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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Sağlık hizmetleri günümüzde insanların bu hizmeti alamadıklarında kendilerini en dışlanmış
hissettikleri alandır. Bu nedenle günümüzün sosyal devlet anlayışında sağlık hizmetlerini sunumunun
ve örgütlenmesinin devletler nezdine ayrı bir önemi vardır.
Sağlıklı nesiller aynı zamanda verimli üreticilerdir. Sağlık ile ekonomik kalkınma arasında
tam bir ilişki vardır. Sağlık hizmetlerinin uygun yollardan sunulması bu nedenle de çok önemlidir.
Sağlık hizmetleri girdilerinin sürekli karmaşıklaşması ve teknolojik yoğun olması, dünya
genelinde nüfusun yaşlanması gibi nedenlerle günümüzde sağlık hizmetlerinin maliyeti sürekli
artmaktadır.
Ülkeler bu maliyet artışlarını vatandaşlarına en az hissettirecek şekilde yansıtmak
istemektedirler. Bunu yolu da sağlık hizmetlerinin akılcılık ve verimlilik anlayışıyla planlanmasından
geçer. Bu ders notlarında ülkemizin ve diğer Dünya ülkelerinin sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve
maliyetlerinin karşılanmasında ne gibi yöntemler geliştirdiklerini, ana finans yöntemlerini, başlıca
hizmet sunum yöntemlerini irdeleyeceğiz. Doğaldır ki ülkemize daha çok yer ayıracağız ve ülkemiz
sağlık hizmetlerinin tarihini ve sağlık organizasyonu ayrı bölümler halinde tartışacağız.
Dünyadaki tüm ülkelerin sağlık sistemlerini bu derste işlemek mümkün değildir. Bu nedenle
daha çok dünyada sağlık hizmetleri yönünden olumlu ya da olumsuz yönlerden çok tartışma konusu
olan ülkeleri tartışacağız.
Yaşamak her zaman daha iyiyi aramaktır ve mükemmel iyinin düşmanıdır. Bu nedenle bu
eserde mükemmel değildir ve muhakkak ki eksiklikler içerecektir. Zaman içinde okuyucudan da gelen
geri bildirimlerle yapacağımız düzenlemelerle daha iyiyi bulacağız ve mükemmel olma yolunda bir
adım daha atmış olacağız. Okuyucunun bu eseri okurken göz ardı etmemesi gereken bir husus da
budur.
Bu eserin okuyucunun sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi alanında ufkunu açması ve kazanılan
bilgilerin meslek hayatlarında yararlı olması en başta gelen arzumuzdur.
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1. SAĞLIK HİZMETLERİ
(Prof. Dr.Ethem ERGİNÖZ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Giriş

1.2.

Sağlık sistemine genel bakış

1.3.

Sağlık kurumları ile diğer işletmeler arasındaki farklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sağlık kavramı nedir
Sağlık hizmetlerinin tamamıyla serbest piyasaya bırakılmamasını gerektiren özellikler
nelerdir?
Sağlık kurumları ile diğer işletmeler arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Sistemleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sağlık hizmetlerinin
Konuyla ilgili dersleri
sunulma
ve
finansman izleyerek ve hazırlanan ders
modellerinin öğrenilmesi
notlarını okuyarak

4

Anahtar Kavramlar
Sağlık sistemleri,
Sağlık hizmetlerinin sunumu,
Kamu sağlığı
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1.1 Giriş
Sağlık kavramı, insanlık tarihi içinde, sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve evrensel
hukuk alanındaki içeriği ve kapsamı değişebilen bir kavramdır. Ancak, Dünya sağlık Örgütü
(WHO) sağlığın yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal
yönlerden tam bir iyilik durumu olarak tanımlamaktadır.

1.2 Sağlık Sistemlerine Genel Bakış
Günümüz sosyal devletleri vatandaşlarının refahını sağlamakla yükümlüdür. Sağlıklılık,
toplumların refahının sağlanmasında üzerinde durulması gereken ilk parametredir. Bu nedenle
kamunun sağlık hizmetlerinin sunulmasında en azından piyasayı denetlemesi, hatta daha da
iyisi sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sunumunda aktif rol almasıdır. Çünkü, sağlık
hizmetlerinin tamamıyla serbest piyasaya bırakılmamasını gerektiren bazı özellikleri vardır:
•

Sağlık piyasalarında eksik rekabet şartları hâkimdir.

o

Arz ve talep arasında denge yoktur.

o
Sağlık piyasalarında arz miktarı sınırlıdır ve sağlık hizmetlerini arz edenler kendi
aralarında tekeller oluşturabilirler.
o
edilemez).

Sağlık piyasasında talep önceden belirlenemez. (Hastalık riski önceden hesap

o

Sağlık piyasasına girişte bazı kısıtlamalar vardır.

o

Alıcılar piyasa hakkında tam bilgi sahibi değillerdir.

o

Sağlık hizmetlerinde homojenlik sağlanamaz.

•

Sağlık piyasalarında dışsal faktörler mevcuttur.

•

Sağlık hizmetleri ikame edilemez ve ertelenemez.

•

Fiyatlarla gerçek maliyetler arasındaki ilişki zayıftır.

•
Sağlık piyasalarında kar amacı gütmeyen kurumların da bulunduğu karma bir
yapı mevcuttur.
Sağlık hizmetinde kullanılan araç ve gereci saymazsak sağlık sektörü bir hizmet
sektörüdür. Bu nedenle süreci değerlendirirken kullanılacak anlayış mal üretim sektörlerinde
olduğu gibi olamaz.
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1.
Bir mal “bir nesne, bir araç, bir şey” iken; bir hizmet “bir eylem, bir performans,
bir çaba”dır. Üretilen bir mal elle tutulmakta, gözle görülmektedir; ancak hizmet elle tutulmaz,
gözle görülmez, duyulmaz, sergilenemez, bir ölçü birimiyle ifade edilemez özelliktedir.
2.
Hizmette üretim ve tüketim eşzamanlıdır. Yani, hizmet üretildiği anda
tüketilmektedir. Dolayısıyla da, hataların ve ihmallerin gözlenmesi ve giderilmesi daha zor
olmaktadır. Örneğin, yanlış bir tedavi sonucu bir hastanın sakat kalması ya da ölmesi halinde
hatanın veya ihmalin sonucunun düzeltilmesi mümkün olmamaktadır.
3.
Bir malın üretimi sırasında fabrikada ya da atölyede, çalışanlarla tüketiciler yüz
yüze gelmemektedirler. Oysa hizmet sektöründe tüketici ile doğrudan temas söz konusudur;
iletişim yüz yüze gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, hizmeti sunanların dış görünüşleri, hitap
tarzları ve beden dilleri de tüketiciyi etkilemektedir.
4.
Üretim sektöründe, üretilen malların stoklanması mümkün iken, hizmetlerin
stoklanması mümkün değildir. Şüphesiz, bina, araç-gereç ve insan gücü hizmet sunumu için
hazır tutulabilir; ancak bunlar ürünün kendisini değil verimli kapasiteyi temsil ederler.
5.
Sağlık sektörü yüksek düzeyde profesyonel yeterlik gerektirmektedir. Hasta her
konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayabilir; teknik olarak, hangi tetkikin veya tedavinin
kendisi için uygun, etkin olacağına karar veremeyebilir ve hakkındaki kararlara katılacak
durumda olmayabilir.
6.
Üretim sektöründe, tek tipte çok sayıda mal üretilmektedir. Sağlık sektöründe
ise, her biri ayrı bir birey olarak ele alınması gereken hastalara hizmet sunulduğundan, hizmet
üretimi çok daha karmaşık bir süreçtir.
7.
Mal üretim sektöründe daha ziyade sermaye yoğun teknoloji kullanılmaktadır.
Sağlık sektöründe ise, yüksek teknoloji kullanılmakla birlikte, emek yoğun bir üretim söz
konusudur. Çeşitli araştırmalara göre, sağlık işletmelerinde toplam maliyetin yaklaşık üçte
ikisini insan kaynakları oluşturmaktadır.

1.3 Sağlık kurumları ile diğer işletmeler arasındaki farklar
Sağlık kurumları da son analizde belirli girdileri ve hizmet olarak çıktıları oldukları için
teknik olarak işletmedirler. Ancak ürettikleri hizmetin niteliği itibari ile bazı farklılıklar
barındırırlar. Bu farklılığın derecesi hizmeti üreten kurumun kamu kurumu almasıyla daha da
artar. Bu farklılıklar şunlardır.
1.
Çıktının tanımlanması ve ölçümü zordur: Sağlık hizmetlerinin çıktısı insandır
bu durum her insana ve hizmeti sunan her üreticiye göre değişmektedir. Mal üretim sektöründe
olduğu gibi çıktının sonucunu üretim aşamasında görmek mümkün değildir. Örneğin;
ürettiğiniz bir malzemenin hatalarını üretim aşamasında görmeniz mümkünken, kanserli bir
7

hastaya uyguladığınız kemoterapinin (kanser hastalığının ilaç ile tedavisi) sonuçlarını hemen
değerlendirmek mümkün değildir.
2.
Çok sayıda meslek grubu birlikte hizmet verir: Sağlık işletmeleri çok
sayıdaki farklı uzman (doktor, eczacı, laborant, fizyoterapist gibi) grubun bir arada çalıştığı bir
topluluktur. Aynı zamanda teknik grup (su tesisatı tamir, elektrik tesisatı gibi), bilgi işlem,
yemekhane, çamaşırhane, eğitim, danışmanlık gibi birçok farklı meslek grubu bir arada çalışır.
3.
Yapılan işler karmaşık ve değişkendir: Sağlık kurumları, temel fonksiyonları
olan tanı ve tedavi hizmetlerinin yanında, eğitim ve araştırma hizmetlerini de verebilmektedir.
Verilen hizmetlerin sayısı arttıkça, karmaşıklık derecesi de artar. Örneğin, bir üniversite
hastanesi amaçları ve görevleri açısından bir devlet hastanesinden çok daha karmaşıktır. Çünkü,
üniversite hastanesinde tanı ve tedavi hizmetleri dışında, eğitim, araştırma, çok daha kompleks
vakaların tedavisi gibi hizmetler verilmektedir. Yine aynı hastalığın tedavisinin kişiden kişiye
yaş, cinsiyet, ırk, genetik özellikler gibi faktörler nedeniyle farklılık göstermesi tıbbi bakım
hizmetlerinde standardizasyon sağlanamamasına yol açmaktadır. Hastalıkların çok etkenli
oluşu ve birey hastaların farklılıkları dolayısıyla, hizmetler kişiye özgü olmakta; standardize
edilememektedir.
4.
Yapılan faaliyetlerin çoğu acil ve ertelenemeyecek özelliktedir: Sağlık
işletmelerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Sağlığı bozulan kişiler istedikleri
zaman sağlık hizmeti alabilir. Başvuruların geri çevrilmesi bilimsel, hukuksal ve ahlaki açıdan
mümkün değildir. Hastaların hizmetten yararlanmasının ertelenmesi de söz konusu değildir.
Örneğin kalp krizi geçiren bir hastanın tedavisinin ertelenmesi, ölüm tehlikesini beraberinde
getireceğinden mümkün değildir.
5.
Yüksek düzeyde uzmanlaşma vardır: Günümüz dünyasında doğa ve
mühendislik bilimlerinde olağanüstü gelişmeler olmaktadır. Fizik, kimya, biyoloji gibi temel
bilimlerdeki gelişmeler uygulama alanındaki meyvelerini özellikle tıp alanında vermektedir.
Mühendislik bilimleri de bu gelişmeye tıbbi cihaz geliştirerek katılmaktadır. Her gün yeni tanı
araçları geliştirilmekte ve insan vücudu çok daha netlikte incelenmektedir. Tıptaki bilgi miktarı
her geçen yıl artmakta ve beş yılda bir iki katına çıkmaktadır tersine bir süreç te bilgilerin
eskimesinde görünmekte ve öğrenilen bilgiler aynı hızla geçersizleşmektedir. Tüm bunların
sonucunda tıpta aşırı uzmanlaşma başlamıştır. Eskiden bir iç hastalıkları uzmanı tüm alanlara
hâkimken günümüzde bu mümkün olmamakta ve neredeyse organa özel (örneğin karaciğer
uzmanı “hepatolog”, böbrek uzmanı “nefrolog”) uzmanlaşılmaktadır.
6.
Sağlık kurumlarındaki işlevsel bağımlılık: İşlevsel bağımlılık, bir kişi veya
birimin iş yapabilmesi için bir başka kişi ve birimin hizmetlerine gereksinme duymasıdır. Bu
farklı meslek gruplarının faaliyetleri arasında yüksek düzeyde koordinasyonu gerekli kılar. Bir
sağlık kurumuna başvuran hastaya çok sayıda kişi ve birim hizmet verir. Hekimler tanı ve tedavi
hizmetleri, hemşireler tedavi hizmetleri, eczacılar ilaç hizmetleri sunarlar. Sağlık kurumlarında
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bir birey ya da bireyin çeşitli nedenlerle işlerinin aksaması, sağlık kurumunu tümüyle olumsuz
şekilde etkileyecektir.
İşlevsel bağımlılığın çok olduğu sağlık kurumlarında yönetimin temel görevlerinden
biri koordinasyon sağlamaktır. Yöneticiler koordinasyon fonksiyonu aracılığıyla, farklı birey
ve birimlerin faaliyetlerini uyumlaştırarak ve ortak hedefe yönlendirirler. Birçok farklı meslek
grubunun bir arada hizmet verdiği hastanelerde, bir noktadaki aksama hizmetin tümünü
olumsuz etkiler. Farklı birimlerin koordinasyon içinde çalışması çok önemlidir.
7.
Çatışmaya yol açan ikili otorite yapısı vardır: Hastanelerde görev yapan insan
kaynaklarının büyük ölçüde profesyonel kimselerden oluşması, bu kimselerin alanlarındaki
bilgi ve deneyimlerinden kaynaklanan otoriteye sahip olmalarını da beraberinde getirir. Mesleki
bilgi ve deneyimleri profesyonellere yönetime karşı otorite kazandırmaktadır. Yöneticiler bu
nedenle yönettikleri personel üzerinde tam hâkim olamayabilirler.
8.
Sağlık çalışanlarının mesleki çıkarlarıyla kurum çıkarlarının çatışması: Bu
özellik sağlık işletmelerinin birçok meslek grubunu bir arada barındırma özelliğiyle
örtüşmektedir. Hastanede çalışan doktor, hemşire, eczacı, fizyoterapist, mühendis gibi birçok
grup yüksek eğitimlidir. Her meslek mensubu kurumun hedeflerini değil de kendi mesleğinin
hedeflerini ilerletme amacındadır. Bu durum meslek mensupları ile kurum yöneticisi ile
çatışmalara neden olmaktadır.
9.
Hekimlik işlevleri itibariyle tam denetlenebilir özellikte değildir: Sağlık
kurumlarında hizmetin boyutunun önemli bir kısmını hekimler belirlemektedir. Örneğin hekim
tedavi yazmadan hemşire uygulayamaz ya da hekim istemeden hasta radyolojik tetkik olamaz.
Hekimlerin verdiği kararlar maliyeti etkiler niteliktedir. Hekim bulunduğu konum itibariyle
talep yaratabilir. Örneğin bilgisayarlı tomografi tanı için yeterli olabilecekken PET(Pozitron
Emisyon Tomografi) isteyerek maliyeti yükseltebilir.
10.
Sağlık hizmetlerinde yanlışlık ve belirsizliklere karşı tolerans azdır:
Malzemesi insan olan bir hizmetin her aşamasında çok dikkatli olmak zorundasınız. Her işlem
“ilk seferde ve her zaman doğru” yapılmalıdır. Başka bir hizmet üretim sektöründe yönetsel
kararların yanlışlığı en fazla üretim kaybına ya da parasal zarara neden olur. Sağlık yönetiminde
ise yanlış kararlar, insan hayatının kalitesinde düşme hatta insan hayatına mal olma ve toplumun
sağlık düzeyinde bozulma ile sonuçlanmaktadır.
11.
Sağlık hizmetlerinin temel amacı kâr elde etmek değildir: Diğer hizmet
işletmelerinden farklı olarak birincil amacının kâr elde etmek olmadığını söyleyebiliriz.
Dünyanın birçok ülkesinde sağlık hizmeti sosyal devlet anlayışı içerisinde kamusal ağırlıklı
verilmektedir. Ülkemizde de durum böyledir. Bu durum bu kurumların çoğunu kar etmek
amacından uzaklaştırmaktadır.
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Ancak sağlık sektöründe giderek özel kesim yatırımları artmaktadır bu da eşyanın tabiatı
gereği kâr güdüsünü arttıracaktır. Bu özellik sağlık hizmetlerinin kamu ağırlıklı olması
gerektiğinin en büyük kanıtıdır.
12.
Sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri kıttır: Sağlık hizmetleri yüksek
mesleki eğitim gerektirdiğinden yetişmiş personelin maliyeti yüksek ve miktarı azdır. Gene
sağlık hizmetleri daha önce de bahsedildiği gibi yüksek maliyetli alt yapı yatırımları
gerektirmektedir. Tedavi hizmetlerinin en önemli girdisi olan ilaçların geliştirilmesinin maliyeti
2015 fiyatları ile milyar dolar civarındadır. Bu nedenle sağlık sektörüne yatırım yapmanın
birincil amacı kamusal olmalıdır.
13.
Sağlık hizmetlerinde bilgi asimetrisinin önemi: Serbest piyasa ekonomisin en
önemli şartlarından biri piyasadaki aktörlerin ürün hakkında eş bilgilerinin olmasıdır. Ancak
sağlık hizmetleri tüketicilerin anlayamayacağı kadar karmaşık hizmetlerdir. Sağlık
hizmetlerinde tüketicilerin talep edecekleri hizmetler konusunda yeterli bilgiye sahip
olmamaları önemli bir özelliktir. Hizmetin miktarını ve niteliğini tüketici yani hasta değil
uzman bir kişi olan hekim saptar. Bu özelliği nedeniyle de sağlık hizmetlerinde kamusal alan
muhakkak bulunmalıdır.
14.
Tüketicilerin irrasyonel davranışları: Serbest piyasa ekonomisinin bir özelliği de
kişilerin kendi çıkarlarını düşünecekleri ve faydayı kendileri lehine en çok kılacakları
varsaymasıdır. Bu varsayım tüketicinin mal veya hizmet seçerken en akılcı kararı vereceğini
söyler. Sağlık hizmetlerinde ise bu durum her zaman böyle olmaz. Tüketiciler bazı hallerde
akılcı davranmayabilirler.
Hizmet talebi olan kişinin akıl sağlığı yerinde olmayabilir. Bu durumdaki kişilerin
alacakları kararın akılcı olmayacağı bellidir. Bazı durumlarda hizmet ihtiyacı olan bu
ihtiyacının kişi farkında olmadığı için talep etmeyebilir. Böylelikle senelik sağlık kontrollerine
gitmesi gereken kişi bu durumu ihmal edebilir. Bazı acil durumlarda kişi şuuru kapalı
olduğundan hizmet talebinde bulunamaz.
Bu gibi durumlarda kişinin kendisi değil bir sağlık profesyoneli karar verecektir. Bu da
sağlık hizmetlerini diğer sektör hizmetlerinden farkını ortaya koyar. Bu farkında olmama
durumu çok kolayca suiistimal edilebileceğinden parasız kamusal sağlık hizmetlerinin
verilmesi çok önemlidir.
15.
Ürün ve kalite belirsizliği: Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve sonuçta hastanın
elde edeceği doyumu önceden belirlemek son derece zordur. Bu belirsizlik, hizmetin getireceği
doyumu etkileyen birçok kontrol edilemeyen faktöre de bağlıdır. Sağlık hizmetini talep edenler,
hastalık hakkında çok fazla bilgiye sahip olmamaları nedeniyle, riski azaltıp yanılgılarını en aza
indirgemek için başta doktor olmak üzere sağlık personeline güven duymak durumundadır.
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16.
Sağlık hizmetlerindeki dışsallık özellikleri: Bir mal veya hizmette dışsallık
olmaması demek o mala veya hizmete bedel ödeyen kimsenin dışında hiç kimsenin o malın
veya hizmetinin faydası ya da zararı dokunmaması demektir. Serbest piyasa ekonomisinde tam
rekabette dışsallığın olmaması beklenir. Ancak bazı durumlarda bu dışsallık az da olsa vardır.
Örneğin alt kat komşunuzun evini kış aylarında çok ısıtması bu ısının bir miktarının sizin
evinize de yansıyacağından siz hiçbir bedel ödemeden ısınızın bir miktarını bedelsiz sağlamış
olursunuz. Bu sizin işinize yaradığından buna pozitif dışsallık denir. Ancak aynı komşunuz yaz
aylarında balkonunda mangal yapmakta ve dumanı sizi etkilemekte ve yaşam konforunuz
azalmaktadır bu durumda da siz zarar gördüğünüzden bir negatif dışsallık oluşmaktadır.
Sağlık bakımında piyasa başarısızlığının nedenlerinden birisi de sağlık hizmetlerinin
dışsallık özelliğidir. Sağlık sektörünün bu özelliği, piyasa koşullarının verimliliği sağlamayacak
tarzda işlemesini ve piyasaya müdahaleyi gerektirmektedir.
Sağlık bakım alanında insanların mal ve hizmet tüketiminden diğer insanların
yararlanması sonucu belirli pozitif dışsallıklar olabilmektedir. Sağlık bakımında pozitif
dışsallıkların çoğu kamu sağlığı uygulamalarında ortaya çıkmaktadır. Dışsallıklar, devletin
neden sağlık ve eğitim gibi sosyal nitelikli hizmetlere belirli düzeylerde müdahalede
bulunduğunun temel açıklayıcısı durum undadır. Örneğin bağışıklama programlarında devlet
müdahalede bulunur ve hizmetleri bedava sağlar böylelikle pozitif dışsallık oluşur. Sağlık
alanında negatif dışsallığa güzel bir örnek pasif sigara içiciliğidir. Aynı evde yaşadığınız ya da
aynı ofiste çalıştığınız kişiler iç ortamda sigara içiyorlarsa duman sizi de etkileyecek hatta belki
de akciğer kanseri yapacaktır.
Sağlık hizmetlerinde bir dışsallık nedeni de kamu malı özelliğidir. Kamu hizmetlerinde
yararlanmaya herkesin eşit hakkı olduğu kabul edildiğinden kullanımdan kimse dışlanamaz
böylece çıkar çatışması oluşmaz. Kimi sağlık hizmetleri özellikle de bireysel olmayan koruyucu
sağlık hizmetleri kamu malı özelliğine sahiptir. Örneğin çevre sağlığına yönelik hizmetlerden
toplumdaki bireylerin bir kısmı dışlanamaz. Kamu malı olma ve dışsallık özelliğine sahip sağlık
hizmetlerinin üretilmesi ve tüketilmesi serbest piyasa koşullarında mümkün olmamakta ve
devletin müdahalesi gerekli hale gelmektedir.
Bu nedenlerle sağlık hizmetlerinin üretiminde ve yönetiminde kamusal alan dışlanamaz,
sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak kamu tarafından verilmesine, desteklenmesine ve
denetlenmesine gereksinim vardır.
Ülkemizde, yukarda yaptığımız belirlemelere uygun olarak, sağlığın kamu hizmeti
olduğu bir sosyal devlet anlayışını 1961 Anayasası’nda görebiliyoruz. Bu Anayasa’nın 49.
maddesinde “devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım
görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun
konut gereksinimlerini karşılayıcı tedbirleri alır” denmektedir.
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Ancak 1982 Anayasası’nın 56. maddesinde bu yaklaşımın değiştiğini gözlemliyoruz.
Buna göre devlet sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemek ve bu
görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları
denetleyerek yerine getirme ödeviyle yükümlendirilmiştir. Sağlık hizmet sunumuna özel sektör
de dahil edilmiş, ama devlet, kural koyan, koordinasyonu sağlayan ve denetleyen tutumundan
vaz geçmemiştir.
Dünya ölçeğinde konuyu değerlendirdiğimizde, özellikle erken kapitalistleşen Avrupa
ülkelerinde çalışanların sağlığı, emek gücünün sürekliliğini sağlaması nedeniyle 19. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren devletlerin ilgisinin yoğunlaştığı bir alan oldu. Rusya’da 1917 sonrası
oluşan siyasi ortam, sosyal güvenlik ve sağlık kavramlarını devletlerin öncelikleri içine aldı.
Böylelikle sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin devletin temel hizmeti alanı olarak kabul edildiği
sosyal devlet anlayışı yerleşmeye başladı.
Sosyal devlet, vatandaşların ekonomik ve sosyal durumuyla ilgilenen, onlara asgari bir
yaşam düzeyi sağlamaya çalışan, aynı zamanda sosyal güvenliği ve adaleti temin edecek
faaliyetlerde bulunan devlettir. Bu bağlamda devletler, çeşitli varyasyonlar içermekle birlikte,
sağlık alanında kural koyan, kamu ve özel sektör eliyle hizmetlerin sunulduğu sağlık alanını
yöneten ve denetleyen bir role sahiptir. Farklı ülkelerin sağlık sistemlerinin incelenmesi,
dolayısıyla, o ülkelerde kamunun sağlık hizmetlerindeki rolüne odaklanarak yapılmak
zorundadır.
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Bölüm Sonu Soruları
1-Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlığın tanımını yazınız.
Yanıt 1: Bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik durumu
2- Sağlık kurumları ile diğer işletmeler arasındaki farklara 3 örnek veriniz
Yanıt 2:
Çıktının tanımlanması ve ölçümü zordur
Çok sayıda meslek grubu birlikte hizmet verir
Yapılan işler karmaşık ve değişkendir
Yapılan faaliyetlerin çoğu acil ve ertelenemeyecek özelliktedir.
Yüksek düzeyde uzmanlaşma vardır
Sağlık kurumlarındaki işlevsel bağımlılık
Çatışmaya yol açan ikili otorite yapısı vardır
Sağlık çalışanlarının mesleki çıkarlarıyla kurum çıkarlarının çatışması
Hekimlik işlevleri itibariyle tam denetlenebilir özellikte değildir.
Sağlık hizmetlerinde yanlışlık ve belirsizliklere karşı tolerans azdır
Sağlık hizmetlerinin temel amacı kâr elde etmek değildir
Sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri kıttır
3- …………. Anayasa’nın 49. maddesinde “devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde
yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar gelirli
ailelerin sağlık şartlarına uygun konut gereksinimlerini karşılayıcı tedbirleri alır” denmektedir.
Yanıt 3:1961
4- Bağışıklama programlarında devlet müdahalede bulunur ve hizmetleri bedava sağlar
böylelikle ………… ……………… oluşur.
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Yanıt 4: Pozitif Dışsallık
5- Aynı evde yaşadığınız ya da aynı ofiste çalıştığınız kişiler iç ortamda sigara
içiyorlarsa duman sizi de etkileyecek hatta belki de akciğer kanseri yapacaktır. Bu duruma
………………. ……………………. Denmektedir.
Yanıt 5: Negatif Dışsallık
6- Sağlık hizmetlerinin üretiminde ve yönetiminde kamusal alan ……………
Yanıt 6: Dışlanamaz
7- Sağlık piyasalarınsa fiyatlarla gerçek maliyetler arasındaki ilişki zayıftır.
Doğru( )

Yanlış( )

Yanıt 7:Doğru
8- Sağlık hizmetlerinin tamamıyla serbest piyasaya bırakılmamasını gerektiren
özelliklerden 3 tanesini yazınız.
Yanıt 8: Sağlık piyasalarında eksik rekabet şartları hâkimdir.
o

Arz ve talep arasında denge yoktur.

o
Sağlık piyasalarında arz miktarı sınırlıdır ve sağlık hizmetlerini arz edenler kendi
aralarında tekeller oluşturabilirler.
o
edilemez).

Sağlık piyasasında talep önceden belirlenemez. (Hastalık riski önceden hesap

o

Sağlık piyasasına girişte bazı kısıtlamalar vardır.

o

Alıcılar piyasa hakkında tam bilgi sahibi değillerdir.

o

Sağlık hizmetlerinde homojenlik sağlanamaz.

•

Sağlık piyasalarında dışsal faktörler mevcuttur.

•

Sağlık hizmetleri ikame edilemez ve ertelenemez.

•

Fiyatlarla gerçek maliyetler arasındaki ilişki zayıftır.

•
Sağlık piyasalarında kar amacı gütmeyen kurumların da bulunduğu karma bir
yapı mevcuttur.
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9- Mal üretim sektöründe daha ziyade sermaye yoğun teknoloji kullanılmaktadır. Sağlık
sektöründe ise, yüksek teknoloji kullanılmakla birlikte, ……………yoğun bir üretim söz
konusudur.
Yanıt 9: Emek
10- Sağlık Sektöründe çatışmaya yol açan ………….. ………. yapısı vardır.
Yanıt 10 :İkili Otorite
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2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME
(Prof. Dr. M. Sarper Erdoğan)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Koruyucu sağlık hizmetleri
2.2. Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
2.3. Kişiye yönelik sağlık hizmetleri
2.4. Tedavi edici sağlık hizmetleri
2.5. Birinci basamak tedavi hizmetleri
2.6. İkinci basamak tedavi hizmetleri
2.7. Üçüncü basamak tedavi hizmetleri
2.8. Rehabilitasyon hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ülkemizde sağlık hizmetleri nasıl örgütlenir?
Sağlık hizmeti sunum modelinin bileşenleri nelerdir?
Kişiye ve çevreye yönelik koruyucu sağlık önlemleri nelerdir?
Ülkemizde birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri nerelerde ve ne şekilde verilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sağlık hizmetlerinde
Konuyla ilgili dersleri
Sağlık hizmeti sunum
örgütlenme
izleyerek
ve hazırlanan ders
modellerinin, koruyucu ve
notlarını
okuyarak
tedavi
edici
sağlık
hizmetlerinin öğrenilmesi
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,
Çevreye yönelik sağlık hizmetleri,
Tedavi edici sağlık hizmetleri
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2.1 Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme
Bir ülkenin sağlık hizmetinin yapısını incelemek esas olarak iki soruya yanıt aramakla
mümkündür. Öncelikle sağlık hizmetlerinin nasıl örgütlendiği ve sonrasında da bu sağlık
hizmetlerinin nasıl finanse edildiği bir sağlık sisteminin anlaşılmasında en önemli iki temel
meseledir.
Sağlık hizmetleri tıbbi tedavi ve tanı koyma araçlarındaki gelişmeler nedeniyle
günümüzde ekonomik anlamda oldukça pahalı bir hizmet olmuştur. Aynı şekilde sağlık
hizmetlerinin sunulmasında da hizmet boyutu özel uzmanlıklar gerektirdiğinden karmaşık bir
örgütlenmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle bir ülkede sağlık hizmetlerinin sosyal devlet
anlayışı içinde sunulmasında tutarlı bir hizmet sunum modeli ve ekonomik olarak optimum
maliyetli bir finansman modeli bulunmalıdır.
Sağlık hizmet sunum modelinin bileşenleri, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici
sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleridir. Koruyucu sağlık hizmetleri, kişiye dönük ve
çevreye dönük olmak üzere iki boyutta incelenir. Tedavi edici sağlık hizmetleri genel olarak
basamaklandırılmış bir biçimde sunulur ve yaygın olarak üç basamaklıdır. Rehabilitasyon
hizmetleri ise tıbbi ve sosyal rehabilitasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Bir ülkenin sağlık
hizmetleri sunum modeli değerlendirilirken bu bileşenlerin varlığı, nasıl örgütlendiği ve
ağırlıklandırıldığı, niteliği, kullandığı işgücü ve ekipman göz önüne alınır.

2.2 Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Hastalık hali oluşmadan kişilerin ve toplumun sağlığını korumak için verilen
hizmetlerin tümünü kapsar. Bir toplumda, hastalıkları önleme ve toplumun sağlık düzeyini
yükseltebilmenin en etkili ve kestirme yolu koruyucu sağlık hizmetleri iledir. Hastalık daha
ortaya çıkmadan önce alınan her türlü önlem ve mücadeleyi kapsar. Koruyucu sağlık
hizmetlerinin tüketimi sonucu ortaya çıkan fayda, onu tüketen dışında toplumun diğer üyelerine
de fayda sağlar. Dolayısıyla sosyal faydası özel faydasından yüksek bir sağlık hizmetidir. Ana
ve çocuk sağlığı, aile planlaması, hastalanma riski taşıyan grupların aşılanması, dengeli
beslenme koşullarının oluşturulması, gıda denetimi ve kontrolü vb. hizmetlerden oluşmaktadır.
Koruyucu sağlık hizmetlerini iki bölümde inceleyebiliriz. Bunlar çevreye yönelik koruyucu
hizmetler ve bireye yönelik koruyucu hizmetlerdir.

2.3 Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
İnsanın çevresinde bulunan ve onun sağlığını olumsuz etkileyen biyolojik, fiziksel,
kimyasal ve sosyal etkenleri yok ederek, çevreyi olumlu hale getirme veya olumsuz çevre
etmenlerinin kişileri etkilemesini önleme çabalarının tümü bu başlık altında toplanır. Bu grup
koruyucu hizmetler, sağlık sektöründen daha çok, diğer sektör ve meslek grupları tarafından
yürütülmesi gereken hizmetlerden oluşmaktadır. Sağlık sektörünün, bu alandaki temel görevi,
danışmanlık, denetim ve eğitimdir. Bu başlık altındaki başlıca hizmetler şunlardır.
21

1.

Yeteri kadar ve temiz su sağlanması,

2.

Katı ve sıvı atıkların zararsız hale getirilmesi,

3.

Konut sağlığı,

4.

Endüstri sağlığı,

5.

Vektörlerle (haşerelerle) savaş,

6.

Hava kirliliği ile savaş,

7.

Radyasyonla ve gürültü ile savaş

2.4 Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
Kişileri dolayısı ile de toplumu hastalık etkenlerine karşı dirençli ve güçlü kılarak
onların insanları etkilemesini önlemeyi, hastalanmaları halinde ise, en erken dönemde tanı
konularak, uygun tedavi ile hasarsız veya en az hasarla iyileşmelerini sağlayan hizmetler bu
grup altında toplanır. Bu grup hizmetler özellikle sağlık sektörü ve sağlık personelince
yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu tür hizmetler, tedavi hizmetlerine göre daha kolay, etkili
ve ekonomik olan hizmetlerdir. Akılcı bir sağlık ortamında bu tür hizmetlere önem ve öncelik
verilmesi gerekir. Bu başlık altında sayılabilecek hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
1.
Erken tanı ve uygun tedavi: Hastalıkların erken dönemde tanınması tedavilerin
daha kolay, başarılı ve maliyetinin az olmasını sağlar. Bu amaçla riskli gruplar periyodik
muayeneye ve tarama testlerine tabi tutulur.
2.
Bağışıklama: Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yolu bağışıklamadır.
Bu yolla birçok çok tehlikeli hastalık ya ortadan kaldırılmış ya da kontrol altına alınmıştır.
3.
İlaçla koruma: Bazı durumlarda hasta olan kişiye yakın risk altındaki kişilere
koruyucu ilaç tedavisi uygulanır. Örneğin sıtma hastalığının yaygın görüldüğü yerlere yolculuk
yapacaklara antimalaryal ilaçlar verilir.
4.
Beslenmenin iyileştirilmesi: Birçok hastalığın nedeni kötü beslenmedir. İki
yönlüdür. Ya az gıda alarak beslenme yetersizliğinin gelişmesi ya da kötü ve çok beslenme
nedeniyle gelişen şişmanlık ve buna bağlı hastalıkların ortaya çıkması. İki durumda da dengeli
ve yeterli beslenme bu durumları önleyecektir.
5.
Sağlık eğitimi: Kişinin sağlığının kıymetini bilmesi, vücudunu tanıması ve
böylelikle kendisindeki en ufak bir değişiklikte sağlık personeline başvurması ancak etkin bir
sağlık eğitimiyle mümkündür. Sağlık eğitimi çok erken yaşlarda başlamalı ve hayat boyunca
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sürdürülmelidir. Sağlık eğitimini sadece sağlık personeli vermez kişinin yakın aile ve arkadaş
çevresi ve eğitim kurumlarındaki öğretmenler de sağlık eğitiminden sorumludurlar.
6.
Aile planlaması: Aile planlaması hem ailenin bakabileceği kadar çocuk sahibi
olması yönünden hem de annenin ve bebeklerin sağlığı yönünden çok önemlidir. Gebelikten
korunma, gebeliklerin planlanması çocuk sayısına karar verilmesi bu türden hizmetlerdir. Bu
hizmetler hem aile hekimleri, hem aile sağlığı elemanları hem de Toplum Sağlığı Merkezine
bağlı olarak Anne ve Çocuk Sağlığı Aile Planlaması merkezlerince verilir.

2.5 Tedavi edici sağlık hizmetleri
Koruyucu sağlık hizmetlerinin bir üst kademesini oluşturan ve alt kademedeki koruyucu
sağlık hizmetlerine göre daha fazla özel fayda içeren bir hizmet türüdür. Hastalıkların tedavisi
sonucu ortaya çıkan verimlilik artışı gibi nedenlerden dolayı sosyal fayda da içermektedir.
Hastalık veya hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra, hastalığın tanı-teşhis-tedavi edilmesi
sürecini kapsayan hizmetlerdir. Tedavi edici sağlık hizmetleri bireyin ortalama ömrünü uzattığı
gibi verimliliğini artırarak milli gelir artışına katkıda bulunur.

2.6 Birinci basamak tedavi hizmetleri
Birinci basamak tedavi hizmetleri, hastaların evde ve ayakta (hastanede yatmadan)
teşhis ve tedavisi hizmetlerini kapsamaktadır. Bu hizmetler esas olarak yataksız tedavi
kuruluşlarında ve koruyucu hizmetlerle bir arada yürütülür. Birinci basamak sağlık hizmetleri
veren kuruluşlar insanların çeşitli nedenlerle başvurdukları ilke olarak oturdukları yere en yakın
ilk düzey sağlık kuruluşlarıdır. Dünya Sağlık Örgütü 1978 tarihli Alma Ata bildirgesinde
ülkelere sağlık sistemlerini oluştururken sistemlerini birinci basamak sağlık hizmetleri üzerine
inşa etmelerini önermektedir.
Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri yaygın olarak “Aile Sağlığı
Merkezleri”nde “Aile Hekimi” ve “Aile Sağlığı Elemanı” tarafından verilir. Bu hizmetlerin
nasıl verildiği ilgili bölümde anlatılmıştır. Ancak tek birinci basamak sağlık hizmeti veren
kurumlarımız bunlar değildir. Ayaktan tedavi hizmeti veren tüm kurumlar birinci basamak
sağlık hizmeti verirler. Ayrıca Toplum Sağlığı Merkezine bağlı olarak çalışan “Verem Savaş
Dispanseri Birimleri”, “Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri”, “Ana ve Çocuk
Sağlığı aile Planlaması Merkezleri” birinci basamak sağlık hizmeti verirler. Ayrıca ayaktan
tedavi düzenleyen ve bakım yapan tüm devlet hastaneleri, Belediyelerin sağlık merkezleri, özel
hastaneler ve özel tıp merkezleri de birinci basamak tedavi hizmeti veren kuruluşlardır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerini iyi organize eden ülkelerin ikinci ve üçüncü
basamak sağlık hizmetleri de sağlıklı gelişir. Birinci basamağın olmadığı durumlarda tüm
sağlık hizmetleri ikinci basamak ve üçüncü basamak üzerine yük olur ve böylece hastane
kapılarında gereksiz yere yığılmalar oluşur. Acil servisler gereksiz başvurularla kilitlenir.
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2.7 İkinci basamak tedavi hizmetleri
Bu basamak hizmetler çoğunlukla yataklı tedavi kurumlarında verilir. Birinci basamakta
halledilemeyecek kadar karmaşık ya da yatarak tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda bu
kurumlara başvurulur. Bunlar halkın genel tanımıyla hastanelerdir. Devletin hizmet hastaneleri,
özel kurumların eğitim vermeyen genel amaçlı hastaneleri. Bu kurumlar hakkında geniş bilgi
ilgili bölümde verilmiştir.

