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المحتويات

لماذا يعتبر القطاع 
الصحي بيئةً 
حاضنة للفساد؟

أنواع الفساد في 
القطاع الصحي

توصيات لمقاومة 
الفساد



ي كل عام ينفق العالم 
 
قرابةف

ا لخدمات الصحيةىلع



المال الذي يهدر 
كن بسبب الفساد يم
ي 
 
أن يستخدم ف

اء األدوية شر

أو تجهي   
المستشفيات

أو التوظيف 



كات شر

ها تعرف عن منتجات
أكثر مما يعرفه 
  
 
صانعوا القرار ف
المستشفيات

اختالف مقدار 
المعلومات المتاحة

األطباء 
يعرفون 

عن 
األمراض 

كثر من أ 



مخاطر  السوق

يصعب توقع حدة 
المرض وما ه  أفضل
ل الطرق للتعامل مع ك

حالة

يصعب توقع 
  يمرض

األوقات الت 
بها الناس



الصحي تعقيد مكونات النظام 

مقدم  
الخدمة

كات  شر
األدوية



انيةمن الجهةمي  
الصحية

المريضمنأو

والمعداتالمنتجات
تستخدمأنيمكن
أنأوشخصيةألغراض

بيعهايعاد



التدليس

  إعداد وثائق مبالغ فيه
 
ا وهو المشاركة ف

ل بخصوص مصارف المشاري    ع الصحية  مقاب
ا ما يتم ذ   الرشوة أو اقتسام الفرق  وكثثر

 
لك ف
اء األجهزة باهظة الكل فةمشاري    ع اإلنشاء وشر



فساد نظام الدفع

كات التأمير  بتحرير • دون أوامر دفع لشر
ر  مثر

اع ”• أسماء وهمية لمرض  ” اخث 
  تحصيل بعض

 
واالستفادة منها ف

المبالغ



انية المستشف  لدفع  صالح مبالغ من مثر 
خدمات صحية مقابل أوأحد األشخاص 

 بغرض زيادة  
ً
احاألربغثر موجودة  أصال



إدارة مستشف  لطبيب لغرضإغواء •
زيادة دخل المستشف  من مرضاه من
ورية   خالل فحوصات وأدوية غثر ض 

  توجيه بعض األطباء لمرضاهم لت•
لف 
  عيادتهم  الخاصة خارج 

 
العالج ف

المستشف  



ي مكان تقديم الخدمة الص
 

حيةالفساد ف

ل تقبل أموال من تحت الطاولة مقاب•
 
ً
تقديم خدمات مجانية أصال

“بقشيش”توسل المريض إلعطاء •
  الخدمة

 
مقابل التمثر  ف



برشاوي مقابل إعطاء إجازاتالمطالبة 
مرضية أو رخص لمزاولة  المهنة أو 

شهادات للجودة



ي سلسلة تقديم الخدمة 
 

الفساد ف
الصحية

  الحدود 
 
خرق األعراف المتبعة ف

طبيب األخالقية لتسويق األدوية كطلب ال

كة المصنعة لخدمات شخصية من الشر

مقابل وصفه اسم دوائها لمرضاه



صة لمنتجات طبية غثر مرخالسماح •

بالتداول

  المنتجات الطبية يمكن أن تش •
 
ق ف

طريقها إىل المكان المطلوب 



قابل قد يطالبون بمبالغ مالمسؤلون

اد وتخلي ص موافقتهم عىل استثر

عار أجهزة معينة أو مقابل تحديد  أس

معينة



توصيات



تقتضيه من وما 
لي   تدريبات لكل العام
ي هذا القطاع 

 
ف

الحيوي
نة توضيح مبادئ المه

ي ذلك  التعر 
 
يف بما ف

بمواطن الفساد 
الممكنة  



يجب عىل السلطات
ناة الصحية توفي  ق
تسمح ألفراد

المجتمع 

ي المساهمة
 

ف

ي رفع جودة الخدمات الصحية
 

ف



ي ما يتعلق باالطالع عىلالمشاركة 
 

ف
انيات  العامةالمي  

إلنشاء المراكز ودعم األدوية المتوفرة 
ها مما يحتاج المجتمع للتعرف ع ليهوغي 





الحكومات والجهات الصحية ذات عىل 
تنشر العالقة أن  متعلقات 

مناقصات 
المشاري    ع 
الصحية 
وط  والشر
االمطلوبة فيه

واألسباب

ي تم 
الت 

اختيار 
الفائزين 
بالمشاري    ع
اعىل أساسه



ات من  وري أن توفر الحكومات نشر الض 
انية القطاع الصحي ومستوى  دورية عن مي  

أداء المؤسسات الصحية الحكومية 
لهاوالخاصة بعد أن تؤمن 

نظام تقييم محايد ومستقل   



الحية توفي  نظام ربط فعال لإلبالغ عن ص
ي السوق الصحي 

 
األدوية الموجودة ف

بالغ وتشجيع األطباء والمختصي   عىل اإل 
ي هذا الباب بصورة مس

 
تمرةعن المستجد ف





دوية توفي  قاعدة بيانات عن كل األ 
بالغ اإل و ةالتجربالموضوعة تحت 

كل ما انتهت إليه البحوثعن 
ات والشر  كات فيها من قبل المختير

ر المسوقة لها مع توضيح مصاد
ي أنت

 
اج الدعم المالي المشاركة ف
وتسويق هذه األدوية



االنتباه لتقاطع المصالح

ات عن إيجاد تنظيممسؤلونصناع القرار 
تؤمن المحافظة عىل نزاهة الطب من 
مساوئ العمل التجاري وأن يضعوا 
يعات تمنع المصنعي   من التدخ ي تشر

 
ل ف

ات  مع ؤ األطباء للتواطأونتائج المختير
كات ضد المرض   الشر



نزاهة المنافسة وعقوبات التالعب

وري توفي  ميثاق يضمن نزا هة من الض 
ي الحصول عىل العقود 

 
المنافسة ف

 عن الرشاو 
ً
ي للمشاري    ع الصحية بعيدا

وللحكومة أن تمنع كل من يثبت خرقه
ي مناقصات

 
لذلك بمنعه عن الدخول ف

معينةمستقبلية لمدة 



تقليص دوافع الفساد

ي يدفعها ا
لمريض لضمان نزاهة المبالغ الت 

 يجب مراقبيحتاجه مامقابل 
ً
ة فعليا

:لعنارص النشاط الصحي  باستمرار مث

الكشفأسعار 

ي الفريق رواتب  الطتر



ي قضايا الفساد
 

التشدد ف

من المهم أن تصل رسالة واضحة 
ي 
 
للجميع عن نتائج الفساد المدمرة ف

ويومن . هذا القطاع  وجود الض 
ي القضايا 

 
محاكم متخصصة للبت ف

ي الصحية لتنقية البيئة من التساهل
 
ف

أمر يمس أرواح الناس



للدراسةقضايا
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