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Corruption in Health Care and Medicine - A Different Medicine is Possible

1967 yılında Almanya’nın Emden şehrinde dünyaya gelen Dr. 
Christiane Fischer’in gençliği Karaçam Ormanları bölgesinde 
geçmiştir. Homburg (Saar) ve Heidelberg’de tıp okuduktan sonra Halk 
Sağlığı Yönetimi’nde lisansüstü eğitim almıştır. 1999 yılından 2013 
yılına kadar, yoksul ülkelerde ilaçlara erişimde patentlerin etkisi 
üzerine odaklanan BUKO Pharma-Kampagne’nin icra direktörlüğü 
görevini yürüten Dr. Fischer, 2006 yılında MEZİS’i kurup 2013 yılına 
kadar yönetim kurulunda bulunmuştur. 2013 yılından itibaren 
MEZİS’te tıbbi direktör olarak çalışan Dr. Fischer aynı zamanda 2012 
yılından itibaren Alman Etik Konseyi’nin üyesidir.
Dr. Christiane Fischer was born in1967 in Emden and grew up in the 
Black Forest in Germany. She studied medicine in Homburg/Saar and 
Heidelberg and completed a Master of Public Health (MPH). From 
1999 until 2013, she worked as the executive director of the BUKO 
Pharma Campaign, focussing on the impact of patents on access 
to drugs in poor countries. In 2006, she founded MEZIS and was a 
board member until 2013. Since then, she has been working as the 
organisation’s Medical Director. Since 2012, she has been a member 
of the German Ethics Council.

Dünyanın birçok bölgesinde yolsuzluk, hastaların günlük 
yaşamındaki sağlık hizmetleri ve her türden hastanenin 
günlük rutin işlerini ilgilendirmektedir. Örneğin sadece 
Almanya’da yapılan yolsuzluklar her yıl 15 milyar 
Euro’nun kaybına sebep olmaktadır. Tıpta rüşvetin 
yaygın olduğu ülkelerde hastalar ancak rüşvet verdikleri 
takdirde doktoru görme şansını elde ederler ve ancak 
rüşvet verdikleri takdirde iyi bir şekilde tedavi edilirler. 
Para, sağlık sistemindeki tüm paydaşlara; doktor, hemşire 
yahut  idari personele direkt olarak ve açıktan ödenir. Bu 
konuşmada Almanya ve Türkiye’de yolsuzluğun neden 
olduğu problemler ve ortaya çıkış şekli mukayeseli olarak 
ele alınıp çözüm yolları geliştirilecektir. Konuşmada asıl 
odaklanılacak konu, endüstrinin doktorlara, hastanelere 
ve tıbbi kurumlara sağladığı paranın, farklı ve çoğunlukla 
da kurnaz yollarıdır. Tüm bu yöntemlerin sahip olduğu 
ortak nokta ise onları karakterize eden sağlık hakkındaki 
yanıltıcı bilgileridir. Bu tür bilgiler reçete hazırlanırken, 
herhangi bir terapötik fayda sağlamayan sözde yenilikçi 
ilaçlara karşı doktorlarda bir eğilimin oluşmasına neden 
olmaktadır. Sağlık kaynakları böylece israf edilmiş 
olmakta ve bazı durumlarda da hastanın sağlığı zarar 
görmektedir. 

In many parts of the world, in the daily life of patients 
corruption is associated with healthcare as well as 
with routines in all types of hospitals. For example, in 
Germany alone, corrupt practices account for a loss of 
€15 billion per year. This crude corruption is felt in every 
moment in life: patients are often treated (well) or even 
allowed to see a doctor at all only if they pay a bribe. 
Money is directly and openly paid to all kinds of players 
in the health system: to doctors, hospitals, nurses, or 
administrative staff.
In the lecture and discussion, problems caused by 
corruption and ways in which this problem manifests 
itself in Germany and Turkey are compared and possible 
solutions shown. In the focus of the lecture are the often 
subtle and diverse ways in which the industry channels 
monetary remuneration to doctors, hospitals, and 
medical associations. One of the features that all these 
methods have in common is their being underpinned by 
misleading health information. Such information results 
in a change in prescribing patterns, creating an imbalance 
towards costlier pseudo-innovative drugs which often do 
not provide any therapeutic benefit. Health resources are 
thus wasted, and in some cases, the patient’s health is 
even harmed.
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Not: 
Konferans dili ingilizcedir, tercüme yapılmayacaktır. 
Language of the workshop is English, there is no simultaneus translation. 