2.8 Üçüncü basamak tedavi kurumları
Üçüncü basamak tedavi hizmetleri üst düzey gelişmiş teknoloji ve uzmanlaşmış iş gücü
kullanan kurumlardır. Bunlar çok maksatlı olabileceği gibi özel bir yaş grubuna veya cinsiyete
ya da hastalığa hizmet verebilirler. Örneğin pediatri (çocuk) veya geriatri (yaşlı) hastaneleri,
kanser tedavisi yapan onkoloji veya sadece kadınlara yönelik jinekoloji hastaneleri, sadece akıl
hastalıklarını, nörolojik (sinir sistemi) hastalıklarını tedavi eden ruh ve sinir hastalıkları
hastaneleri gibi. Bu kuruluşlar çoğunlukla yataklı tedavi kurumlarıdır.
Sağlık Bakanlığının eğitim ve araştırma hastaneleri, ihtisas hastaneleri ve özel dal
hastaneleri ülkemizdeki en yaygın üçüncü basamak tedavi kurumlarıdır. Üniversite hastaneleri
ve özel kuruluşların ileri tanı ve tedavi olanakları olan hastaneleri de üçüncü basamak tedavi
kurumlarıdır.

2.9 Rehabilitasyon hizmetleri
Rehabilitasyon hizmetleri sağlık hizmetlerinde özel bir yeri kapsamaktadır. Kişilere
verilen tedavi hizmetleri hastalık veya sakatlığı tamamen ortadan kaldıramadığı durumlarda bu
tip hizmetler önem kazanır. Mesela felçli bir insanın kısa dönem tedavisi bittikten sonra eğer
bir sekel kalırsa bu uzun dönemli bir tedavi gerektirir.
Rehabilitasyon, önceleri sadece ‘sakatlıkların tıbbi tedavisi’ olarak tanımlanmaktaydı.
Ancak günümüzde hastaların bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bakımdan, bağımsızlığının
sağlanmasına yönelik yapılan tüm çalışmalara rehabilitasyon adı verildi.
Rehabilitasyon çalışmaları bir tek kişi tarafından değil, bir ekip tarafından
yürütülmelidir. Rehabilitasyon ekibi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı, nörolog,
psikiyatrist, ve ortopedist gibi tıp uzmanları ve fizyoterapist, spor antrenörü, konuşma terapisti,
mesleki danışman ve psikolog gibi hekim olmayan sağlık profesyonellerinden
oluşabilmektedir.
Rehabilitasyon hizmetleri tıbbi ve sosyal olarak iki anlayışta verilir.
1.
Tıbbi rehabilitasyon: Hastalık veya kaza sonrasında güçsüzleşen organın, fizik
tedavi vb. tıbbi yöntemlerle yeniden güçlendirilmesi ya da tamamen kaybedilen organ yerine
ortez-protez takılmak suretiyle kişiye o organın işlevini kısmen kazandırma türünden
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hizmetlere tıbbi tıbbi rehabilitasyon hizmetleri adı verilir. Bu hizmetler sonunda kişi sınırlı da
olsa, günlük yaşam ve işlerini devam ettirebilme olanağına kavuşmuş olur. Bu hizmetler
ağırlıklı olarak sağlık sektörü ve çalışanları tarafından verilir.
2.
Sosyal rehabilitasyon: Fizik veya psikolojik hasarlı kişilerin geçimlerini
sağlayacak bir iş bulması güçtür. Oysa yaşamlarını ailesine ve topluma yük olmadan devam
ettirebilmeleri, durumlarına uygun bir işe yerleşmelerine bağlıdır.
Aynı şekilde önceden sağlıklı olan ve çalışan bir kişinin daha sonra herhangi bir hastalık
ya da kaza nedeniyle engelli hale gelmesi durumunda da kendisine yapabileceği bir işin
verilmesi gerekir. Hiç çalışamayacak durumda olan veya o hale gelen kişilerin bir kurumda
bakılmasına gereksinim vardır.
Bu ve hizmetlerin hepsine sosyal rehabilitasyon hizmetleri adı verilir. Sosyal
rehabilitasyon hizmetleri için toplumsal kurum ve örgütlenmelere gereksinim vardır. Bu
hizmetler genellikle kamu tarafından verilmelidir.
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Bölüm Sonu Soruları
1.

Sağlık hizmet sunum modelinin bileşenleri nelerdir?

2.
Bir toplumda, hastalık ortaya çıkmadan önce alınan her türlü önlem ve
mücadeleyi kapsayan, hastalıkları önleme ve toplumun sağlık düzeyini yükseltebilmenin en
etkili ve kestirme yolu nedir?
3.

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir?

4.

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir?

5.
Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkelere sağlık sistemlerini oluştururken sistemlerini
birinci basamak sağlık hizmetleri üzerine inşa etmelerini önerdikleri bildirge nedir?
6.

Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri nerelerde verilir?

7.

Ülkemizde ikinci basamak sağlık hizmetleri nerede verilir?

8.

Ülkemizde üçüncü basamak sağlık hizmetleri nerede verilir?

9.

Tıbbi rehabilitasyon nedir?

10.

Sosyal rehabilitsyon nedir?

CEVAPLAR
1.
Sağlık hizmet sunum modelinin bileşenleri, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi
edici sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleridir.
2.

Koruyucu sağlık hizmetleri

3.
Yeteri kadar ve temiz su sağlanması, katı ve sıvı atıkların zararsız hale
getirilmesi, konut sağlığı, endüstri sağlığı, vektörlerle (haşerelerle) savaş, hava kirliliği ile
savaş, radyasyonla ve gürültü ile savaş
4.
Erken tanı ve uygun tedavi, bağışıklama, ilaçla koruma, beslenmenin
iyileştirilmesi, sağlık eğitimi, aile planlaması,
5.

1978 Alma Ata Bildirgesi

6.
Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis,
Tarama ve Eğitim Merkezleri, Ana ve Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezleri, ayaktan
tedavi düzenleyen ve bakım yapan tüm devlet hastaneleri, belediyelerin sağlık merkezleri, özel
hastaneler ve özel tıp merkezleri
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7.

Devlet hastaneleri ve özel kurumların eğitim vermeyen genel amaçlı hastaneleri

8.
Sağlık Bakanlığı’nın eğitim ve araştırma hastaneleri, ihtisas hastaneleri ve özel
dal hastaneleri
9.
Hastalık veya kaza sonrasında güçsüzleşen organın, fizik tedavi vb. tıbbi
yöntemlerle yeniden güçlendirilmesi ya da tamamen kaybedilen organ yerine ortez-protez
takılmak suretiyle kişiye o organın işlevini kısmen kazandırma türünden hizmetlere tıbbi tıbbi
rehabilitasyon hizmetleri adı verilir.
10.
Fizik veya psikolojik hasarlı kişilerin geçimlerini sağlayacak bir iş bulmasını,
yaşamlarını ailesine ve topluma yük olmadan devam ettirebilmelerini, durumlarına uygun bir
işe yerleşmelerini sağlayan toplumsal kurum ve örgütlenmeleri içeren hizmetlere sosyal
rehabilitasyon denir.
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3. SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMAN MODELLERİ:
(Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sağlık hizmetlerinin finansman modeli
3.2. Sağlık finansmanı
3.3. Sağlık finansmanı işlevleri
3.4. Sağlık hizmetlerinde ödeme türleri
3.5. Sosyal sağlık sigortacılığı
3.6. Vergiler yoluyla sağlık hizmetlerinin finansmanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sağlık finansmanının amacı nedir?
Sağlık finansmanının temel işlevleri nelerdir?
Özel sağlık sigortaların avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Zorunlu sağlık sigortacılığı nerede başlamıştır?
Günümüz sosyal sağlık sigortacılığının özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sağlık
Hizmetleri
Sağlık
Finansman Modeli
finansman
öğrenilmesi

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

hizmetleri
Konuyla ilgili dersleri
modellerinin izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak
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Anahtar Kavramlar
Sağlık finansmanı,
Özel sigorta,
Zorunlu sağlık sigortacılığı,
Cepten ödeme,
Enformal ödeme

32

3.1 Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri
Her tür hizmette olduğu sağlık hizmetlerinde de birçok maliyet unsuru vardır. Bunların
başlıcaları tıbbi malzeme giderleri, ilaç giderleri, personel giderleridir. Yatarak tedavi olunan
durumlarda bunlara ek olarak otelcilik hizmet giderleri de gündeme gelir. Sağlık hizmeti
giderleri oldukça yüksektir. Bu nedenle kişilerin cebinden çıkan para ile ödenmesi çoğu
durumda mümkün değildir. Bu nedenle sağlık hizmetleri için finansman modelleri
geliştirilmiştir.

3.2 Sağlık Finansmanı
Genel olarak sağlık finansmanı, sağlık sektöründe finansal kaynakların harekete
geçirilmesi ve kullanılmasını içeren geniş kapsamlı bir kavramdır. En basit finansman şekli
kişilerin kendilerinin bütçesinden doğrudan yaptıkları ödemelerdir. Ancak doğrudan ödemeler
sağlık hizmetinin özelliklerinden dolayı finansmanda kullanılması istenen bir yol değildir. Bu
nedenle hastalanmanın finansal riskine karşı güvence sağlamak için üçüncü taraf ödeyicileri
geliştirilmiştir. Özel ve kamu kuruluşu olabilen üçüncü taraf ödeyici, sağlık hizmetlerini finanse
etmek için, güvence altına aldığı nüfustan doğrudan veya dolaylı olarak gelir toplamaktadır.
Toplanan gelir ya doğrudan ödedikleri hizmet bedelini geri ödemek için hastalara geri ödeme
yoluyla ödenmekte ya da sundukları hizmetin karşılığı olarak hizmet sunuculara
aktarılmaktadır.
Sağlık finansmanının amacı, tüm bireylerin sağlık hizmetlerine finansal açıdan
ulaşabilmesini sağlamak için yeterli ve sürdürülebilir kaynak yaratmaktır. Ayrıca bu kaynakları
verimli bir şekilde kullanmak, herkese finansal koruma sağlarken finansmanda adaleti
gözetmek ve kaynak oluşturma yöntemlerinin hane halklarını yoksullaştırmasını engellemek
hedefleri de bulunmaktadır.

3.3 Sağlık Finansmanının İşlevleri
Sağlık finansmanının üç temel işlevi bulunmaktadır. Bu işlevler; gelir toplama, oluşan
fonu saklama ve hizmet sunuculara aktarılmasını sağlama. Burada bazı cevaplanması gereken
sorular ortaya çıkmaktadır.
1.

Gelir oluşturma

a.

Kimden ne kadar para toplanmalı?

b.

Kimleri ve neleri kapsamalı?

2.

Fon saklama

a.

Kaynaklar nasıl havuzlanmalı?
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b.

Kaynakları hizmet sunuculara nasıl tahsis etmeli?

3.

Hizmet sunuculara ödeme yapma

a.

Hizmetler kimden alınmalı ve nasıl ödenmeli?

b.

Hangi fiyatla ödenmeli ve nasıl ödenmeli.

Sağlık finansmanında bu soruya verilen cevaplar o ülkedeki “Sağlık Hizmetleri
Finansman Modeli”ni de yapılandıracaktır.

3.4 Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Türleri
Cepten ödemeler: Cepten ödemeler, bireylerin sağlık hizmetleri kullanımı için
doğrudan cepten ödeyerek yaptıkları tüm harcamalar olup, hastalık riski için herhangi bir
finansal koruma sağlamamaktadır. Cepten ödemeler; doğrudan ödeme, kullanıcı katkısı ve
enformel ödeme olarak üç başlık altında incelenmektedir.
Doğrudan ödeme: Doğrudan ödemeler; sosyal güvence kapsamı dışında kalan ve
hizmet arzının sınırlı olduğu veya uzun bekleme süreleri nedeniyle hizmete ulaşımın aksadığı
durumlarda yapılan ödemelerdir. Bu ödemeler genellikle diş hekimleri, güvence kapsamı
dışındaki ilaçlar için eczaneler, özel hekim muayeneleri, özel hastaneler, özel laboratuvarlar
veya test klinikleri gibi özel sektör hizmet sunucularına yapılmaktadır.
Kullanıcı katkıları: Kişiler herhangi bir finansman sisteminin içinde olsalar da
hizmetin veya kullanacakları tıbbi malzemenin, ilacın fiyatının ödenmesine katkı yaparlar.
Örneğin ülkemizde ayaktan tedavilerde çalışan nüfusta ilaç bedellerinin % 20 si kişi tarafından
ödenir. Ayrıca muayene katkı payı, reçete katkı payı ve üçüncü kutu ilaçtan fazlasına ilaç kutu
başı katkı payı kesilir.
Kullanıcı katkılarının iki durumda kullanılabileceği düşünülmektedir. İlki, sağlık
harcamalarının genelde düşük ve düşmekte olduğu durumlarda, sağlık hizmetleri için var
olandan daha fazla kaynak yaratmak amacıyla kullanılmasıdır.
İkincisi ise, ilkinin tersi durumunda, yani sağlık harcamalarının yüksek olduğu ve hızla
yükselmeye devam ettiği durumlarda, talebi azaltarak verimliliği arttırmak ve maliyetleri
kısıtlamak amacıyla kullanılmasıdır.
Kullanıcı katkıları yoluyla toplanacak ek gelir, gelir düzeyi düşük olan vatandaşların
desteklenmesi veya finansman sistemindeki adaletsizliklerin azaltılması için kullanılabilir.
Ancak, kullanıcı katkılarının finansmanda adalet konusunda olumsuz etkisi bulunmaktadır.
Çünkü kullanıcı katkıları finansman yükünün topluma yayılmasını ve riskin paylaşılmasını
engellemektedir. Dolayısıyla sağlık finansman kaynakları içerisinde kullanıcı katkılarının oranı
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arttıkça, finansman yükünün gelir düzeyi düşük olan bireyler ile sağlık durumu daha kötü olan
bireylere kayma olasılığı artmaktadır.
Enformel Ödemeler: Bu ödeme türü genellikle kamu sektöründe gerek tedavi sonrası
“teşekkür hediyeleri”, gerekse tedavi öncesi doktorlara büyük zarflarla sunulan “benimle özel
olarak ilgilenin” paralarından oluşmaktadır. Enformel ödemeler kayda geçmediği ve birçok
ülkede yasadışı olduğu için varlığı ve miktarı konusundaki iddialar tartışmalıdır. Enformel
ödemelerin temel nedenleri; kamu sistemindeki finansal kaynakların yetersizliği, özel sağlık
hizmetlerinin yetersizliği, hizmet sunucuları etkileme arzusu ve kültürel geleneklerdir.
Özel Sağlık Sigortacılığı: Hastalığın finansal riskine karşı koruma sağlama fikri ilk
olarak Ortaçağ Avrupa’sının zanaatçıları arasında, sonradan hastalık fonlarına dönüşecek
sandıkların kurulması ile başlamıştır. Bu ödeme türünde sandığa üye olan her kişi düzenli
katkıda bulunurdu. Temel ilkeler; dayanışmayı sağlamak, üyelerinin sandıkların yönetiminde
söz sahibi olması ve yardımların üyelerin değişen ihtiyaçlarına göre belirlenebilmesidir. Bu
sandıkların önemi büyüktür yıllar sonra ilk işçi sigortalarının öncülleri bu sandıklardır.
Günümüzde özel sağlık sigortaları; işlevlerine, primlerin hesaplanma şekillerine,
yardımların belirlenmesine ve sigorta şirketlerinin statüsüne göre farklılaşmaktadır. İşlevleri
açısından iki tür özel sağlık sigortası bulunmaktadır. Birincisi, zorunlu sağlık sigortası yerine
geçen “ikame edici özel sağlık sigortası”, diğeri ise, zorunlu sağlık sigortası ile birlikte görülen
“tamamlayıcı özel sağlık sigortası”dır. Primlerin hesaplanma şekilleri açısından; bireysel,
grupsal ve toplumsal riske göre belirlenen özel sağlık sigortaları mevcuttur. Statü açısından
sigorta şirketleri, kar amaçlı olanlar ve olmayanlar olarak farklılaşmaktadır.
İkame edici özel sağlık sigortaları zorunlu kamu sigortalarının alternatifidir. Bu sigorta,
zorunlu kamu sigortaları kapsamı dışında kalan bireyler ile zorunlu kamu sigortaları
kapsamından çıkma hakkı olan sigortalılar tarafından tercih edilebilmektedir. Almanya ve
Hollanda’da geliri belirli bir düzeyin üzerinde olan sigortalılar, zorunlu kamu sisteminden
gönüllü olarak çıkma hakkına sahiptirler ve böyle bir tercihte bulunan sigortalılar, genellikle
özel sağlık sigortalarına yönelmektedirler. Tamamlayıcı özel sağlık sigortası genellikle;
zorunlu kamu sigortası dışında kalan hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için, zorunlu sistem
tarafından yalnızca bir miktarı ödenen hizmetler için ve sağlık hizmetlerine ulaşımı
hızlandırmak için tercih edilmektedir.
Özel sağlık sigortasının en büyük avantajı, gelir düzeyi göreli olarak daha yüksek olan
bireylerin özel sağlık sigortasını seçmelerine izin vererek, kısıtlı olan kamu kaynaklarının
düşük gelirli, dezavantajlı ve özel sigortaya ulaşamayacak gruplar için harcanmasına imkân
verebilmesidir.
Özel sağlık sigortasının en büyük dezavantajı prim miktarlarını ve yardım paketlerini
belirlemekte yaşanan zorluklardır.
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Adalet ve dayanışma kaygılarıyla primlerin toplumsal riske göre belirlendiği
durumlarda, göreli olarak daha sağlıklı bireylerin toplumsal riske göre belirlenmiş prim
oranlarını yüksek bularak, bireysel riske göre belirlenmiş bir sigortayı tercih etmeleri söz
konusu olabilmektedir. Bu durumda geriye kalan göreli olarak daha az sağlıklı bireylerin sigorta
primlerini ödemesi zorlaşabilmektedir.
Kamusal nitelikli finansman: Kamusal nitelikli sağlık finansman yöntemlerinin
doğuşu, özel nitelikli finansman yöntemleri ile kıyaslandığında oldukça yakın bir tarihe, 19.
yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. İki temel yönteme dayanmaktadır. İlki kişilerin sağlık
harcamalarını zorunlu sağlık sigortası primleri ile karşılama ikincisi ise genel vergiler yoluyla
karşılama. Şimdi bu yöntemlerin temel özelliklerinden bahsedeceğiz.
Sosyal sağlık sigortacılığı: Hatırlanacağı gibi ilk gönüllü sağlık sigortacılığı
Almanya’da idi. Bunun hazırladığı zemin üzerine kurulan zorunlu sağlık sigortacılığı yasal
olarak ilk kez 1883 yılında, bu ülkenin tarihi bir kişiliği Otto Van Bismarck önderliğinde gene
Almanya’da başlatılmıştır. Bu gün halen bu yöntemle sağlık hizmetlerinin finanse edilmesine
Bismarck yöntemi denilmektedir. Bu uygulama belirli endüstrilerde, belli bir ücret düzeyi
altında çalışanların hastalık fonuna üye olma zorunluluğunu ve fonun finansmanının işçi ve
işverenlerden alınan zorunlu katkılarla gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.
Almanya’da başlayan zorunlu hastalık sigortası çok kısa bir süre sonra iş kazası (1884)
ile sakatlık ve yaşlılık (1889) sigortalarının da ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu uygulamalar
zaman içinde evrilerek bizim ülkemizde olduğu gibi diğer birçok ülkenin sosyal güvenlik
sistemine örnek oluşturmuştur.
Zorunlu sağlık sigortacılığın 1883 yılında Almanya’da ortaya çıkmasının iki önemli
nedeni bulunmaktadır. Birincisi yoksulluğu azaltmak, ikincisi ve daha önemlisi, gelişen
sosyalist ve devrimci baskı karşısında işçilerin işverenlere ve devlete olan bağlılığını arttırmak,
diğer bir deyişle onları sistemle bütünleştirmektir. Böylelikle “Sosyal Devlet” anlayışının
öncülleri de ortaya çıkmıştır.
İşçilerin ve ailelerinin beklentilerine yanıt vermesi ve devletin sağlık alanındaki sosyal
kaygılarını somut bir şekilde ifade etmesi nedeniyle, zorunlu sağlık sigortasının politik kabul
edilirliği hızla artmıştır. Ayrıca zorunlu sağlık sigortası, geleneksel olarak hayır kurumları veya
kamu yardımları ile sunulan sağlık hizmetleri sunumunun gelişiminde de önemli bir rol
oynamıştır.
Almanya’yı takiben 1887 yılında Avusturya, 1902 yılında Norveç, 1910 yılında
İngiltere ve 1921 yılında Fransa (ancak uygulama 1930 yılında olmak üzere) sağlık sigortası
uygulamalarını başlatmıştır. Böylece 1930’lu yılların başında “hastalık ve analık sigortası”
olarak anılan zorunlu sağlık sigortası Avrupa’nın çoğu endüstrileşmiş ülkesinde başlatılmış
bulunmaktadır.
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Günümüzde sosyal sağlık sigortası tarihsel özünü korumakla birlikte ülkelerin sosyal,
ekonomik, kurumsal ve ideolojik yapılarındaki farklılıklara bağlı olarak yapısı, işleyişi ve
teknik yönleri açılarından oldukça farklılaşmaktadır. Günümüz sosyal sağlık sigortası
sistemlerinin bazı temel özellikleri şunlardır.
1.
Üyeliğin zorunlu oluşu hala sistemin en temel özelliklerinden birisidir. Ancak
istisnalar da mümkündür. Örneğin Fransa’da üyelik zorunlu değildir. Bu nedenle Fransa’daki
sistem gönüllü sosyal sağlık sigortacılığı olarak da adlandırılmaktadır.
2.
Zorunlu işçi ve işveren katkısı ile başlayan ilk uygulama, zaman içinde sosyal
sigortanın ulusal refaha yaptığı katkının bedeli olarak devleti de finansmana katmıştır. Bugün
sosyal sağlık sigortası sistemleri genel olarak işçi, işveren primleri ve devlet katkısı ile finanse
edilmektedir. Primler genellikle ücretin belli bir oranında tespit edilmekte olup, işçi ve işveren
arasında paylaştırılmaktadır. Örneğin ülkemizde çalışanın ücretinin %12’si olan sağlık sigortası
kesintisinin %5’i çalışandan %7’ise işverenden kesilir.
3.
Bağımsız, yarı-kamu kuruluşu niteliğinde, genellikle risk havuzlaması yapıp kar
amacı gütmeyen sosyal sağlık sigortaları varlıklarını sürdürmektedir. Ancak bu kuruluşlar
sayıları, büyüklükleri, yapıları, kar amacı taşıyıp taşımamaları ve risk havuzlaması bulunup
bulunmaması açılarından oldukça farklılaşmaktadır.
Örneğin bazı ülkelerde tek bir kamusal sigortacı kurum vardır. Türkiye bu tip ülkelere
örnektir. Ancak bazı ülkelerde çok sayıda kamusal sigortacı kurum vardır örneğin bu yöntemin
anavatanı Almanya’da sayıları 355 dir.
Sigorta kuruluşları Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Lüksemburg gibi ülkelerde
kâr amacı taşımamakta iken, Hollanda ve İsviçre’de kar amacı taşımaktadır.
Kâr amacı taşımayan ülkelerdeki kuruluşların yönetimi işçi ve işveren arasında
genellikle eşit oranda paylaştırılmış olup, yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Kâr amacı taşıyan
ülkelerden biri olan Hollanda’da sosyal sağlık sigortaları, özel sağlık sigortaları ile birleşerek
hem kamu hem de özel sağlık sigortası sunabilmektedir. İsviçre’de ise zorunlu sağlık sigortası
kamuya ait sosyal sağlık sigortası kuruluşlarının yanı sıra, özel sağlık sigortalarınca da
sunulabilmektedir. Ülkemizde de Sosyal Güvenlik Kurumu kâr amacı taşımamaktadır.
Vergiler Yoluyla Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Zorunlu sağlık sigortası ile kapsamı genişletilmesiyle varılan son aşama, bu hizmetin
tüm nüfusa kamu finansmanı yoluyla yaygınlaştırılmasıdır. Bu durum vergilerle finanse edilen
ve tüm nüfusu kapsayan “ulusal sağlık hizmetleri” sistemlerinin doğmasına yol açmıştır.
İngiltere 1948 yılında bu uygulamayı başlatan ilk Batı Avrupa ülkesi olmuştur. Birleşik
Krallık sağlık sistemi vergiye dayalı sağlık sistemlerinin tipik bir örneğini oluşturur.
“Beveridge tipi sağlık sistemleri” olarak adlandırılan finansmanı vergiye dayalı sağlık
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sistemleri, adını 2. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’de devletin sağlık ve eğitim hizmetlerini
doğrudan üstlenmesi gerektiği yönündeki sosyal politika görüşünü ortaya atan William Henry
Beveridge’den almaktadır.
Günümüzde genel vergi gelirleri neredeyse bütün ülkelerde sağlık hizmetlerinin
finansmanı için kullanılmaktadır. Bu gelirler özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir
finansman kaynağıdır. Bugün 191 DSÖ üyesinin 106’sı ağırlıklı olarak vergilerle finanse
edilmektedir. Sağlık hizmetlerinin vergilerle finansmanı vergi kaynakları, toplanma düzeyleri
ve vergi türleri açısından farklılaşarak heterojen bir yapı göstermektedir.
Vergi kaynakları dolaysız ve dolaylı vergiler olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolaysız
vergiler, faktör gelirleri (rant, ücret, faiz, kâr) ve servet üzerinden alınmaktadırlar. Gelir
vergileri oranı gelir artışı ile arttığında (artan oranlı) vergi adaleti sağlanmakta ve gelir düşük
gelirliler lehine yeniden dağıtılmaktadır. Dolaysız vergilerin gelirin belli bir oranında olması ve
gelir artışı ile azalması (azalan oranlı) da söz konusudur. Bu durumda vergi adaleti
sağlanamamaktadır. Bu da sağlık hizmetlerinde kullanan gelirlerin zengin kesimden yoksul
kesime aktarılmasını azaltmaktadır.
Dolaylı vergiler, mallar ve işlemler üzerinden (satış vergisi, katma değer vergisi, özel
tüketim vergisi, ithalat ve ihracat vergileri gibi) alınan vergilerdir (Ünsal, 2001:104). Dolaylı
vergiler gelirle ilişkili olmayıp tüketilen mal miktarı ile ilişkili olduğundan, gelir artışı ile
birlikte azalan oranlı olma özelliğine sahiptirler. Yani düşük gelir grubunda yer alan bireyler,
gelirlerinin oransal olarak daha büyük bir kısmını dolaylı vergilere (özellikle alkol ve tütün gibi
yüksek vergi alınan mallara) harcamaktadırlar.
Lüks tüketim mallarına yüksek oranda, zorunlu tüketim mallarına ise hiç dolaylı vergi
uygulanmadığı durumlarda dolaylı vergilerin vergi adaleti sağlaması mümkündür. Ancak,
dolaylı vergiler yoluyla vergi adaleti sağlanamadığında, sağlık sisteminin dolaylı vergilerle
finansmanı da arzu edilmemektedir.
Türleri açısından vergiler genel amaçlı vergiler ve özel amaçlı vergiler olarak iki sınıfa
ayrılmaktadır. Genel amaçlı vergiler çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere toplanan vergilerdir.
En önemli avantajları; geniş bir gelir tabanı oluşturması ve sağlık sektörü ile diğer kamu
harcamaları arasında tercih yapmaya olanak sağlamasıdır.
Özel amaçlı vergiler, sadece sağlık sektöründe kullanılmak üzere toplanan dolaysız ve
dolaylı vergilerdir ve birçok ülkede uygulanmaktadır. Örneğin Fransa ve İtalya’da sigorta
primine benzer bir şekilde gelir üzerinden, İngiltere ve Belçika’da ise sigara üzerinden
alınmaktadır.
Genel amaçlı vergilere göre birçok avantajı bulunmaktadır. Örneğin; daha görülebilir
olduklarından vergi vermeye direnci azaltabilmektedirler ve vergilendirme ile harcama
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arasındaki gerçek ilişki sağlık hizmetleri finansmanını daha şeffaf ve yanıt verir bir hale
getirmektedir.
Bu vergiler politik müdahaleye daha az açıktırlar. Diğer yandan, sağlık sektörü için
toplanan vergilerin diğer vergilerle birleştirilmesi durumunda, gelir ve harcama arasındaki
ilişkiyi zayıflatarak halkın bu vergilere olan güvenini azaltması mümkündür.
Ülkelerin çoğunda karma finans sistemi kullanılmaktadır. Örneğin ülkemizde
finansmanın ana kaynağı çalışanlardan kesilen zorunlu sağlık sigortası gibi görünürken sosyal
sigortalar kurumunun harcama açıkları nedeniyle büyük miktarlarda hazine yardımı
yapılmaktadır. Ayrıca özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin ve birinci basamak tedavi edici
sağlık hizmetlerinin finansmanı ağırlıklı olarak genel bütçeden yani vergi gelirlerinden
karşılanmaktadır. Sağlık Bakanlığını, Milli Savunma Bakanlığının ve kamu üniversitelerinin
tıp fakültelerinde hastanelerinde çalışan memur personelin ücretleri halen genel bütçe
gelirlerinden karşılanmaktadır.
Finansman yöntemleri açısından en fazla adaleti sağlayan finans sisteminin gelir vergisi
ağırlıklı bütçe gelirlerinden karşılanması olduğu bellidir. Ancak kamu sigortacılığı da bir nebze
sağlık hizmetleri finansmanı için kabul edilebilirdir. Özel sigortacılık ise sadece isteyen varsıl
kişiler için geçerlidir. Cepten harcama ise bir sistem değil tam aksine sistemsizliktir.
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Bölüm Sonu Soruları
1. Sağlık finansmanın amacı nedir? Açıklayınız.
2. Sağlık finansmanın 3 temel işlevi nedir?
3. Sağlık hizmetindeki ödeme türlerinden biri olan cepten ödemeler hangi üç başlık
altında toplanabilir? Yazınız.
4.Doğrudan ödemeler hangi durumlarda yapılan ödemelerdir? Açıklayınız.
5. İşlevleri yönünden özel sağlık sigortaları türlerini yazınız.
6. Özel sağlık sigortalarının en büyük avantaj ve dezavantajları nelerdir?
7. İlk zorunlu sağlık sigortacılığı hangi ülkede kaç yılında ve kimin önderliğinde
başlamıştır?
8. Günümüz sosyal sağlık sigortası sistemlerinin temel özelliklerinden ikisini yazınız.
9. Vergiler yoluyla sağlık hizmetlerinin finansmanını başlatan ülkeyi ve bu sisteme
verilen adı yazınız.
10. Sağlık hizmetlerinde finansman yöntemleri açısından en fazla adaleti sağlayan
finans sistemini belirtiniz.
CEVAPLAR
1. Sağlık finansmanının amacı, tüm bireylerin sağlık hizmetlerine finansal açıdan
ulaşabilmesini sağlamak için yeterli ve sürdürülebilir kaynak yaratmaktır. Ayrıca bu kaynakları
verimli bir şekilde kullanmak, herkese finansal koruma sağlarken finansmanda adaleti
gözetmek ve kaynak oluşturma yöntemlerinin hane halklarını yoksullaştırmasını engellemek
hedefleri de bulunmaktadır.
2. gelir toplama, oluşan fonu saklama ve hizmet sunuculara aktarılmasını sağlama.
3. doğrudan ödeme, kullanıcı katkısı ve enformel ödeme
4. Doğrudan ödemeler; sosyal güvence kapsamı dışında kalan ve hizmet arzının sınırlı
olduğu veya uzun bekleme süreleri nedeniyle hizmete ulaşımın aksadığı durumlarda yapılan
ödemelerdir. Bu ödemeler genellikle diş hekimleri, güvence kapsamı dışındaki ilaçlar için
eczaneler, özel hekim muayeneleri, özel hastaneler, özel laboratuvarlar veya test klinikleri gibi
özel sektör hizmet sunucularına yapılmaktadır.
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5. İşlevleri açısından iki tür özel sağlık sigortası bulunmaktadır. Birincisi, zorunlu sağlık
sigortası yerine geçen “ikame edici özel sağlık sigortası”, diğeri ise, zorunlu sağlık sigortası ile
birlikte görülen “tamamlayıcı özel sağlık sigortası”dır.
6. Özel sağlık sigortasının en büyük avantajı, gelir düzeyi göreli olarak daha yüksek
olan bireylerin özel sağlık sigortasını seçmelerine izin vererek, kısıtlı olan kamu kaynaklarının
düşük gelirli, dezavantajlı ve özel sigortaya ulaşamayacak gruplar için harcanmasına imkân
verebilmesidir. Özel sağlık sigortasının en büyük dezavantajı prim miktarlarını ve yardım
paketlerini belirlemekte yaşanan zorluklardır.
7. İlk zorunlu sağlık sigortacılığı 1883 yılında, Almanya’da, bu ülkenin tarihi bir kişiliği
olan Otto Van Bismarck önderliğinde başlatılmıştır.
8. a) Üyeliğin zorunlu oluşu hala sistemin en temel özelliklerinden birisidir.
b) Zorunlu işçi ve işveren katkısı ile başlayan ilk uygulama, zaman içinde sosyal
sigortanın ulusal refaha yaptığı katkının bedeli olarak devleti de finansmana katmıştır.
c) Bağımsız, yarı-kamu kuruluşu niteliğinde, genellikle risk havuzlaması yapıp kar
amacı gütmeyen sosyal sağlık sigortaları varlıklarını sürdürmektedir
9. İngiltere- Beveridge Sağlık Sistemi.
10. Finansman yöntemleri açısından en fazla adaleti sağlayan finans sisteminin gelir
vergisi ağırlıklı bütçe gelirlerinden karşılanması olduğu bellidir.

41

4. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN
TARİHÇESİ
(Prof. Dr. M. Sarper ERDOĞAN)

42

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Giriş
4.2. 1920-1923 Yılları Arası Sağlık Politikaları
4.3. 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
4.4. 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
4.5. 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
4.6. 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
4.7. 2003 Yılı ve Sonrası Sağlık Politikaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1920-1923 Yılları Arası Sağlık Politikaları nelerdir?
İlk sağlık bakanı kimdir ve neler yapmıştır?
Dr. Refik Saydam döneminde neler yapılmıştır?
Dr.Behçet Uz kimdir ve Türkiye Sağlık Sistemin’de ki etkisi nedir?
2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Türkiye
Türkiye
Konuyla ilgili dersleri
Cumhuriyeti’nde
Sağlık Cumhuriyeti’nde
Sağlık izleyerek ve hazırlanan ders
Hizmetlerinin Tarihçesi
Hizmetlerinde hangi yıllarda notlarını okuyarak
ne yapıldığının öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar
Adnan Adıvar,
Refik Saydam,
Behçet Uz,
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
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4.1 Giriş
Selçuklu-Osmanlı tıp geleneğinde süreklilik yanında, sağlık hizmetlerinin
organizasyonunda da bir kültür birliğinin varlığı söz konusudur. Cumhuriyetimizin kuruluşu ile
birlikte bu yapı geliştirilirken, bütün kurumları ile devlet örgütlenmesi ve hizmet politikalarının
oluşturulmasında daha çok batıya dönük bir yol izlenmiştir. Sağlık politikaları bu süreçte,
dünyadaki eğilimlerden bağımsız kalamayarak, temel tercih değişiklikleri göstermiştir.

4.2 1920-1923 Yılları Arası Sağlık Politikaları
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını takiben 3 Mayıs 1920
tarihinde 3 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bakanlığın ilk ismi Sıhhi ve İçtimai Muavenet Vekaleti
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) olarak belirlenmiş ve ilk Sağlık Bakanı olarak Dr. Adnan
Adıvar görevlendirilmiştir. Bu dönem sağlıkla ilgili düzenli bir kayıt fırsatı olmamış, daha çok
savaş yaralarının sarılmasına ve mevzuat geliştirmeye odaklanılmıştır.

4.3 1923-1946 Yılları Arası Sağlık Politikaları
Cumhuriyetin ilanı sonrası Sağlık Bakanı olan Dr. Refik Saydam 1937 yılına kadar
süren bakanlığı süresince, ülkemizin sağlık hizmetlerinin kuruluşunda ve gelişmesinde büyük
katkılar sağlamıştır. 1923 yılında, ülkemizde sağlık hizmetleri hükümet, belediye ve karantina
tabiplikleri, küçük sıhhiye memurlukları, 86 adet yataklı tedavi kurumu, 6.437 hasta yatağı, 554
hekim, 69 eczacı, 4 hemşire, 560 sağlık memuru ve 136 ebe ile veriliyordu.
Bu dönemde,
- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928),
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930) gibi halen yürürlükte olan kanunlar
dahil çeşitli kanunlar çıkarılmıştır.
Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarında şu dört ilke söz konusudur:
1- Sağlık hizmetlerinin planlanması ve programlanması ile yönetiminin tek elden
yürütülmesi,
2- Koruyucu hekimliğin merkezi yönetime, tedavi edici hekimliğin ise yerel yönetimlere
bırakılması,
3- Sağlık insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere tıp fakültelerinin cazibesinin
artırılması, tıp fakültesi mezunlarına mecburi hizmet uygulanması,
4- Sıtma, frengi, trahom, verem, cüzzam gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele
programlarının başlatılması.
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Bu ilkeler ışığında;
- Sağlık hizmetleri, “geniş bölgede tek amaçlı hizmet”/ “dikey örgütlenme” modeli ile
yürütülmüştür,
- Yasal düzenlemelerle, koruyucu hekimlik kavramı geliştirilmiş, yerel yönetimlerin
hastane açmaları teşvik edilmiş, her ilçede hükümet tabibi olması hedeflenmiştir,
- Nüfusun çok olduğu yerlerden başlayarak 1924’te 150 ve 1936’da 20 ilçe merkezinde
muayene ve tedavi evleri açılmış, koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin maaşları
artırılmış ancak serbest çalışmaları yasaklanmıştır,
- İllere rehber olmak üzere ilk olarak 1924’te Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Sivas
Numune Hastaneleri ve 1936’da Haydarpaşa Numune Hastanesi açılmıştır. Daha sonraki
yıllarda tamamlanan Trabzon ve Adana Numune Hastaneleri ile Numune Hastanesi sayısı 7’ ye
çıkmıştır.

