أوضــح الرصــد أن وقائــع القصــور 
األمنــي قــد بلغــت 23 واقعــة خــال عــام 2014، بينــا زادت إىل 72 
ــل  ــة داخ ــة األمني ــم األزم ــر اىل أن حج ــا يش ــام 2015، م ــة يف ع واقع
ــة  ــى رأس املنظوم ــم ع ــن ه ــم، وأن م ــة يف تضخ ــآت الصحي املنش
ــول  ــاد حل ــل إيج ــن أج ــة م ــون الرؤي ــم وال ميتلك ــدرة لديه ــة ال ق الصحي
لتلــك األزمــة التــي تعــاين منهــا املنظومــة الصحيــة، أضــف إىل ذلــك 
أن تلــك األرقــام ال متثــل ســوى الوقائــع التــي تناولتهــا الصحــف فقــط، 
ــا  ــس كل م ــه فلي ــع بأكمل ــس الواق ــع ولي ــن الواق ــزءا م ــل ج ــا متث وأنه
يحــدث داخــل هــذا القطــاع يتــم تغطيتــه صحفيــاً وإعاميــاً، فهــو ال يصف 
ســوى جــزء مــن مــا آلــت إليــه األحــوال داخــل قطــاع الصحــة يف مــر.

املسار الجغرايف لوقائع القصور األمني

 اختلــف املســار الجغــرايف للوقائــع عــى مــدار العامــن فكانــت 
القليوبيــة والجيــزة والبحــرة والدقهليــة والســويس أكــر املحافظــات 
التــي عانــت مــن ذلــك القصــور األمنــي عــام 2014، بينــا كانــت الرشقية 
والقاهــرة والجيــزة والغربيــة والبحــرة هــم األكــر معانــاة عــام 2015، 
وفيــا يــي الرســم التوضيحــي للمســار الجغــرايف لعــام 2015-2014:
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توزيع وقائع القصور األمني عىل املنشآت الصحية

وقــد أوضــح الرصــد أن ذلــك القصــور األمني قد تفــى أكر فأكــر داخل 
املستشــفيات الحكوميــة بإجــايل 19 واقعــة عــام 2014 وتضخمــت 
األزمــة لتصــل إىل 66 واقعــة عــام 2015، أمــا عــن املستشــفيات الخاصة 
فلــم تكــن تعــاين تلــك األزمــة بالشــكل امللحــوظ، فأظهــر الرصــد حــدوث 
واقعــة واحــدة عــام 2014 بينــا خمســة وقائــع عــام 2015، وفيــا يي 
ــآت  ــى املنش ــي ع ــور األمن ــع القص ــع وقائ ــي لتوزي ــم التوضيح الرس

الصحيــة عــام 2014 – 2015:
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مظاهر القصور األمني

تنوعــت مظاهــر القصــور األمنــي وتطــورت مــع حلــول عــام 2015، بحــدوث وقائــع مل 
ــآت  ــل املنش ــل داخ ــد قناب ــاص وتواج ــاق الرص ــل إط ــام 2014، مث ــد ع ــفها الرص يكش
ــاب  ــرش واالغتص ــل والتح ــم القت ــار جرائ ــك انتش ــا، وكذل ــار إحداه ــل وانفج ــة ب الصحي

ــرىض. ــة للم ــور عاري ــاط ص والتق

 كانــت وقائــع االعتــداء عــى مقدمــي الخدمــة الصحيــة )األطبــاء – التمريــض( هــي 
االكــر حدوثــا، بأجــايل 14 واقعــة عــام 2014، والتــي زادت إىل 39 واقعــة عام 2015، 
وقــد اختلفــت مظاهــر هــذا االعتــداء وتعددت أســبابه، من واقعــة إىل األخــرى، فتارة 
يتــم االعتــداء عــي مقدمــي الخدمــة الصحيــة )األطبــاء – التمريــض( ألســباب تعــود 
اليهــم شــخصيا كالتعنــت الروتينــي مــن قبلهــم وتأخرهــم أو امتناعهــم عــن القيــام 
ــا  ــر حدوث ــي األك ــتطاعتهم – وه ــن اس ــه ع ــباب خارج ــود ألس ــارة تع ــم، وت بواجبه
وفقــا لنتائــج الرصــد – كانعــدام التجهيــزات، واملعــدات، واألدويــة، وانعــدام املنــاخ 
املســاعد للقائــم عــى الخدمــة يف متابعــة املــرىض. أمــا عن أشــكال االعتــداء عى 
ــدأ مــن الســب والــرب وتنتهــي  ــة )األطباء-التمريــض( فتب مقدمــي الخدمــة الصحي
بالتهديــد بالقتــل والســجن وإشــهار االســلحة يف وجوههــم،6 وفيــا يــي الرســم 
التوضيحــي ألنــواع وقائــع القصــور األمنــي داخــل املنشــآت الصحيــة عــام 2015-2014:

6  أسامء أبو السعود، »عقيد جيش يُشهر سالح يف وجه طبيب مبستشفى الفيوم العام«، 21 ديسمرب 2015، 
http://goo.gl/xac1Eu ،التحرير

http://goo. ،هدير الحرضي، »»األطباء« تخاطب وزير الداخلية بشأن تهديد طبيب بالحبس«، 30 ديسمرب 2015، الرشوق
gl/7XXest

إميان العامري، » بالصور.. أهايل مريضة يعتدون عىل طبيب ويحطمون »استقبال مستشفى القرنة«، 8 أبريل 2015، البوابة 
http://goo.gl/G8JDQJ ،نيوز
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الخسائر البرشية )قتىل/مصابون(

ــع  ــي وقائ ــور األمن ــع القص ــج وقائ ــة، مل ينت ــائر البرشي ــن الخس ــا ع أم
قتــل يف عــام 2014 بينــا كشــف الرصــد أن يف عــام 2015 هنــاك 
يقــرب مــن ســتة قتــى، واحــد منهــم نتيجــة االعتــداء عــى مقدمــي 
الخدمــة الصحيــة )األطبــاء – التمريــض(، والباقــي عبــارة عــن جرائــم 
قتــل متعمــد، أمــا عــن اإلصابــات فهنــاك مــا يقــرب مــن 3 إصابــات حدثــت 
يف عــام 2014، زادت إىل 77 إصابــة عــام 2015، منهــا 61 إصابــة نتيجــة 
اعتــداء عــى مقدمــي الخدمــة الصحيــة )األطبــاء – التمريــض( أدت إىل 
اصابــات، وفيــا يــي الرســم التوضيحــي للخســائر برشيــة )قتــى/

ــي: ــور األمن ــن القص ــة ع ــام 2014-2015 الناتج ــون( لع مصاب
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نقابة األطباء تقاوم.. والحكومة ال تستجيب

ــم  ــال انتهاكه ــون ح ــة القان ــت مظل ــر تح ــاء يف م ــع األطب ــا يق وك
آلداب مهنتهــم واإلهــال يف أداء دورهــم، عــى الدولــة أن توفــر 
لهــم منــاخ مائــم يســاعد عــى القيــام مبثــل تلــك املهمــة الصعبــة، 
وقانــون يصــون حياتهــم أمنيــاً وصحيــاً، فعــى مــدار الســنوات املاضيــة 
قــام األطبــاء بالعديــد مــن اإلرضابــات واالعتصامــات وطــرح العديــد مــن 
الخطــط عــى الحكومــات املتعاقبــة مــن أجــل وضــع حــد ملــا يتعرضــون 
لــه يوميــا، ففــي أغســطس 2012 تقــدم نحــو 150 طبيبــا يف إجــراء هــو 
األول مــن نوعــه باســتقاالت جاعيــة مبستشــفى ســوهاج الجامعــي، 
اعرتاضــا عــى غيــاب التأمــن، وتعريــض حيــاة األطبــاء واملواطنــن 
ــي  ــا والت ــة حينه ــق يف الصح ــاع عــن الح ــة الدف ــا قررت لجن ــر ك للخط
تضــم العــرشات مــن املنظــات املدنيــة، رفــع عــدد مــن املطالــب 
ــة،  ــدل والصح ــام والع ــة واإلع ــة ووزراء الداخلي ــس الجمهوري إىل رئي
ــون  ــدار قان ــة، وإص ــة الدول ــن ميزاني ــة إىل %15 م ــة الصح برفع ميزاني

ــفيات.7 ــى املستش ــداء ع ــة االعت ــظ عقوب بتغلي

حــاالت  ملناقشــة  مؤمتــرا  األطبــاء  نقابــة  عقــدت   2013 ينايــر  ويف 
التعديــات عــى املستشــفيات، حيــث رفــض الدكتــور خــري عبــد الدايــم 
نقيــب األطبــاء أي اعتــداء عــى املؤسســات الصحيــة التــي تقــدم 
الخدمــات الطبيــة للمــرىض، وطالــب عبــد الدايــم بتفعيــل كل االتفاقيات 
املوقعــة مــع الجهــات املعنيــة ومنهــا وزارة الداخليــة مــن خــال عمل 
ــتقبال  ــوارئ واالس ــدات الط ــفيات بوح ــكل املستش ــة ب ــة متخصص رشط