4.4 1946-1960 Yılları Arası Sağlık Politikaları
Cumhuriyet dönemi ilk yazılı sağlık planı olarak da adlandıracağımız “Birinci On Yıllık
Milli Sağlık Planı” 1946 tarihindeki Yüksek Sağlık Şurası’nca onaylanmıştır. Bu plan Sağlık
Bakanı Dr. Behçet Uz tarafından 12 Aralık 1946’da açıklanmıştır. Ancak yoğun bir çalışmayla
hazırlanan bu plan kanunlaşamadan, Dr. Behçet Uz, Sağlık Bakanlığından ayrılmak durumunda
kalmıştır.
Yaklaşık bir buçuk yılda kanun tasarısı haline gelen Milli Sağlık Planı, Dr. Behçet Uz,
Hasan Saka hükümetinde de (10.8.1947/10.6.1948) Sağlık Bakanı olunca Bakanlar Kurulunda
ve TBMM’nin dört komisyonunda görüşülüp kabul edildiği halde, hükümet değişikliği
nedeniyle kanunlaşamamıştır.
Milli Sağlık Planı ve Milli Sağlık Programı yasal metin haline getirilerek tümüyle
uygulanamamış olsa da, içerdiği düşüncelerden büyük kısmı ülkemizin sağlık yapılanmasını
derinden etkilemiştir.
Temel yapı olarak, o güne kadar yerel yönetimlerin denetiminde olan yataklı tedavi
kurumları merkezden yönetilmeye başlanmıştır.
Milli Sağlık Planı’nda köy ve köylülerimizi sağlık teşkilatına kavuşturmak ilkesi
çerçevesinde, her 40 köy için 10 yataklı bir sağlık merkezi kurularak tedavi edici hekimlikle
koruyucu sağlık hizmetlerinin birlikte verilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu merkezlere iki
hekim, bir sağlık memuru, bir ebe ve bir ziyaretçi hemşire ile onar köylük gruplarda çalışacak
köy ebesi ve köy sağlık memurları atanmaya çalışılmıştır. 1945 yılında 8 adet olan Sağlık
Merkezi sayısı 1950 yılında 22’ye, 1955’de 181’e, 1960 yılında 283’e ulaşmıştır.
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1952 yılında Ana Çocuk Sağlığı Şube Müdürlüğü
kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Teşkilatı
(WHO) gibi milletlerarası teşekküllerden yardım temin edilerek, Ankara’ da 1953’ te bir Ana
ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi tesis olunmuştur.
Bu dönemde çocuk ölümleri ve infeksiyonlara bağlı ölümlerin çok yoğun olması
sebebiyle, nüfus artırıcı politikalar uygulanmıştır. Bu çerçevede sağlık merkezleri, doğumevleri
ve infeksiyon hastalıklarına yönelik sağlık tesisleri artırılmış ve sağlık insan kaynakları gelişimi
konusunda önemli mesafeler alınmıştır.
Doğumda beklenen yaşam süresi ortalama olarak, 1950–1955 yıllarında 43.6 yıl, 1960–
1965 yıllarında 52.1 yıl, 1970–1975 yıllarında 57.9 yıl olarak gerçekleşmiştir.
Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planının devamı niteliğinde olan ve 8 Aralık 1954
tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz tarafından açıklanan “Milli Sağlık Programı ve Sağlık
Bankası Hakkında Etütler” ülkemizin sağlık planlamasının ve organizasyonun temel yapı
taşlarından olmuştur.
Milli Sağlık Planında ülkemiz yedi sağlık bölgesine ayrılıyor, her bölgeye bir tıp
fakültesi kurularak hekim ve diğer sağlık personeli sayısının artırılması düşünülüyordu
(Ankara, Balıkesir, Erzurum, Diyarbakır, İzmir, Samsun, Seyhan). Milli Sağlık Programında
ise 16 sağlık bölgesi (Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul,
İzmir, Konya, Sakarya, Samsun, Seyhan, Sivas, Trabzon, Van) yapılanması öngörülmüştür.
İnsan kaynakları altyapısı oluşturulması maksadıyla İstanbul ve Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1955 yılında öğrenci alımına başlamıştır.
1950 yılıyla 1960 yılı karşılaştırıldığında hekim sayısı 3.020’den 8.214’e, hemşire sayısı
721’den 1658’e, ebe sayısı da 1.285’ten 3.219’a yükseltilmiştir.
Her 3 meslek grubunda da 10 yıl içinde % 100’den fazla artış sağlanmıştır.
Hastane ve sağlık merkezlerinin sayısı artırılmış ve yatak sayılarında önemli artışlar
sağlanmıştır. Özellikli hizmet alanlarından çocuk hastaneleri, doğumevleri ve verem hastaneleri
sayısında artış olmuştur.
1950 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı 118 kurumda 14.581 yatak sayısı var iken, 1960
yılına gelindiğinde 442 kurumda 32.398 yatak sayısına ulaşmıştır. 1950 yılında yüz bin kişiye
9 yatak düşerken, 1960 yılına gelindiğinde bu oran 16,6’ya çıkmıştır.
Sağlık kurumları ve yatak sayılarımızda bu olumlu gelişmeler olurken, sağlık
göstergelerimizde de yüz güldürücü iyileşmeler meydana gelmiştir.
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Verem hastalığından ölümler bu dönemde ciddi ölçüde azaltılmıştır. Türkiye’de il ve
ilçe merkezlerinde tüberküloza bağlı ölüm hızı 1946 yılında yüz binde 150 iken, 1960 yılında
yüz binde 52’ye inmiştir.
Bebek ölüm hızında da önemli düşüşler olmuştur. Bebek ölüm hızı 1950 yılında binde
233 iken, 1960 yılında binde 176’ya düşürülmüştür.
Hem Milli Sağlık Planı ve hem de Milli Sağlık Programında, halkı bir ücret karşılığında
sigortalamak, sigortası olmayan ve tedavi giderlerini ödeyemeyenlerin masraflarını özel idare
bütçesinden sağlamak, bir sağlık bankası kurarak sağlık harcamalarının finansmanını buradan
sağlamak, ilaç, serum ve aşı gibi tıbbi malzemelerin üretimini denetim altına almak, süt ve
mama gibi çocuk besinlerini sağlayacak sanayi kuruluşlarını oluşturmak gibi hedefler
bulunmaktaydı.
Bu çerçevede 1947 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bünyesinde
Biyolojik Kontrol Laboratuvarı kurulmuş ve bir aşı istasyonu hizmete açılmıştır. Bu yıldan
itibaren deri içi yolu ile uygulanan BCG aşısı üretimine geçilmiştir. Boğmaca aşısı ise,
ülkemizde ilk olarak 1948 yılında üretilmeye başlanmıştır.
Yine bu çerçevede İşçi Sigortaları İdaresi (Sosyal Sigortalar Kurumu) 1946 yılında
kurulmuştur. 1952 yılından itibaren sigortalı işçiler için sağlık kuruluşları ve hastaneler
açılmaya başlanmıştır.
Bu dönemde sivil toplum örgütlerinin ve bazı tıp mesleklerinin hukuki altyapılarını
bugünümüze taşıyan mevzuat da oluşturulmuştur:
Türk Tabipleri Birliği Kanunu (1953/6023)
Eczacılar ve Eczaneler Kanunu (1953/6197)
Hemşirelik Kanunu (1954/6283)
Türk Eczacıları Birliği Kanunu (1956/6643)

4.5 1960-1980 Yılları Arası Sağlık Politikaları
1961 yılında 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun
çıkarılmıştır. Sağlıkta sosyalizasyon fiilen 1963 yılında başlamış, 1983’te ülkenin tümüne
yayılmıştır. Yaygın, sürekli, integre, kademeli, il içinde bütünleşmiş bir yapı anlayışıyla sağlık
evleri, sağlık ocakları, ilçe ve il hastaneleri şeklinde bir yapılanmaya gidilmiştir.
1965’te 554 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun çıkarılmış ve “pro-natalist”
(nüfusu artırıcı) politikadan “anti-natalist” (nüfus artış hızını sınırlayıcı) politikaya geçilmiştir.
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“Geniş bölgede tek yönlü hizmet” ilkesinin alternatifi olan “dar bölgede çok yönlü
hizmet” anlayışına geçilmiştir.
1967 yılında Genel Sağlık Sigortası için bir kanun taslağı hazırlanmışsa da, Bakanlar
Kuruluna sevk edilememiştir.
1969 yılında 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Genel Sağlık Sigortasının kurulması
tekrar öngörülmüştür.
1971’de Genel Sağlık Sigortası Kanun Taslağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
gönderilmiş fakat kanunlaşamamıştır.
1974 yılında tekrar Meclis’e sunulan taslak görüşülememiştir.
1978’de Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun çıkarılmış ve
kamu personeli olan doktorların muayenehane açması yasaklanmıştır. 1980 yılında Sağlık
Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile bu kanun yürürlükten kaldırılmış
ve tekrar muayenehane serbestliği getirilmiştir.

4.6 1980-2002 Yılları Arası Sağlık Politikaları
1982 Anayasası vatandaşların sosyal güvenlik hakkına sahip olmalarının yanı sıra, bu
hakkın gerçekleşmesinin devletin sorumluluğunda olduğuna yönelik hükümler içermektedir.
Anayasanın 60. maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve Devlet bu güvenliği
sağlayacak gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar demektedir. Ayrıca Anayasanın 56. maddesinde
“Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını
tek elden planlayıp hizmet vermelerini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki
sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir” ifadeleri yer
almaktadır.
Aynı maddede “Genel Sağlık Sigortası kurulabileceğine” dair bir hüküm yer almıştır.
Anayasamızda, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölüm başlıklı üçüncü bölümde,
Ailenin Korunması başlığı altında, 41. madde olarak; “Aile, Türk toplumunun temelidir.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlaması
öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” hükmü yer
almaktadır.
1983 yılında çıkartılarak uygulamaya konulan 2827 sayılı aile planlaması hizmetlerine
ilişkin ikinci kanun Anayasamızın söz konusu maddesine de uygun olarak, aile planlaması
hizmetlerinin kapsam ve sınırlarını genişletmiştir.
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2827 sayılı kanunda aile planlaması (kanunun adı gereği nüfus planlaması adı altında),
“fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları” olarak tanımlanmıştır.
Kanunun üçüncü maddesinde özetle, “…Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı, özel teşkilat kurmaya, gebeliği önleyici ilaç ve araçları temin veya imal etmeye veya
ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç ve araçları parasız veya maliyetinden ucuz fiyatla vermeye
veya verdirmeye veya sattırmak için tedbir almaya yetkilidir” denilmektedir. Ayrıca kanunun
4. ve 5. maddelerinde kadında ve erkekte gönüllü cerrahi sterilizasyon ve isteğe bağlı 10 haftaya
kadar gebeliklerin sonlandırılması uygulamalarına da izin verilmiştir.
1987 yılında “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu” çıkarılmıştır. Ancak bu kanunun
uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılamadığı ve bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edildiği için, bütünüyle uygulama imkânı bulunamamıştır.
1990 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından, sağlık sektörü ile ilgili bir
temel plan hazırlatılmış, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen bu
“Sağlık Sektörü Master Plan Etüt Çalışması” bir anlamda sağlık reformlarının ele alındığı bir
sürecin başlangıcını oluşturmuştur.
1992 ve 1993’de Birinci ve İkinci Ulusal Sağlık Kongreleri yapılarak, sağlık
reformunun teorik çalışmalarına hız verilmiştir. 1992 yılında 3816 sayılı kanunla sosyal
güvenlik kapsamında olmayan düşük gelirli vatandaşlar için yeşil kart uygulaması
başlatılmıştır. Böylece sağlık hizmetlerine erişim konusunda ekonomik gücü zayıf insanların,
sınırlı da olsa, sağlık sigortacılığı içine alınması sağlanmıştır.
1993 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Sağlık Politikası”; destek,
çevre sağlığı, yaşam biçimi, sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlıklı Türkiye hedefleri olmak
üzere başlıca beş ana bölümü içermekteydi.
1998 yılında Genel Sağlık Sigortası, “Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık
Sigortası İdaresi Başkanlığı Kuruluş ve İşleyiş Kanunu Tasarısı” adı altında, Bakanlar
Kurulu’nca TBMM’ye sunulmuş, ancak kanunlaşamamıştır.
2000 yılında, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak, “Sağlık Sandığı” adı altında
tanımlanan bir kanun tasarı taslağı bakanlıkların görüşüne gönderilmiş ancak bu da
sonuçlanmamıştır.
1990’lı yıllarda yürütülen Sağlık Reformu çalışmalarının ana bileşenleri şunlardı:
1- Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanarak Genel Sağlık Sigortasının
kurulması,
2- Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde geliştirilmesi,
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3- Hastanelerin özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmesi,
4- Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren sağlık hizmetlerini
planlayıp denetleyen bir yapıya kavuşturulması.
Görüldüğü gibi bu dönem, önemli teorik çalışmaların yapıldığı ancak bunların yeterince
uygulama alanının bulunamadığı bir dönem olmuştur.

4.7 2003 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları: Türkiye Sağlıkta Dönüşüm
Programı
3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından 16 Kasım 2002 tarihinde açıklanan 58.
Hükümetin Acil Eylem Planında “Herkese Sağlık” başlığı altında sağlık alanında yürütülmesi
öngörülen temel hedefler belirtilmiştir.
Bunların başlıcaları :
1- Sağlık Bakanlığı’nın idari ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması,
2- Tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamı altına alınması,
3- Sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması,
4- Hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması,
5- Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi,
6- Anne ve çocuk sağlığına özel önem verilmesi,
7- Koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması,
8- Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının özendirilmesi,
9- Tüm kamu kuruluşlarında alt kademelere yetki devri,
10-Kalkınmada öncelikli bölgelerde yaşanan sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi,
11-Sağlık alanında e-dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi.
Acil Eylem Planı’nın belirlenmesinden hemen sonra, 2003 yılı başında Sağlıkta
Dönüşüm Programı hazırlanarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.
Sağlıkta Dönüşüm Programı 8 tema etrafında dönüşmeyi hedeflemiştir:
1- Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı,
2- Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası,
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3- Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi,
a) Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği,
b) Etkili, kademeli sevk zinciri,
c) İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri,
4- Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü,
5- Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları,
6- Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon,
7- Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma,
8- Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: Sağlık bilgi sistemi
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Bölüm Sonu Soruları
1.

İlk sağlık bakanının adını yazınız

2.

1920-1923 yılları arası sağlık politikalarında yürütülen çalışmaları yazınız.

3.

1923-1946yılları arası sağlık politikalarında yürütülen çalışmaları yazınız.

4.
yazınız.

Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarında belirlenen dört ilkeyi

5.

1946-1960 yılları arası sağlık politikalarında yürütülen çalışmaları yazınız.

6.

1960-1980 yılları arası sağlık politikalarında yürütülen çalışmaları yazınız.

7.

1980-2002yılları arası sağlık politikalarında yürütülen çalışmaları yazınız.

8.
yazınız.

1990’lı yıllarda yürütülen sağlık reformu çalışmalarının ana bileşenlerini

9.
2003 yılı sonrası sağlık politikalarında hükümetin acil eylem planında “herkese
sağlık” başlığı altında sağlık alanında yürütülmesi öngörülen temel hedefleri yazınız.
10.

Sağlıkta dönüşüm programında belirlenen 8 temayı yazınız.
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5. TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI
(Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ)

56

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Giriş
5.2. Sağlık Bakanlığınca Belirtilen Değişimin Nedenleri
5.3. Sağlıkta Dönüşüm Programı (Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri)
5.4. Sağlıkta Dönüşüm Programı (İkinci Ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri)
5.5. Sağlıkta Dönüşüm Programı (Genel Sağlık Sigortası)
5.6. Sağlıkta Dönüşüm Programı (Katkı Payları Ve Fark Ödemeleri)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri nelerdir?
Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayan bir sağlık sigortası sistemi var mıdır?
Türkiye’de Aile hekimliği Uygulaması Ne Kadar etkindir?
Türkiye Genel Sağlık Sigortası prim toplama esasları nelerdir
Sağlık göstergeleri yönünden Türkiye Batı Avrupa ülkelerine göre ne durumdadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye Sağlık Hizmetleri
Ülkemizin
hizmetlerinin
Finansman ve Örgütleniş
finansman
öğrenilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

sağlık
Konuyla ilgili dersleri
sunulma ve izleyerek ve hazırlanan ders
modellerinin notlarını okuyarak
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Anahtar Kavramlar
Genel Sağlık Sigortası,
Yoksulluk Testi,
Aile Hekimliği,
Tam Gün Çalışma Yasası,
Sağlık Hizmetlerinde Katkı Payları
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5.1 Giriş
Ülkemizde 2003 yılından itibaren kapsamlı bir “Sağlıkta Dönüşüm Programı”
uygulanmaya başladı. Bu program kapsamında finansman, hizmet sunum, personel ödemeleri
boyutlarında önemli değişiklikler yapıldı. Genel Sağlık Sigortası uygulaması getirildi, birinci
basamak sağlık hizmetlerinde yeni bir modele “Aile Hekimliği”ne geçildi. Özel hastanelerde
sigorta ödemesi kapsamına alınarak özel sağlık yatırımları teşvik edildi. Kamu sağlık
kuruluşlarında çalışan personelin ücretlerini iyileştirmek amacı ile maaş dışında performans adı
altında “hizmet başı ödeme” uygulanması başlandı. Devlet memuru hekimlerin ikili (part time)
çalışma hakkı kaldırılarak tam gün çalışma zorunluluğu getirildi. Bu dersimizde bu
değişikliklerin neler olduğuna ayrıntısı ile değineceğiz.
Türkiye’nin Temel Sosyo Ekonomik Verileri ve Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Değer
Nüfus

Verinin Yılı

80 845 215

2017

19 954 341 %24.6

2017

6 089 567 % 7.5

2017

% 1.3

2016

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

10 807 $

2016

Ortalama İlk Doğum Yaşı

22.3 yıl

2016

Anne Ölüm Hızı

16 ölüm /100 000 canlı doğumda

2015

Bebek Ölüm Hızı

15 ölüm/ 1000 canlı doğumda

2015

74.8 yıl

2016

2.11 doğum/kadın

2017

38.5 milyar $

2015

Sağlık Harcamalarının Milli
Gelire Oranı

% 5.4

2014

Sağlık
Harcamaların
Kamusal Pay

Da

%78.5

2015

Kişi Başı Ortalama Sağlık
Harcaması

496 $

2015

15 Yaş Altı Nüfus
65 Ve Üstü Yaş Nüfus
Nüfus Artış Hızı

Doğumda Yaşam Beklentisi
Toplam Doğurganlık Hızı
Toplam Sağlık Harcamaları
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Bin Kişiye
Sayısı

Düşen

Doktor

1.7

2017

Bin Kişiye Düşen Hastane
Yatak Sayısı

2.5

2011

Sağlıklı İçme Suyuna Erişen
Nüfus Oranı

% 95

2015

5.2 Sağlık Bakanlığınca Belirtilen Değişimin Nedenleri
Böyle bir dönüşüme gereksinin duyulmasının nedenlerini Sağlık Bakanlığı şu
başlıklarda değerlendirmiştir.
1. Finansman: Parçalı bir finansman yapısı vardı. Tüm vatandaşlar için tek tip bir prim
toplaması ve tek bir kurumdan ödemesi yoktu. Devlet memurlarının sağlık hizmeti merkezi
bütçeden karşılanırken, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı işçiler sağlık hizmeti ise toplanan
primlerden sağlanıyordu. Esnaf ve küçük çiftçilerin ise BağKur adlı bir sosyal sigortaları vardı.
Herhangi bir kuruma bağlı olmayan vatandaşlar ise yoksulluklarını belgeleyip yeşil kart alarak
sağlık hizmeti alabiliyorlardı.
2. Personel ücretleri: Çalışanlara verdikleri hizmetin niteliği ve niceliği aranmaksızın
sabit ancak yetersiz ödeme uygulanıyordu. Kamuda çalışan doktorlara yeterli para ödenmezken
bunun yerine ikili çalışma ile aynı anda “özel” çalışmaya müsaade ediliyordu. Özel sektörden
vatandaşın işini kolaylaştıran, yeterli bir hizmet alımı yoktu. Kayıt dışılık, israf, uzun bekleme
süreleri ve gereksiz sevkler ve yaygındı.
3. Organizasyon: Acil hizmetlerde aksamalar, koruyucu hizmetlerde yetersizlik, bazı
bölgelerde yüksek hizmet açığı ve dengesizlikler vardı. Yaygın muayenehanecilik (cepten para
ödeme zarureti), bakımsız hastaneler ve yaygın koğuş tipi odalar ve tıbbi cihaz fakirliği
mevcuttu.
4. Düzenleme: Kamu sağlık hizmet sunumu parçalı yapıdaydı. Sağlık hizmetleri piyasa
şartlarına terk edilmişti. Sağlık hizmet sunumunda aşırı bürokratik süreçler vardı. Atama ve
nakillerde kuralsızlık ve dengesiz dağılım vardı. İlaç fiyatları hep artış öngören bir şekilde
belirleniyordu.
5. Davranış: Çalışanların motivasyon eksikliği vardı. Hastalar, muayene olmada
çoğunlukla hastaneyi tercih ediyordu. Sağlıklı hayat için davranış değişikliği programları
yoktu. Hasta uyumuna yönelik programlar (Doğrudan Gözetim ve Tedavi vb.) yeterli değildi.
Hastaların hakkını koruyacak kurumsal yapılar mevcut değildi. Kamudan hizmet alırken hekim
seçme hakkı yoktu.
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Sağlık bakanlığı yukarıdaki sorunlar için sağlık sisteminde bir takım yenilikler ve
iyileştirmeler yaptı. Bu değişikler 2003 yılında başladı. 2013 yılına kadar sistemin ana yapısı
oluşturuldu.

5.3 Sağlıkta Dönüşüm Programı (Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri)
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde en önemli değişim uç noktada hizmet veren
birimlerinin değişmesidir. 224 sayılı yasaya göre birinci basamak sağlık hizmetleri kırsal
bölgede sağlık evleri, sağlık ocakları ve şehir merkezlerinde kent tipi sağlık ocaklarında
verilmekteydi. Bu hizmet hem bireylere ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri veriyor
hem de tedavi hizmetlerini üstleniyorlardı.
Aile hekimliği pilot uygulaması kanunu 2004 yılında TBMM’de kabul edilmiş böylece
kişi başı ödemeye dayalı aile hekimliği pilot çalışmasının yapılması için gerekli yasal çerçeve
oluşturulmuştur. 2005 yılında ise ilk olarak Düzce ilimizde pilot uygulama başlatılmıştır.
Aile hekimliği uygulaması zaman içerisinde tüm ülkeye yayılmış ve en son 13 Aralık
2010 tarihinde 81 ilimize yayılmıştır.
Şu anda Türkiye’de uygulanan aile hekimliği modeli kapsamında, birinci basamak
(örneğin SB sağlık ocakları) ve ikinci basamak (örneğin SB hastanelerinin ayakta tedavi
birimlerinde) sağlık hizmetlerinde çalışan maaşlı pratisyen hekimlere kamudaki işlerinden izin
alma ve bağımsız, kişi başı ödemeye dayalı bir aile hekimi olarak çalışma seçeneği
tanınmaktadır. Bu doktorların kamudaki asıl işlerine istedikleri zaman dönme hakları vardır.
Aile Hekimi olmaya hak kazanabilmek için bu hekimlerin aile hekimliği konulu 10
günlük birinci faz uyum eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu eğitimlerde aile
hekimliği uygulamasının ilkeleri, iletişim, klinik yöntemler ve epidemiyoloji anlatılmaktadır.
Eğiticiler genelde Türkiye’deki akredite üniversitelerden gelen aile hekimliği profesörleridir.
Mevcut programlardan yeterli sayıda Aile Hekimliği mezunu çıkmadığı için pratisyen hekim
olarak aile hekimliği yapan hekimler uzaktan eğitim programına dahi olmuşlar ve altı yıl
sürecek bir uzmanlık eğitim sonucu aile hekimi uzmanı olacaklardır.
Uyum eğitimini tamamladıktan sonra aile hekimleri, kendilerine kayıtlı kişilerin
sayısına dayalı olarak (yani kişi başı bazında) aylık bir kişi başı ödeme alırlar. Bu kişi başı
ödeme yaşa ve kişinin gebe veya cezaevinde mahkum olmasına göre değişmektedir. Büyük
şehir kanununa tabi illerde kişiler her ilçeden aile hekimi seçebilirler ancak küçük şehirlerde
ise sadece ikametlerinin bulunduğu ilçede görevli aile hekimlerinden birini seçmek
durumundadırlar. Fakat yeterli sayıda aile hekimi seçeneğinin olmadığı kırsal alanlarda, nüfus,
hizmet bölgelerine dayalı olarak, aile hekimi sahibi olacaktır. Hem grup çalışmaları hem de tek
başına çalışan pratisyenler olabilir. Aile hekimlerinin Sağlık Bakanlığı’na ait binalarda
çalışmalarına izin verilmekte ve buna karşılık aylık bir kira ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca
aile hekimleri uygulama yaptıkları "Aile Sağlığı Merkezleri"nin elektrik, su, temizlik, küçük
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bakım masraflarını da karşılarlar. Bunun için aile hekimlerine cari ödeme başlığı altında Aile
Merkezinin sınıfına göre ödeme yapılır.
Aile Hekiminin Hizmet Esasları Şunlardır;
Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde kişilerin aile hekimine kaydı yapılır.
Bakanlıkça belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini değiştirebilirler. Her bir aile hekimi
için kayıtlı kişi sayısı; asgarî 1000, azamî 4000'dir. Aralıksız iki ayı aşmayan süreyle kayıtlı
kişi sayısı 1000'den az olabilir. 4000’den fazla kişi kayıtlı olan aile hekimlerine fazla kişiler
için ilave ödeme yapılmaz.
Aile hekimliği hizmetleri ücretsizdir; acil haller hariç, haftada kırk saatten az olmamak
kaydı ile Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin
sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilir.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri
dışında, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı
kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde
acil haller ve mücbir sebepler dışında, kişi hangi sosyal güvenlik kuruluşuna tâbi olursa olsun,
aile hekiminin sevki olmaksızın sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edenlerden katkı payı
alınır.
Alınacak katkı payı tutarı Sağlık, Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
bakanlıklarınca müştereken belirlenir. Aile hekimliği hizmetleri dışında kalan birinci basamak
sağlık hizmetleri toplum sağlığı merkezleri tarafından verilir ve bu merkezlerin organizasyonu,
kadroları, görevleri ile çalışma usûl ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenir.
Aile hekimlerinin şahsî kayıtları ilgili il ve ilçe sağlık idare birimlerinde tutulur. Aile
hekimlerinin kullandığı basılı veya elektronik ortamda tutulan kayıtlar, kişilerin sağlık
dosyaları ile raporlar, sevk belgesi ve reçete gibi belgeler resmî kayıt ve evrak niteliğindedir.
Bu kayıt ve belgeler, hekimin ayrılması veya kişinin hekim değiştirmesi halinde eksiksiz olarak
devredilir. İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce düzenlenmesi
öngörülen her türlü rapor, sevk evrakı, reçete ve sair belgeler, aile hekimliği uygulamasına
geçilen yerlerde aile hekimleri tarafından düzenlenir.
Aile Hekimliği Birimine Kişi Kaydı Esasları
Kişilerin aile hekimlerine ilk kaydı, müdürlük tarafından ikamet ettikleri bölge göz
önünde bulundurularak yapılır. Yenidoğanlar ile henüz nüfusa kayıtlı olmayan bebek ve
çocuklar annelerinin kayıtlı olduğu aile hekimine kaydedilir. Her ilçe ve 10/7/2004 tarihli ve
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il merkezleri ayrı bir bölgedir.
Kişiler, aile hekimini bölge sınırlaması olmaksızın serbestçe seçebilirler.
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Zorunlu haller dışında aile hekimi üç aydan önce değiştirilemez. Aile hekimi değişikliği
kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince, ilgili toplum sağlığı
merkezince veya elektronik ortamda kendilerince yapılır. Aile hekimince yapılan değişiklik,
talep belgesi ile birlikte beş iş günü içerisinde ilgili toplum sağlığı merkezine ulaştırılır.
Sağlık hizmeti sunumu sırasında meydana gelen şiddet olayının adli veya mülki idare
makamlarınca verilen belgeyle belgelendirilmesi durumunda, aile hekimi veya aile sağlığı
elemanına şiddet uygulayan kişinin müdürlükçe mevcut aile hekiminden kaydı silinir. Bu
şekilde kaydı silinen kişinin, aynı iş günü içerisinde yeni aile hekimi seçmemesi durumunda
ikamet ettiği bölge göz önünde bulundurulmak suretiyle kayıtlı nüfusu en düşük aile hekimine
müdürlükçe kaydı yapılır.
İkamet ettiği ilden başka bir ile ikamet amacıyla yeni gelen kişiler istedikleri bir aile
hekimine kayıt yaptırırlar. İkamet amacıyla yer değiştiren kişinin talepte bulunmaması halinde,
30 gün içerisinde toplum sağlığı merkezi tarafından kişiye ulaşılarak ve kendisine bilgi
verilmek sureti ile yeni adresine yakın aile hekimlerinden nüfusu en düşük olanına kayıt edilir.
Herhangi bir nedenle bölgedeki aile hekimleri tarafından kayıt edilemeyen kişi,
müdürlük tarafından öncelikle ikamet ettiği yere yakın ve en az kişi kaydı olan aile hekiminin
listesine eklenir.
Gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde oturan kişiler, gezici sağlık hizmeti almak üzere
başka bir aile hekimine kayıt olamazlar. Ancak başka bir aile hekimine kayıt olmak isterlerse,
kayıt oldukları aile hekiminin aile sağlığı biriminden hizmet alırlar. Bu durumda, kayıt olunan
yeni aile hekimi, o kişi veya kişiler için gezici sağlık hizmeti vermekle yükümlü tutulmaz.
(Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de
ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık
hizmeti alır. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir
uygulaması bakımından tek bölge kabul edilir. Aile hekimlerince aile sağlığı merkezlerinde
sunulan nöbet hizmetleri hekime kayıtlı kişilere bakılmaksızın ifa edilir. Aile hekimi misafir
kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.
Altı aydan daha kısa süreli ziyaret veya seyahat amacı hariç olmak üzere yurtdışına
çıktıları belge ve/veya kaynaklarla tespit edilen kişilerin aile hekiminden kayıtları silinir. Bu
kişilerin yurda kalıcı olarak döndükleri yine uygun belge ve/veya kaynaklarla tespit edilmesi
halinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenmiş bulunan usûl ve
esaslar çerçevesinde aile hekimine kayıtları yapılır.
Aile Hekiminin Başlıca Görevleri Şunlardır;
Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve
hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça ve Kurumca yürütülen özel sağlık programlarının
gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.
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Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp kişiye yönelik koruyucu,
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar.
Aile hekiminin Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Çalıştığı bölgenin sağlık hizmetinin planlamasında bölgesindeki toplum sağlığı
merkezi ile işbirliği yapmak.
b) Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren
durumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirmek.
c) Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev
ziyaretinde bulunmak veya kişiler ile iletişime geçmek.
ç) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi,
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapmak, sağlığı geliştirici ve koruyucu
hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek.
e) Periyodik sağlık muayenesi yapmak.
f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları
(kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan (ergen),
erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak.
g) Evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı
kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik
koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık
hizmetlerini vermek.
ğ) Aile sağlığı merkezi şartlarında teşhis veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk
etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve yatış
bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile
evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek.
ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri
yapmak.
i) Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını
güncellemek.
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j) Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak.
k) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem
amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak.
l) İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye yönelik
düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri
düzenlemek.
Aile Sağlığı Elemanı
Aile sağlığı elemanları, aile hekimi tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından
uygun görülen, kurumlarınca da muvafakatı verilen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve
kuruluşları personeli arasından seçilir ve bunlar sözleşmeli olarak çalıştırılır. Bu suretle eleman
temin edilememesi halinde, Sağlık Bakanlığı, personelini bu hizmetler için görevlendirebilir.
Aile sağlığı elemanlar hemşire, ebe hemşire, ebe, sağlık memuru ve acil tıp teknisyeni gibi
meslek gruplarına mensup kişilerdir.
Aile Sağlığı Elemanının Başlıca Görevleri Şunlardır:
Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik
koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği
hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. 4 üncü maddede sayılan
görevlerin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çalışır.
Aile sağlığı elemanının Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki
ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Kişilerin hayati bulgularını ölçmek ve kaydetmek.
b) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygulamak.
c) Yara bakım hizmetlerini yürütmek.
ç) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak.
d) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk
edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlamak.
e) Gereken tetkikler için numune almak, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini
yapmak veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak.
f) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana
çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek, evde sağlık hizmetlerinin verilmesinde aile
hekimine yardımcı olmak.
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Aile Sağlığı Merkezi Genel İlkeler
Aile sağlığı merkezi, Kurum tarafından öngörülen nüfus kriterleri esas alınmak suretiyle
sözleşme yapmış bir ya da daha fazla aile hekimi tarafından açılabilir.
Aynı aile sağlığı merkezindeki her aile hekimi ve aile sağlığı elemanı pozisyonu için
ayrı ayrı sözleşme yapılır.
Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık
memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer,
sekretarya ve benzeri hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da hizmet
satın alabilirler.
Aile sağlığı merkezinde her üç aile hekimliği birimi için ilave bir sağlık personeli (ebe,
hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi) müdürlük tarafından görevlendirilebilir. Bu şekilde
görevlendirilecek personelin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

5.4 Sağlıkta Dönüşüm Programı (İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık
Hizmetleri)
Ülkemizde ikinci basamak ve üçüncü sağlık hizmetlerin Devlet, Üniversite ve Özel
hastaneler tarafından verilmektedir. Ülkemizde halen bir sevk sistemi olmadığından kişiler
sağlık sorunları için istedikleri sağlık kurumuna başvurabilmektedir.
Devlet hastaneleri için yapılan en büyük değişiklik bu hastanelerinin tümünün Sağlık
Bakanlığı’na bağlanmasıdır. İlk önce Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri daha sonra diğer
kamu kurumlarına bağlı hastaneler yılında Sağlık Bakanlığına bağlandı. Milli Savunma
Bakanlığına bağlı hastaneler ise 2016 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı’na devredildi.
İkinci ve üçüncü basamakta personel ödemelerinde yapılan en önemli değişiklik
“performansa göre ek ödeme” sistemidir. Devlet hastanelerinde çalışan personel aldıkları
maaş yanında yaptıkları işe göre hizmet başı ödeme de almaktadırlar. Özellikle hekimlere
yapılan ödemelerde gelirin yaklaşık %60’ı performans ödemesi olarak yapılmaktadır.
Bir diğer önemli değişik de hekimlere uygulanan tam gün çalışma yasasıdır. Ayrıca
hastane hekimlerinin ikinci bir işte çalışması ve muayenehane açma hakları da kaldırılmıştır.
İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri Örgütlenmesi
Sağlık Bakanlığı sağlığa ayrılan kaynakların verimli kullanımı ve alt yapı, personel,
tıbbi donanım ihtiyacının planlanabilmesi için ülkeyi sağlık bölgelerine ayırmıştır. Bölge
merkezli planlamada nüfus, sosyo-ekonomik yapı, kentleşme, sanayileşme durumu, ulaşım alt
yapısı, sağlık hizmet sunum kapasitesi gibi bazı ölçütler temel alınarak bazı illeri merkez il
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olarak belirlemiş bu merkez ile bağlı olarak alt merkez iller ve bu illere bağlı güçlendirilmiş
ilçeler tespit edilmiştir.
Böylelikle bakanlık bu sağlık bölgelerindeki yataklı tedavi kurumlarını her bölgede her
tipten kurum bulunmak koşulu ile sınıflandırmış ve buna göre alt yapısını güçlendirmiştir.
Biz burada sadece A, B ve sınıfı hastanelerin özelliklerini inceleyeceğiz.
A-I Grubu Genel Hastaneler: Bakanlıkça ilgili mevzuatına göre en az beş branşta eğitim
yetkisi verilmiş ve buna göre eğitim kadroları tamamlanmış, üçüncü basamak tedavi ve
rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği, eğitim araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü ve aynı
zamanda uzman ve yan dal uzman tabiplerinin yetiştirildiği genel dal yataklı tedavi kurumları
A-I Grubu hastaneler olarak adlandırılır.
A-I Grubu Hastanelerin Kriterleri
1.

Bakanlıkça ilgili mevzuatına göre eğitim yetkisi verilmiş olması,

2.
Bakanlıkça eğitim yetkisi verilen uzmanlık dallarında eğitim kadrosunun
tamamlanmış olması,
3.

Bünyesinde Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu oluşturulabilmesi,

4.
Hastanenin statüsünün gerektirdiği ileri tetkik ve tedavi hizmetleri ile
görüntüleme hizmetlerinin kurum bünyesinde veya hizmet alımı yolu ile karşılanabilmesi,
5.
Asgari dört branş olmak kaydıyla, öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi, kadındoğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları (kadın-doğum ve çocuk branşlarında o ilde dal hastanesi
mevcut ise bu branşlar istisna tutulur), beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji,
anesteziyoloji ve reanimasyon branşlarında 6 ve üzeri uzman tabip bulunması ve müstakil acil
branş nöbeti düzenlenebilmesi,
6.
Kurum harici veya il dışından üçüncü basamak sağlık hizmeti ihtiyacı için sevkle
gelen hastaların kabulünü yapması ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilmesi,
7.
Bünyesinde; III. Basamak yoğun bakım ünitesi ve III. Seviye Acil Servis
bulunması, gerekir.
A-I Gurubu Dal Hastaneleri: Aşağıdaki kriterlere haiz eğitim ve araştırma hastanesi
statüsündeki dal hastaneleri bu gruba girer.
1.

Eğitim ve araştırma statüsünün bulunması,

2.
Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği 3. basamak yoğun bakım ve/veya
yeni doğan yoğun bakım ünitesinin bulunması,
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3.
Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği branş ve / veya branşlarda III.
seviye acil servis hizmeti verilmesi,
4.
gerekir.

Bünyesinde Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu oluşturulabilmesi,

A- II Grubu Genel Hastaneler: Bölge sağlık merkezi statüsündeki ilerde veya bu
merkezlere bağlı illerde faaliyet gösteren, eğitim-araştırma statüsü bulunmayan ve aşağıdaki
kriterlere uygun olan genel hastanelerdir.
1.
Sağlık bölge merkezi konumundaki illerde veya bu illere bağlı alt bölge merkezi
olan illerde; ikinci basamak, yataklı sağlık tesisi statüsünde faaliyet göstermesi,
2.
Bünyesinde; dahiliye, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk
hastalıkları olmak üzere en az dört branşın her birinden (ilgili branşlarda dal hastanesi bulunan
yerleşim merkezleri hariç olmak üzere) 6 ve üzeri uzman tabip bulunması ve müstakil acil branş
nöbeti düzenlenebilmesi,
3.
Ağır ve yüksek riskli hastaların yatırılarak takip ve tedavilerinin sağlanabilmesi,
komplike hastaların kabul ve tedavi edilebilmesi,
4.

Bünyesinde III. Seviye Acil Servis bulunması,

5.

Bünyesinde; III. Basamak yoğun bakım ünitesi bulunması,

6.
Hastanenin statüsünün gerektirdiği tetkik ve tedavi hizmetleri ile görüntüleme
hizmetleri gereksinimlerinin kurum bünyesinde veya dışarıdan hizmet alımı yolu ile
karşılanabilmesi.
A-II Grubu Dal Hastaneleri: Eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde olmayan tüm dal
hastaneleri A-II grubu dal hastaneleri olarak adlandırılır.
1Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği en az II. Basamak (Bakanlığın
uygun gördüğü hastanelerde III. Basamak) yoğun bakım ve/veya yeni doğan yoğun bakım
ünitesinin bulunması,
2Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği branş ve / veya branşlarda III.
Seviye acil servis hizmeti verilmesi.
B-Grubu Genel Hastaneler: A-I ve A-II Grubu hastaneler dışında kalan, il
merkezlerindeki genel hastaneler ile güçlendirilmiş ilçelerde faaliyet gösteren ve aşağıdaki
kriterlere uygun olan genel hastaneler B- Grubu hastaneler olarak adlandırılır.
1.
İl merkezinde veya güçlendirilmiş ilçe merkezi konumunda olan ilçelerde
faaliyet göstermesi,
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2.
24 saat esasına dayalı olarak dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil
havuz nöbeti tutulabilmesi,
3.
Bünyesinde en az II. Seviye acil servis ve II. Basamak yoğun bakım ünitesi
bulunması gerekir.
C-Gurubu Genel Hastaneler: C grubu hastaneler, aşağıdaki kriterlere göre
gruplandırılan genel hastaneleridir.
1.
Güçlendirilmiş ilçelerde veya sağlık hizmet sunumu bakımından sağlık bölge
planlaması kapsamında güçlendirilmiş ilçe merkezleri ile irtibatlandırılmış ilçelerde faaliyet
göstermesi,
2.
Bünyesinde; dört ana branşta uzman tabibin hizmet vermesi ve ilave olarak diğer
branşlardan en az ikisinden uzman tabip bulunması,
3.
Bünyesinde en az I. basamak yoğun bakım ünitesi ve I. seviye acil servis
bulunması gerekir.

5.5 Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Özel hastaneler
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kişilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında özel
hastanelerden de hizmet almasının önü açıldı. Bu da özel hastane yatırımlarını artırdı halen
ülkemizde özel hastanelerin oran sayı yönünden %30 hastane yatağı bakımında % 20
civarındadır.
İlk önce katkı payı olmaksızın verilen hizmetler önce Sosyal Güvenlik Sistemi fiyatının
%70 kadar fark ile verilmeye başlandı. Daha sonra bu fark %200 kadar çıktı. Daha da önemlisi
hastane yatakları otel yataklar ile özdeşleştirilerek otelcilik ödemeleri bu oranların dışında
tutuldu. Böylelikle özel hastaneler oda fiyatlarını “özel nitelikli oda” adı altında oldukça
yüksek tutarak hastalardan %200 den daha fazla fark almaya başladılar.

5.6 Sağlıkta Dönüşüm Programı (Genel Sağlık Sigortası)
Sağlık hizmetlerinin finansmanında yapılan en önemli değişiklik tüm sağlık ödeme
güvencelerinin tek bir kurum altında toplanmasıdır. Daha önce devlet memurlarının sağlık
harcamaları bütçeden işçilerin ve sisteme kayıtlı esnafın sağlık harcamaları prim ödemeleriyle
karşılanırdı. Yoksul kişiler ise yapılan kontroller sonucu yoksulluğu belgelenirse “Yeşil Kart”
kapsamında hizmetlerini ücret ödemeden alabilmekteydi. Getirilen “Genel Sağlık Sigortası”
uygulamasıyla tüm bu yapılar birleştirildi böylelikle ülkemizde sağlık finansman sistemin
ülkenin tüm vatandaşlarını kapsar hale getirildi.
Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı genel sağlık sigortası kapsamındadır ve halen
eğitimi sürmekte olanlar hariç prim ödeme yükümlüsüdür. Devlet memurlarının primlerinin
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tamamını kurumu öder sisteme kayıtlı işçilerin primleri ise maaşların % 12 si kadardır. Bu
miktarın 5 puanı işçilerin maaşından 7 puanı ise işveren katkısından oluşur. Herhangi bir işte
çalışmayan ya da geliri düşük olan kişiler ise 1 Nisan 2017 tarihinde itibaren yoksulluk testi
yapılmadan ayda 53 TL prim ödeyerek hak sahibi olmuşlardır. Sigortada hak sahibi sigortalının
kendisi ve eş, çocuk, ana ve babasıdır. Ülkemizde zorunlu sağlık sigortasının en yüksek primi
2017 itibariyle 426 TL dir.

5.7 Sağlıkta Dönüşüm Programı (Katkı payları ve fark ödemeleri)
Sonuç olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı tüm yurttaşları kapsayan bir sigorta sistemi
getirmiştir. Vatandaşlar sadece kimlik kartlarıyla sağlık kurumlarından hizmet almaktadırlar.
Ancak bu hizmet hiç cepten harcama yapılmadan alınamamaktadır. Başvurulan kuruma,
yapılan işleme, yazılan reçeteye ve reçetedeki ilaca göre katkı payları ve fark ödemeleri
bulunmaktadır.
Muayene katkı payı: Birinci basamak sağlık hizmetleri başvurularından katkı payı
alınmamaktadır, 2017 fiyatları ile Devletin 2. Basamak sağlık kurumları başvurularından 6TL,
Devletin eğitim ve Araştırma Hastanelerine başvurularından 7 TL, üniversite hastane
başvurularından 8 TL, özel hastane başvurularından 15 TL alınmaktadır. Bu katkı payı kişinin
kendisinden muayene olduğu kurumda değil ilaç almak için gittiği eczane tarafından
alınmaktadır. Muayene olup ilacı almamak ya da ilacın bedelini ödeyerek almak da çözüm
değildir. Çünkü pahalı bir ilaç gerektiğinde bu ilacı sigorta sistemi üzerinden alabilmeniz için
geçmiş tüm katkı paylarını ödemeniz gerekir.
İlaç katkı payları: Ayaktan muayene sonucu alınan ilaç bedellerinin raporsuzsa %20’si
raporlu ise %10 kadar katkı payı alınır. Emeklilerde bu pay her durumda %10 dur.
Reçete katkı payları: Yazılan her reçete başına 2017 fiyatları itibariyle 3TL katkı payı
alınır ayrıca aynı reçetede üç kutudan fazla ilaç yazılmışsa fazla yazılan her kutu için 1 TL katkı
payı alınır.
Bu katkı paylarının tamamı ilaç alımı sırasından eczaneler tarafından tahsil edilerek
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.
Özel hastane fark ödemesi: Özel hastaneler kendilerine başvuran hastalardan sosyal
Güvenlik Kurumunun işlem için ödediği bedelin %200 kadarını fark olarak alabilir. Ayrıca özel
hastanelerdeki otelcilik hizmetlerinin bedelleri tamamen hastanelerce belirlenmektedir.
Üniversite hastaneleri farkları: Birinci sınıf oda da tek başına kalınmak isteniyorsa
2017 fiyatları ile 30 TL olarak belirlenmiş bedelin üş katı olan 90 TL günlük olarak tahsil edilir.
Sağlık uygulama tebliğinde istisnai işlem olarak belirlenmiş hizmetler talep edildiğinde hizmet
bedelinin üç katı kullanıcıdan kurumca alınır.
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Öğretim üyeleri tarafından bizzat gerçekleştirilen işlemlerden muayene farkı olarak
Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenen bedelin iki katı işlem bedellerinin ise Sağlık Uygulama
Tebliğinde belirtilen bedelin üç katı brüt asgari ücretin iki katını geçmemek üzere kullanıcıdan
kurum tarafından tahsil edilir.
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Bölüm Sonu Soruları
1.

Boşluğu uygun ifadeyle doldurunuz.

…. sayılı yasaya göre birinci basamak sağlık hizmetleri kırsal bölgede sağlık evleri,
sağlık ocakları ve şehir merkezlerinde kent tipi sağlık ocaklarında verilmekteydi.
2.

Boşluğu uygun ifadeyle doldurunuz.

Aile Hekimi olmaya hak kazanabilmek için bu hekimlerin aile hekimliği konulu …….
günlük birinci faz uyum eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir.
3.

Boşluğu uygun ifadeyle doldurunuz.

Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; asgarî ……., azamî ……..'dir.
4.

Boşluğu uygun ifadeyle doldurunuz.

Zorunlu haller dışında aile hekimi …… aydan önce değiştirilemez.
5.

Boşluğu uygun ifadeyle doldurunuz.

İkamet ettiği ilden başka bir ile ikamet amacıyla yeni gelen kişiler istedikleri bir aile
hekimine kayıt yaptırırlar. İkamet amacıyla yer değiştiren kişinin talepte bulunmaması halinde,
……. gün içerisinde toplum sağlığı merkezi tarafından kişiye ulaşılarak ve kendisine bilgi
verilmek sureti ile yeni adresine yakın aile hekimlerinden nüfusu ……….. olanına kayıt edilir.
6.

Aile hekiminin başlıca görevlerini yazınız.

7. Aile sağlığı elemanının başlıca görevlerini yazınız.
8. B grubu hastanelerin kriterlerini yazınız.
9.

Boşluğu uygun ifadeyle doldurunuz.

İlk önce katkı payı olmaksızın verilen hizmetler önce Sosyal Güvenlik Sistemi fiyatının
%70 kadar fark ile verilmeye başlandı. Daha sonra bu fark %200 kadar çıktı. Daha da önemlisi
hastane yatakları otel yataklar ile özdeşleştirilerek otelcilik ödemeleri bu oranların dışında
tutuldu. Böylelikle özel hastaneler oda fiyatlarını “……….. ………..” adı altında oldukça
yüksek tutarak hastalardan %200 den daha fazla fark almaya başladılar.
10.

Boşluğu uygun ifadeyle doldurunuz.

Özel hastaneler kendilerine başvuran hastalardan sosyal Güvenlik Kurumunun işlem
için ödediği bedelin %........ kadarını fark olarak alabilir.
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CEVAPLAR
1.

224

2.

10

3.

1000, 4000

4.

3

5.

30, en düşük

6.
a) Çalıştığı bölgenin sağlık hizmetinin planlamasında bölgesindeki toplum
sağlığı merkezi ile işbirliği yapmak.
b) Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren
durumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirmek.
c) Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev
ziyaretinde bulunmak veya kişiler ile iletişime geçmek.
ç) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi,
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapmak, sağlığı geliştirici ve koruyucu
hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek.
e) Periyodik sağlık muayenesi yapmak.
f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları
(kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan (ergen),
erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak.
g) Evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı
kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik
koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık
hizmetlerini vermek.
ğ) Aile sağlığı merkezi şartlarında teşhis veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk
etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve yatış
bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile
evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek.
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ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri
yapmak.
i) Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını
güncellemek.
j) Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak.
k) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem
amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak.
l) İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye yönelik
düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri
düzenlemek.
7.

a) Kişilerin hayati bulgularını ölçmek ve kaydetmek.

b) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygulamak.
c) Yara bakım hizmetlerini yürütmek.
ç) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak.
d) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk
edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlamak.
e) Gereken tetkikler için numune almak, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini
yapmak veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak.
f) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana
çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek, evde sağlık hizmetlerinin verilmesinde aile
hekimine yardımcı olmak.
8.
1.
İl merkezinde veya güçlendirilmiş ilçe merkezi konumunda olan
ilçelerde faaliyet göstermesi,
2.
24 saat esasına dayalı olarak dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil
havuz nöbeti tutulabilmesi,
3.
Bünyesinde en az II. Seviye acil servis ve II. Basamak yoğun bakım ünitesi
bulunması gerekir.
9.

Özel nitelikli oda

10.

200
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6. ALMANYA’DA SAĞLIK HİZMETLERİ
(Prof. Dr. M. Sarper ERDOĞAN)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Almanya sağlık sistemi
6.2. Almanya sosyal güvenlik sistemi
6.3. Almanya’da Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Almanya’nın Sosyoekonomik Verileri ve Sağlık Düzeyi Ölçütleri nasıldır?
Almanya sağlık sisteminin finasmanı nasıl sağlanır?
Koruyucu Sağlık Hizmetleri bakımından hangi uygulamalara başvurulmaktadır?
Sağlık hizmetlerindeki personel dağılımı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Almanya
Hizmetleri

Sağlık

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Almanya
sağlık
Konuyla ilgili dersleri
hizmetlerinin sunulma ve izleyerek ve hazırlanan ders
finansman
modellerinin notlarını okuyarak
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
Almanya Sağlık Sistemi,
Yasal Hastalık Sigortası,
Gesetzliche Krankenversicherung.
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6.1 Almanya Sağlık Sistemi
Almanya orta Avrupa bölgesinde yer alır. Nüfusu 82.5 milyondur. Türkler
Almanya’daki en kalabalık yabancı grubunu oluşturmaktadır. Başkenti Berlin olup eyalet
sistemi ile yönetilmektedir. Birleşmeden sonra onaltı adet olan eyaletlerin yasama yetkisi
vardır. Ülkenin genelini ilgilendiren savunma, güvenlik gibi konular dışında bu yasama
yetkilerini kullanabilirler. Federal düzeyde yasa yapma yetkisi Eyalet Temsilciler Meclisi ve
Federal Meclise aittir.

6.2 Sosyal Güvenlik Sistemi
Alman Sağlık Sistemi serbest piyasa sistemi ile uyumludur. Federal Meclis, Temsilciler
Meclisi ve Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinin düzenlenmesindeki aktörlerdir. Sosyal
güvenlik ise sağlık, emeklilik, kaza ve bakım olmak üzere dört sütun üzerinde yükselir. Federal
yapılar sigortaların kapsamını, finansman şekillerini ve hizmetlerini belirler, ayrıntıları
oluşturmak sigorta kurumlarının işidir. Bunların bir kısmı yasalarla, bir kısmı da Hastalık
Sandıkları Birliği ve YHS doktorları Birliği arasında yapılan pazarlıklarla uygulamaya geçirilir.
Sistemin omurgası çok geniş tabanlı hizmet sunan Yasal Hastalık Sigortası (YHS)’dir.
Toplumun % 90’ı YHS hizmet kapsamı içindedir. YHS, yardımlaşma, belli bir gelir seviyesine
dek sigorta zorunluluğu, sağlık bakımı hakkı ve özerklik temelinde hizmet sunar. Sistemin
bileşenleri koruyucu sağlık hizmetleri ve ayaktan ve yataklı tedavi edici hizmetlerdir. Sistemin
işleyişini özerk yapıdaki Hastalık Sandıkları Birliği, YHS Doktorları Birliği ve Federal Ortak
Komite sağlar.
Yasal Hastalık Sigortaları
Almanca Gesetzliche Krankenversicherung adını taşıyan Yasal Hastalık Sigortaları
kamu kurumu sayılırlar ve kar amacı gütmezler. Yönetsel, örgütsel ve finansal olarak bağımsız
olup devletin çizdiği çerçevede faaliyet yürütürler. Bu yönleriyle devlet denetimine tabiidirler.
Yönetimde işveren ve çalışanlar eşit ölçülerde temsil edilirler. Seçimler sonrası Hastalık
Sandıkları eyalet düzleminde oluşturulduktan sonra federal düzeyde yapılar kurulur. YHS
Doktorlar Birliği de özerk yapıdadır. Ayaktan bakımın sağlanmasından ve denetiminden
sorumludur. YHS doktorlarının haklarını savunur, hizmetlerin türü ve fiyatı konusunda
sandıklar ile sözleşme yapar. Federal Ortak Komite’nin yapısı içinde Hastalık Sandıkları
Birliği’nin, YHS Doktorları Birliği’nin temsilcileri ve oy hakkı olmayan hasta temsilcileri
bulunur. Komite YHS kapsamındaki hizmetleri belirler, yeni uygulama ve yöntemleri belirler.
Eyaletlerde sağlıktan sorumlu bakanlıklar vardır. Eyalet yönetimleri hastanelerin
planlanmasından, finansmanından, koruyucu sağlık hizmetlerinden sağlık çalışanlarının
eğitiminden sorumludur ve tabip odaları ile birlikte YHS sandıkları ve doktor birliklerini
denetler. Sağlık hizmetleri sistemi yerinden yönetim şeklinde örgütlenmiştir. En belirgin
özelliği federalizm ve sosyal sağlık sigortası sistemi içinde en büyük role sahip olan, devlete
ait olmayan birliklere yetki devri yapılmış olmasıdır. Sağlık sisteminde merkezi yapı yine de
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belirgindir. Federal düzeydeki yetkiler eyalet yönetimlerine devredilmemiştir. Ayrıca
özelleştirme yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. Ayaktan tedavi hizmetleri kar unsuru
gözetilerek verilmekte, hastanelerin özel sektöre devri, kamu hastanelerinde taşeron kullanımı,
cepten ödemelerde artış ve özel sigortanın yaygınlaşması devam etmektedir.
Almanya’da sağlık harcamaları ulusal gelirin % 10’u civarındadır. Toplam sağlık
harcamalarında kamusal kaynakların yüzdesi bakımından Avrupa ülkeleri arasında yedinci
sıradadır. Kamu kaynaklı sağlık harcamaları, özel harcamalarındaki artış ve vergilerle finanse
edilen hizmetlerin yüzdesindeki azalma nedeniyle giderek azalmaktadır. Toplumun binde
ikisinin bir sosyal güvencesi yoktur ve yüzdesi artmaktadır.
Almanya’nın Temel Sosyoekonomik Verileri ve Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Değer

Verinin yılı

80 594 017

2017

15 yaş altı nüfus

10 333 117 % 12.8

2017

65 ve üstü yaş nüfus

13738543 %14.58

2017

Nüfus artış hızı

% - 0.2

2017

Kişi başına düşen milli gelir

48 100 $

2016

Ortalama ilk doğum yaşı

29.4 yıl

2015

Anne ölüm hızı

6 ölüm /100 000 canlı doğumda

2015

Bebek ölüm hızı

3.4 ölüm/ 1000 canlı doğumda

2015

80.7 yıl

2016

1.45 doğum/kadın

2017

449 milyar $

2016

milli

% 11.3

2014

Sağlık harcamalarında kamusal

% 79.9

2014

5410 $

2014

4.13

2014

Nüfus

Doğumda yaşam beklentisi
Toplam doğurganlık hızı
Toplam sağlık harcamaları
Sağlık
gelire oranı

harcamalarının

pay
Kişi
harcaması

başı

ortalama

sağlık

Bin kişiye düşen doktor sayısı
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sayısı
oranı

Bin kişiye düşen hastane yatak

8.2

2011

Sağlıklı içme suyuna erişen nüfus

% 100

2015

Yasal Hastalık Sigortası
Gelirleri belli bir sınırı aşmayan işçiler ve memurlar YHS’ye üye olmak zorundadır.
YHS kapsamındaki bireylerin üçte biri aile üyesi olarak sigortalanmıştır. Geliri yıllık sınırı aşan
kişiler isterlerse YHS’ye gönüllü olarak üye olabilirler. Zorunlu sigortalılar her ay gelirlerinin
belirli bir yüzdesini katılım payı olarak öderler. Aile üyeleri katılım payı verilmeksizin birlikte
sigortalanır. Katılım payının yarısı çalışan yarısı işveren tarafından karşılanır. Emekliler ve
işsizler için emeklilik ve işsizlik sigortaları ödeme yapar. Sosyal yardım alanlar için ödemeyi
belediyeler yapar.
YHS’nin sunduğu hizmetler şunlardır:
İşyerinde hastalıktan koruma ve sağlığın geliştirilmesi
Hastalıkların erken tanısı
Hastalıkların tedavisi
Acil sağlık ve kurtarma hizmetleri, bazı durumlarda hasta nakli
Hasta eğitimi
Bu hizmetler tüm sandıklar tarafından sunulmak zorundadır. Hizmet kapsamının
Federal Ortak Komite belirler. Ayaktan tedavi hizmetlerinin kapsamı sandık ve hekim
birliklerinin yaptıkları pazarlıklarla belirlenir. Hastanelerin hizmet kapsamını ise her bir
hastanenin eyalet yönetimi ile yaptığı pazarlıkların yanı sıra yönetimin hastane planları belirler.
Hastalık Sandıkları
Üç yüze yakın hastalık sandığı vardır. Sandıklar altı yılda bir seçilen yönetim kurulları
tarafından yönetilir. Bu kurullarda çalışan ve işveren temsilcileri eşit sayıdadır. Yönetim
kurulları katılım payının ne kadar olacağına karar verir ve hizmet sunucuları ile yapılan
sözleşmelerde hizmetlerin fiyatını, miktarını ve kapasitesini belirler.
Sandıklar 1993’e kadar meslek grupları ya da iş görülen işletmeye göre ayrılırken, 1993
ve 1996 yıllarında aşamalı olarak tüm sigortalılara sandık seçme hakkı verilmiştir. Bu
düzenleme sonrasında sandıklar daha az riskli kişileri kendilerine bağlama ve masraflı grubu
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uzak tutma yoluna gitmişlerdir. Aslında sandıkların herkesi kabul etme gibi bir yükümlülükleri
olsa da bürokratik zorluklar çıkararak istemedikleri kişileri engelleyebilmektedirler. Katılım
payı arttırılırsa 18 aydır bir sandıkta kayıtlı olan kişiler sandık değiştirebilmekte, gönüllü
sigortalılar ise 2 aylık bir süreden sonra bu değişimi yapabilmektedirler. Pahalı sandıktan ucuza
geçiş işverenlerin ayda 500 Euro tasarruf etmesini sağlamaktadır. Sandık değiştirenlerin oranı
% 25’lere ulaşmış ve yerel sandıklar pazardaki ağırlıklarını kaybetmişlerdir.
Risk yapısını eşitlemek için üyelerinin geliri, yaşı, cinsiyeti, aile büyüklüğü nedeniyle
dezavantajlı olan sandıklara yardım yapılır. Bu kapsamda bir risk havuzu ve hastalık yönetimi
programları geliştirilmiştir. Aşırı masraflı olarak kabul edilen hastaların ücretinin % 60’ı bu
havuzdan karşılanacaktır.
Hastalık Yönetim Programları
Hastalık Yönetim Programları kronik hastaları muayenehane ve hastanelerin işbirliği ile
tedavi etmeye yönelik sandıklar ve YHS doktorları arasında yapılan özel sözleşmelerdir. Bu
programlarla sandıklar kronik hastaların daha iyi bakılması ve sevk basamakları arasındaki
kopukluğun giderilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede hastaneler ayaktan tedavi hizmeti
vermeye başlamışlardır.

6.3 Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Vergiler hastane yatırımlarının finansmanı, araştırmalar, sağlık meslek gruplarının
eğitimi, polislerin, askerlerin tutukluların, sosyal yardım alanların, mültecilerin sağlık bakımı
için kullanılır. Vergilerden pay almayan sandıklardan 2004’ten sonra annelik parası,
ebeveynlere hasta çocuklar için para, in-vitro fertilizasyon, doğum kontrolü için sterilizasyon
ve doğum kontrol ilaçları gibi aile ile ilgili hizmetler için bütçeden bir miktar pay almalarına
olanak sağlanmıştır.
Toplam sağlık harcamalarında cepten ödemelerin payı %10’un üzerine çıkmıştır.
Cepten ödeme, YHS kapsamındaki hizmetler için yapılan ek ödeme ve kapsam dışı hizmetler
için yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Protez ve yol masrafları hariç, 18 yaşından küçükler
için ek ödeme alınmamaktadır. Ayrıca cepten ödemesi % 2’yi aşan kişiler muafiyet için
başvurabilirler. Sandıklar ayrıca hastane Yönetim Programlarına katılan üyelerine
muayenehane ücretlerinde ve cepten ödemelerde indirim yapabilirler.
Özel Sağlık Sigortası Birliği’ne bağlı 50 civarında sigorta kurumu vardır. Özel sigortalar
genellikle yüksek gelirli beyaz yakalı çalışanlarda, serbest çalışanlardan ve devlet
memurlarından oluşmaktadır. Özel sigortalıların sayısı son yıllarda sürekli artmaktadır. Bu
gruptan elde ettikleri yüksek gelir nedeniyle doktorların özel sigortalılara daha nitelikli hizmet
sundukları ve özenli davrandıkları bildirilmektedir.
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Özel sigorta primleri risk düzeyine göre belirlenir. Aile üyeleri için ek prim verilmesi
gerekir. Özel sigortalar yüksek riskli kişileri kabul etmezler, ama kronik hasta olduğu için
sözleşme iptal etme hakları yoktur. Özel sigortalılar hizmetlerin bedelini doğrudan öder ve
sonra paralarının tamamını veya bir kısmını geri alırlar. En sık yaptırılan tamamlayıcı sigorta
hastanede özel doktor tedavisi ve özel hastane odası içindir. Özel sigortaların yönetim
maliyetleri toplam harcamalar içinde YHS’ye göre üç kat fazladır.
Hizmet Sunumu
Ayaktan Hizmetler
Hastalar hekimlerini, diş hekimlerini, psikoterapistlerini ve eczanelerini seçebilirler.
Diğer sağlık çalışanlarından YHS kapsamında hizmet alabilmek için hekim sevki
gerekmektedir. Ayaktan tedavi hizmetlerinde çalışan doktorların önemli bir bölümü YHS ile
anlaşmalı olarak çalışmaktadır. Muayenehanelerin yatırımlarını ve sürekli masraflarını
doktorlar finanse eder, hizmetlerin karşılığı YHS, özel sigortalar veya hastalar tarafından
verilmektedir.
Ayaktan tedavi hizmetlerinde çalışan hekimlerin yaklaşık yarısı uzman hekim iken
kalan yarısı aile hekimi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlar hem muayenehanelerde, hem de
hastanelerde çalışabilmektedir. YHS doktoru başına düşen nüfus giderek azaldığından
doktorların dağılımının düzenlenmesi amacıyla planlama bölgeleri oluşturulmuştur. Hizmet
kapasitesi % 110’u aşan uzmanlık alanında yeni muayenehane açılamamaktadır. Planlamaya
rağmen bilhassa Doğu eyaletlerinde dağılımda eşitsizlikler vardır. YHS doktorları harcama
hacminin % 80’inini gerçekleştirmektedir.
Aile Hekimliği Hizmetleri
Aile hekimlerinin % 20’si dahiliye, % 10’u çocuk hastalıkları uzmanıdır, beşte birinin
bu alanda bir uzmanlığı yoktur. Aile hekimliği uzmanlığı 1994’ten bu yana birinci basamakta
çalışacak hekimler için zorunlu hale getirilmiştir. Sandıklara aile hekimliği hizmetinden
yararlananları ödüllendirme ve aile hekimleri ile bireysel sözleşme yapma olanağı verilmiştir.
Aile hekimlerine ve uzman hekimlere ayrı bir havuzdan ve giderek farklılaşan ödeme cetvelleri
üzerinden ödeme yapılmaktadır.
Hastaneler
Almanya’da hastaneler yataklı hasta bakımında yoğunlaşmıştır. Yalnızca üniversite
hastaneleri ayaktan hasta tedavisi de yapmaktadır. Üniversite hastanelerinin ayaktan hasta
tedavisindeki payı % 5’tir. Almanya’daki hastane sayısı 2000’inin üzerindedir. Hastane
yataklarının yüzde 95’i kamu tarafından finanse edilmektedir. Rehabilitasyon hizmeti veren
kurumlardaki yatakların ise yüzde 70’i kar amaçlı özel kurumlardır. Son yıllarda rehabilitasyon
merkezlerindeki yatak sayısı artış eğilimindedir. Hastane hizmetlerinde kamu ile karı
hedefleyen özel sektör yan yanadır. Kamunun ağırlığı azalırken özel sektörün ağırlığı
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artmaktadır. Uzmanlık hastanelerinin büyük bölümü özeldir. Ayrıca serbest hekimlerin
hastalarını tedavi etmelerine olanak sağlayan tam teşekküllü hastaneler de vardır. Hastanede
tedavi için bir sandık hekiminin sevki zorunludur. Hasta istediği hastaneyi seçebilir. Hastanede
kalma süresi giderek azalırken olgu sayısı artmaktadır. Hastanelere 2004 yılında Hasta Yönetim
programlarına katılarak YHS hekimleriyle işbirliği yapma olanağı verilmiştir.
Hastaneleri temsil eden Alman hastaneler Topluluğu’nun gücü oldukça zayıftır.
Hastanelerin yatırım harcamaları eyaletler tarafından vergiler aracılığıyla finanse edilir. Hasta
bakımı ile ilgili masraflar YHS tarafından karşılanır. Sandıkla hastaneleri denetleme ve
sözleşmelerini feshetme hakkına sahiptir. Sigortalılar hastanede kaldıkları 14. günden itibaren
28 güne kadar kaldıkları her gün için cepten ödeme yaparlar. Hastanelerde 2002 yılından bu
yana olgu başına ödeme yöntemime geçilmiştir. Yeni sistem hastaneleri kar odaklı kılmıştır.
Hastaların bir an önce taburcu edilmesi hedeflenmekte, hastalar personel çıkartmakta veya
niteliksiz personel istihdam etmektedirler.
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Koruyucu sağlık hizmetleri büyüklük, yapı ve görev tanımı bakımından farklı ölçülerde
olan yaklaşık 350 sağlık dairesi tarafından sunulmaktadır. Sağlık dairelerinin dörtte üçü eyalet
yönetimine, dörtte biri belediyelere bağlıdır. Bu daireler tarafından 1970'Iere kadar yürütülen
bağışıklama, tarama, sağlık eğitimi gibi hizmetler bireysel düzeye indirgenerek YHS
doktorlarına aktarılmıştır. Kamu sağlık kurumlarının görevleri danışma, planlama, eğitim,
kurum denetimi, gıda, çevre ve bulaşıcı hastalık hijyeni, aile sağlığı danışmanlığı, okul sağlığı,
gençlerin ağız-diş sağlığı, engelliler, yaşlılar ve bağımlılar için sağlık yardımı ve bilirkişilik
işleri gibi çok genel düzeydeki hizmetler ile sınırlıdır. Bu alanda çalışan doktor sayısı 1970'te
4900 iken, 2003'te 3000'e düşmüştür. Kamu sağlığı hizmeti harcamalarının GSMH içindeki
payı 1992-2003 arasında % 0.12'den % 0.09'a düşmüştür. 2000 yılında infeksiyon
hastalıklarının bildirim, sürveyans ve kontrolüne yönelik süreçler daha etkin biçimde
şekillendirilmiş, sağlık daireleri hastane ve muayenehaneleri daha sıkı bir şekilde denetlemeye
başlamış, iş yerinde sağlığın geliştirilmesine yönelik koruyucu sağlık hizmetleri YHS
kapsamına alınmıştır.
Sağlık Çalışanları
Almanya’da tüm çalışan nüfusun %10.8'i 2000’li yıllarda sağlık sektöründe
çalışmaktadır. Ülkenin 2004 verilerine göre 394432 doktorun 306 435'inin bir işi vardır ve işi
olan doktorların 146357'si hastanede, 133400'ü ayaktan hizmet sektöründe (117900'ü YHS
doktoru, 8000'i YHS doktoru yanında çalışan, 7000'i sadece özel muayenehane), 10 300'ü
koruyucu sağlık hizmetlerinde ve yönetsel görevlerde çalışmaktadır. Kabaca 100 000 kişi
başına 337 hekim düşmektedir. 2003 yılında 100 000 kişi başına 78 diş hekimi, 58 eczacı ve
2001 yılında 100 000 kişi başına 973 bakım personeli düşmektedir. Hekim sayısındaki artış
yüzdesi 1980’lerde %3 iken, 2000'Ierde % l'e düşmüştür. Uzman hekimlerin yüzdesi artarken,
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pratisyen hekimlerin hem toplam hekim sayısı içindeki yüzdesi hem de nüfus başına düşen
sayıları sürekli bir azalma içindedir.
Hastane çalışanları memur ya da işçi statüsündedir ve maaş karşılığında çalışırlar.
Kamuya ait hastanelerde ortak bir ücret tarifesi uygulanırken özel hastanelerde ücretler
değişkenlik göstermektedir. Hastane doktorları, özellikle de şef doktorlar maaşlarının yanı sıra
özel hastalardan ek gelir elde etmektedir. Serbest çalışan hekim, diş hekimi, eczacı, ebe ve
birkaç başka meslek grubunun hizmetlerinin ücreti bir ücret tarifesine göre ödenir. En sıkı ücret
tarifesi hekimler ve diş hekimleri için uygulanır. YHS kapsamındaki hizmetler ile özel olarak
ödenen hizmetlerin ücret tarifeleri farklıdır. YHS kapsamındaki ayaktan hizmetlerin ödenmesi
YHS doktorları üç ayda bir bağlı oldukları YHS doktorları birliğine faturaları aracılığıyla
gerçekleştirdikleri hizmetleri bildirirler. Her bir hizmet tipinin standart bir puanı vardır. Birlik
sandıklarla pazarlık yaparak toplu bir ödeme alır, bu ödeme toplam puan sayısına bölünerek her
bir puanın değeri hesaplanır. Doktorların alacakları parayı puan sayısı ile puan değerinin
çarpımı belirler. Ödemeler aylık olarak yapılır. YHS dışında özel hastalardan ve cepten
ödemelerden de gelir elde eden YHS doktorları Almanya'da en çok kazanan serbest meslekler
arasında yer almaktadır. Örneğin iç hastalıkları uzmanları vergilerden önce ortalama 96 000
Euro kazanmaktadır. Fakat doktorlar arasında ciddi gelir eşitsizlikleri bulunmaktadır.
YHS kapsamındaki hizmetleri sunan hekimler için eyalet ve federal düzeydeki YHS
Doktorları Birliklerine ve Tabipler Birliğine üyelik zorunludur. Eyalet düzeyindeki YHS
Doktorları Birliği, sandıklarla toplu ödeme için pazarlık yapar, toplu ödemeyi doktorlara
dağıtır, sağlık hizmetlerinin denetler. Federal düzeyde ise hizmet puanlarının belirlenmesi
konusunda çalışır, ayaktan tedavi hizmetlerinin güvence altına alınmasından sorumludur.
Birliğin politikasının en temel özelliği üyelerinin gelir düzeyinin yüksek olmasına, serbest
meslek özelliklerinin korunmasına ve ayaktan hekimlik hizmetlerinin monopolünü elinde
tutmaya yönelik çabalarıdır. Diş hekimleri de hekimlerle aynı şekilde örgütlenmektedir. Bu iki
birliğin yanı sıra diş hekimlerinin, eczacıların, veteriner ve psikoterapist gibi meslek gruplarının
birlikleri vardır. Ayrıca uzmanlık alanına veya politik faaliyetlerine göre bir araya gelen
hekimlerin ve sağlık çalışanlarının oluşturdukları dernekler faaliyettedir.
Sağlık çalışanlarının eğitimi
Sağlık çalışanlarının eğitimi ile ilgili sorumluluk ve yetkiler federal yönetime, eyalet
yönetimlerine ve ilgili meslek örgütlerine aittir. Almanya’da 36 tıp, 31 diş hekimliği, 23
eczacılık, beş veterinerlik fakültesi vardır. Maliyetlerin yüksekliği gerekçesi ile 1980'Ierden bu
yana sağlık politikacıları tarafından öğrenci sayısı azaltılmaktadır.
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Bölüm Sonu Soruları
1 Yasal Hastalık Sigortası hangi tür hizmetleri sunar ?
2 Ayaktan tedavi hizmetlerinde çalışan doktorların önemli bir kısmı hangi kurum ile
anlaşmalıdır ?
3 Aile hekimlerinin uzmanlık dağılımı nasıldır ?
4 Kamu sağlık kurumlarının görevleri hangileridir ?
5 Sağlık hizmetlerinin düzenlenmesindeki aktörler hangileridir ?
6 Yasal Hastalık Sigortasının sunduğu hizmet kapsamını kim belirler ?
7 Risk yapısını eşitlemek hangi yönden dezavantajlı olan sandıklara yardım yapılır ?
8 Cepten ödemesi yüzde kaçı aşan kişiler muafiyet için başvurabilirler ?
9 Özel sigortalar genellikle kimler tarafından kullanılmaktadır ?
10 Hekim sevki gerektirmeyen sağlık çalışanları hangileridir ?
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7. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ
(Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. ABD’deki Sağlık Hizmetleri
7.2. ABD’deki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
7.3. Medicare Ve Medicaid Sistemi
7.4. ABD’de Özel Sağlık Sigortaları
7.5. ABD’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ABD’de sağlık hizmetleri nasıldır?
2. ABD’de sağlık hizmetlerinin örgütlenme şekli nasıldır?
3. Medicare ve Medicaid sistemleri nedir?
4. ABD’de özel sağlık sigortacılığı nasıldır?
5. ABD’de birinci basamak sağlık hizmet sunumu nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

ABD’de
Hizmetleri

Sağlık

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

ABD’de
sağlık
Konuyla ilgili dersleri
hizmetlerinin sunulma ve izleyerek ve hazırlanan ders
finansman
modellerinin notlarını okuyarak
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
Blue Shield,
Blue Cross,
Medicare,
Medicaid,
Özel Sigortacılık,
Obamacare
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7.1 Giriş
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) günümüzün en önemli devletlerinden biridir. Ülke
iki okyanus arasında yer alan geniş bir coğrafyaya sahiptir ve halen dünya ekonomisinde en üst
sıralarda yer alan bir ülkedir. 2016 yılında satın alma gücü paritesine göre 18,6 trilyon $’la
üçüncü sıradadır. (Birinci Çin, ikinci Avrupa Birliği toplamı). Kişi başına gelir 57 500 $’dır.
Sağlık harcamaları ise 2014 rakamları ile yılda kişi başına 9400 € civarındadır. Bu oldukça
yüksek bir rakamdır. Ancak ABD sağlık göstergeleri kendisinden çok daha az para harcayan
ülkelere göre daha iyi bir seviyede değildir. Sağlık göstergeleri birçok parametrede beklenen
kötü durumdadır. Bu nedenlerle ABD sağlık örgütlenmesi hatalarından ders alınması için iyi
bir örnek olmak durumundadır.
Amerika Birleşik Devletlerinin Temel Sosyoekonomik Verileri ve Sağlık Düzeyi
Ölçütleri

Değer

Verinin Yılı

326 625 790

2017

15 yaş altı nüfus

61 175 933 %18.7

2017

65 ve üstü yaş nüfus

51 055 052 % 15.6

2017

% 0.8

2016

Kişi başına düşen milli

57 400 $

2016

Ortalama ilk doğum yaşı

26.4 yıl

2015

Anne ölüm hızı

14 ölüm /100 000 canlı doğumda

2015

Bebek ölüm hızı

5.8 ölüm/ 1000 canlı doğumda

2015

79.8 yıl

2016

1.87 doğum/kadın

2017

3.2 trilyon $

2016

% 17.1

2014

Nüfus

Nüfus artış hızı
gelir

Doğumda
beklentisi

yaşam

Toplam doğurganlık hızı
Toplam
harcamaları

sağlık

Sağlık
harcamalarının
milli gelire oranı
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Sağlık harcamaların da
kamusal pay

%48,29

2015

Kişi başı ortalama sağlık
harcaması

9402 $

2015

Bin kişiye düşen doktor

2.55

2013

Bin kişiye düşen hastane
yatak sayısı

2.9

2011

% 99.4

2015

sayısı

Sağlıklı içme
erişen nüfus oranı

suyuna

7.2 Amerika Birleşik Devletleri’nde Sağlık Hizmetlerine Genel Bakış
Amerika Birleşik Devletleri’nde yönetim yapısı eyaletler sistemine göredir. Aslında
ülke 50 federe devlet (eyalet) tarafından yönetilmektedir. Bu eyaletler kendi içlerinde yasal
düzenlemeler yapabilmekte, vergi toplayabilmekte, birçok kamu sağlık hizmetini fonlamakta
ve yönetmektedir. Ayrıca sağlık sigorta programları da eyaletten eyalete değişmektedir. Bu
nedenle sağlık sistemi de parçalı yapı gösterir. Federal hükümet ise genel düzenlemeler yapar.
Örneğin ilaçların mevzuatının düzenlenmesi ve tıbbi cihazların standartlarının belirlenmesi
gibi. Hizmet sunumunun kalitesi ve maliyetleri ile ilgili düzenlemelerde ise hem Federal
düzeyde hem eyalet düzeyinde hem de belediye düzeyindeki kamu kurumları
yetkilendirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm ülkeyi kapsayan bir sağlık sigortası
sistemi ve bir merkezden yürütülen bir dağlık hizmetleri sunum modeli yoktur.
Amerika Birleşik Devletleri ekonomik yapısı itibariyle de rekabetçi bir yapı arz eder bu
yapı sağlık hizmetlerine de yansımıştır. Sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak kâr etmek amacıyla
kurulan tedavi merkezlerinde verilir sağlık hizmetleri finansmanı da gene aynı şekilde büyük
ölçüde kâr amaçlı özel sigortalarca karşılanır. Sağlık hizmetlerinin bu yapısı hem hizmetin
standartlaştırılmasında hem de kalitesinde önemli sorunlar yaratır ve maliyet gereksiz yere
artar.
Amerika Birleşik Devletleri Dünya’da serbest piyasa ekonomisinin dolaysıyla pazar
rekabetinin en yoğun yaşandığı bir ülkedir. Bu nedenle özel sektörün sağlık hizmetlerindeki
payı (ayaktan ve yataklı tedavi hizmetleri, sağlık sigortacılığı) oldukça yüksektir. Devletin
kamu hizmetlerinde mümkün olduğunca az müdahalesi temel ilke olduğundan Federal
Hükümet’in sağlık hizmetlerinin üretim ve finansmanına katılımı çok düşüktür. Parçalı
sisteminin getirdiği bir güçlükte mevzuatın eyaletten eyalete değişmesi bu nedenle sigorta
sistemlerinin ödeme biçimlerini ve kapsayıcılıklarını düzenleyen yasaların oldukça karmaşık
olmasıdır.
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Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomisi özel sektör ekonomisidir ve günlük
kullanımda “liberal ekonomik sistem” olarak tanımlanmaktadır. Bu özellik sağlık hizmetlerine
de yansımış böylelikle sağlık sisteminde de belirleyici olan özel sektör olmuştur. Ancak
özellikle 1930’lardan itibaren ülkede yaşanan ekonomik krizin de (1929-1930 Büyük Krizi)
etkisiyle Federal Hükümet sağlık sigortası kurumlarının kurulmasını ve gelişmesini teşvik
etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerek o zamanki adıyla sosyalist blok ülkeleri gerekse
Batı Avrupa ülkelerindeki sosyal devlet anlayışının da etkisiyle merkezi hükümet yarı kamusal
sigorta kurumları kurmuştur. Bunlar Medicare (tıbbi bakım) ve Medicade (tıbbi yardım) dir.
Medicare yaşlılar ve fiziksel engellilerle ilgili sağlık hizmetlerinin finansmanında güvence
sağlarken Medicaid ise yoksullara yönelik olarak kurulmuştur. Bu iki kurum 1965 tarihinden
beri finansman sağlamaktadır. Bu kurumlar hizmeti üretmek yerine kamu veya özel sektör
tarafından verilen hizmetleri satın almaktadırlar. Gene bu kurumların hizmetlerinin denetimi
Federal, Eyalet ve yereldeki kurumlarca yapılır.
Medicare 65 yaş üstündeki kişilere, kronik böbrek hastalarına ve fiziksel engelli kişilere
bütün ülke çapında hizmet sunar. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde en büyük kamu
hizmet satın alıcısıdır. Medicaid ise Federal fonları kullanarak çocuklara ve yoksullara hizmet
sunar.
Özel Sağlık sigortaları ise esas olarak iki yapıdadır. Bunlar HMO’lar (Health
Maintenance Organization/ Sağlığı Sürdürme Kuruluşları) ve PPO’lar (Preferred Provider
Organization/Tercihli Sağlayıcı Kuruluşlar). Özel sigortacılık çoğunlukla çalışılan iş yeri
üzerinden yapılır hatta iş seçmede sağlık sigortasının kurumca yaptırılması tercih sebebidir.
Çalışan nüfusun önemli bir kısmı çalıştığı kurumca sigortalanır bireysel özel sigortacılık %10
civarındadır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde %15-20 düzeyinde koruyuculuk
kapsamında olmayan bir kitle bulunmaktadır. Ülkenin nüfusu düşünüldüğünde neredeyse orta
büyüklükteki bir ülke nüfusu kadardır.
Amerika Birleşik Devletleri kişi başına harcamanın çok yüksek olduğu bir ülke
olmasına karşın ülkede yaşayanların sağlık sorunları diğer gelişmiş Batı ülkelerinden daha
fazladır. Ekonomik maliyetler nedeniyle bir sağlık sorununda başvuru yapmayanları oranı %
30’lar civarındadır.
Amerikalılar sağlık sistemlerini güvenmemekte ciddi sağlık sorunlarında sisteme
güvenleri % 50’ler düzeyindedir. Bu oran sağlık sistemi yönünden iyi organize ülkelerde %
85’lerin üzerine çıkar.
Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri tıbbi tedavi hizmetleri yönünden teknolojik
olarak oldukça gelişmiş olmasına rağmen hem sağlık harcamalarındaki yükseklik hem de
vatandaşların hizmet memnuniyetindeki düşüklük nedeniyle sağlık hizmetleri sunumunda
verimlilik sorunu yaşamaktadır.
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7.3 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Amerika Birleşik Devletleri federal bir devlet olduğu için örgütlenme incelenirken
federal düzeyde, eyaletler düzeyinde ve yerel düzeyde incelenmelidir.
Federal düzeyde en önemli kurum Sağlık Bakanlığı’dır. Sağlık Bakanlığı hem kendi
hizmet götürür hem de eyalet ve yerel düzeyde düzenleme ve denetleme yapar. Bazı sağlık
örgütlenmelerini finanse eder ve yönetir. Bu Bakanlık Medicare, Medicade gibi sigorta
kurumlarını, Tıbbi Cihaz Teknoloji kurumlarını, CDC’i (The Centers for Disease Control and
Prevention /Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi), FDA’yı (U.S. Food and Drug
Administration /Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), yönetir. Ayrıca Bakanlık askeri personel ile
Federal Devlet görevlilerinin sağlık hizmetlerini de ya doğrudan vererek ya da hizmet alımı ile
yürütür.
Sağlık Bakanlığının ulusal düzeyde verdiği hizmetler ve yüklendiği işlevler başlıklar
halinde şöyledir.