ــزة.8 ــة املرك والرعاي

بجميــع   2014 ينايــر  يف  جزئيــاً  إرضابــاً  األطبــاء  نقابــة  نظمــت  كــا 
املستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة والتأمــن الصحــي واملؤسســات 
العاجيــة واملستشــفيات التعليميــة واملستشــفيات التابعــة ألمانــة 
ــذ  ــة لتنفي ــى الحكوم ــط ع ــك للضغ ــة، وذل ــة املتخصص ــز الطبي املراك
مطالبهــم، وأهمهــا إقــرار كادر العاملــن باملهــن الطبيــة وزيــادة 
ــداء  ــة االعت ــظ عقوب ــة وتغلي ــة الصحي ــن الخدم ــة لتحس ــة الصح ميزاني
منــى  الدكتــورة  وقتهــا  وأشــارت  وتأمينهــا،9  املستشــفيات  عــى 
ــاء  ــى األطب ــداء ع ــاالت االعت ــاء، أن ح ــة األطب ــام لنقاب ــن الع ــا األم مين
وأقســام الطــوارئ وصلــت إىل 600 حالــة يف عامــن 2012 و2013 

7  إبراهيم الطيب، أسامء محمد السيد،« أطباء يطلبون تغليظ عقوبة االعتداء عىل 
http://goo.gl/7gPJyh ،املستشفيات.. و150 يحتجون باالستقالة«، 18 أغسطس 2012، املرصي اليوم

8  »نقيب األطباء يناشد وزير الصحة برسعة عرض قانون تغليظ عقوبة االعتداء عىل 
http://goo.gl/JC6efH ،املستشفيات«، 1 يناير 2013، البديل

9  »إرضاب جزيئ لألطباء مبستشفيات وزارة الصحة للمطالبة بإقرار الكادر«، 8 يناير 2014، أصوات 
http://goo.gl/8L9Km4 ،مرصية
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وفــق احصائيــات النقابــة – وهــو مــؤرش خطــر يســتدعي تحــركات 
جــادة مــن جانــب وزارة الداخليــة التــي مل تحــرك ولــو محــر واحــد مــن 
املحــارض التــي حررهــا األطبــاء إلثبــات االعتــداء عليــه ومل يتــم التحقيــق 

يف أي منهــا.10

ارضابــات ومؤمتــرات ومناشــدات عديــدة وباغــات موجهــة إىل النائــب 
ــاب  ــاء بخط ــة األطب ــت نقاب ــن توجه ــام 2015، ح ــا ع ــام كان أهمه الع
للنائــب العــام ووزيــر الداخليــة تســتنكر فيــه مارســات الجهــات األمنية 
ــود أرسة  ــدم وج ــض لع ــاج مري ــتطع ع ــذي مل يس ــاء ال ــد األطب ــد أح ض
ــال  ــخ إلدخ ــة بامل ــن جلط ــاين م ــة تع ــراج حال ــض إخ ــفى ورف باملستش
هــذا املريــض، ومــا أن قــام الطبيــب بــدوره املهنــي واإلنســاين تــم 

ــة.11 ــن الدول ــازه بأم ــده باحتج ــق اإلداري وتهدي ــتدعاؤه للتحقي اس

عــام بعــد عــام واألزمة يف تضخــم دون تحرك مــن الجهات 
ــاء وســيلة  املســئولة للحــد مــن تفاقمهــا، ومــا كان لألطب
أحقيتهــم  عــى  والتأكيــد  االرضاب  ســوى  للمقاومــة 
باملستشــفيات  العمــل  عــن  االضطــراري  االمتنــاع  يف 
وذلــك  املنشــأة  عــى  أو  عليهــم  االعتــداء  حالــة  يف 
األطبــاء  نقابــة  أعلنتــه  مــا  وهــذا  لحن توفر األمــن، 
وأكــدت عليــه مــراراً وتكــراراً حيــث اصــدرت قــرار بتاريــخ 30 
أبريــل 2014 بخصــوص االجــراءات الروريــة لحايــة األطبــاء 

مــن االعتــداءات املتكــررة عــى املستشــفيات.12

وإن كانــت الدولــة بآلتهــا االعاميــة دامئــا مــا تــرى يف 
احتجاجــات األطبــاء إشــارات ســلبية مــن شــانها تعطيــل 
املســرة، مناديــة إياهــم للحــد مــن تلــك اإلرضابــات فعــى 
الدولــة رسعــة التحــرك من أجــل حل األزمــة وتذليــل الصعاب 
بواجبهــم،  القيــام  أثنــاء  مــر  أطبــاء  يواجههــا  التــي 
مــن  الصحيــة  املنشــآت  لتأمــن  محكمــة  خطــة  ووضــع 
ــح لصــون كرامــة  الداخــل والخــارج، وســن القوانــن واللوائ
ــم  ــاء تقدي ــنى لألطب ــى يتس ــويا، حت ــض س ــب واملري الطبي
كل الرعايــة املمكنــة للمــرىض دون أي تراخــي أو تقصــر، 