Federal sağlık politikasının oluşturulması



Kaynakların mümkün olduğunca eyaletlere eşit dağıtılmasını sağlamak



Federal düzeyde programlar önermek ve yürütmek



İlaç lisanslarını vermek ve ilaç kalitesini izlemek



Sağlık programlarının eyalet ve yerel düzeyde uygulanmasını koordine etmek



Sağlık sisteminin işleyişini izlemek ve değerlendirmek



Amerika Birleşik Devletleri’ni uluslararası platformlarda temsil etmek.

Eyalet düzeyinde gerek sağlık hizmetlerinin üretimi gerekse maliyetin finansmanı gibi
konulardaki sorumluluklar Merkezi Otorite ile paylaşılır. Özellikle Medicaid fonlanmasında
eyaletler önemli pay üstlenirler. Eyaletler arası zenginlik farkı olduğundan (özellikle orta
bölgedeki eyaletler deniz kıyısındaki ülkeler göre daha fakirdirler) Medicaid hizmetlerine
ulaşımda farklar olabilmektedir.
Sağlık sigortacılığında ilk oluşumlar 19. Yüzyılda başlamıştı. İlk oluşumlar genellikle
büyük işletmelerin çalıştırdıkları işçiler için kendi personeli olan hekimlerce sağlık hizmeti
vermek şeklindeydi. Daha sonra işçi sendikalarının güçlenmesi üzerine sendikalar kendi
üyelerine sigorta uygulaması başlattılar. Ancak uzun yıllar genel bir sağlık sigortacılığı hayata
geçirilemedi. 1930’lu yılların başlarında iki özel sigorta sistemi oluştu bunlar Blue Cross (Mavi
haç ve Blue Shield’ir (Mavi kalkan). Bu iki kurum kâr amacıyla çalışmayan kuruluşlardır. Diğer
özel sigortalardan birbirleriyle rekabet etmeyerek ayrışırlar. Bu iki kurum da hastane
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sahiplerinin veya hekimlerin bir araya gelerek oluşturdukları kuruluşlardır. Blue Cross hastane
masraflarını karşılarken Blue Shield hekim masraflarını karşılamaktadır. Bu iki kuruluş da tüm
eyaletlerde hizmet verirler. Bu kuruluşların özel sigortalara göre en önemli avantajları tedavi
hizmetlerini kendi kuruluşlarında vererek hizmeti ucuza mal edebilmektedirler. Medicare ve
Medicaid uygulamaları 1965 yılında başlatıldı. Sağlık sigortacılığında önemli bir bileşen de
özel sağlık sigortalarıdır. Tamamen kâr amaçlı kurulmuş şirketlerdir. Son dönemde 2010
yılından itibaren Başkan Obama’nın desteklediği ve Obamacare (Obama bakımı) adıyla tanınan
bir kamu sigortacılığı sistemi oluşturuldu. Bu sistemin temel amacı yaklaşık 35 milyon
civarındaki sigortasız ve geçici vatandaşlık statüsüne sahip kişileri sigorta kapsamına almaktır.
Özetlersek Amerika Birleşik Devletleri’nde geneli kapsayıcı bir sağlık sigortacılığı
sistemi halen kurulamamıştır. Finansman sağlayan yapılar çok parçalıdır bu parçaları maddeler
halinde sıralarsak
1.

Kâr amaçlı özel sağlık sigortaları

2.

Blue Cross ve Blue Shield gibi kâr amacı gütmeyen özel sigortalar

3.

Bağımsız sigorta planları (Sağlık organizasyonları için)

4.

Kamu sigortaları (Medicare ve Medicade)

5.
ACA (The Patient Protection and Afordable Care/Hasta Koruma ve
Sürdürülebilir
Medicare (Sağlık Bakımı) ve Medicaid (Sağlık Yardımı)
Bu iki kuruluş da kamu sigortalarıdır. Halkın % 30 kadarına hizmet götürürler. Medicare
65 yaş ve üzerindeki nüfusu kapsar. Halen dört plandan oluşur. Bu planların finansman yapısı,
ödemesi kapsanan kurum ve kapsamdaki nüfuslar yönünden farkları vardır. Bu planların
finansman yöntemleri ve sağladıkları hizmetler şunlardır. Medicare uygulaması nüfusun 2015
rakamlarına göre % 16,3 ünü kapsar
1.
Medicare A: Hastane sigortası olarak da anılır. Çoğunlukla hastane bakımı, özel
hemşire bakımı ve bakım evi gerektiren durumlarda kullanılır. En az 10 yıl sosyal güvenlik
primi ödeyen kişiler yararlanabilir. Eğer daha az yıl prim ödenmişse yararlanmak içi aylık prim
ödenir.
2.
Medicare B: Esas olarak hekim muayene ücretlerini, laboratuar hizmetlerini,
tanılama hizmetlerini, ayaktan bakım hizmetlerini karşılar. Finansmanı Federal bütçeden ve
primlerden karşılanır.
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3.
Medicare C: Medicare A veya B kapsamındaki kişilere isterlerse özel sigorta
sigorta planı seçmelerini sağlar. Böylelikle bazı özel hizmetler de alabilirler. Prim ödemek
gerekir.
4.
Medicare D: Esas olarak ilaçların masraflarını karşılar. Finansmanı Federal
bütçedendir.
Medicaid örgütlenmesi eyalet temelindedir. Ancak federal bütçeden de destek alarak
federal yönetimin koyduğu standartlarda hizmet kullanımını garantiler. Her eyalette medicaid
planı bulunması zorunlu değildir. Hizmet özel sektörden alınır. Düşük gelirlilerin çocuklarını,
ebeveynlerini hamileleri kapsar. Ancak bu kapsama % 100 değildir. Çocukların %70’i
gebelerin ise% 540’ı halen kapsanabilmektedir. Medicaid ödemeleri Medicare’e göre düşük
olduğu için sağlık kuruluşları Medicaid ile sözleşme yapmak istememektedir. Medicaid
uygulaması 2015 rakamları ile halkın 19,6’sını kapsar.
Özel Sigortalar (Kâr amaçlı olanlar)
Amerika Birleşik Devletleri’nde özel sigorta önemli bir sağlık finansman modelidir.
2015 rakamlarına göre halkın % 67,2’si yaklaşık 200 milyon Amerikan yurttaşı özel sigorta
kapsamındadır. Özel sigortalıların çok büyük bir kısmı işveren tarafından yapılan sigortalardır.
%10 kadarı da kendi hesabına çalışan bireylerin yaptırdıkları özel sağlık sigortalarıdır. Diğer
sektörlerde olduğu gibi özel sağlık sigortacılığında da tekelleşme vardır ve özel sağlık sigortası
piyasası önemli ölçüde beş büyük sigorta şirketinin elindedir. Bu nedenle özel sağlık sigortası
primlerinde rekabet ortamı yoktur. Fiyatları bu beş büyük firma belirler.
Özel sağlık sigortası prim ödemelerinde çalışan da prim ödemesine katkı yapar. Bu
nedenle özellikle küçük işletmeler de çalışan işçiler özel sağlık sigortası yaptırmaktan
kaçınırlar. Bu nedenle küçük ve orta boy işletmelerde işçilerin ancak %70 kadarı sigorta
kapsamındadır.
Özel Sağlık Sigortası kapsamındaki işyerleri genellikle PPO’larla anlaşma yaparlar.
Çok az bir kısmı ise HMO’larla anlaşma yapar. Son çıkartılan “Obamacare” ile işverenler
yalnızca çalışanları değil 26 yaşına kadar olan çocuklarını da sigortalamak zorundadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde özel sigorta primleri eyaletten eyalete, kişilerin mevcut
risklerine ve sigortanın grup ya da bireysel olmasına göre değişir. Tüm bunlar göz önüne
alındığında aylık kişi başı özel sağlık sigortası primi 2016 yılı itibariyle ortalama 536$ sigorta
aile bazında yapılırsa 1511$ civarındadır. Bu yıllık olarak düşünüldüğünde oldukça yüksek bir
meblağdır.
Özel Sigortalar (Kâr amaçlı olmayanlar)
Kâr amaçlı olmayan sigorta planlarında iki kurum öne çıkmaktadır bunlar. Blue Cross
ve Blue Shield’dir. Daha önce bahsettiğimiz gibi 1929 yılındaki ekonomik kriz nedeniyle
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hastaneler gelirlerini garanti altına alabilmek için çalışanlarla belirli bir sabit ödeme ile anlaşma
yapmış ve bu çalışanlara gerektiğinde sağlık hizmetlerini vermiştir. Böylelikle Blue Cross
sigorta sistemi başlamıştır. Bu planları diğer özel sigorta firmalarından ayıran bazı farklar
vardır. Bunlar;
1.

Bu kuruluşlar kâr amaçlı değillerdir

2.
Bu kuruluşlarda hizmet alanlar sadece bu kuruluşların sağlık kurumlarından
hizmet alabilirler. Kâr amaçlı özel sigorta kuruluşlarında ise böyle bir kısıtlama yoktur.
3.
Bu kuruluşlar sadece sağlık sigortası üzerine uzmanlaşmışlardır. Diğer
konularda yangın, araba kaskosu vb. gibi sigorta yapmazlar.
4.
Bu kuruluşlarda ödeme planı toplumun ödeme gücüne göre değişkenlik gösterir.
Özel sağlık sigortası yapan kuruluşlar ise kişilerin riskine ve bir sonraki senenin finansal
durumuna göre fiyatlarını ayarlarlar.
Bu iki sigorta kuruluşu 1978 senesinde birleşerek The Blue Cross and Blue Shield
Association (Mavi haç ve Mavi kalkan birliği) adını almıştır.
Cepten Ödemeler
Amerika Birleşik Devletleri’nde vatandaşlar sağlık hizmetlerinin bedelinin bir
bölümünü doğrudan ödeme yoluyla karşılarlar. Cepten ödeme yapanların önemli bir kısmı
herhangi bir kamusal sigortaya da dâhil olamayan kesimleridir. Cepten ödemelerin miktarı
toplam harcamanın %15’i kadardır. Cepten sağlık ödemeleri yıllara göre azalmaktadır. Bu
ödemeleri yapanlar daha çok Medicaid kapsamına giremeyenlerdir. Bu kişiler 65 yaşın altında
olduklarından veya daha önce en az 10 yıl çalışıp sosyal sigorta primi ödemediklerinden
Medicare’in koruması altına da giremezler. Amerikan sağlık sisteminde en çok madur olanlar
bu kitlelerdir. “Obamacare” özellikle bu tip durumlar için çıkarılmıştır.
Obamacare
Barak Obama Amerikan Başkanlık seçimlerinde en büyük vaat olarak genel kapsayıcı
bir sağlık sigortası önermişti. Ancak Başkan olduktan sonra bu genel kapsayıcılık epey
törpülendi ve bunu yerine özellikle diğer sigorta planlarından yararlanamayan 30 milyon
civarındaki Amerikan yurttaşını 2016 yılı sonuna kadar sigorta kapsamına alınması planlandı.
Bu programa “The Patient Protection and Affordable Care Act” (kısaca ACA) adı verildi.
Bu programın amacı ülkedeki sigortasızların oranını % 0,5’e indirmektir.
Daha önce bahsettiğimiz gibi varsıl Amerikalılar özel sağlık sigortası yaptırıyorlardı,
yaşlılar ise Medicaid denilen ödeme planı ile güvence altındaydı, yoksullara ise Medicaid
tarafından güvence sağlanıyordu. Ancak 1990’lı yılların başındaki ekonomik durgunluk bir
anda işsiz sayısını arttırdı ve böylelikle sigortasız kişi sayısı % 15 kadar yükseldi. Bu da
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politikacıları sağlık hizmetlerindeki açıkların artmasını önlemek için bir takım önlemlere
yöneltti. 1997 yılında “Çocuklar İçin Devlet Sağlık Sigortası” 2003 yılında ise aslen bir ilaç
ödemesi planı olan Medicare’in D planı devreye kondu. Hatırlanacağı gibi Medicaid’den
yararlanabilmek için sadece yoksul olmak yetmiyor aynı zamanda bir sağlık sorununu da
olması gerekiyordu. İşte ACA buna yeni düzenleme getirdi ve yalnızca yoksul olmayı yeterli
gördü.
Medicaide getirilen bu yenilik sonucu federal bütçeden eyaletlere kaynak transferi
yapılması demektir. Bu özellikler gelirleri düşük eyaletler için çok önemli bir meblağdır. Ancak
Amerikan Yüksek Mahkemesi eyaletlerinin tümünün bu kapsama girmesini içeren maddeyi
anayasaya uygun bulmadı. Bu kapsama katılma eyaletlerin inisiyatifine bırakıldı.
ACA sadece federal devlet kaynaklarından oluşan bir fon değildir. Bu yasaya göre
gelirleri Medicaid kriterlerine göre yüksek olduğu için kapsam dışı olan kişilerde özel sigorta
kapsamına alınarak prim yükümlüsü yapıldı. Yoksulluk sınırının 1.5 katı üzerinde olanlar
gelirlerinin % 2’sini 2 ve 3 kat olanlar ise % 9.5’ini prim olarak özel sağlık sigortalarına prim
ödemekle yükümlü oldular. ACA bir yandan yoksulluk sınırı üzerindekileri prim yükümlüsü
yaparken sigorta şirketlerini de bu düzeylerde anlaşmaya zorunlu kılmıştır. ACA ayrıca küçük
işletmelerdeki çalışanları sigorta planlarına dahil edilmesi karşılığında ödenecek primlerin %50
sini federal hükümet tarafından ödenmesine karar verdi. ACA ayrıca orta boy işletmelerde iş
yeri sahiplerine çalışanlarını sigortalı yapma zorunluluğu getirdi.
ACA’nın en büyük yeniliklerinden biri de özel sağlık sigorta şirketlerine bağlayıcılık
getirmesidir. Bu sadece kişilere satılan sigorta primlerinde değil işyerlerinin topluca yaptıkları
sigorta planlarında da uygulanıyor. Böylelikle çocuklar 25 yaşına kadar güvence altına alınıyor,
mevcut sağlık sorunları sigortadan dışlanmak için sebep olmaktan çıkarılıyor, kapsamı yaşam
boyuna uzatılıyor, karşılıksız koruyucu sağlık hizmetleri alınması sağlanıyor, cepten katkı
paylarına yıllık sınır getiriliyor ve sigorta sisteminden çıkarılmanın önüne geçiliyor.
Sonuç olarak ACA yani “Obamacare” den yoksul Amerikan yurttaşları memnundur.
Sistemin hekimlere ek bir yükümlülüğü yoktur. Özel sigortacılık sektörü de prim yükümlüsü
olmayan oldukça büyük bir nüfusun sisteme katılması dolayısıyla bu kanundan şikâyetçi
değildir. Ancak özellikle Cumhuriyetçi Parti yanlıları bu uygulamaların vatandaşın üzerindeki
vergi yükünü artırdığı için şikâyetçidir. Bu nedenle 2016’da seçilen Başkan Trump’ın en önemli
seçim vaadi “Obamacare”in kaldırılması olmuştur. Ancak 2017 yılı için bu kanunu kaldırması
mümkün olamamıştır.
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Hekim İşgücü
Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm ülkeyi kapsayışı, standardize bir birinci basamak
sağlık hizmetleri modeli yoktur. Halkın önemli bir kısmı kapsayıcı bir birinci basamak sağlık
hizmetlerine ulaşamamaktadır. Bu kapsayıcılığın olmamasının en önemli nedeni birinci
basamak sağlık hizmetlerinde kamusal bir hizmet anlayışının olmamasıdır. Birinci basamak
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sağlık hizmeti veren hekimler çoğunlukla özel muayenehane hekimleridir ve doğal olarak
amaçları mümkün olduğunca kâr etmektir. Birinci basamakta muayenelerin 2/3’ü
yapılmaktadır. Buna karşın birinci basamakta çalışan hekimlerin tüm hekimlere oranı 1/3’tür.
Ancak sağlam bir birinci basamak sağlık hizmeti verildiğinde hizmet oranının % 80’den az
olmaması gerekir. Bu da bize Amerika’da birinci basamağın iyi örgütlenmediği gösterir.
Aşırı uzmanlaşma, hastanelerin sağlık sisteminin merkezi olması ve hem özel hem de
kamusal sigorta şirketlerinin hekim geri ödemelerini geciktirmeleri nedeniyle hekimler birinci
basamakta çalışmaktan rahatsızdır. Randevu süreleri uzundur. Birinci basamak çalışanı
hekimler yeni hasta kaydı yapmakta isteksizdirler.
Birinci basamak sağlık kurumları özel veya kamusal nitelik taşıyabilirler. Kamu
hastanelerinin bizim ülkemizdeki benze semt poliklinikleri (ayaktan tedavi merkezleri) vardır.
Özel muayenehaneler ise daha çok özel sağlık sigortası hastalarına bakarlar. Bu kurumlarda
ilave cepten ödeme de vardır. Bu sağlık kuruluşlarının sahipleri genellikle hekimlerdir. Tek
başlarına ya da grup pratiği yaparlar. Grup pratiği giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun en önemli
nedeni işletme maliyetlerini düşürmektir. Çünkü bu kurumların tüm cari harcamalarını
hekimler ceplerinden karşılarlar.
Kamuya ait birinci basamak sağlık kurumları da vardır. Sayıları 1500 kadardır.
Finansmanları federal düzeyde karşılanır. Yoksullar ve sigortasızlar bu merkezlerden hizmet
alır. Daha çok medicaid kapsamındaki kişiler bu kurumlardan yararlanır. Ancak bu
hizmetlerden vatandaşın memnuniyeti oldukça düşüktür.
Amerika’da birinci basamak sağlık hizmetleri gün geçtikte hasta memnuniyeti
azalmaktadır. Vatandaşın % 50’si bu hizmetlerden memnuniyetsizliği dile getirmiştir. Hekimler
de birinci basamakta çalışmaktan memnun değillerdir. Bunun en önemli nedenleri ödemelerin
azlığı, çalıma kapasitesinin üzerinde hasta bakma, iş tanımlamaların giderek daha kapsamlı hale
gelmesi, geri ödemelerin işin kalitesine göre değil de niceliğine göre yapılmasıdır. Bu tip
sorunlar hekimleri hastalara mümkün olduğunca daha az zaman ayırmaya böylelikle bakılan
hasta sayısını arttırmaya yönlendirmekte. Bu da hem hekimlerin mesleki tatminsizliğine hem
de hastaların memnuniyetsizliğine neden olmaktadır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çoğunlukla aile hekimleri, genel pediyatristler
(çocuk hastalıkları uzmanı), genel dahiliye uzmanları ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanları
görev yapmaktadırlar.
Amerika’da hekimlerin % 65’i uzmandır. Uzmanlaşma eğilimi 2000’li yıllardan
itibaren artmaktadır. Tıp fakültesi öğrencilerinin ancak % 10’u birinci basamak sağlık
hizmetlerinden görev yapmayı düşünmektedirler. Kendi muayenehanesi olan hekimler
azalmaktadır. Bu oran % 50 civarına gerilemiştir. Kentler kırsal kesim arasında hekim sayısı ve
hizmet kalitesi yönünden kırsal alan aleyhine far vardır. Hekim gelirleri oldukça yüksektir.
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2017 itibariyle aile hekimleri ortalama 180 bin$ dolar kazanmaktadır bu ücret psikiyatristlerde
ortalama 217 bin $, tecrübeli bir kalp damar cerrahı için ise 500 bin $ kadardır.

7.4 Amerika Birleşik Devletleri’nde Sağlık Harcamaları
Amerika Birleşik Devletleri dünyada en yüksek sağlık harcaması yapan ülkedir. Toplam
sağlık harcamaları 3.2 trilyon $’dır. Kişi başı sağlık harcamaları OECD ülkeleri ortalamasının
iki katından fazladır. Kişi başına sağlık harcaması 2015 rakamları ile 9402 dolardır. Örneğin
bu miktar 2014 yılında İngiltere’de 3934 $’dır. Sağlık harcamaları sürekli artmaktadır. Sağlık
harcamalarını önemli bir kısmı % 40’ı hastanecilik hizmetlerine gitmektedir. Hekimlere ve
diğer klinik hizmetlere harcanan miktar %20 civarındadır. İlaç harcamaları % 15 civarındadır.
Diş sağlığına harcanan miktar kaynakların % 5’i kadardır. Sağlık harcamalarının yaklaşık %
30’u hane halkları tarafından karşılanır. Federal bütçe katkısı da bu miktara yakındır. İşletmeleri
sigorta ödemeleri % 22 yerel ödemeler ise % 18 civarındadır.
Amerikan sağlık hizmetlerinin finansmanında en büyük sorunlardan biri de sağlık
harcamalarının büyüklüğünün artış hızının ülkenin toplan büyüme hızından daha yüksek
olmasıdır. Bu da sistemin sürdürülebilirliği nedeniyle çok önemli bir sorundur.
Amerikan sağlık sistemi özellikle hizmetin finansmanındaki özel sigortacılık ve
hizmetin sunumundaki özel sektör payının büyük olması nedeniyle hizmetleri pahalıya mal
etmektedir. Aynı özellikteki tıbbi veya cerrahi müdahalelerin bedeli diğer gelişmiş ülkeler göre
1.5 kat daha pahalıdır. Tıbbi tetkik ve ilaç fiyatları da aynı şekilde iki kat daha pahalıdır.
Amerikan sağlık sistemi harcamalarının bu kadar yüksek olmasına karşın çıktılar
yönünden kendisiyle aynı gelişmişlikteki ülkelerden daha kötüdür. Örneğin doğumda beklenen
yaşam umudu Amerika’da 80 yıl civarındayken bu Kuzey Avrupa ülkelerinde 85 yılın üstüne
çıkmıştır. Bebek ölüm hızında da Batı Avrupa ülkelerine göre daha kötü durumdadır.
Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan sağlık modeli gerek sistemin
maliyeti gerekse sağlık çıktılarındaki görece kötü sonuçlar nedeniyle verimli çalışmamaktadır.
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Bölüm Sonu Soruları
1. Medicaid kimlere sağlık hizmeti vermektedir?
2. Medicare hangi yaş grubunu kapsamaktadır?
3. Kâr amaçlı olmayan sigorta kuruluşları hangileridir?
4. Medicare Hastane sigortası olarak da anılır. Çoğunlukla hastane bakımı, özel hemşire
bakımı ve bakım evi gerektiren durumlarda kullanılır. En az … yıl sosyal güvenlik primi ödeyen
kişiler yararlanabilir. Eğer daha az yıl prim ödenmişse yararlanmak içi aylık prim ödenir.
Metindeki boşluğun yerinde kaç yıl olması gerekiyor?
5. Amerika Birleşik Devletlerinde kişi başına sağlık harcaması kaç dolardır.
6.Medicare kimlere sağlık hizmeti vermektedir?
7.Kar amaçlı olan sigorta kuruluşları hangileridir?
8. Federal düzeyde en önemli kurum Sağlık Bakanlığı’dır. Sağlık Bakanlığı hem kendi
hizmet götürür hem de eyalet ve yerel düzeyde düzenleme ve denetleme yapar. Bazı sağlık
örgütlenmelerini finanse eder ve yönetir. Bu Bakanlık hangi sigorta kurumlarını yönetir?
9.Obamacare sağlık sigortasının amacı nedir?
10. Amerikalıların ciddi sağlık sorunlarında sisteme güven yüzdeleri kaçtır?
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8. BİRLEŞİK KRALLIK’TA (İNGİLTERE) SAĞLIK
HİZMETLERİ
(Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Giriş
8.2. İngiltere Sağlık Hizmetlerine Genel Bakış
8.3. İngiltere’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
8.4. İngiltere’de Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Milli sağlık sistemi nasıl örgütlenir?
Tüm İngiltere vatandaşlarını kapsayan bir sağlık sistemi var mıdır?
İngiltere sağlık sisteminin merkezinde hangi tip hekim bulunur?
İngiltere sağlık sisteminin finasmanı nasıl sağlanır?
Sağlık finansmanı ile birlikte düşünüldüğünde sağlık göstergeleri yönünden İngiltere ne
durumdadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İngiltere Sağlık Hizmetleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ilgili
dersleri
İngiltere sağlık hizmetlerinin Konuyla
sunulma
ve
finansman izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak
modellerinin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
National Health Services (NHS),
Ulusal Kapsayıcılık,
Genel Vergilerle Finansman,
Kişilerin Kayıtlı Oldukları Genel Pratisyenler.
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8.1 Giriş
İngiltere sağlık hizmetleri yönünden Dünya’da model ülke olarak gösterilen ülkelerden
biridir. Hem sağlık hizmetlerinin organizasyonunda hem de bu hizmetlerin finansmanın da
İngiltere oldukça başarılıdır. Hizmet esas olarak genel vergilerle karşılanır hane halklarının
cebinden doğrudan ödemeler oldukça az orandadır. Toplam harcamada özel harcama payı %16
cepten doğrudan harcama payı ise %9 civarındadır.
İngiltere sağlık sistemi National Health Services’tir (NHS/Ulusal Sağlık Hizmeti).
Bütün harcamalar ve hizmet üretilmesi bu yapı tarafından sağlanır. NHS’nin oluşmasında en
önemli faktör sisteminde fikir babası olarak tanınan William Henry Beveridge’in 20 Kasım
1942’de açıklanan raporudur. William Henry Beveridge refah devletinin neleri sağlaması
gerektiği konusunda detaylı bir rapor hazırlamış ve bu raporun NHS konusundaki düşünceleri
1948 yılından itibaren hayata geçirilmiştir. İngiltere tüm ülkeyi kapsayan sağlık sistemini kuran
ilk ülkedir. İngiltere’de uygulanan sağlık sistemine kurucu fikir babasından mülhem
“Beveridge tipi sağlık sistemi” denmektedir. Yukardaki özellikleri nedeniyle İngiltere sağlık
sistemi incelenmeye ve avantajlı kısımları model olarak alınmaya değer bir ülkedir.

İngiltere’nin Temel Sosyo Ekonomik verileri ve Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Değer

Verinin Yılı

64 769 452

2017

15 yaş altı nüfus

11 354 486 %17,5

2017

65 ve üstü yaş nüfus

11 686 307 % 18.4

2017

% 0.5

2017

Kişi başına düşen milli

57 400 $

2016

Ortalama ilk doğum yaşı

28.5

2015

Anne ölüm hızı

9 ölüm /100 000 canlı doğumda

2015

Bebek ölüm hızı

4.3 ölüm/ 1000 canlı doğumda

2015

81 yıl

2016

1.88 doğum/kadın

2017

Nüfus

Nüfus artış hızı
gelir

Doğumda
beklentisi

yaşam

Toplam doğurganlık hızı
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Toplam
harcamaları

sağlık

253.5 milyar $

2016

Sağlık
harcamalarının
milli gelire oranı

% 9.1

2016

Sağlık harcamaların da
kamusal pay

%83.14

2015

Kişi başı ortalama sağlık
harcaması

3376 $

2016

Bin kişiye düşen doktor

2.81

2015

Bin kişiye düşen hastane
yatak sayısı

2.9

2011

% 100

2015

sayısı

Sağlıklı içme
erişen nüfus oranı

suyuna

8.2 İngiltere Sağlık Hizmetlerine Genel Bakış
Birleşik Krallık ve İngiltere’de sağlık hizmetinin en önemli ayırıcı özelliği
finansmanının ağırlıklı olarak genel vergilerden karşılanmasıdır. Böylece kullanım anında
kişiler ceplerinden ödeme yapmamakta ya da çok küçük bir miktarda katkı payı ödemektedirler.
İngiltere sağlık sistemin diğer bir önemli özelliği merkezi ve hiyerarşik bir yapısı
olmasıdır. En tepede Sağlık Bakanlığı vardır. Sağlık Bakanlığının sorumluluğundaki sağlık
hizmetlerinin önemli bir bölümü 1948’dan beri var olan National Health Services (NHS Ulusal
Sağlık Hizmeti) kapsamında sunulmaktadır. İngiliz sağlık sisteminde hem hizmetlerin
finansmanı hem de hizmetlerin sunumu kamusal ağırlıktadır.
Ancak bütün Dünya’da 1970’lerin sonundan itibaren başlayan yeni liberal anlayışlar
İngiltere’yi de etkilemiş ve sağlık hizmetleri içinde küçük bir paya sahip olmakla birlikte özel
sektör tarafından finanse edilen özel hastaneler ve tıp dallarından uzmanlaşmış özel sağlık
merkezlerinde de sağlık hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Özel Sağlık Kurumlarından İngiliz
halkının % 5-10’u hizmet almaktadır.
İngiltere’de sağlık hizmetleri basamaklandırılmıştır. Ağırlıklı olarak genel
pratisyenlerce verilen kişiye yönelik sağlık hizmetleri, toplumun geneline yönelik toplum
sağlığı hizmetleri. Toplum sağlığı hizmetleri çoğunlukla ebe veya hemşireler tarafından
verilmektedir. Bu hizmetler sağlık merkezlerinde verilebildiği gibi evlerde de verilmektedir.
Ancak hekimlerin verdiği hizmet ile toplum sağlığı hizmetleri arasında koordinasyon zayıftır.
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İngiltere’de nüfusun % 99’u bir genel pratisyene kayıtlıdır. Genel pratisyenler 24 saat hizmet
esasına göre çalışırlar
İkinci basamak sağlık hizmetleri büyük oranda Devlet’e ya da Vakıflara ait hastanelerde
verilmektedir. Ancak 1990’lardan itibaren özelliklede 2008 mali krizinden sonra özel sağlık
kurumları da ikinci basamak sağlık hizmetlerinde yer almaya başlamıştır. Sayıları giderek
artmaktadır. İkinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli özelliği kişilerin ikinci ve üçüncü
basamak sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmesi için, acil başvurular ve
dışındaki tüm hizmetler için bağlı bulundukları genel pratisyen tarafından sevk edilmeleri
gerekmektedir. Bu sevk sistemine kapı tutuculuk denmektedir. Eğer birinci basamak sağlık
hizmetlerine başvurulmadan ikinci basamak sağlık kurumlarına başvurulursa ödemeler kişiler
tarafından yapılmaktadır.
İngiltere’de kamu sağlığı hizmetleri Sağlık Bakanlığı ve NHS arasında paylaşılmıştır.
İngiltere “Ulusal sağlık Sistemi” (NHS) hiyerarşik bir yapıya sahiptir. En tepede Sağlık
Bakanlığı ve daha altta “Regional Health Authority” (Bölge sağlık yönetimleri) bulunur.
Bunları sayısı 90 kadardır. Sağlık Bakanlığı NHS kapsamındaki sağlık hizmetleri yönünden
parlamentoya karşı sorumludur. NHS üst yönetimi ise hükümet politikaları doğrultusunda
görevlendirildiği sağlık hizmetleri yönünden sağlık bakanlığına karşı sorumludur. İngiltere’de
Sağlık hizmetlerinde kamu payı oldukça yüksektir. Toplam sağlık harcamalarının %87’si
kamusal kaynaklardan karşılanır.

8.3 İngiltere Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Sağlık hizmetlerinin karşılanmasındaki en önemli kaynak vergilerdir. Vergiler gelir,
servet vergisi, tüketimden alınan dolaylı vergilerdir. Bunlara ek olarak devletin bazı
hizmetlerden dolayı aldığı harçlardan da sağlık hizmetine pay ayrılır. Vergi gelirlerine ek olarak
tüm çalışanlardan, işverenlerden ve kendi hesabına çalışanlardan ulusal sigorta primi kesilir.
Bu kesintinin % 10’u ulusal sağlık sistemine (NHS) aktarılır. Kamu kaynaklarının en önemli
kısmını vergilerin oluşturması yönetim maliyetlerini düşürür.
Bunun yanında özel sigortacılık ve bir miktarda cepten ödeme bulunmaktadır. Özel
sigorta harcamaları tüm sağlık hizmetleri içinde % 2,8 cepten harcamaların oranı ise yaklaşık
% 9,8 dir. Özel sigorta kişilerce alınabileceği gibi işyerleri toplu özel sigorta da yaptırabilirler.
Özel sigorta çoğunlukla NHS tarafından kapsanmayan hizmetler için ya da NHS hizmetlerine
ulaşımı hızlandırmak için yaptırılır. Nüfusun yaklaşık %10’u özel sigortalıdır.
Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sunumu birlikte düşünüldüğünde dört farklı ödeme
ve sunum modeli ortaya çıkar.
1. Hem finansmanın kamu tarafından sağlandığı hem de hizmetin kamu tarafından
verildiği sağlık hizmetleri. Bu hizmetler tüm sağlık hizmetlerin finansman bedelinin yaklaşık
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% 60 kadarıdır. Halk sağlığı hizmetleri ve ikinci üçüncü basamak sağlık hizmetlerin önemli bir
kısmı bu kategoridedir.
2. Finansmanının kamu tarafından sağlandığı ancak hizmetin özel sektörce verildiği
sağlık hizmetleri. Bu hizmetlerin büyük bölümü birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemli
bir parçası olan “Genel Pratisyen” hekim hizmetleridir. Aynı zamanda bizim ülkemizde olduğu
gibi İngiltere’de de 2. Ve 3. Basamak sağlık hizmetleri veren kurumlar taşeron hizmet
alabilmektedirler. Bu hizmetler genellikle temizlik, yemek gibi alanları kapsar. Bu finansman
türü içine yerel yönetimlerin özel sektörden hizmet alarak sunduğu yaşlı bakım hizmetleri de
dahil edilebilir. Finansmanın % 20 kadarı bu kategoridedir.
3. Hizmetin NHS tarafından verildiği ancak finansmanın özel sigortalarca karşılandığı
durumlar. Bu daha çok NHS kapsamındaki hastanelerden alınacak hizmetin kalitesinin yüksek
olması için yapılan ödemelerdir. Bizim ülkemizdeki tamamlayıcı sigorta hizmetlerine benzer.
Bu tip finansmana ilaç katkı bedelleri ve NHS’ce karşılanmayan hizmet ve ilaç bedelleri de
dahildir. Finansmanın %5 kadarı bu kategoridedir.
4. Hem hizmetin özel sektörce verildiği hem de finansmanın özel karşılandığı durumlar.
Bu özel sağlık sigortasıdır. Kapsadığı nüfus giderek artmaktadır. Özel sağlık sigortacılığı 1970
li yıllarda başlamıştır. Başlangıçta nüfusun sadece %2’si gibi küçük bir oran özel sigortacılık
kapsamında iken bu oran günümüzde %10,5 olmuştur. Finansmanın %15’i bu kategoridedir.
Özel sektör sağlık kurumunda çalışan hekimlerin önemli bir kısmı NHS’de de çalışan
hekimlerdir. İngiltere’de özellikle uzman hekimler giderek daha fazla oranda özel sektör sağlık
kurumlarında çalışmaktadırlar.

8.4 İngiltere Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
Genel Pratisyen Hizmetleri
İngiltere birinci basamak sağlık hizmetleri üçlü bir sacayağının üzerine oturur. Bu
sacayağının bileşenleri; 1. Bu hizmetlerin sağlık sistemine ilk başvuru noktası olması. 2. Sürekli
bakım sunması. 3. Kapı tutuculuk işlevi olması. Genel pratisyenlik uygulamaları da bu üçlü
sacayağında hizmet görürler. Alanlarıyla ilgili hizmetin %90’ını genel pratisyenler yüklenir.
Burada İngiltere’deki genel pratisyenin eğitiminden bahsetmek yararlı olacaktır.
İngiltere’de tıp eğitiminin 5. Senesinde hekimler ya genel pratisyenliği ya da klinik hekimliği
seçerler. Bundan sonraki eğitimleri bu seçimlerine göre yönlenir. Genel Pratisyenler toplam 9
yıl tıp eğitimi alırlar. Bunun son yılı bir genel pratisyenlik uygulaması yapılan bir merkezde
geçer. Bu merkez tek bir genel pratisyenin merkezi olabileceği gibi genel pratisyen gruplarının
ortak çalıştırdıkları bir merkezde olabilir. İngiltere’de tıp eğitimi süreklidir. Bu nedenle hem
genel pratisyenler hem de klinik hekimler mezuniyet sonrası eğitim alırlar. Bu eğitimden
“mezuniyet sonrası eğitim dekanlıkları ve uzmanlık dernekleri” sorumludur. Genel
pratisyenlere bu eğitimlere katılarak ayrıca aldıkları ücreti de yükseltirler.
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Genel pratisyenler “Bölge Sağlık Yönetimi” ile bir sözleşme yaparak göreve başlarlar.
Görev yaptıkları yer “health center” (sağlık merkezi) adı ile anılır. Genel pratisyenler burada
tek başlarına çalışabilecekleri gibi bir araya gelerek grup pratiği de yapabilirler. Grup pratiği
yapan hekimler grubun portföyündeki tüm kişilerden sorumludurlar. NHS kapsamındaki sağlık
hizmetleri, basamaklandırılmış sağlık hizmeti şeklinde sunulmaktadır ve genel pratisyenler
sağlık sisteminin ilk başvuru yerini oluşturmaktadır. NHS kapsamında sunulan sağlık
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmek için kişiler kayıtlı oldukları genel pratisyene ya
da genel pratisyen grubuna başvurmak zorundadırlar. İkinci basamağa sevk yapılmadan NHS
kapsamında hizmet almak mümkün değildir. İkinci basamağa sevk oranı %10 dur. Ancak acil
durumlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarda sevk olmadan kişiler ikinci basamağa
başvurabilirler.
İngiltere’de “genel pratisyenlik” uygulaması halk tarafından benimsenen bir
uygulamadır. Halkın %97’sinin ortalama 12 yıl bağlı kaldığı bir GP’si vardır. Her bir GP’ye
1800 kişilik portföy düşmektedir. Vatandaşlar ya tek başına pratik yapan bir genel pratisyene
ya da grup pratiği yapan bir merkeze kayıt olabilirler. İngiltere’de dahi genel pratisyen
uygulaması kırsal kesimle kentsel kesim arasında kırsal kesim aleyhine farklılık gösterir. Kırsal
kesimde vatandaşların seçenekleri çok azdır ancak büyük şehirlerde vatandaşlar istedikleri
genel pratisyeni ya da genel pratisyen grubunu seçebilirler. Yıl içinde hekimlerini ya da
gruplarını değiştirebilirler. Bölge sağlık yönetimi bu değiştirmede yardımcı olur. Genel
pratisyenler de hastaları listelerinden çıkarabilirler. Bunun için hastanın hekime taciz,
saldırganlık gibi bir eyleminin olması gerekir. Genel pratisyenlerin önemli bir kısmı grup
pratiği yapar. Sadece %20 kadarı tek başına hekimlik uygulaması yapar.
Genel pratisyenlerin kazançları bölge sağlık yönetimi ile yapılan sözleşmeden elde
edilir. Cari giderler ve çalıştırdıkları işçi giderleri çıktıktan sonra kalan miktar genel pratisyenin
kazancıdır. Grup pratiği yapılıyorsa kazanç grup üyelerinin performanslarına göre pay edilir.
Türkiye’de ise böyle bir uygulama yoktur. Her bir aile hekiminin maaşı Sağlık Bakanlığı’nca
aile hekimine ayrı bordro ile ödenir.
Genel pratisyenin ya da genel pratisyen grubunun hizmet sunduğu binanın bölge sağlık
yönetimince sağlanır. İngiltere’de bu binalar genellikle genel pratisyenlere ya da genel
pratisyen gruplarına aittir. Bu durumda bölge sağlık yönetimi binayı genel pratisyenlerden
kiralar ve kira bedeli genel pratisyenlere ayrıca ödenir.
Genel pratisyenlerin işleri sırasında kullandıkları stetoskop, tansiyon aleti, otoskop,
EKG cihazı, gibi araç ve gereçler kendileri tarafından temin edilir. Hizmette kullandıkları
bilgisayarlar bilgisayarlar, bilgisayar programları ve bunların güncellenmesi bölge sağlık
yönetimince sağlanır. Bu konuda çalışan personelin eğitimi de gene bölge sağlık yönetimince
sağlanır.
İngiltere’de genel pratisyenlerin kazancı oldukça iyidir. Genel Pratisyen gelirleri 2016
değerleri ile yılda 60 bin sterlin ile 130 sterlin arasında değişmektedir. Genel pratisyenlerin
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aldıkları ücretler çalışma yerlerine ve verdikleri hizmetlere göre oldukça değişkenlik gösterir.
‘Terms of service’ adı verilen belirli hizmetlerin verilmesi için kontrat karşılığı ödeme
yapılmaktadır. Ülke çapında her GP’nin kontratı aldığı ücret birbirinden farklıdır.
Kontrata esas ödeme için bileşenler: Hesaba katılan temel ücretler;
7 yıldan fazla çalışanlar ve post graduate hizmete katılanların ücreti daha fazladır Kişi
başı ödeme; 65 yaş altı için ödenen ücret, 65-74 yaş ve 75 yaş üzeri için daha fazla ödeme ile 5
yaş altı ve yeni kayıt yapılan her kişi için ek ödeme yapılır.
Yapılan işe göre ödeme; aşılama, gebe, anne ve çocuk bakımı için yapılan ödemedir.
Hedef ödemeler; Çocukluk aşıları, servikal sitoloji gibi belli hizmetlere yapılan ek
ödemeleri içerir.
İşlem başı ödeme; bazı küçük cerrahi işlemler ve sağlığı geliştirme faaliyetleri için belli
tavanı bulunan ek ödeme yapılmaktadır.
Uzak mesafede oturan hastası olan GP’lere ek ödeme yapılmaktadır.
Özel çalışma; özel hasta bakımı, iş yeri hekimliği, sigorta raporları, ve danışmanlık
hizmetleri için ek ödemeler alınabilmektedir.
Genel pratisyenler ilk başlarda haftada yedi gün günde yirmi dört saat hizmet verirlerdi.
Ancak bu oldukça yorucu bir hizmeti idi. Zamanla genel pratisyenler birlikler oluşturarak ve
mesai dışı hafta sonu ve tatillerde hizmetin sürmesi için kendi içlerinde yöntemler geliştirdiler.
Ancak 2004 sonrası bu gibi hizmetler genel pratisyenlerin vermekte zorunlu olduğu
hizmetlerin dışında tutuldu. Bu hizmetler genel pratisyen birliklerinin sorumluluğundan alınıp
bölge sağlık yönetiminin sorumluluğuna verildi. İngiltere’de mesai sonrası ve tatil günlerinde
birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten kurumlar sağlık istasyonları, NHS DIRECT, Minor
injuries unit (Küçük müdahele birimi)
Sağlık istasyonları: İngiltere Sağlık Bakanlığı 1999 yılında sağlık hizmetlerine
ulaşılabilirliği arttırmak amacıyla sağlık istasyonları uygulamasını başlattı. Bu istasyonlar
insanların kolayca ulaşabileceği merkezi yerlere açıldı. Burada görevli personel çoğunlukla
deneyimli hemşirelerdir. Bu hemşireler yönlendirici algoritmalar yardımı ile başvuran kişilerin
sağlık sorunlarını çözmektedirler. Bu istasyonlar hafta sonları da açık olacak şekilde sabah
erken saatlerden gece geç saatlere kadar görev yaparlar. Bu merkezler çoğunlukla ciddi
olmayan sağlık sorunlarında ya da küçük cerrahi müdahaleler için kullanılır. Bu sistemin genel
pratisyenlere üzerindeki iş yükünü azaltacağı düşünülmüştür. Ancak bu istasyonlara başvuran
kişilerin %30’u daha sonra kayıtlı olduğu genel pratisyene de başvurmuştur. Bu istasyonların
verimliliği konusunda araştırmalar devam etmektedir.
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NHS DIRECT/ Ulusal sağlık sistemi doğrudan bağlantı: Bu hizmet 1998 yılında
başlatılmış bir hizmettir. Esas olarak telefon üzerinden verilen bir danışmanlık hizmetidir.
Hizmette deneyimli hemşireler kullanılmaktadır. Bu hemşireler algoritmalar yardımıyla
telefonla arayan kişilere sağlık danışmanlığı hizmeti vermektedirler. Bu danışmanlık genel
pratisyene başvurma önerisi, acil hastaneye başvuru önerisi ve kişinin kendi kendine bakımını
yönlendirme şeklinde olmaktadır. Bu hizmet günümüzde internet üzerinden ve ondan fazla dille
verilmektedir.
Minor injuries unit (Küçük müdahale birimi): Bu birimler daha çok kırsal kesimde
bulunmaktadır. Acil müdahale konusunda özel eğitim almış bir hemşire bu kabinlerin
görevlisidir. Bu kabinlerde reçetelenmiş injeksiyonlar ve küçük cerrahi müdahaleler ile yara
bakımı yapılmaktadır.
Halk Sağlığı Hizmetleri
Halk sağlığı hizmetlerinin sorumlusu sağlık bakanlığıdır. Genel pratisyenler ve genel
pratisyen grupları dışında özellikle ebeler ve uzman hemşireler ve sosyal hizmet görevlileri
tarafından verilen birinci basamak sağlık hizmetleri de vardır. Bu çalışanlar da bölge sağlık
yönetimi ile kişisel olarak yaptıkları sözleşmelerle genellikle sabit maaş ile istihdam edilirler.
Genel pratisyenler de olduğu gibi toplum sağlığı çalışanları da sürekli eğitime tabidirler ve
aralıklarla performansları denetmenlerce kontrol edilir. Sözleşme yenilemelerinde gerek
uygulama performansları gerek sürekli eğitim performansları önemli kriterlerdir.
Bu alanda çalışanlar görevlerini sağlık merkezlerinde ya da yerinde gezerek hizmet
vererek yaparlar. En önemli görevleri arasında izledikleri risk gruplarını ya sağlık merkezine
çağırarak kontrollerini yapmak ya da bu hizmeti kişilerin yaşadıkları yere giderek vermektir.
Aynı zamanda bağışıklama uygulamaları da yaparlar.
Bu görevliler özellikle özel eğitim aldıkları alana yönelik çalışmalar yaparlar. Bu kişiler
çoğunlukla hemşire ve ebedirler. Bunlar özellikle çocuk sağlığı, sağlığın geliştirilmesi, sağlık
eğitimi konularında hitap ettikleri kitleye uygulama yaparlar. Çocuk konusunda özel eğitim
almış olanlar çocuğu bulunan ailelere ziyaretler yaparlar. 5 yaş altı çocukların sağlık
durumlarını sürekli izlerler gerekirse kayıtlı bulundukları genel pratisyene yönlendirirler. Bu
personel Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği aşı programına göre çocukların aşılarını yaparlar.
Özellikle sağlığın korunması ve geliştirilmesi alanında motivasyon sağlarlar. Kişisel hijyen,
uyku sağlığı, fiziksel egzersiz gibi konularda motive edici eğitimler verirler. Çocukları sağlıklı
beslenmesi, uyku ve diğer sağlık sorunlarında ailelere danışmanlık yaparlar.
Ulusal koruma programlarının hane halkı düzeyinde uygulanmasını sağlarlar. Mesela
alkol, obezite, eşitsizlikler, tütün ile mücadele. Bulaşıcı hastalıklardan korunma, ruh sağlığı ve
kanser taramaları öncelikli programlardır.
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Hamile kadınlara doğum öncesi kendisine nasıl bakacağı hangi yiyeceklerle beslenip
neleri hamilelik döneminde hiç yemeyecekleri konusunda bilgiler vermek esas olarak ebelerin
görevidir. Ebeler ayrıca doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasında hem anne hem de bebeğe
sunulan sağlık hizmetlerinden sorumludur. Bebek bakımı ve yeni anneleri bebeklerini ilk altı
ay sadece anne sütü ile beslenmeye yönlendirme gibi.
Özel eğitimle yetiştirilen uzman hemşireler özellikle bakıma muhtaç yaşlı kişilere
hizmet sunarlar. Bu hemşireler gerektiğinde hastane sonrası evde bakım hizmetlerini de
yürütürler. Son dönem hastalarına evde ya da sağlık merkezlerinde yaşamlarını daha konforlu
bir şekilde tamamlamaları için yardımcı olurlar.
İngiltere’de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlar ağırlıklı olarak
Devlet ya da vakıfların hastaneleridir. NHS’ye bağlı yaklaşık 300 hastane yönetimi ve 2000’e
yakın hastane bulunmaktadır. Bu hastaneler (trust işletme) adı almaktadır. Bu hastaneler acil
sağlık sorunları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hariç genel pratisyenlerce sevk edilmeyen
hastalara ücretsiz bakmamaktadır. Hastane randevuları kişinin kayıtlı olduğu genel pratisyence
alınmaktadır.
İngiltere’de her ne kadar NHS’ye bağlı hizmet verse de hastanelerin yönetimi tek tip
değildir. Devlet’e ve Vakıflara ve özel sektöre ait olmasına göre yönetimi farklılıklar arz eder.
Devlete ait hastane “trust” işletmeleri: Bu hastanelere bölge genel hastaneleri adı da
verilir. Ortalama 250 bin kişiye bir hastane düşecek şekilde planlanmıştır. Acil sağlık
problemlerinin ve genel pratisyence sevk edilen hastaların tedavisini yapar. Bu “trust” lar aynı
zamanda üçüncü basmak uzmanlık hastanelerini de yönetirler. Bu hastaneler ise ikinci basamak
hastanelerin uzmanlarınca sevk edilen hastalara bakarlar. Bunlar kanser tedavisi veya organ
nakli gibi ileri düzeyde tedavi gerektiren durumlar için kurulmuşlardır. Ağırlıklı olarak büyük
şehirlerdedirler.
Vakıflara bağlı hastane işletmeleri (foundation trust): Devlet hastanelerinin yetersiz
kalması ve bu nedenle özellikle selektif müdahaleler için çok uzun süreler beklenmesi vakıf
hastanelerinin açılmasında en büyük etken olmuştur. Vakıf hastanelerinin açılacağı ilkin 2002
yılında Sağlık Bakanı alan Millburn tarafından ilan edilmiş ve vakıflara hastane açma izni 2003
yılında çıkartılan Health and Social Care (Community Health and Standards) Act (Sağlık ve
Sosyal Bakım [Toplum Sağlığı ve standartları] Kanunu uyarınca verilmeye başlanmıştır,
sayıları 2013 itibariyle100’e yaklaşmıştır. Bu hastanelerin işletmesi vakfa aittir ancak
denetlenmesi tamamen Sağlık Bakanlığına bağlı bir yüksek denetleme kurumu olan “The
Commission for Healthcare Audit and Inspection –CHAI” (Sağlık Hizmetlerinin İzlenmesi ve
Denetlenmesi Komisyonu) na bağlıdır. Bu statüdeki hastaneler yüksek standartlarda hizmet
verirler. Bu hastanelerde sevk zincirine uymak zorundadırlar.
Ruh sağlığı hastaneleri işletmeleri (mental health care trusts): Sadece psikiyatrik
hastalara hizmet verirler. Devletin yönetimindedirler. Sayıları oldukça azdır. Sağlık
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Bakanlığı’nın ruh sağlığının tedavisine bakışındaki değişiklerle (ruh hastalarının toplum içinde
rehabilitasyonu programı) var olanlar da kapatılmaya başlanmıştır.
Hasta bakımı işletmeleri (care trusts): Sağlık Bakanlığı’na bağlıdırlar. Bu hastaneler
özellikle genel hastanelerde tedavisi tamamlanmış ancak evde bakımı da mümkün olmayan
hastalar için planlanmıştır. Bu hastanelerdeki hastaların takibi kayıtlı olduğu genel pratisyen ya
da gerekli olduğunda konsültan hekim tarafından yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak tedavi
hizmetlerinden çok hemşire bakım hizmetleri verilmektedir. Bu hastanelerde genellikle yaşlı
hastalar nekahet dönemlerini tamamlamaktadırlar.
Kamu dal hastaneleri (Treatment centres): İngiltere Sağlık Bakanlığı 2002 yılında
ikinci basamak sağlık kurumlarındaki iş yükünü azaltmak için bu kurumları ihdas etmiştir.
Bunlar çoğunlukla Göz Hastalıkları, Endoskopi Merkezleri, Ultrason Merkezleri, Ortopedi
Merkezleri, Duyma Bozuklukları Merkezi gibi kuruluşlardır. Sayıları giderek artmaktadır 2013
de 120’ye yaklaşmıştır. Bu merkezler daha çok müdahale için uzun bekleme süreleri gereken
bölgelerde açılmaktadır. Dal merkezleri sadece tek bir uzmanlık alanında hizmet vermektedir.
Bu merkezle daha çok günü birlik hizmet vermekte olup hasta yatırmamaktadır. Sağlık
Bakanlığı uzun bekleme durumu olan kişilere isterlerse bu hastanelerde tedavi olma hakkı
tanımıştır. Dal hastaneleri hem Devlet tarafından hem de özel sektör tarafından
açılabilmektedir. Devlet tarafından açılan dal hastanelerin yönetiminden “Bölge Sağlık
Yönetimi” sorumludur. Oran bakımından Devletin açtıkları ile özel sektörün açtıkları aynıdır.
2008 yılından itibaren genel pratisyenlere dal hastanelerine doğrudan sevk hakkı verilmiştir.
Hem devletin dal hastaneleri hem de özel sektörün dal hastaneleri Sağlık Bakanlığının
denetimindedir.
Hastanelerin gelirleri: Hastaneler gelirlerinin önemli bir bölümünü genel
pratisyenlerin sevk ettiği hastalara verdikleri hizmetler için NHS ödemelerinden sağlarlar. Eğer
hastalar basamaklandırmayı atlarlar ve doğrudan hastaneler başvurularsa cepten ödemek
zorunda kalırlar. Sevksiz başvurular genellikle özel sağlık sigortası bulunan kişilerce yapılır.
Ayrıca özel hastaneler NHS dışında özel sağlık sigortası olanlara da bakar. Ayrıca özellikle tüm
üçüncü basamak hastaneler aynı zamanda eğitim hastanesi olduklarından mezuniyet öncesi ve
mezuniyet sonrası eğitimlerden de gelir elde ederler.
Hastane sağlık personeline yapılan ödemeler: Hastane çalışanları Devlet memuru
değillerdir. Sözleşme ile çalışırlar. Ücretler maaş olarak ödenir. Hekimlere yapılan ödemelerde
çalıştıkları dala ve hekimin performansına göre değişiklikler bulunur. Uzman hekimler yaklaşık
75 000 ile 200 000 Sterlin arası yıllık maaş alırlar. Devlet hastanelerinde çalışan uzman
hekimler mesai bitimlerinden sonra özel hastanelerdeki hastalarını da takip edebilirler. Eğer bir
uzman hekim özel hastanede de hasta takip etmek isterse Devlet hastanesinden ek mesai
yapmak zorundadır. Ayrıca Devlet hastanesinde çalışan uzman hekimlerin özel hastanelerden
sağlayacakları gelirlere de sınırlama getirilmiştir.
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Sonuç: Yukarıda detaylı olarak incelediğimiz gibi İngiltere sağlık sistemi birçok zaafı
bulunmasına rağmen tüm halkı kapsaması, sürekli bakım sağlaması, koruyucu sağlık
hizmetlerine öncelik vermesi ve halk sağlığı hizmetlerinin etkin olarak verilmesi gibi yönleriyle
oldukça başarılıdır. Ayrıca önemli oranda halk doğrudan ödeme yapmadan sağlık hizmetine
ulaşmaktadır.
Finansmanda tek bir hâkim otorite vardır bu NHS’dir. Bu sistemin yürütülmesinde
verimlilik için çok önemlidir. Gene sistemin denetimi tek bir otorite Sağlık Bakanlığı tarafından
yapılmaktadır. Bu da önemli bir özelliktir. Ancak hizmetlerin verilişi parçalı bir yapı arz
etmektedir özel sektör payı arttıkça sistemde zafiyetlerin artması beklenmelidir.
Ancak gene gördüğümüz gibi çok ucuz bir sistem değildir. Vatandaşlardan 2014
yılından itibaren ilaçlardan katkı payı alınmaktadır. Bu reçete başı 8 sterlin civarındadır. Özel
sağlık sigortacılığı ve tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamaları başlamıştır ve özel sağlık
sigortalıların oranı gün geçtikçe artmaktadır.
Eğer kamusal özellikler korunmaz ise İngiltere sağlık sistemi gelecekte model olarak
gösterilme özelliklerini kaybedebilir. Sağlık hizmetlerinde hem finansta hem de hizmet
sunumunda kamu ağırlığı korunmalı ve hatta arttırılmalıdır.
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Bölüm Sonu Soruları
1. İngiltere sağlık sisteminin adını ve genel olarak hangi isimle anıldığını yazınız.
2. İngiltere’de Sağlık harcamalarının milli gelire oranı yaklaşık olarak kaçtır?
A) %1
B)%2,5
C)%9,1
D) %25,1
E) %30,5
3.Birleşik Krallık ve İngiltere’de sağlık hizmetinin en önemli ayırıcı özelliği nedir?
4. İngiltere sağlık sisteminin özelliklerine beş adet yazınız.
5. İngiltere sağlık finansmanı sistemini açıklayınız.
6. İngiltere’de nüfusun ne kadarının özel sigortası vardır?
7. İngiltere birinci basamak sağlık hizmetleri üçlü bir sacayağının üzerine oturur. Bu
sacayağının bileşenleri nelerdir?
8. İngiltere’de her bir genel pratisyenin portföyünde ortalama kaç kişi bulunur?
9. Genel pratisyenlik uygulamasının özelliklerinden üçünü yazınız.
10. İngiltere’de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin özelliklerinden üçünü
yazınız.

Cevaplar
1. İngiltere sağlık sistemi National Health Services’dir. İngiltere’de uygulanan sağlık
sistemine kurucu fikir babasından mülhem “Beveridge tipi sağlık sistemi” denmektedir.
2. C) %9,1
3. Birleşik Krallık ve İngiltere’de sağlık hizmetinin en önemli ayırıcı özelliği
finansmanının ağırlıklı olarak genel vergilerden karşılanmasıdır
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4. finansmanının ağırlıklı olarak genel vergilerden karşılanmasıdır
İngiltere sağlık sistemin diğer bir önemli özelliği merkezi ve hiyerarşik bir yapısı
olmasıdır.
İngiltere’de sağlık hizmetleri basamaklandırılmıştır.
Sağlık hizmetlerinin karşılanmasındaki en önemli kaynak vergilerdir.
Hizmetler genel olarak genel pratisyenlik üzerine kuruludur.
5. Sağlık hizmetlerinin karşılanmasındaki en önemli kaynak vergilerdir. Vergiler gelir,
servet vergisi, tüketimden alınan dolaylı vergilerdir. Bunlara ek olarak devletin bazı
hizmetlerden dolayı aldığı harçlardan da sağlık hizmetine pay ayrılır. Vergi gelirlerine ek olarak
tüm çalışanlardan, işverenlerden ve kendi hesabına çalışanlardan ulusal sigorta primi kesilir.
Bunun yanında özel sigortacılık ve bir miktarda cepten ödeme bulunmaktadır.
6. %10
7. a. Bu hizmetlerin sağlık sistemine ilk başvuru noktası olması. b. Sürekli bakım
sunması. c. Kapı tutuculuk işlevi olması.
8. 1800 kişi
9. Vatandaşlar ya tek başına pratik yapan bir genel pratisyene ya da grup pratiği yapan
bir merkeze kayıt olabilirler. Yıl içinde hekimlerini ya da gruplarını değiştirebilirler. Genel
pratisyenlerin önemli bir kısmı grup pratiği yapar. Sadece %20 kadarı tek başına hekimlik
uygulaması yapar. Genel pratisyenlerin kazançları bölge sağlık yönetimi ile yapılan
sözleşmeden elde edilir. Genel pratisyenin ya da genel pratisyen grubunun hizmet sunduğu
binanın bölge sağlık yönetimince sağlanır
10. İngiltere’de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlar ağırlıklı olarak
Devlet ya da vakıfların hastaneleridir. İngiltere’de her ne kadar NHS’ye bağlı hizmet verse de
hastanelerin yönetimi tek tip değildir. Devlet’e ve Vakıflara ve özel sektöre ait olmasına göre
yönetimi farklılıklar arz eder.
Devlete ait hastane “trust” işletmeleri: Bu hastanelere bölge genel hastaneleri adı da
verilir. Ortalama 250 bin kişiye bir hastane düşecek şekilde planlanmıştır. Acil sağlık
problemlerinin ve genel pratisyence sevk edilen hastaların tedavisini yapar.
Vakıflara bağlı hastane işletmeleri (foundation trust): Devlet hastanelerinin yetersiz
kalması ve bu nedenle özellikle selektif müdahaleler için çok uzun süreler beklenmesi vakıf
hastanelerinin açılmasında en büyük etken olmuştur
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Ruh sağlığı hastaneleri işletmeleri (mental health care trusts): Sadece psikiyatrik hastalara
hizmet verirler. Devletin yönetimindedirler. Sayıları oldukça azdır.
Kamu dal hastaneleri (Treatment centres): İngiltere Sağlık Bakanlığı 2002 yılında ikinci
basamak sağlık kurumlarındaki iş yükünü azaltmak için bu kurumları ihdas etmiştir.
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9. ÇEK CUMHURİYETİ SAĞLIK HİZMETLERİ
(Prof. Dr. M. Sarper ERDOĞAN)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Giriş
9.2. Sağlık Sisteminin Bugünkü Durumu
9.3. Sağlık Sisteminin İdari Yapılanması
9.4. Sağlık Çalışanları
9.5. Sağlık Sisteminin Finansmanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Milli sağlık sistemi nasıl örgütlenir?
Tüm Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayan bir sağlık sistemi var mıdır?
Çek Cumhuriyeti sağlık sisteminin merkezinde hangi tip hekim bulunur?
Çek Cumhuriyeti sağlık sisteminin finasmanı nasıl sağlanır?
Sağlık finansmanı ile birlikte düşünüldüğünde sağlık göstergeleri yönünden Çek
Cumhuriyeti ne durumdadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çek Cumhuriyeti Sağlık
Çek Cumhuriyeti sağlık
Konuyla ilgili dersleri
Hizmetleri
hizmetlerinin sunulma ve izleyerek ve hazırlanan ders
finansman
modellerinin notlarını okuyarak
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
Zorunlu Sağlık Sigortası,
Sağlık Bakanlığı,
Bölgesel Halk Sağlığı Birimleri
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9.1 Giriş
Çekoslovakya, I. Dünya Savaşı’nı takiben 1918 yılında bağımsızlığını kazanmıştır.
Daha sonra da 1 Ocak 1993 tarihinde Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak iki
bağımsız cumhuriyete ayrılmıştır. Çek Cumhuriyeti’nin sağlık politikaları Çekoslovakya’nın
kuruluş yıllarına kadar dayanır. Bağımsızlık öncesi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun
toprakları içinde yer aldığından, geleneksel sağlık sistemi de Bismarkçı’dır.
İlk sosyal sigorta sisteminin kuruluş tarihi 1924’tür. Bağımsızlığın ilk yıllarında bir
sağlık sigortası kanunu yürürlüğe girmiş ve bu sistemde yalnızca çalışanlar sisteme dâhil
edilmiştir. Kapsama dahil olanlar, hastalık halinde bu sigortadan yararlanabilmiştir. Devlet
sağlık sistemi adım adım gelişerek 1951 yılına değin başka sigorta biçimlerine de dönüşmüştür.
1948 yılında, II. Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra, ülkede önemli politik
değişiklikler oluşmuş ve ülke 1948-1989 yılları arasında sosyalizmle yönetilmiştir. Sağlık
kuruluşları da dahil olmak üzere, ülkedeki hemen hemen her kuruluş devlet sektörü halini
almıştır. 1948 yılında ulusal sigorta sistemi uygulanmaya başlanmış, sağlık ve sosyal sigorta
sistemleri tek çatı altında toplanarak tüm vatandaşlara zorunlu hale getirilmiştir. Merkezi Ulusal
Sigorta Fonu kurulmuş ve sigorta primlerinin tamamı ücretin % 6,8’i olacak biçimde işveren
tarafından ödenmiştir. Dört yıl sonra, 1952’de, merkeziyetçi bir yapıya geçilmiştir. Devlet
sağlık sektörünü tamamen kontrolü altına almış ve finansmanı vergilerden sağlamaya
başlamıştır. Tüm sağlık hizmetleri ücretsiz hale getirilmiştir. Yine bu tarihte sağlık hizmeti
sunan tüm kuruluşlar tamamen devlet kontrolüne geçmiştir.
Sistem, 1950’li yıllarda savaş sonrasında ortaya çıkan sorunlarla başa çıkma konusunda
oldukça etkili olmuştur. Ancak, 1960’lı yıllarda, bu olumlu ilerlemenin, merkeziyetçi ve katı
sistem yüzünden yeni sağlık sorunlarına yanıt veremediği görülmüştür. 1960-1980 yılları
verilerinde sağlık statüsü ve sağlık göstergelerinin kötüye gitmesi üzerine Kasım 1989'da
Kadife Devrim'le gerçekleşen sosyalist rejimin terk edilmesiyle yeniden sağlık reformları
gündeme gelmiştir. 1992 seçimleri sonrasında Slovak kimliğin göz önüne alınmaması gerekçesi
ve Slovak koalisyon üyeleri ile istikrar sağlanamaması sonucunda halkın çoğunluğunun
istememesine rağmen, ayrılma kararı parlamentodan geçmiş ve 1 Ocak 1993 tarihinde ülke
içindeki iki kimlik 75 yıl birlikte yaşadıktan sonra Çek ve Slovak Cumhuriyetleri olarak ikiye
ayrılmıştır. Bu yıllarda demokratikleşme sürecinin ortasında sağlık sektöründe de etkili bir
liberalleşme süreci yaşanmıştır. Sağlık tesislerini serbestçe seçme ilkesi benimsenmiş ve birçok
devlet yetkilisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. 1991 yılında çıkan iki kanunla da sağlık sistemi
zorunlu sosyal sigorta modeline dönmüş ve sigorta hizmeti sağlayan bazı kuruluşlar ortaya
çıkmıştır.
Ülke 1995 yılı Aralık ayında OECD, 1999'da NATO ve Mayıs 2004'te de Avrupa Birliği
Üyesi olmuştur. Çek Cumhuriyeti 2000 yılı başında desantralizasyon sürecinde 14 bölgeye
ayrılmıştır. Nüfusun %81,2'sini Çekler, 0/013,2'sini Slovaklar, %O,6'sını Polonyalılar, %o,5'ini
Almanlar %o,03'ünü Romanlar oluşturmaktadır. Ülkede nüfusları 300 bini bulan Roman azınlık
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yaşamakta ve bu azınlık arasında okuryazar olmayanların sayısı, yoksulluk ve işsizlik hala ülke
geneline göre yüksek seyretmektedir.

9.2 Sağlık Sisteminin Bugünkü Durumu
1990 ve 1991 yılında, sağlık sisteminde liberalleşme yönünde önemli değişiklikler
olmuştur. Sağlık tesisini seçebilme ilkesi yerleştirilirken, bölgesel idareler ve il idareleri sistemi
çökmüştür. Bu süreç sonunda, sağlık sisteminde zorunlu sigorta modeli oluşturulmuştur. Sağlık
sisteminin liberalleşmesi sürecinde özellikle devletin rolü azalırken, zorunlu sağlık sigortası
sistemi ile batı ülkelerinin, özellikle de Almanya’nın sağlık sistemi modeli örnek alınmıştır.
Sağlık sisteminde meydana gelen son değişim, Çek toplumunda 1989 yılı ve
sonrasındaki politik değişimlerin bir parçası niteliğindedir. Reformların ana unsurları
tekelcilikten ve merkeziyetçilikten uzaklaşma ile liberalleşmedir. Yeni sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesi, hizmet yapı ve teşkilatının yeniden modellenmesi, sağlık sisteminin finansman
yapısındaki değişiklikler, tesislerin sahiplerinin değişmesi, sağlık personelinin eğitimi
konusundaki yeni programlar, reform sürecinin diğer önemli ögeleridir. Sağlık hizmetleri
reformunun öncelikleri ulusal sağlık sistemi paketinin oluşmasını sağlamış, sağlık hizmeti
sunan tesisler ile sağlık sigortaları arasında yapılan anlaşmalar, koruyucu sağlık hizmetlerinin
güçlendirilmesi, bölgesel sağlık politikalarına önem verilmesi de sistemi tamamlayıcı
çalışmalar olmuştur.
Yeni yaratılan zorunlu sağlık sigortası sistemi, sağlık sisteminin finansman yapısını
tamamen değiştirmiştir. Sağlık hizmetlerinin yasal yapısı da tamamen değişmiş, sistem çoğu
özel sektöre ait 24 bin birimden oluşan bir ağ haline gelmiştir. Yasal düzenlemeler halen
tamamlanmamış olup sık sık değişmektedir ve finans gibi yalnızca temel sorunlara çözüm
getirilebilmiştir. Gelişmiş Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında, Çek Cumhuriyeti daha fazla
doktor ve yatak kapasitesine sahipken, hemşire ve yardımcı sağlık personeli konusunda geride
kaldığı görülmektedir.
Çek Cumhuriyeti’nde sağlık sisteminin en önemli sorunu artan maliyetlerdir. Bunun
için sistemde sürekli fiyat ayarlamaları yapılmaktadır. Ayrıca üzerinde çalışılan diğer bir konu
da, bazı sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulabilmesini sağlamaktır. Çek Cumhuriyeti’nde
ekonomik sistem ve sağlık sistemi yeni piyasa ekonomisine uyum sağlamakta zorlanıyor olsa
da, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde bir zorluk yaşamamaları ve sağlık
hizmetlerinin kalitesinin düşmemesi dikkat çekici bir noktadır.
Ülkede en yaygın olarak görülen hastalık kötü huylu tümörlerdir. 2001 yılı verilerine
göre kötü huylu tümörlerin görülme sıklığı erkeklerde 100.000’de 578,09, kadınlarda ise
562,11’dir. Bulaşıcı hastalık vakalarının sayıları oldukça azalmıştır. En sık görülen bulaşıcı
hastalık salmonelladır. Bu hastalığın görülme sıklığı ise 100.000’de 274,1’dir. Şeker
hastalarının sayısında ise bir artış gözlenmektedir. Ülkede 304.000’i erkek, 362.735’i kadın
olmak üzere toplam 665.135 şeker hastası vardır (100.000’de 6.538,4).
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1994/te, 1918 yılından beri ilk kez ölüm sayıları doğumları geçmiştir (HIT, 1999). Yıllar
içinde ülkenin nüfusu azalma eğilimi içindedir. Son 10 yılda 0-14 yaş grubu nüfusta anlamlı bir
azalma gerçekleşirken, 65 yaş üstü nüfusta ise artış söz konusudur ve nüfus giderek
yaşlanmaktadır.
ÇEK
CUMHURİYETİ

GÖSTERGELER
Nüfus (milyon)

10,3

Kişi Başına Gayri Safi Milli
Hasıla ($)

4770

Doğumda Beklenen Yaşam Süresi

75,1

Sağlık Harcamalarının Gayrı Safi
Hasılaya
Kamu:6,5
Oranı (%)
Özel:0,6
Kadın Doğurganlığı

1,2

Kişi Başına Düşen Yıllık Sağlık
Harcaması ($)
kişide)

Tüberküloz

Vakaları

1031

(100.000
7

Bebek Ölüm Hızı

4

Kilometrekareye düşen kişi sayısı

74

Hekim başına düşen hasta sayısı

325

2005 yılı nüfusu 10.196 milyondur. 2000-2005 yılları arasında kişi başına düşen Gayri
Safi Milli Hasıla (GSMH) iki katına çıkmış ve 10.710 $'a yükselmiştir. Kişi başına düşen sağlık
harcaması 2000 yılından itibaren giderek artmaktadır. 2004 yılı için bu değer 1333 $/a
ulaşmıştır. GSMH'dan sağlığa ayrılan pay 2004 yılı için % 7.2'dir. Toplam sağlık harcamaları
içinde kamunun payı yaklaşık % 90'dır. Nüfusun % 75'i kentlerde yaşamaktadır. Sağlık
göstergelerine bakıldığında Çekya orta ve doğu Avrupa ülkeleri içinde en iyilerdendir.
Bebek ölüm hızı ve beş yaş altı ölüm hızı 2004 yılı verilerine göre % 0,4'tür. Doğumda
beklenen yaşam süresinin 1970-2002 yılları arasındaki artış hızı tüm Avrupa Birliği
ülkelerinden daha yüksektir. 2002 yılı verilerine göre erkekler için 72,2, kadınlar için ise 78,8
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yıldır. Ülkedeki en önemli 3 ölüm nedeni kardiyovasküler sistem hastalıkları, kanserler, kaza
ve yaralanmalardır. Standardize ölüm hızları düşmektedir ama hala Avrupa birliği ülkelerinden
daha yüksek seyretmektedir. Kansere bağlı mortalite ise Çek Cumhuriyeti'nde, hem Avrupa
bölgesi hem de Avrupa Birliği ülkelerinden yüksek seyretmektedir

9.3 Sağlık Sisteminin İdari Yapısı
Çek Cumhuriyeti’nde sağlık sistemi üç ana esas üzerine oturtulmuştur. Bunlar;
“Zorunlu sağlık sigortası”, “Hizmetin yaygınlığı” ve “Ek uygulamalardır”. Esas olarak sağlık
sisteminin ana yapısında Parlamentonun hemen altında Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere,
Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma
Bakanlığı yer almaktadır. Parlamentonun görevi yasal düzenlemeleri hazırlamaktır.
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı hizmet sunumu ve finansmanı görevlerini üzerinden atmış, yönetim ve
denetlemeden sorumlu bir kurum niteliğindedir. Sorumluluk alanında; sağlık alanında bilimsel
araştırmalar yapmak, ilaç ve tıbbi teknoloji ruhsatlandırması, doğal tedavi kaynaklarının,
kaplıcaların, doğal mineral sularının araştırılması, sağlık bilgi sistemlerinin kurulması gibi
konular da yer almaktadır.
Üniversiteler ve uzmanlık hastaneleri, dal merkezleri, bölge/belediye hastaneleri, özel
hastaneler, kamu poliklinikleri, özel poliklinikler sağlık sigorta fonu ile yaptıkları sözleşmelerle
hizmet sunmaktadır. Halk Sağlığı Dairesi ve Halk Sağlığı Enstitüleri, yerel yönetimler ve
Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan kurumlardır.
İl İdareleri Ve Belediyeler
1990 ve 1992 yılları arasında il idarelerine ve bölgelere bağlı kuruluşlar birbirlerinden
ayrılmış ve sağlık hizmet kuruluşları ekonomik bağımsızlığa kavuşmuştur. Devletin sağlık
yönetimi ile il idareleri, başkanlığını il sağlık müdürünün yaptığı sağlık birimleri aracılığıyla
işbirliği içine girmiştir. Yasal olarak, il sağlık ofisleri kendi bölgelerinde sağlık hizmetlerinin
erişilebilir şekilde yürütülmesini sağlamakla sorumludur.