ــار. ــن االنهي ــة م ــة الصحي ــى املنظوم ــا ع وحفاظ

10  عاطف عبد الحميد، »وعود الداخلية والرئاسة تفشل يف تعليق إرضاب أطباء مرص« 6 يناير 
http://goo.gl/DEgnRt ،عريب BBC ،2014

11  » تهديد طبيب بالحبس وإحالته للتحقيق لعجزة عن توفري مكان بالرعاية ألحد املرىض«، 30 
http://goo.gl/bNEyTw ،2015 ديسمرب

12  نقابة األطباء تدين االعتداء عىل طوارئ مستشفى الدمرداش الجامعي«، 22 أبريل 2014، 
http://goo.gl/PTB2YK ،النقابة العامة ألطباء مرص
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هوامش

1 .http://اإلجتاعــي التواصــل  موقــع  عــى  ميتفاجئــش  جــه  لــو  علشــان  حملــة  صفحــة   
  »is.gd/4HrJek »facebook

2 .http:// ،املونيتــور: مستشــفيات مــر تســكنها القطــط والثعابــن«، 30 يونيــة 2015، الوفــد «
goo.gl/QFSZOs

3 .http://goo.gl/sWg8ge ،الجهاز املركزي للتعبئة واالحصاء

ننــوه بــأن الحكومــة املريــة مل تتــح بيانــات محدثــة خاصــة بالناتــج القومــي عــي املواقــع . 4
الرســمية الخاصــة بهــا، لــذا تــم االســتناد ايل أرقــام الناتــج املحــي املتاحــة عــي املواقــع 
الحكوميــة املريــة، وكان االجــدر بواضعــي الدســتور اســتبدال الناتــج القومــي بالناتــج 

ــا ــا وعلمي ــة اقتصادي ــر أهمي ــه االك ــرا الن ــي  نظ املح

ــة 113، . 5 ــة، 2014-2015، صفح ــة العام ــة، املوازن ــام 2014-2015، وزارة املالي ــايل لع ــان امل البي
تحليــل البيــان    —  http://goo.gl/s5MDPP 17 2015-2016، صفحــة  والبيــان املــايل لعــام 
املــايل لعــام 2014-2015، املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة، 8 يوليــو 2014، 

http://goo.gl/nGNW4s

ــوم . 6 ــفى الفي ــب مبستش ــه طبي ــاح يف وج ــهر س ــش يُش ــد جي ــعود، »عقي ــو الس ــاء أب أس
 http://goo.gl/xac1Eu التحريــر،   ،2015 ديســمر   21 العــام«، 

هديــر الحــري، »»األطبــاء« تخاطــب وزيــر الداخليــة بشــأن تهديــد طبيــب بالحبــس«، 30 . 7
http://goo.gl/7XXest الــرشوق،   ،2015 ديســمر 

ــتقبال . 8 ــون »اس ــب ويحطم ــى طبي ــدون ع ــة يعت ــايل مريض ــور.. أه ــاري، » بالص ــان الع إمي
 http://goo.gl/G8JDQJ ،مستشــفى القرنــة«، 8 أبريــل 2015، البوابــة نيــوز

إبراهيــم الطيــب، أســاء محمــد الســيد،« أطبــاء يطلبــون تغليــظ عقوبــة االعتــداء عــى . 9
http://goo. ،املستشــفيات.. و150 يحتجــون باالســتقالة«، 18 أغســطس 2012، املــري اليــوم

 gl/7gPJyh

ــى . 10 ــداء ع ــة االعت ــظ عقوب ــون تغلي ــرض قان ــة ع ــة برسع ــر الصح ــد وزي ــاء يناش ــب األطب »نقي
 http://goo.gl/JC6efH البديــل،   ،2013 ينايــر   1 املستشــفيات«، 

ــر 2014، . 11 ــكادر«، 8 يناي ــرار ال ــة بإق ــة للمطالب ــفيات وزارة الصح ــاء مبستش ــزيئ لألطب »إرضاب ج
 http://goo.gl/8L9Km4 ،أصــوات مريــة

ــر« 6 . 12 ــاء م ــق إرضاب أطب ــة والرئاســة تفشــل يف تعلي ــود الداخلي ــد، »وع ــد الحمي ــف عب عاط
 http://goo.gl/DEgnRt ،عــريب BBC ،2014 ينايــر

» تهديــد طبيــب بالحبــس وإحالتــه للتحقيــق لعجــزة عــن توفــر مــكان بالرعايــة ألحــد املرىض«، . 13
 http://goo.gl/bNEyTw  ،2015 30 ديسمر

ــل . 14 ــى«، 22 أبري ــرداش الجامع ــفى الدم ــوارئ مستش ــى ط ــداء ع ــن االعت ــاء تدي ــة األطب نقاب
 http://goo.gl/PTB2YK ،2014، النقابــة العامــة ألطبــاء مــر

http://is.gd/4HrJek
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