9.4 Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
Sağlık hizmetlerini sunan birimlerin sayısı her yıl artmaktadır, ancak artış hızı 1995
yılından sonra düşmüştür. 2002 yılı sonu itibariyle Çek Cumhuriyeti’nde 26.270 sağlık birimi
mevcut olup, bunların 26.199’u doğrudan sağlık sektörüne aitken 151’i Savunma, İçişleri,
Adalet, Ulaştırma ve Maliye gibi diğer sektörlere aittir. 766 tane kamuya ait sağlık biriminden
129’u doğrudan Sağlık Bakanlığı tarafından idare edilirken, 486’sı il idarecilerince ve 151’i de
diğer merkezi organlar tarafından idare edilmektedir. Devlete ait olmayan 25.504 birimden
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216’sı bölge, şehir ve belediye yönetimlerince işletilmektedir. 25.288 birim ise kişiler, kiliseler
ve diğer yasal kuruluşlardan oluşan özel sektöre aittir.
Birincil Sağlık Hizmetleri
Birinci basamak sağlık hizmetleri bölge sağlık ofislerinde verilmektedir. Bireyler
istediği birinci basamak hekimine kayıt olmaktadır. Her 3 ayda bir isteğe bağlı olarak doktorunu
yeniden seçebilmektedir. 1 Ocak 1995 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile sigorta şirketleri
herhangi bir hekimle sözleşme yapabilmektedir. Bu düzenleme hekimlerin verdikleri hizmetleri
teminat paketi yani sigorta şirketinin ödemek istediği hizmetlerle sınırlamış ve hizmet
sunumunu bu çerçevede daraltmıştır.
Sağlık hizmet sunumunda sevk zorunluluğu yoktur. Uzman hekimden hizmet almak
kişilerin talep etmesi durumunda mümkündür. Birinci basamak ilk başvuru yeri olma özelliğini
bu anlamda yitirmiştir. 2002 verilerine göre bir genel pratisyene yaklaşık 1650 onbeş yaş üstü
kişi düşmekte, bir çocuk hekimine ise 1170 çocuk düşmektedir. Yıllık birinci basamak
hekimine başvuru yılda 4,4'tür. 1994 yılında birinci basamak sağlık hizmetlerinin yaklaşık
%80'i ve diş hizmetlerinin %90'1 özel iken 1999' a gelindiğinde bu oran %95'e çıkmıştır.
Birinci basamak hekimleri ağırlıkla tek başına çalışmaktadır. Belediyelerin yerel
birimlerinde çalışanlar da kira ödemektedirler. Birinci basamak sağlık hizmetleri sağlık
reformlarının yapısal değişikliklerinden en çok etkilenen bileşenlerindendir. Sağlıkta
özelleştirmenin en dramatik yaşandığı bölümdür. 1995 yılı verilerine göre pratisyenlerin %95’i
özel sektöre bağlı çalışmaktadır.
2002 yılına gelindiğinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin %95'i özelleşmiştir.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu ile ilgili sorumluluğun kime
ait olduğu yasal olarak belirsizdir. Halen devlet, bölge sağlık birimleri ve sağlık sigorta
şirketleri arasında paylaşılan bir sorumluluk söz konusudur. Bu durum desantralize edilmiş
sağlık hizmetlerinde sıkça yaşanan bir sorundur.
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
1950'lerin başında kurulan Hijyen istasyonları uzun yıllar başarı ile halk sağlığı
hizmetlerini yürütmüştür. 2003 yılından itibaren bu birimler Bölgesel Halk Sağlığı birimlerine
görevlerini devretmiştir. Bu kurumlar bulaşıcı hastalıkları da içeren epidemiyolojik sürveyansı,
aşı temini ve soğuk zincirle iletimi için gerekli olan altyapıyı sağlamaktadırlar. Koruyucu sağlık
hizmet sunumunda bir diğer önemli kurum Halk Sağlığı Enstitüleri'dir. İşçi sağlığına ilişkin
ölçümleri bu kurumlar yapmaktadır. Bağışıklama ve doğum öncesi bakım hizmetleri sağlık
sigorta fonundan finanse edilirken, sağlığın korunması geliştirilmesi ve sağlık eğitimi
programları genellikle Sağlık Bakanlığı tarafından planlanıp finanse edilmektedir.
1992'de "Sağlığın Yeniden Yapılanması ve Sağlığın Geliştirilmesi" adı altında bir dizi
ulusal öncelikler belirlenmiştir. 1995'te ise uzun dönem stratejileri içeren Ulusal Sağlık
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Programı geliştirilmiştir. Ulusal düzeyde erişkinler için tarama programları henüz
geliştirilememiştir. Koruyucu sağlık alanında reforma bağlı en belirgin düzenleme, fazla ve atıl
olarak değerlendirilen çalışanların kademeli olarak azaltılması olmuştur
Evde Bakım Hizmetleri
Evde bakım hizmetleri, hemşirenin günde 3 kere ziyaretine kadar sağlık sigorta sistemi
tarafından karşılanmaktadır. Eğer bir hastanın daha fazla bakıma ihtiyacı varsa, bunu kendi
cebinden ödemesi gerekmektedir. Evde bakım hizmeti sunan kuruluşlara, verilen hizmete göre
ödeme sağlık sigorta sistemi tarafından ödenir. Ayrıca bu kuruluşlar, devlet ödeneklerinden,
sponsorlardan ve hayır kurumlarından ek fonlar da temin edebilirler. Buna rağmen evde bakım
kuruluşları sadece temel tıbbi malzeme ve cihazlara sahip olabilirler.
İkincil ve Üçüncül Sağlık Hizmetleri
Uzmanlık hizmetleri çeşitli şekillerde verilmektedir. Solo pratik ve hastane
poliklinikleri hizmet sunumunun en yaygın biçimleridir. Tüm hizmet sunucuları sağlık sigorta
fonu ile anlaşmalı çalışmaktadır. Hasta erişiminin bir kapı tutucu sistemle sınırlandırılmadığı
bu sistemde 3 çeşit hastane bulunmaktadır. Bölge ve üniversite hastaneleri, perifer hastaneler
ve lokal hastaneler. Bu hastanelerin mülkiyeti özel ve kamu karmadır. Kamu sadece 27
hastaneye sahiptir (hastanelerin %13'ü) ve bu hastaneler genellikle büyüktür. Diğer taraftan
hastanelerin % 30'u özeldir ancak bunlar genellikle küçük hastanelerdir ve hasta yataklarının %
9'unu içerir.
Hastaneler direkt olarak belediyelere ve Sağlık Bakanlığı'na karşı sorumludur. Son
dönemlerde bir kurul tarafından denetlenmesi düşünülmektedir. Hastanelerin donanım ve alt
yapıları iyi durumdadır. Gerek yerel ve gerekse bölge hastaneleri yenidir ya da son 20 yıl içinde
yenilenmiştir. Daha büyük merkez hastaneler ve eğitim hastanelerinin bir kısmı yeni bir kısmı
eskidir. Genelde borç yükü altındadır.
Çek Cumhuriyeti uzun erimde hastane yataklarında sayı azaltmaya gitme gibi bir
eğilimdedir. 1990-98 yılları arasında yatak sayısında % 20 azalma meydana gelmiştir. Yine
aynı yıllar arasında ortalama yatış süresi de 12,5'ten 8,8 güne inmiştir. Diğer yandan yatak işgal
hızı düşük kalmıştır. Hastane hizmeti yerine evde bakım hizmeti gibi hizmetler hızla
artmaktadır. Eski hastanelerin onarım ve yeniden yapılanması, sağlık sektörünün bir diğer mali
problemi haline gelmiştir.
Çek Cumhuriyeti’nde hastaneler; hükümete, il idaresine ya da belediyeye ve hatta kâr
amacı gütmeyen veya kar amaçlı kuruluşlara ait dahi olsa kamu ve özel sektör karışımına aittir.
Kime ait olurlarsa olsunlar, hastaneler sağlık sigorta fonları ile anlaşmalar yaparlar. Devlete ait,
1.000’in üzerinde yatağa sahip ve eğitim amaçlı olarak da kullanılan bölge ve üniversite
hastaneleri vardır. Bu hastaneler tam kapsamlı uzmanlaşmış hizmet sağlarlar ve üçüncül
referans hastaneleri olarak da kullanılırlar.
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İl ve yerel yönetim hastaneleri bütün hastanelerin içinde hem sayıca hem de yatak
kapasitesi açısından % 60 oranında bir yer tutarlar. İl idaresi hastaneleri tüm ana uzmanlık
dallarını bünyelerinde barındırırlar, bu kuruluşlarda genelde 700’den az yatak vardır. Yerel
yönetim hastanelerinde genellikle 200’den az yatak bulunur ve sadece dört dalda hizmet verirler
(dahiliye, cerrahi, pediatri, jinekoloji). Devlete ait 27 hastane (%13) vardır ve bunlar büyük
hastanelerdir (yatak sayısı 21.234 (%31)). 1998 verilerine göre toplam 216 hastanenin (toplam
69.450 yatak kapasitesi) 64 (%30) tanesi özel sektöre aitken bu hastanelerin yatak kapasitesi
sadece 6.469’dur (%9).
2002 yılı verilerine göre, hastanelere başvuru sayısı 2,231 milyondur. Hastanelere
başvuru nedenleri arasında %16 ile solunum yolu rahatsızlıkları başta gelirken, bunu %10 ile
sindirim sistemi rahatsızlıkları ve %9 ile de tümörler izlemektedir. 2002 yılında 10.094 kalp
ameliyatı gerçekleştirilmiş olup bu sayı bir önceki seneye göre %22 artmıştır. Ayrıca 2002
yılında 326 böbrek, 62 karaciğer, 54 kalp, 23 pankreas ve 9 akciğer nakli yapılmıştır. Ülkede
549.016 kişi böbrek yetmezliği sorunu yaşamakta olup, diyaliz yatağı sayısı hasta sayısına
paralel olarak artmaktadır.
Sosyal Hizmetler
Sosyal hizmet sunumu yetersiz olup, kapsayıcı bir sosyal hizmet paketinin sunumunda
problemler vardır. Bu büyük oranda özel ya da kamu dışı gibi farklı hizmet sunucuları
arasındaki iletişim yetersizliğine bağlanmaktadır. Finansman ve yönetimin farklı
mekanizmalarla olması da bunda etkilidir. Kronik hastalıklara ilişkin sosyal hizmetler
yetersizdir. Bu problemler sosyal hizmetlere öncelik verilmemesinden ve sağlık ile sosyal
hizmetler arasında koordinasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yaşlılar için uzun dönemli
hizmetlerde uzun bekleme listeleri varlığı sorunlar oluşturmaktadır.
Sağlık Çalışanları, Eğitim ve Hekim Ücretleri
Sağlık sektörü çalışanlarının sayısı, özellikle de hekimlerin sayısı yüksektir ve Avrupa
Birliği ülke ortalamasına yakındır. 1000 kişiye 3,5 hekim ve 9,7 hemşire düşmektedir. Ancak
kır-kent ayrımına bakıldığında, kırsal bölgelerde hekim ve hemşire açığı göze çarpmaktadır.
Hekim ve hemşirelerin mezuniyet öncesi eğitimlerinden Eğitim Bakanlığı, mezuniyet sonrası
eğitimlerinden Sağlık Bakanlığı sorumludur. Uzman fazlasını azaltmak için halk sağlığı
alanında çalışmak üzere hekimlere yeniden eğitimler verilmesi planlanmakta bu yolla uzman
hekim fazlasının azaltılması düşünülmektedir, ancak henüz hayata geçirilememiştir.
Yedi adet tıp okulu vardır. Bunların üçü Prag’daki Charles Üniversitesi’ndedir.
Okullarda kontenjan sınırlaması olmamasına rağmen, tıp fakültelerine girenlerin ve hemşirelik
eğitimi alanların sayısı giderek azalmakta olup, bunun birkaç yıl daha böyle gideceği tahmin
edilmektedir. Okullardan mezun olan hekim sayısı 1995 yılında en üst seviyeye ulaştıktan sonra
azalmaya başlamış, çalışan hekim sayısı yavaş bir şekilde artmakla birlikte 1991 yılından bu
yana hemen hemen sabit gibidir. Hekim sayısı, komşusu olduğu ülkelere yakın bir ortalama
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değere sahipken, Avrupa Birliği ortalamasının altındadır. Ancak önemli olan nokta, ortalama
hekim yaşının düşük olması ve bunların neredeyse üçte ikisinin uzmanlaşmış olmasıdır.
Doktorların gelirleri, kişi başına düşen ulusun gelirin iki katıdır. Özel sektörde çalışan
doktorların geliri ise dört kata kadar ulaşmaktadır. Buna rağmen hem hekimler hem de
hemşireler daha fazla gelir için uğraş içindedirler. Ücretlerden memnuniyetsizlik hekimler için
hala ciddi bir sorundur. Kamuda çalışan hekimlerle özel sektörde çalışan hekimler arasında
ciddi bir ücret farkı bulunmaktadır. Özel sektörde çalışan hekimler verdikleri hizmet başına
ücret almaktadır. Genel pratisyenlerin gelirinin % 70'ini kişi başı ücret, % 30'unu ise sağlığı
koruma ve geliştirme hizmetleri ağırlıkta olmak üzere hizmet başı ödeme oluşturmaktadır.
Sağlık insan gücü ile ilgili bir diğer gelişme ise özellikle Avrupa Birliği'ne girilmesi
sonrasında hekimlerin Çek Cumhuriyeti dışındaki komşu ülkelere çalışmak için gitmek
istemeleridir. Bu tercihteki en öncelikli neden düşük hekim ücretleridir. Çek Cumhuriyeti'nde
sağlık çalışanlarının aldığı ücret Avrupa Birliği ülkelerindeki meslektaşlarına göre dört kat daha
düşüktür. Bir Çek hekiminin aylık geliri fazla mesai ve diğer ek gelirlerle birlikte ortalama
1275$ civarındadır. Daha iyi çalışma koşulları, daha iyi ücretler için mücadele sürmektedir.

9.5 Sağlık Sisteminin Finansmanı
Reform sürecinin başlangıcında, finansman için çok kaynaklı bir sistem öngörülmüştür.
Sağlık hizmetlerinin finansmanı için 1990’ların başında 5 kaynak öngörülmüştür:
– Sağlık sigortası,
– Devlet bütçesi,
– Belediye bütçesi,
– Doğrudan ödemeler,
– Bağışlar.
İsteğe bağlı sigorta sistemi hala tartışılmaktadır. Şu anda sağlık sigortası açık bir
biçimde sağlık sisteminin finansmanının ana kaynağıdır (%80). Vergiler ikinci önemli
kaynaktır (%10). Sağlık hizmetlerinin finansmanında sağlık sigortası primlerinin toplam oranı
2002 yılında % 81,6’ya yükselmiştir. Aynı yıl devlet bütçesinden ayrılan pay finansmanın %
9,6’sını oluşturmuştur.
Sağlık Sigortası Sistemi
Sağlık sisteminin finansmanı tamamen değişmiştir. Devletin yaptığı merkeziyetçi vergi
tabanlı ödemeler yerini sağlık sigorta fonlarından ödemelere bırakmıştır. Piyasada rekabet
içinde olacak sigorta şirketlerinden birini müşterinin kendisine uygun gelen fiyat ve şartlar
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içinde seçmesi ana fikir olmuştur. Ancak sigorta şirketlerinin aşırı oranda artan harcamaları
başlangıçta 26 olan sigorta şirketi sayısının günümüzde 9’a düşmesine neden olmuştur.
Piyasaya hâkim olan şirket %75’lik bir oranla Genel Sağlık Sigortası Şirketi’dir ve sağlık
hizmeti sunan şirketlerle yapılan pazarlıklarda ana rolü oynamaktadır.
Sağlık sigorta primleri gelirin %13,5 kadarı olarak kanunla belirlenmiştir. Bu oranın
üçte ikisi işveren, üçte biri çalışan tarafından ödenmektedir. Bunun yanı sıra, çalışmayan
nüfusun (yaşlılar, öğrenciler, tüm çocuklar vs.) sigorta primleri devlet bütçesinden
karşılanmaktadır. Sağlık sigortası fonları hastaneler ve doktorlar ile anlaşmalar yapar. Verilen
hizmetler için ödemeler hizmet başına ücret şeklindedir. Bunun için de bir ücret çizelgesi
belirlenmiştir. Bu hizmet bedellerinin hesaplanmasında çeşitli faktörler göz önüne
alınmaktadır. Bir hizmet için verilebilecek tavan fiyatlar Maliye Bakanlığı tarafından
belirlenmiştir. Sigorta şirketlerinin yaptıkları hizmet bedeli ödemeleri arasında önemli bir fark
yoktur. Diğer sigorta şirketleri Genel Sağlık Sigortası Şirketi’nin ödediği bedelleri esas alırlar.
Sigorta sisteminin bedelini karşıladığı 4.500 kalemlik bir liste vardır. Bu liste dışındaki
hizmetler (örneğin estetik cerrahi) ücrete tabidir.
Vergiler
Vergiler, hem ulusal, hem il hem de belediye düzeyindeki harcamaların karşılanması
amacıyla kullanılmaktadır. Ulusal düzeyde, Sağlık Bakanlığı başlıca yatırımların finansmanını
doğrudan karşılamaktadır. Kamu sağlığı hizmetleri ve kamu sağlığı merkezleri de Sağlık
Bakanlığı tarafından doğrudan finanse edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın doğrudan yaptığı
finansmanlar tıp personelinin eğitiminin ve belirli sağlık programlarının uygulanmasının bir
kısmını da içermektedir. Bu programlar AIDS önleme, uyuşturucu kontrolü, uzun süreli bakım
kuruluşlarının işletme giderleri, araştırma ve lisansüstü eğitimdir. Sosyal bakım hizmetlerinin
finansmanı ise kısmen Sosyal İşler Bakanlığı ve kısmen de hizmeti alan kişi tarafından
karşılanır. Belediyelere ait küçük hastanelerin de finansal desteğe ihtiyacı vardır ve gelirleri
giderlerini karşılamaya yetmez.
Doğrudan Ödemeler
Maliyet paylaşımı bazı ilaçlar, diş hizmetleri ve bazı tıbbi yardımlar için gerekli
görülmüştür. Doğrudan yapılan ödemeler 1993 yılında toplam sağlık harcamalarının %5’ini
oluştururken, bu oran 1998 yılında %8’e çıkmıştır. 1994 yılında yapılan bir düzenleme ile bir
genel pratisyenin yönlendirmesi olmadan acil servislere yapılan başvuruların bir kısmının
ücretlendirilmesi tamamıyla yerleştirilememiş ve 1997 yılında kaldırılmıştır.
İsteğe Bağlı Sağlık Sigortası
Şu anda, ek sigorta sistemlerine yönelik çok küçük bir pazar vardır. Bunların kapsamı
genellikle yurtdışı gezilerinde kullanıma yöneliktir ya da ülkede yaşayan yabancıların
(yabancılar zorunlu sigorta kapsamında değildirler) yaptırdığı sigortalardan oluşmaktadır. Bu
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sigorta sistemi bazen devletin sigorta sistemi kapsamına almadığı hizmetleri de içerebilir
(örneğin kozmetik cerrahi veya bazı tür diş tedavileri)
Sağlık Hizmeti Harcamaları
Tüm ülkelerde, sağlık harcamalarının gayri safi milli hasıla içindeki oranı önemli bir
ekonomik kriter olarak kabul edilir. Çek Cumhuriyeti’nde sağlık harcamaları 1990 yılında
yurtiçi toplam hasılanın %5,2’si iken 1994 yılında %7,8 ile en üst değerine ulaşmış ve 1998
yılında %7,2’ye inmiştir. 1994 yılındaki bu artışın nedeni, sağlık sigorta sisteminin devreye
girmesidir. Çek Cumhuriyeti’nin sağlık harcamaları, % 5,3’lük ortalamaya sahip orta ve doğu
Avrupa ülkelerininkinden fazla iken, % 8,5’lik ortalamaya sahip Avrupa Birliği ülkelerine göre
düşüktür. 2002 yılı verilerine göre toplam sağlık harcamalarının yurtiçi toplam hasılanın %
7,4’üne kadar yükselmiştir.
Çek Cumhuriyeti’nin 1989 yılında pazar ekonomisine geçmesiyle birlikte sadece
ekonomik ve sosyal alanlarda değişim gözlenmemiş, sağlık sektöründe de önemli değişimler
yaşanmıştır. Pazar ekonomisi bazı önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunlar şöyle
sıralanabilir:
– Finansal kaynaklardaki azlık,
– Sağlık sigortası primlerindeki adaletsizlik,
– Arz-talep dengesinin hizmet fiyatlarına yansımaması,
– İş gücündeki rekabet eksikliği,
– Hastane binalarına ve tıbbi malzemelere yapılan fuzuli harcamalar,
– Tıbbi malzeme ve ilaçların aşırı tüketimi,
– Yerel idarelerin hastaneler üzerindeki yetkilerini kısıtlayan yasaların olmaması
yüzünden birçok yerel yöneticinin hastaneleri kâr amaçlı kuruluşlar olarak görmesi ve eğer
hastaneler zarar eder durumdaysa bölge halkının ihtiyaçları göz önüne alınmaksızın hastaneleri
kapatabilmesi.
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Bölüm Sonu Soruları
1

Çek Cumhuriyeti’nde ilk sosyal sigorta sisteminin kuruluş süreci hakkında bilgi
veriniz.

2

Çek Cumhuriyeti sağlık sisteminde devletin rolü nedir?

3

Çek Cumhuriyeti sağlık sistemindeki sorunlar başlıca nelerdir?

4

Çek Cumhuriyeti’nde yaygın görülen hastalıklar başlıca nelerdir?

5

Çek Cumhuriyeti’nde görülen en önemli ölüm sebepleri nelerdir?

6
Çek Cumhuriyeti’nde sağlık sisteminin idari yapısı hangi esaslar üzerine
kurulmuştur?
7

Çek Cumhuriyeti’nde birincil sağlık hizmetleri nerelerde ve nasıl verilmektedir?

8

Çek Cumhuriyeti’nde koruyucu sağlık hizmetleri nerelerde verilmektedir?

9
Çek Cumhuriyeti’nde ikincil ve üçüncül sağlık hizmetleri nerelerde
verilmektedir?
10

Çek Cumhuriyeti’nde sağlık hizmetleri finansmanı nerelerden sağlanmaktadır?
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10. GÜNEY AFRİKA SAĞLIK SİSTEMİ
(Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Güney Afrika'daki sağlık sistemi
10.2. Sağlık Sisteminin İdari Yapısı
10.3. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
10.4. Kamu sağlık hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Güney Afrikalılar arasında ortalama yaşam süresi kaçtır?
2. Güney Afrika; beş yaşın altındaki çocuklarda ölümlerin üçte birinden fazlasını hangi
hastalık oluşturur?
3. 2016 yılında gerçekleştirilen Güney Afrika Demografi ve Sağlık Araştırması'nın
(SADHS) raporuna göre; Güney Afrika’da HIV ile yaşayan toplam insan sayısının 2016'da yaklaşık
kaç milyon olduğu tahmin edilmektedir?
4. 2015 yılı verilerine göre; Güney Afrika tüberküloz vakaları sayısında dünyada kaçıncı
sıradadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Güney Afrika’da Sağlık
Güney Afrika’da sağlık
Konuyla ilgili dersleri
hizmetlerinin sunulma ve izleyerek ve hazırlanan ders
Hizmetleri
finansman
modellerinin notlarını okuyarak
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
SADHS
Sağlık Sektörü’nün Dönüşümü Hakkında Beyaz Sayfa Raporu
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10.1 Güney Afrika Sağlık Sistemi
Ülkenin eski adı Güney Afrika Birliği’dir. Yönetim biçimi başkanlık tipi
Cumhuriyet’tir. Ülke; Doğu Cape, Serbest Bölge, Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga,
Kuzey Batı, Kuzey Cape, Kuzey Eyaleti, Batı Cape olmak üzere dokuz idari bölüme ayrılmıştır.
2016 yılı itibariyle; Güney Afrika’nın Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)’sı 294,84
milyar $ iken reel büyüme oranı ise % 0.3’tür. GSYİH sektörel bileşimi şöyledir: - Tarım: %2
- Endüstri: %29 - Hizmet: %69 Enflasyon oranı tüketici fiyatlarında % 6.8’dir.
Sanayisi ağırlıklı olarak madencilik, metalürji, makine, tekstil, demir-çelik, kimyasal
ürünler, gübreler, gıda maddeleri üzerine kuruludur. Başlıca tarım ürünleri mısır, buğday,
şekerkamışı, meyve, sebze, et, kümes hayvanı, koyun eti, yün, süt ürünleridir. İhracat ürünleri
arasında altın, değerli taşlar, diğer metaller ve mineraller, makine ve parçalar ilk sırayı alır. En
önemli ihracat ortakları İngiltere, İtalya, Japonya, ABD ve Almanya’dır.
Ülkede demiryollarının uzunluğu 21.431 km., Karayollarının uzunluğu 358.596 km’dir.
Önemli limanları Cape Town, Durban, Doğu Londra, Mosselbaai, Elizabeth Limanı, Richards
Körfezi ve Saldanha’dır. Ülkede 741 adet havaalanı bulunmaktadır.
Sağlık Sistemi
Sağlık, her insanın temel haklarından biridir ve bu hakkı yerine getirmek için sağlam ve
erişilebilir bir sağlık sistemi gereklidir. Gıda, su, sanitasyon ve eğitim de sağlık sisteminin
önemli bileşenlerindendir. Hem sunulan sağlık hizmeti hem de sağlığın temel belirleyicileri
çoğu zaman yoksulluk veya ırkçılık duvarına çakılmaktadır. Güney Afrika; orta gelir
düzeyindeki ülkeler arasında sayılsa da 2011 yılı itibariyle nüfusunun %16.6’lık kısmının
günde 1.90 dolarlık fakirlik sınırı içinde yaşadığı, sağlık hizmetleri, temiz su ve hijyen
şartlarından yoksun bulunduğu tahmin edilmektedir.
Güney Afrika'daki sağlık sistemi; değiştirmeye çalışılan ve apartheid denilen; Güney
Afrika Cumhuriyeti'nde 1948 ve 1994 yılları arasında uygulanan siyah beyaz ayrımcılığına
dayanan aşırı ırkçı rejimin gölgesinde kalmaktadır ve bu durum sağlık hizmetlerine erişimde
ırk ve coğrafi farklılıklar görülmesine neden olmaktadır.
Sağlık hizmet hedefleri şunlardır:


Ölüm nedenlerini ve başlıca yaygın hastalıkları azaltmak,



Sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek,


Sağlık sistemi içinde birincil sağlık hizmetlerini en küçük birimlere kadar
götürebilmek,
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Kamu hastaneleri hizmetlerini yeniden canlandırmak,


Kaynakların dağıtımını ve yönetimini kaynak ayrımındaki eşitlik ilkesini
çiğnemeden geliştirmek,


İnsan kaynaklarını ve yönetimlerini geliştirmek,



Bazı destek hizmetlerini yeniden organize etmek,



Belirli konulara yönelik yeni yasal düzenlemeler oluşturmak,



Hizmet sunucular ile topluluklar arasında iletişim ve dayanışmayı artırmak,



Uluslararası partnerlerle işbirliğini güçlendirmek.

Güney Afrika’nın Sağlıkla İlişkili Bazı Verileri

Değer

Verinin Yılı

Nüfus

54 841 552

2017

15 yaş altı nüfus

15 510 434 (%28.27)

2017

65 ve üstü yaş nüfus

3 119 259 (%5.68)

2017

Nüfus artış hızı

%1,6

2017

Kişi başına düşen milli

12 000 $

2016

gelir
Anne ölüm hızı

138 ölüm 100 000 canlı
doğumda

Bebek ölüm hızı
Doğumda
beklentisi

yaşam

Toplam doğurganlık hızı

2015

32 ölüm 1000 canlı doğumda

2016

63

2016

2.29 doğum

2016
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Toplam
harcamaları

sağlık

Sağlık
harcamalarının
milli gelire oranı

%8.8

2016

Sağlık harcamaların da
kamusal pay

%80

2016

Kişi başı ortalama sağlık
harcaması

570 $

2016

0.77

2015

%80

2016

sayısı

Bin kişiye düşen doktor

Sağlıklı içme
erişen nüfus oranı

suyuna

HIV; özellikle etnik farklılıklar nedeniyle siyah Güney Afrikalılar arasında ortalama
yaşam süresini 50 yıla düşürmüştür. Güney Afrika; beş yaşın altındaki çocuklarda
ölümlerin üçte birinden fazlasını oluşturan HIV / AIDS'in etkisi nedeniyle, 1990'lı
yıllardan itibaren çocuk ölüm oranlarının ve anne ölüm hızının arttığı az sayıdaki ülkeden
biridir. 2016 yılında gerçekleştirilen Güney Afrika Demografi ve Sağlık Araştırması'nın
(SADHS) raporuna göre; Güney Afrika’da HIV ile yaşayan toplam insan sayısının 2016'da
yaklaşık 7,03 milyon olduğu tahmin edilmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen Güney
Afrika Demografi ve Sağlık Araştırması'nın (SADHS) raporuna göre; Güney Afrika’da HIV
ile yaşayan toplam insan sayısının 2016'da yaklaşık 7,03 milyon olduğu tahmin edilmektedir.
Bu salgın hastalığın tedavisi için yapılan masraflar sistem üzerinde önemli bir yük
oluşturmaktadır. AIDS’in önlenmesi, tedavisi ve hastaların bakımına yönelik kapsamlı bir
planlar uygulamaya çalışılmaktadır. Ancak bu artışa rağmen, 20 yaş ve altı grupta HIV’e
rastlanma sıklığının düşmesi ilerisi için ümit verici olarak kabul edilmektedir.
2015 yılı verilerine göre; Güney Afrika tüberküloz vakaları sayısında dünyada
yedinci sıradadır ve bu durumun HIV ile ilişkili olduğu düşünülmektedir, tüberküloz
hastalarına yapılan HIV testlerinin yaklaşık yarısında (%50) HIV pozitif olduğu gösterilmiştir.
Tbc insidansı 1990'ların başında 100.000 kişi başına 300 iken, 2000'li yılların başında 100.000
kişi başına 600’e, 2012 yılında ise 100.000 kişi başına 950’ye yükselmiştir. Yeni olguların %
18’inin ilaca dirençli tüberküloz olduğu tespit edilmiştir. Güney Afrika dünyanın en fazla
yaygın ilaca dirençli tüberküloz vakası bildirilen ülkesidir.
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10.2 Sağlık Sisteminin İdari Yapısı
Güney Afrika’da sağlık hizmetleri ulusal düzeyde, eyalet düzeyinde ve belediye
düzeyinde olmak üzere üç katlı yapıya sahiptir. Ulusal düzeyde sağlık hizmetlerini Sağlık
Bakanlığı idare eder ve esas kurumdur; politika geliştirmek, kaynak sağlamak, koordinasyonu
yapmak ve kurumları denetlemekle sorumludur. Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışan; Güney
Afrika Sağlık Çalışanları, Diş Teknisyenleri, Hemşirelik, Eczacılık, Yardımcı Sağlık
Çalışanları, Sosyal Hizmet Çalışanları Konseyi gibi çeşitli meslek kuruluşları mevcuttur.
Eyalet düzeyindeki sağlık hizmetleri eyalet Sağlık Bakanlıklarına aittir ve bu
bakanlıklar; sağlık çalışanlarının direkt işverenleridir. Sağlık hizmet sunumu, özel kurumlara
işletme izin verme, eyalet sağlık idarelerini finanse etmek, danışmanlık yapmak gibi
sorumlulukları vardır. Hükümet temel sağlık hizmetlerini bir temel hak olarak ele almaktadır
ve sağlık hizmeti ağını oluşturmak hükümetin denetimindedir. Belediye sağlık hizmetleri
hükümetin sağlık hizmeti paketine göre daha dar kapsamlıdır. Yerel yönetimler bu yüzden daha
kapsamlı sağlık hizmetleri sunabilmek için çeşitli hizmet anlaşmaları yapmaktadırlar.
Demokratik hükümet 1994 yılında iktidara geldiğinde, kendisine apartheid
döneminden miras kalan parçalanmış sağlık sistemini; eşitlik ve erişilebilir bir Ulusal
Sağlık Sistemi'ne dönüştürme görevini üstlenmiştir. 1994'ten bu yana, 1.600'dan fazla klinik
inşa edilmiş ya da güncellenmiştir. Ayrıca bu çabalar mevzuat ile desteklenmiştir. 2003 yılında
çıkarılan Ulusal Sağlık Yasası; Güney Afrika vatandaşları için; acil tedavi ve kişinin sağlığı ile
ilgili kararlara katılma hakkı dahil olmak üzere temel sağlık haklarına bir çerçeve
sağlamaktadır. Ayrıca; yüksek riskli bireylere yönelik ayrımcılığın önlenmesi için tıbbi
planların düzenlenmesini, ilaçların daha uygun fiyatlı ve şeffaf fiyatlandırılmasına ilişkin
hükümleri, gebelik hizmetlerinin feshinin yasalaştırılmasını, tüm sağlık kurumlarının asgari
standartlara uymasını, tütün ürünlerinin satışı ve reklamı ile ilgili kısıtlamaları, akıl hastalığı
olan kişilere temel haklar sağlamayı, geleneksel sağlık uygulayıcılarını, ilaçlara erişimleri
kolaylaştırmayı içeren başka yasalar da vardır.

10.3 Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
Güney Afrika’da sağlık hizmetlerinin sunumu kamu ve özel sektör tarafından
gerçekleştirilir. Özel sektör nüfusun % 16'sına hizmet verirken, kamu sektörü % 84'üne
hizmet vermektedir. Bununla birlikte, herkes; kişinin ödeme kabiliyetine bağlı olarak, özel
sağlık hizmetlerine erişmek suretiyle hem kamu hem de özel sağlık hizmetlerine erişebilir.
Kamu ve özel birbirinden bağımsızdır ve farklı imkânlara sahiptirler. Özel sektör yüksek
standartlara sahipken, kamu sektörü ise bölgeden bölgeye değişiklik gösteren standartlara
sahiptir.
1997 yılında yayınlanan “Sağlık Sektörü’nün Dönüşümü Hakkında Beyaz Sayfa
Raporu’nda; kamu ve özel sektör sağlık hizmetlerinin bütüncül olmasının gerekliliği ve bu
bütüncüllüğün; kamu personelinin özele kaçışının engellenmesini, özel sigortaların kamu
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hastanelerini daha düşük ücretler uygulamaya zorlayışının engellenmesini ve hizmet
sunumunda eşitliğin sağlanmasında önemli faydalar sağlayacağı belirtilmiştir.
Kamu sağlık hizmetleri
Nüfusun büyük bir çoğunluğuna hizmet verir ve hükümet tarafından finanse edilir.
Kamu sağlık hizmetlerinin temeli, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin erişiminin ilk
satırı olan birincil sağlık klinikleridir. Bu klinikler servislerini ücretsiz sağlar. Kliniklere erişim
1994'ten itibaren önemli ölçüde artmıştır, ancak yüksek seviyede sağlanan sağlık hizmetlerinin
kalitesi düşmüştür. Güney Afrika'daki kamu sağlık hizmetlerinin bir sonraki kademesi,
hastaların birinci basamak sağlık kuruluşlarından yönlendirildikleri ve daha karmaşık tedaviye
ihtiyaç duydukları bölge hastaneleridir. Üçüncül düzeyde ileri tanı yöntemleri ve tedavilerinin
verildiği akademik hastaneler bulunmaktadır. Bunlar aynı zamanda sağlık hizmeti sunucuları
için eğitim kurumları olarak da hizmet etmektedir.
Sağlık sigortası programları tarafından yönetilir ve sağlık sigortası masraflarını
karşılayabilen çok az sayıda kişiye hizmet verir. Özel sağlık uygulayıcıları, hizmetlerini
özelleşmiş sağlık profesyonelleri aracılığıyla veya özel hastaneler aracılığıyla sunar. Ülkede
188'i kentsel alanda, 50'si kırsal alanda olmak üzere 238 özel hastane bulunmaktadır.
Birincil Sağlık Hizmetleri
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin üç akış yolu ile sağlanması öngörülmektedir:
• Ana ve çocuk sağlığı mortalitesini düşüren ve bir ilçedeki genel sağlık sonuçlarını
iyileştiren öncelikli sağlık bakım programlarına yön verecek, kalifiye uzmanları içeren
merkezler
• Profesyonel bir hemşire tarafından yönetilen ve okula devam eden çocukların sağlık
gereksinimlerini karşılayan okul sağlığı hizmetlerini sağlayacak bir ekip
• Belediyeye bağlı sağlık görevlileri ile belediye sınırında konuşlandırılmış Belediye
Sağlık Hizmetleri temsilcileri
Planın uygulanmasında ilk adım, ülkedeki her sağlık kuruluşunun istenen standartlara
kavuşmasıdır. Birincil sağlık hizmeti sunan merkezler hakkında oluşturulan bir veritabanı
çalışması, ülkedeki birçok merkezin elektriğinin, temiz suyunun, kanalizasyon sisteminin ve
telefonunun olmadığını görülmüştür. Ülkedeki 3.560 kliniğin % 27’sinin belediye su sistemine
bağlantısı yoktur, % 11’inde elektrik bulunmamaktadır, % 13’ünde kanalizasyon sistemi yoktur
ve % 9’unda telefon bulunmamaktadır.
Fakat sağlık harcamalarında dengesizlik vardır. Eyaletlerde yapılan birincil sağlık
hizmeti harcamalarına bakıldığında en fazla sağlık harcaması yapılan ildeki insanlar birincil
sağlık hizmetlerine en az ihtiyaç duyan, en az harcama yapılan ildeki insanlar da birincil sağlık
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hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyan insanlardır. Birinci basamak hizmetlerinden aşılama her
merkezde yapılmamaktadır, gebe izlemi hizmeti veren merkez sayısı yetersizdir, ağız ve diş
sağlığı hizmeti de yetersiz düzeydedir. 2016 verilerine göre Güney Afrika’da 282 adet Toplum
Sağlığı Merkezi bulunmaktadır.
İkincil ve Üçüncül Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı 2004 verilerine göre Güney Afrika genelinde toplam 413 adet kamu
hastanesi bulunmaktadır. 2015 verilerine göre; ülkede 376 kamu hastanesi vardır, bu
hastanelerin 143’ü kentsel alanlarda ve 233'ü kırsal alanlarda yer almaktadır. 2016 yılı
verilerine göre; 16 adet üçüncü basamak hastane, 698 adet dal hastanesi, 55 yerel hastanesi, 254
bölge hastanesi ve bu hastanelerin 87.000 yatak kapasitesi mevcuttur. Yine 2016 verilerine göre
216 adet özel hastane ve bu hastanelerin 31.000 yatak kapasitesi mevcuttur.
Özel hastaneler genellikle büyük çaplı şirketlerin tekelindedir, sayı olarak henüz az olsa
da hızlıca artma eğilimindedir. Ayrıca özel hastane ücretleri kamu hastanelerine göre daha
yüksektir.
Üçüncül sağlık hizmetleri ise Ulusal Üçüncül Hizmetler Sözleşmesi ile reformdan
geçirilmiştir. Ülke genelinde ikincil ve üçüncül sağlık hizmet sunumu adına, yapılan
planlamalar kapsamında hastanelerde standartlar yükseltilmeye çalışılmış, hasta hakları ve
şikayetleri ile ilgili uygulamalar başlatılmıştır
2003 yılının Ağustos ayında Güney Afrika’da bölgedeki bitkilerin tıbbi değerlerini
araştırmak amacıyla Afrika Geleneksel İlaçlar Enstitüsü açılmıştır. Bu enstitü halkı şüpheli
yöntem ve ürünlerden korumak amacıyla açılmıştır. Çünkü; Güney Afrika nüfusunun yaklaşık
%80’i geleneksel tedavi yöntemlerini kullanmaktadır.
Sağlık İnsangücü ve Eğitimi
Güney Afrika’da 2015 verilerine göre; hem kamu hem de özel sektörde 38.236 doktor
ve 5.560 diş hekimi de dahil olmak üzere, Güney Afrika Sağlık Meslekleri Konseyi'ne kayıtlı
165.371 nitelikli sağlık uzmanı çalışmaktadır. Kamu hizmetlerinde, her 2421 hasta için 1 doktor
mevcuttur, genel pratisyenlerin % 73'ü, diş hekimi ve eczacıların %90’ı özel sektörde
çalışmaktadır. Bu durum hemşirelerde kamu lehinedir. Her sene yaklaşık 1.200 tıp öğrencisi
mezun olmakta; bu mezunlar yeterli hastane ve kliniklerde iki yıl topluma hizmet sunmaktadır.
Sağlık eğitiminde ırk ayrımı nedeniyle eşitsizlikler yaşanmaktadır. Beyaz ırk
dışındakiler zayıf eğitim görmeleri nedeniyle sağlık eğitimi veren okullara yerleşememektedir.
1994 demokratikleşme döneminden sonra bu konuda gelişmeler kaydedildiyse de halihazırda
sorunlar tam olarak halledilebilmiş değildir.
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10.4 Sağlık Hizmetlerinin Mali Yapısı
2012 yılında ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık % 8.8’i, 2015 yılında ise
%11’i sağlık sistemine ayrılmıştır. Ayrıca kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla 5480 dolardır. 2015
yılında kamu sağlık hizmetlerinin yıllık harcamaları yaklaşık 122.2 milyar Ruble, özel sağlık
hizmetlerinin harcamaları ise 180.8 milyar Ruble olarak tespit edilmiştir. Bu miktarlara Güney
Afrika'daki hastalık yükünün büyük bir bileşenini oluşturan HIV ve tüberküloz tedavisi de
dahildir. Ülkedeki nüfusun % 45'i günde 2 dolar, 10 milyondan fazla kişi ise günde 1 dolardan
daha az miktarda kazanarak yaşamaktadır. Ayrıca işsizlik de yüksek seviyede olduğu için sağlık
finansmanı büyük oranda devlete yüklenmektedir.
Kişi başına yıllık sağlık harcamaları, özel sektörde 1.400 dolardan, kamu sektöründe
140 dolara kadar değişmekle beraber ortalama 982 dolardır. Gini katsayısının 2014’te yaklaşık
0.65 olması, Güney Afrikalıların zenginlik listesinin üst % 10'u yıllık milli gelirin % 58'ini
kazanırken, alttaki % 70'lik kesimin sadece % 17'lik bir kazanç elde etmesi, Güney Afrika’nın
sağlık göstergelerinin benzer orta gelirli ülkelere göre daha zayıf olması, sağlık hizmeti
kullanımındaki eşitsizliklere işaret etmektedir.
Sosyal Sağlık Sigortası
Sosyal Sağlık Sigortası ilk olarak 1980’lerde önerilmiş, Güney Afrika’daki sağlık
hizmetlerinin kapsamını genişletmek, kamu sağlık hizmet sunumunu güçlendirmek ve sağlık
hizmetlerinden eşit faydalanmayı sağlamak için bir çözüm olarak görülmüştür.
2011'de Ulusal Sağlık Sigortasına ile ilişkili; sağlık hizmeti sunumunun ve verilmesinin
tam bir dönüşümü; sağlık bakım sisteminin toplam revizyonu; yönetimde radikal değişiklikler
ve yeniden yapılandırılmış Temel Sağlık Hizmeti'nin altında kapsamlı bir bakım paketi
maddelerini içeren Yeşil Kağıt’ın yayınlanması, devletin cesur ve yeni bir yönelime geçme
taahhüdünü ortaya koymuştur. En önemlisi, Ulusal Sağlık Sigortasının nihai olarak, eşitlik ve
sosyal adalet ilkelerine dayanan ülkedeki uygun fiyatlı, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimde
ayrımcılık ve eşitsizlik mirasının kapsamlı ve sistematik bir şekilde ele alınma potansiyelidir.
Şu anda Ulusal Sağlık Sigortası planının sadece on uygulama yeri bulunduğu ve bu
alanların öncelikle sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde sağlandığı kırsal alanlarda olduğu
düşünülürse, kişisel deneyimlerini değerlendirmek zordur. Devlet memurları için devlet, tüm
memurları tek bir fona birleştirmek amacıyla Hükümet Çalışan Tıbbi Planı'nı hazırlamıştır. Bir
başka reform, düşük ücretli kişileri kapsayacak ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan Güney
Afrikalıların şimdiki kapsama alanının ötesinde özel sağlık sigortası kapsamını genişletecek bir
Düşük Gelir Tıbbi Şemasının getirilmesi olmuştur.
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Bölüm Sonu Soruları
1. Güney Afrikalılar arasında ortalama yaşam süresi kaçdır?
2. Güney Afrika; beş yaşın altındaki çocuklarda ölümlerin üçte birinden fazlasını hangi
hastalık oluşturur?
3. 2016 yılında gerçekleştirilen Güney Afrika Demografi ve Sağlık Araştırması'nın
(SADHS) raporuna göre; Güney Afrika’da HIV ile yaşayan toplam insan sayısının 2016'da
yaklaşık kaç milyon olduğu tahmin edilmektedir?
4.. 2015 yılı verilerine göre; Güney Afrika tüberküloz vakaları sayısında dünyada
kaçıncı sıradadır?
5. tüberküloz hastalarına yapılan HIV testlerinin ne kadarında HIV pozitif olduğu
gösterilmiştir?
6. HIV 2000'li yılların başında 100.000 kişi başına ne kadardır?
7. . Yeni olguların kaç % inin ilaca dirençli tüberküloz olduğu tespit edilmiştir?
8. 1994'ten bu yana kac adet klinik inşa edilmiş ya da güncellenmiştir.?
9. Özel sektör nüfusun kaç % hizmet verir?
10. Kamu sektörü kaç % 'ne hizmet vermektedir?
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11. FİNLANDİYA SAĞLIK SİSTEMİ
(Prof. Dr. M. Sarper ERDOĞAN)

153

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Giriş
11.2. Finlandiya’da Sağlık Hizmetlerine Genel Bakış
11.3. Finlandiya’da Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
11.4. Finlandiya’da Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Finlandiya sağlık sisteminin idari yapısı nedir?
Finlandiya sağlık sistemindeki sağlık hizmetleri finansmanı ve harcamaları nasıldır?
Harcamalara yönelik kaynak tahsisi ve ödeme yöntemleri nasıl uygulanır?
Ulusal Sağlık Sigortası kimin yönetimindedir ve ne amaçlar?
1980’ den 2000 lere kadar sağlık sistemindeki reformlar nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Finlandiya Sağlık Hizmetleri

Kazanım
Finlandiya
hizmetlerinin
finansman
öğrenilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

sağlık Konuyla
ilgili
dersleri
sunulma ve izleyerek ve hazırlanan ders
modellerinin notlarını okuyarak
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Anahtar Kavramlar
Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı,
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı,
Merkezi Emeklilik Güvenliği Kurumu,
Ulusal Sağlık Ve Refahı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (STAKES),
Finlandiya Ulusal HFA.
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11.1 Giriş:
Baltık Denizi’nin kuzey doğusunda konuşlanmış olan Finlandiya, Rusya
Federasyonu’ndan bağımsızlığını kazandığı 1927 tarihinden bu yana bağımsız bir
cumhuriyettir. 1995 tarihinde de AB’ye üye olmuştur. Finlandiya kamu yönetim sistemi devlet,
şehir ve belediye olmak üzere üç düzeyden oluşmaktadır. Finlandiya sağlık sistemi kamusal
olarak planlanan sağlık hizmeti sunum sistemine sahip olup finansmanı ağırlıklı olarak
vergilerden karşılanmaktadır.

11.2 Sağlık Sisteminin İdari Yapısı
Finlandiya’da sağlık hizmetleri sisteminin idari yapısı bölgesel ve ulusal olmak üzere
iki türlü bir örgütlenme göstermektedir. Ulusal düzeydeki örgütlenme, görevleri belirlenmiş
olan ve Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan küçük kuruluşlarla karakterizedir.
Bu kuruluşların her biri Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı olup çalışmaları Bakanlık
tarafından takip edilmektedir. Son zamanlarda, bu kuruluşların çalışmaları dış gözlemlere de
tabi tutulmaktadır. Bu organizasyonlar, sağlık politikalarının geliştirilmesini ve bu politikaların
uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmasını sağlarlar. Bölgesel düzeydeki
örgütlenmede, kanunlar eğitim, sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri gibi temel hizmetlerden
belediyeleri sorumlu tutmaktadır.
Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı İdari Yapısı
Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı sosyal sorunlar ve sağlık hizmetlerine yönelik yasalar
hazırlamaktan, bu yasaların uygulanmasından ve denetiminden sorumludur. Bakanlık, her dört
yıllık yasama dönemleri için, hükümet tarafından onaylanmak üzere Sosyal İşler ve Sağlık
Hizmetleri Hedef Ve Uygulama Planı hazırlar. Bu program sosyal işler ve sağlık hizmetleri
kaynaklarıyla ilgili bir karar içerir ve hükümetin bütçeyi onaylamasıyla bağlantılı olarak her yıl
gözden geçirilir.
Ülkedeki sosyal işler ve sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmaları Sosyal İşler Ve Sağlık
Bakanlığı’na bağlı olarak yürüten bir dizi kuruluş bulunmaktadır. Sosyal İşler ve Sağlık
Bakanlığı, genellikle sosyal ve sağlık sektörünün bir parçası niteliğinde görülmeyen, bazı
araştırma ve geliştirme çalışmalarını da takip etmektedir. Bu çalışmalar arasında yer alan
özellikle radyasyon ve nükleer güvenlik konuları önem arz etmektedir.
Finlandiya’da alışılmışın dışında Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı idari yapısında iki
bakan bulunmaktadır. Bu bakanların her ikisi de eşit statüdedirler ve sorumlulukları hükümet
tarafından belirlenir. Bu nedenle bu bakanlar farklı partilere üye olmalarına rağmen aynı
bakanlık içerisinde çalışmaları herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Bakanlar idari yapısı
içerisindeki politik konumu temsil etmektedir.
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Bakanlık yapısı içerisinde politik olmayan kısmı temsil eden en yüksek kademede Genel
Sekreter bulunmaktadır ve Genel Sekreter seçimler sonucunda hükümetin görevi sona erse bile
görevini yapmaya devam etmektedir. Buna bağlı olarak da çift bakandan oluşan Sağlık ve
Sosyal İşler Bakanlığı Örgütü çeşitli hükümetler ve farklı bakanlara karşın görevlerini
aksatmadan sürdürmektedir.
Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı’nın idari yapısında Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı ve
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı olmak üzere 2 bakan yer almaktadır. Sosyal İşler ve Sağlık
Bakanı’nın görev alanını sosyal güvenlik ile işsizlik güvenlik hizmetleri ve ilaçların kayıt altına
alınması, fiyatlandırılması ile özel sigortaların denetimi oluşturmaktadır. Ayrıca cinsiyet ayrımı
yapılmamasının gözetilmesi ve işçi güvenliği ile sağlığı da bu bakanın sorumluluğu altındadır.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın sorumlulukları ise birincil sağlık hizmetleri ve
özelleştirilmiş sağlık hizmetleriyle ilgili planlama faaliyetleri, sosyal refah hizmetleri,
rehabilitasyon hizmetleri, sağlığın güçlendirilmesi ve koruyucu sosyal faaliyetlerdir.
Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı’nın genel sorumlulukları şunlardır:
-Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik stratejik planlamanın yapılması ve
kaynak temin edilmesi,
-Sağlık hizmetlerinin ve gelir güvenliğinin gelişimini destekleyen araştırma ve
geliştirme çalışmalarının stratejik planlamasının yapılması,
-Koruyucu sosyal sorunlar ve sağlık hizmetleri ile ilgili araştırma çalışmalarının
yapılması ve Finlandiya’daki yaygın hastalıkların önlenmesi,
-Veri yönetiminin ve gerekli istatistiksel takip sistemlerinin geliştirilmesi,
-Araştırma ve geliştirme alanında iletişimin geliştirilmesi,
-Uluslararası araştırmalar amacıyla, idari düzeyde işbirliğinin geliştirilmesi ve yönetimi.
Sağlık Hizmetleri Finansman ve Harcamaları
Finlandiya sağlık hizmetleri için iki ana kamu finansmana kaynağına sahiptir. Bunlar;
vergilere dayalı belediye finansmanı ve zorunlu sigortaya dayalı ulusal sağlık sigortası. Herkesi
kapsayan bir sağlık hizmeti kapsamı sağlayan Finlandiya sağlık sisteminin finansmanı sağlıklı
olarak kamu otoriteleri tarafından vergiler yoluyla sağlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin
finansmanında belediyeler ağırlıklı olarak sorumludur ve vergi toplama hakkına sahiptir.
Zorunlu hastalık sigorta kanunu 1963 yılında çıkarılmıştır. Bu kanun, kapsamdaki kişilerin
hastalık giderlerini karşılamayı garanti ettiği gibi, annelik, babalık ve ana babanın vefatı
hallerinde de giderleri karşılamaktadır. Finlandiya’da ikamet eden herkes bireysel temele dayalı
olarak sigortalıdır. Finlandiya sağlık sisteminde özel sağlık sigortasının rolü oldukça sınırlı
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olmasına karşılık, son yıllarda artış eğilimi göstermeye başlamıştır. Bu oran 1980’de % 0,8 iken
1990 yılında % 1,7 olmuştur.

11.3 Kaynak Tahsisi ve Ödeme Yöntemleri
Belediyelere kaynak tahsilatı genellikle kapsamında yer alan nüfusa, yaş yapısına ve
morbiditeye göre hesaplanarak ağırlıklandırılmış kişi başı yöntemi kullanılarak yapılmaktadır.
Hastaneler kaynaklarını verdikleri hizmet karşılığında belediyelerden almaktadır. Hastanelere
ödemede çok farklı yöntemler ve hesaplamalar kullanılmasına karşılık son dönemlerde TİG
sistemi ön plana çıkmaya başlamıştır. Hastane hekimleri ve belediye sağlık merkezlerinde
çalışan hekimler maaşla çalışmaktadır.
Genellikle maaş alan hekimler mesaiye
çağırıldıklarında da ek bir ücret alırlar. Aile hekimliği gibi kişisel doktor sisteminde ise temel
bir maaşa (% 60) ek olarak kişi başı ödeme (%20) hizmet başı ödeme (%15) ve yerel tahsilatlar
(%5) kapsamında ödeme yapılmaktadır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hizmet veren sağlık merkezleri ileriye dönük
bütçeler yoluyla finanse edilmektedir. Bütçeler genellikle önceki dönem bütçelere dayalı olarak
hazırlanmaktadır. Kamu sektöründe çalışan hekimler ve diğer sağlık çalışanları ağırlıklı olarak
maaşa dayalı olarak çalışmaktadır.

11.4 Sağlık Hizmetleri Sunum Sistemi
Finlandiya’da birinci basamak sağlık hizmetleri sağlık merkezlerinde verilmektedir.
Ülkede yaklaşık olarak 270 adet sağlık merkezi vardır. Sağlık merkezlerindeki çalışanların
tümü belediyelerce istihdam edilmektedir. Her bir sağlık merkezine yaklaşık olarak 1500-2000
kişi düşmektedir. Sağlık merkezlerinin klinik departmanı da vardır. 30-60 yatağa sahip olabilen
bu departman bir hastane ile benzer bir biçimde çalışmaktadır. Hastanelere erişim genel
pratisyenlerin sevketmesiyle gerçekleşmektedir. Kamu sağlık sistemi dahilinde bir uzmana
başvurabilmek sevk zinciri kapsamında olmaktadır. Sağlık hizmetleri yönetimi, planlaması ve
sunumu uzun zamandan beri belediyelerin sorumluluğunda yürütülmektedir. Merkezi yönetim
ve belediyeler sağlık hizmetlerinin organizasyonu konusunda iki temel aktör olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Ulusal düzeyde ise, Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı ulusal öncelikleri belirlemekte,
sağlık ve sosyal hizmetler alanında çerçeve kanunlar yayımlamakta ve uygulamaları
denetlemektedir. Ülke 20 hastane bölgesine ayrılmış olup belediye federasyonları kendi
alanlarındaki uzmanlaşmış sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan ve sunumundan
sorumludur. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri kamu hastanelerinde poliklinik ve
klinik departmanlarında verilmektedir. 1990’lar boyunca tüm hastane yataklarının üçte biri
oranında bir azalmaya gidilmiştir. Buna karşılık hasta kabul oranında ise % 20’lik bir artış
olmuştur. Sosyal hizmetlerin ve uzun dönemli bakımın sağlanması belediyelerin sorumlulukları
arasında yer almaktadır. Bu hizmetler temelde günlük çocuk bakımı gibi huşuları kapsamaktır.
Eczaneler özel mülkiyet kapsamında işletilmektedir.
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11.5 Ulusal Sağlık Sigortası
Ulusal sağlık sigortası sistemi Sosyal Sigorta Kurumu’nun yönetimindedir. Özel sağlık
hizmetlerine ve ayakta hasta hizmetlerinde kullanılan ilaçlara ödeme yapan sigortalıların
yaptıkları ödemelerin bir kısmına katılmak suretiyle kamu sağlığı hizmetleri sistemini
tamamlar, aynı zamanda rehabilitasyon ve hizmete ulaşım maliyetlerini de geri öder. En fazla
12 ay boyunca devam eden ve gelir kaybına neden olan hastalık durumlarında günlük bir
ödenek tahsis edebilir. Günlük ödeneğinin miktarı, üye kişinin yıllık vergiye tabi geliri
üzerinden hesaplanır. Ulusal sağlık sigortası ödemeleri işverenlerin ve sigortalı çalışanların
katkılarıyla sağlanır. Sağlık sigortası ödemelerinin yeterliliğinin temin edilmesinden devlet
sorumludur.
Merkezi Emeklilik Güvenliği Kurumu Finlandiya’da özel sektörde çalışanların
emeklilik gelirlerinin sağlandığı sigorta planının yürütülmesinde görevli kanuni hizmet
merkezidir. Merkezi Emeklilik Güvenliği Kurumu’nun kanuni görevleri; sigortalı ve
işverenlere bilgi ve danışmanlık hizmeti vermek, yasal düzeltmelerin yapılması, işverenlerin ve
esnafların sigorta denetiminin yapılması, ulusal sigorta sözleşmesinin ve emeklilik
ödemelerinin sağlanması, emeklilik giderlerinin emeklilik kuruluşları ve emeklilik ödemeleri
arasındaki dağılımının yapılması ve uluslararası ilişkilerin kurulması oluşturmaktadır.
Finlandiya‘da özel sağlık sigortası fazla yaygın değildir ve genel olarak kaza sigortası
ile özel hayat sigortasını içerir. Yıllardır özel sağlık sigortası fonunda çok küçük bir artış
olmuştur. 1980‘de özel sağlık sigortası % 0.8 iken 1990’da toplam sağlık harcamaları içerisinde
özel sağlık sigortası harcamaları % 1.7 olmuştur. Bu artışın temel nedeni, özel sigorta sistemine
çocuklar için özel bir sigorta tipinin eklenmesidir. Özel sigorta şirketlerinin rehabilitasyon
hizmetlerindeki payının artması da genel sağlık harcamaları içerisindeki gönüllü sağlık
sigortası oranını %2’ye yükseltmiştir.

11.6 Sağlık Reformları
Yönetimin Sağlık 2015’e İlişkin İlke Kararı’nda odak noktası olarak sağlığın
geliştirilmesi ön plana çıkmıştır. Finlandiya sağlık politikasının uzun dönemli amacı, olanaklı
en iyi sağlık düzeyine ulaşmak ve sosyal gruplar arasındaki farklılıkları azaltmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda son dönemlerde ön plana çıkar reformlar arasında; belediyelerin sağlıkla ilgili
yapılarında yeniden yapılanma, beklenme listelerinin yönetimi, elektronik hasta kayıt sistemi
ve elektronik reçeteye geçmek belirtilebilir. Bekleme sürelerini düşürmek için 1980’lerde
“kişisel doktor sistemi “ ne geçilmiştir. 1993 yılında da sağlık hizmetleri ile ilgili düzenleme ve
finansal yetkilerin bir bölümü merkezden belediyelere devalüe edilmiştir. 1997 yılımdan bu
yana farmasötik ürün faturalarının artışını sınırlamak üzere çeşitli maliyet sınırlama stratejileri
kullanılmaktadır.
1990’dan 2000’e kadar devam eden 10 yıllık dönemde, sert bir ekonomik durgunluk ve
gelişim çalışmalarının azalmasıyla karakterize edilen bir çevreye rağmen, belirlenen stratejik
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gelişmeler devam etmekle kalmamış, bunlardan önemli ve gerekli olanlar başarıyla
uygulanmıştır. Ana gelişmelerin birçoğunun 1990’larda yapılmış olmasına rağmen bunların
çoğu daha önceki yıllarda yapılan çalışmaların bir sonucudur. Ülkede, değişik alanlarda yapılan
bu gelişmeler şu ana başlıklar altında özetlenebilir.
-Halk Sağlığı Politikasındaki Gelişmeler: Risk faktörlerine odaklanılırken kişisel
seviyeden, toplum ihtiyaçlarına yönelinmiştir.
-Sektörler Arası Sağlık Politikası Gelişimi: Daha sonra Sosyal ve Halk Sağlığı Raporu
adını alan Devlet Halk Sağlığı Raporunda, Parlamentoda Sosyal Sorunlar ve Sağlık
Bakanlığının sağlığın geliştirilmesinde stratejist ve koordinatör olarak ana rolü üstleneceğine
karar verilmiştir. Raporda bunun yasayla belirlendiğine ve bu yasaya göre tüm bakanlıkların
sağlıkla ilgili çalışmalarını rapor ederek katkıda bulunmak zorunda olduklarına yer verilmiştir.
-Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığının Örgütsel Gelişimi: Bu alanda 1992 yılında Sosyal
İşler Ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde, koruyucu sağlık hizmetlerine ve sosyal çalışmalara
yönelik olarak özel bir bölüm kurulmuştur. 2002 yılında Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, Aile
ve Sosyal İşler Bölümü ile Sağlık Bölümü olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
-Devlet Kuruluşlarındaki Gelişmeler: Ulusal Sağlık Ve Refahı Araştırma ve Geliştirme
Merkezi (STAKES) ve belediyelerin geniş çaplı desteği ile Ulusal Halk Sağlığı Kuruluşu
kurulmuştur.
-Belediyelerin Otonomisinin Artması: Bu reform, belediyelerin “temel hizmetler”
(sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler) alanındaki yetkisini önemli ölçüde artırmak üzere merkezi,
idari ve bölgesel yönetim arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanması ile yapılmıştır. Böylece
belediyelere kendi vergilerini toplamaları ve gerekli hizmetleri organize etmeleri konusunda
yasalarla geniş özgürlükler tanınmıştır. Bölgesel yönetim kanunu ile verilen bölgesel otonomi
güçlendirilmiştir.
-Halk sağlığıyla ilgili devlete ait olmayan organizasyonlar ile devlet arasındaki ilişkiler
yeniden düzenlenmiş ve kamu sağlığı ile ilgili bu kuruluşların ana örgütü güçlendirilmiştir. Bu
sivil toplum örgütleri sağlık seviyesinin yükseltilmesi konusunda önemli görevler üstlenmiş ve
1962 yılında ana kuruluş olan Sağlığın Geliştirilmesi Fin Merkezi kurulmuştur. Günümüzde
Finlandiya finansal olarak yerel yönetimlere (belediyeler) ayrılmaktadır. Her bir belediye ulusal
bütçeden aldığı paylar ve topladığı vergilerle sağlık ve diğer hizmetleri toplum ihtiyacına göre
sunmaktadır. Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı’nın görevi yasama ve rehber bilgiler sağlamaya
yöneliktir. Finlandiya sağlık politikasının uzun dönemli hedefleri topluma mümkün olan en iyi
sağlık hizmetinin sunulması ve farklı sosyal gruplar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi olarak
belirlenmiştir. Bu alanda kaydedilen tüm gelişmelerin temelini 1970’li yılların başında
yürürlüğe giren Temel Sağlık Hizmetleri Yasası oluşturmaktadır. Finlandiya’da sağlık
hizmetleri sistemine yönelik olarak çok büyük reformlar yapılmamış olmakla birlikte, belirli
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problemlere yönelik olarak çeşitli değişikler gerçekleştirilmiştir. 1986 yılında kamu sağlığının
geliştirilmesine yönelik olarak şu genel hedefler belirlenmiştir:
-Yaşam süresinin artırılması, örneğin bebek ölümlerinin azaltılması,
-Sağlıklı yaşam, örneğin kronik hastalıkların, kazaların ve diğer sağlık problemlerinin
azaltılması,
-Yaşam kalitesinin artırılması, örneğin sağlığın geliştirilmesi ve fonksiyonel kapasitenin
artırılması,
-Toplumsal gruplar arasındaki sağlık farklılıklarının azaltılması, örneğin cinsiyet,
sosyo-ekonomik durum ve farklı bölgelerde yaşamaya bağlı olarak gruplar arasındaki sağlık
farklılıklarının azaltılması.
Sağlık alanında yaşanan gelişmelerin devamı olarak 2001 yılından 2015 yılına kadar
ülkede yapılması planlanan çalışmaların yer aldığı bir program yayınlanmıştır. Bu program
Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olup, Finlandiya Ulusal HFA (Health
for All) 2000 programının devamı niteliğindedir.
Finlandiya’da kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla Türkiye’deki oranın yaklaşık
beş katıdır. GSMH’den sağlığa ayrılan pay ise hemen hemen aynıdır. Nüfus artış oranı düşük
olan ülkede, yaşlı nüfus oranı artmaktayken, genç nüfus oranı giderek azalmaktadır. Buna bağlı
olarak Finlandiya’da yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerine ağırlık verilmektedir.
Finlandiya sağlık sistemi, Kapsayıcı / Bütüncü / Tekçil Hizmet tipindeki sağlık
sistemleri grubu içerisinde yer almaktadır. Bu sistem hastalık dâhil tüm sağlık konularıyla ilgili
zorunlu ve primsiz sağlık güvenliği sağlamaktadır. Finlandiya’da sağlık hizmetleri sisteminin
idari yapısında, en üstte Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı bulunur ve bu Bakanlıkta Sosyal İşler
Ve Sağlık Bakanı ile Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Bakanı olmak üzere iki bakan yer almaktadır.
Bu bakanlar eşit statüdedirler ve bakanlığın idari yapısı içerisinde politik kısmı temsil
etmektedirler. Bakanlık yapısı içerisinde politik olmayan kısmı en yüksek kademede bulunan
Genel Sekreter temsil etmektedir.
Finlandiya’da sağlık hizmetlerinin sunumu, ülkede bulunan yaklaşık 440 belediye
tarafından sağlanmaktadır. Ülkedeki yerel yönetimler sağlık hizmetlerini bağımsız olarak
sunabildikleri gibi, komşu belediyelerle birleşik sağlık merkezleri oluşturarak da
sunabilmektedirler. Finlandiya’da sağlık hizmetlerinin sunumunda kamu ön plandadır. Ancak
özel sektörün de payı giderek artmaktadır. Finlandiya’da sağlık insan gücü çok yetersiz
olmamakla birlikte sağlık hizmetlerinde çalışmakta olan personelin yaş ortalaması belirgin bir
şekilde yükselmektedir. Bu durum Finlandiya’da gelecekte önemli bir sağlık insan gücü
sıkıntısına yol açabileceği düşünülmektedir. Finlandiya’da koruyucu sağlık hizmetleri ön
plandadır. Finlandiya’da aile hekimliği yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.
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Finlandiya’da bebek ölüm hızı, dünya ülkeleri arasında en düşük orana sahiptir.
Finlandiya’daki sağlık hizmetleri finansmanının ana kaynağı kamu kuruluşlarıdır. Belediyeler
sağlık hizmeti finansmanından birinci derecede sorumludurlar.
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Bölüm Sonu Soruları
1. Finlandiya sağlık sisteminin genel olarak idari yapısını yazınız
2.Finlandiya Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı’nın idari yapısında kaç bakan vardır ve
adlarını yazınız.
3.Finlandiya sağlık hizmetinin en önemli ayırıcı özelliği nedir?
4. Finlandiya sağlık sisteminin özelliklerine beş adet yazınız.
5.Finlandiya Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı’nın genel sorumluluklarını yazınız.
6. Finlandiya sağlık hizmetleri finansman ve harcamaları hakkında kısaca bilgi veriniz.
7. Finlandiya sağlık sisteminde hastane hekimleri ve belediye sağlık merkezlerinde
çalışan hekimlerinin çalışma şartlarını açıklayınız.
8. Finlandiya sağlık sisteminde Aile hekimliği gibi kişisel doktor sisteminde ödemelerin
yüzdesini ve isimlerini yazınız?
9. Finlandiya sağlık sisteminde Ulusal sağlık sigortası sistemi hangi kurumun
yönetimindedir?
10. Finlandiya’da özel sektörde çalışanların emeklilik gelirlerinin sağlandığı sigorta
planının yürütülmesinde görevli kanuni hizmet merkezinin adını yazınız.
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12. İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ
(Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. İsrail'deki Sağlık Sistemi
12.2. Sağlık Sisteminin İdari Yapısı
12.3. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
12.4. Sağlık Sisteminin Ekonomik yapısı
12.5. Sağlık Sistemindeki Sorunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sağlık Bakanlığının sorumluluk alanları nelerdir?
2. İsrail’deki en önemli sağlık hizmet sendikaları hangileridir?
3. 2016 yılı OECD verilerine göre İsrail sağlık sektöründeki personel dağılımı
nasıldır?
4. İsrail sağlık sistemindeki sorunlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İsrail’de Sağlık Hizmetleri

Kazanım
İsrail’de
hizmetlerinin
finansman
öğrenilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

sağlık
Konuyla ilgili dersleri
sunulma ve izleyerek ve hazırlanan ders
modellerinin notlarını okuyarak
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Anahtar Kavramlar
İsrail Sağlık Sistemi,
Clalit, Ulusal Sigorta Kuruluşu
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12.1 İsrail Sağlık Sistemine Giriş
İsrail, Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesiştiği bir bölgede bulunan küçük bir ülkedir. 2017
yılında tahmini nüfusu 8,719,280 olup nüfus yoğunluğu yüksek bir ülkedir. Önemli yerleşim
merkezleri Tel-Aviv (başkent), Kudüs ve Hayfa olan İsrail'in başlıca doğal kaynakları; bakır,
fosfat ve ham petrol'dür. İsrail'in resmi dilleriyse İbranice ve Arapçadır. Nüfusun %74,8’i
Yahudi, %17,6’sı Müslüman, %2’si Hristiyan ve %5,6’sı diğer dinlere mensuptur. 2012 yılında
kişi başı gayri safi yurt içi hasılası 32,567 $ olup ortalaması olan 34148 $ olan Avrupa Birliği’ne
yakındır.
İsrail batı ülkelerine göre daha genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusunun % 28'i 15 yaş
altındayken, 65 yaş ve üstü nüfus, toplam nüfusun yaklaşık % 9'nu oluşturmaktadır. Toplam
doğurganlık hızı 2.8'dir. 2004 yılı verilerine göre okullaşma oranı her iki cinsiyet için de %
99'dur. İsrail çok partili, parlamenter, demokratik bir devlettir. 2010 yılında resmen OECD’ye
katılmıştır.
Genel olarak sağlık göstergeleri AB ülkelerine benzerlik gösterir. Bütçeden sağlığa
ayrılan pay %7,6; 2015 yılında yaşam yılı beklentisi 82,5; erkeklerde 80,6; kadınlarda 84,3;
sağlıklı yaşam yılı beklentisi 72,3; neonatal mortalite hızı binde 2,3; beş yaş altı ölüm hızı binde
4; anne ölüm hızı yüzbinde 5’tir. Beş yaş altı çocuk ölümlerinin % 53'ü neonatal nedenlere
bağlı ölümlerdir. Neonatal nedenlere bağlı ölümlerin bu kadar yüksek olmasının altında hem
Arap hem de Yahudi topluluklarında akraba evliliklerinin çok sık görülmesinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. 2013 yılında 15-59 yaş grubunda erkeklerin mortalite hızı binde 1,8;
kadınlarda binde 0,8’dir.
Kaba ölüm hızı 1985'te binde 6.6 olan İsrail'de 2000'de ancak binde 6 seviyesine
gerilemiştir. En sık ölüm nedenleri içinde ilk beş sırayı kardiyovasküler kaynaklı nedenler,
kanserler, serebrovasküler nedenler, diyabet ve kazalar almaktadır. İsrail’de 5-14 yaş
çocukların eğitimi ücretsiz ve mecburidir. Ülkede 7 tane üniversite mevcuttur.
İsrail Sağlık Sistemi
Çok partili demokrasinin olduğu İsrail'de yasama faaliyetleri 120 sandalyeli Knesset adı
verilen parlamento (Knesset) tarafından yürütülmektedir. Parlamento seçimleri her dört yılda
bir yapılmaktadır. Yerel yönetimler ise beş yılda bir yapılan seçimle başa gelmektedir. İsrail
parlamenter demokrasiyle yönetilir ve Knesset kanunları ve bütçeleri belirleyen organdır.
1990’ların ortalarından sonra Knesset sağlıkla ilişkili kanunlarda çok aktiftir. 1995’te çıkarılan
Ulusal Sağlık Sigortası Kanunu ve 1996’da çıkarılan Hasta Hakları Kanunu sağlıkla ilişkili
başlıca kanunlardır.
Hükümet öncelikle hazırlanan bütçeyi parlamentoya sunar. Maliye bakanlığı bütçenin
hazırlanmasında anahtar rol oynar. Bütçenin son halinde hükümet etkilidir. Ayrıca sağlık
alanında yasal düzenlemelerde önemli bir rolü vardır. Sağlık bakanlığı toplumun sağlığına
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ilişkin konuların tümünden sorumludur. Sağlık bakanlığına hükümetin bir üyesi olarak Sağlık
Bakanı başkanlık eder. Sağlık Bakanının altında bir hekim Genel Direktör yer alır.
Sağlık Bakanlığının sorumluluk alanları üçe ayrılır:
1.

Genel Sorumluluklar

Gıda güvenliğinin kontrolü
Su güvenliğinin kontrolü
İlaç güvenliği ve etkinliğinin kontrolü
Sağlık personelinin ruhsatlanması
Yapısal güvenlik ve sağlık bakım imkânları
Temel harcamaların sağlanması ve düzenlenmesi
2.

Sağlık Bakanlığının Güncel Sorumlulukları

Su kaynaklarının filtresi ve kontrolü
Su kaynaklarının florizasyonu ve kontrolü
Uzun süreli bakım
Toplumsal alanda sigara içilmesinin düzenlemesi
Hasta hakları
Sağlık planlarının faydaları ve finansmanı
3.

Hala düzenlenmemiş alanlar

Besin kalitesi ve dayanıklılığı
Sağlık personelinin sayısı
Akut bakım kalitesi
Bütçenin ayarlanması ile ilgili konular Maliye Bakanlığı’nın ana sorumluluğudur.
Ayrıca işçi sendikaları ile hükümet arasında arabuluculuk yapar. Ulusal Sigorta Kuruluşu,
Ulusal Sağlık Sigortası sisteminin önemli finansman kaynaklarından biri olan sağlık vergilerini
toplar. İsrail Savunma Kuvvetleri, askeri personele temel ve acil sağlık hizmetlerini sunar.
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Hükümet dışı kuruluşlardan olan Sağlık Planları gönüllü, kar amacı gütmeyen
kuruluşlardır. Üyelerine Ulusal Sağlık Sigortası Kanunu içinde belirtilen şekilde sağlık
faydalanma paketleri sunar. Sağlık planları üye başına hükümetten yıllık bir ücret alır. Hükümet
akut yatak kapasitesinin yarısına sahipken, Clalit üçte birine, kalanı da diğer kuruluşlara aittir.
Dört sağlık fonu vardır: Clalit, Maccabi, Meuhedet, Leumit. İsrail Tıp Birliği ve İsrail
Hemşireler Birliği en önemli sağlık hizmet sendikalarıdır. Davudun Kızıl Yıldızı anlamına
gelen Mager David Adom, Kızılay veya Kızılhaç gibi kuruluşların İsrail’deki karşılığıdır.

12.2 Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
Birincil Sağlık Hizmetleri
Dört sağlık planından 3’ünde sağlık hizmeti doktorlar tarafından verilir. Muayene
masrafları USS tarafından karşılanır, bekleme süresi azdır. Sağlık planları arasındaki artan
rekabet, hizmet kalitesini artırmış, ailelere yönelik programlar oluşturulmuş, donanımlar
iyileştirilmiş ve hastalar daha fazla imkâna sahip olmuştur.
Doktorlar sağlık planları tarafından maaşlı veya bağımsız çalışabilir. Bağımsız doktor
hizmeti daha uzun hasta muayene imkânı sağlar. Hasta ve doktor memnuniyeti iyidir. Fakat
pahalı ve kontrolü sınırlıdır. Clalit sağlık planı birincil sağlık hizmetinde uzun süre hemşireleri
kullanmıştır. Fakat günümüzde bundan vazgeçilmiştir. Halen kırsal bölgelerde birincil sağlık
hizmetlerinde hemşirelerin rolü fazladır.
Bağışıklama programı kapsamında bebeklere; Kızamık, Hepatit B, Hemophilus
influenza, Difteri-Boğmaca-Tetanoz (DBT) ve Polio aşılaması yapılmaktadır. Bağışıklama
oranları 2005 yılı verilerine göre % 95'tir.
İkincil ve Üçüncül Sağlık Hizmetleri
İsrail’de uzman doktor sayısı giderek artmaktadır. Bununla birlikte hastanelerde
çalışanların sayısı azalırken özel olarak çalışanların sayısı artmaktadır. En geniş sağlık planı
olan Clalitte doktorların çoğu bağımsız kendi yerlerinde çalışmaktadır.
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Çevre Bakanlığı ses ve hava kirliliği, radyasyon, atıkların toplanması ve imhası gibi bazı
çevresel sağlık sorumluluklarını üstlenmiştir. Sağlık Bakanlığı, sağlık planları ve doktorlarla
birlikte bulaşıcı hastalık kontrolünü yapar. İmmünizasyon ve çocuk sağlığı alanlarında birçoğu
devlet tarafından kurulmuş aile sağlığı merkezleri vardır. İsrail’de aşılama oranları yüksektir.
Ayrıca Filistin ile de bulaşıcı hastalık kontrolü için etkili bir işbirliği vardır. Halk Sağlığı
Kanunu ve Standartlar Kanunu ile gıdaların kalite, üretim, ambalaj ve etiketleme, ağırlık gibi
normları belirlenir.
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Epidemiyoloji bölümü ülke sağlığını etkileyecek bulaşıcı hastalık kontrolü ve denetimi
ile ilgilenir. Göçmen sağlığı ve bu sebeple bulaşacak hastalıkları inceler. Beslenme bölümü ile
toplum beslenmesi hakkında bilgiler toplanır ve çeşitli nüfus gruplarına göre öneriler yapılır.
İsrail’de 1.700.000 kişiye sağlığı koruyucu uygulamalar çerçevesinde florize edilmiş su
verilir. 120 diş kliniği yerel bölgelerdeki çocuklara hizmet verir ve bakanlık tarafından destek
alırlar.
Ruh Sağlığı Hizmetleri
Psikiyatri Hastaneleri, Halk Merkezleri ve Akıl Sağlığı Merkezleri koordineli
çalışmaktadır. Hastanede tedavisini olup taburcu olan hasta daha sonra bu kurumlarca takip
edilir, ruh sağlığı sorunları çözülmeye çalışılır. Psikiyatri servisi yataklarının çok az bir kısmı
genel hastanelerde bulunurken çoğunluğu psikiyatri hastanelerinde bulunur. Genel
hastanelerdeki psikiyatri yatak oranı Avrupa’ya göre düşüktür. 18 Psikiyatrik Hastane
mevcuttur. Bunların 10 tanesi devlete, 6’sı özele, 2’si sağlık planlarına aittir.
Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon hizmetleri, Ulusal Sağlık Sigortası paketinde yer almaktadır.
Rehabilitasyon servisi yataklarının çoğu devlet ve Clalit tarafından kurulmuştur ancak dört
sağlık planının da rehabilitasyon klinikleri vardır. Rehabilitasyon personeli sayısı ise yetersiz
durumdadır.
Sağlık İnsan Gücü
2016 yılı OECD verilerine göre lisanslı yaklaşık 36.000 doktor, 11000 diş hekimi, 8600
eczacı, 61000 hemşire vardır. Her 10000 kişiye 33,5 doktor, 49,3 hemşire ve ebe düşmektedir.
Personel yetiştirilmesi için 4 tıp fakültesi, 2 diş hekimliği fakültesi, 2 eczacılık fakültesi, 15
hemşirelik okulu mevcuttur. Almanya, Rusya ve diğer ülkelerden gelen göçler sonucu eğitimli
doktor sayısında belirgin artış olmuştur. Göç eden doktorların yarısı İsrail’de çalışmaya
başlamış ve 1000 kişiye düşen doktor sayısı 3,8 ile Avrupa’nın biraz üzerindedir. Çoğu ülkede
olduğu gibi doktor-hasta oranı kırsalda düşüktür. Bazı alanlar çalışma koşullarının zorluğu
nedeniyle açık yaşanmaktadır. Bu açıkta finansal imkânları artırarak genç doktorlar için
cezbedici kılınıp giderilmeye çalışılmaktadır.
Hemşire açısından açık yoktur. Özellikle kitlesel göçler sebebiyle birçok hemşire
gelmiştir. Ve mevcut hemşirelerin yarısına yakını göçmendir. Hemşirelik eğitiminde master ve
doktora programları ile hemşirelerin rolünü güçlendirme hedeflenmektedir. Eczacılar ise
çoğunlukla maaşlı personeldir. Diş hekimi açısından İsrail dünyadaki en yüksek orana sahiptir.
Fizyoterapist ve rehabilitasyon personelinde açık vardır.
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Bilimsel Alan
İsrail’deki bilimsel yayınların yarısından fazlası biyoteknoloji, biyomedikal ve klinik
araştırmalar alanındadır. Genetik mühendislikte önemli gelişmeler elde edilmiştir.

12.3 Sağlık Sistemi Ekonomik Yapısı
Yapı olarak sosyal sigorta sistemi ve vergi kaynaklı sistem arasında yer alır.
Finansmanın çoğu kesintiler ve vergiler yoluyla halktan alınır. Genel vergi gelirleri, toplam
finansmanın % 50’sinden azını oluşturur. Maaş kesintileri % 25’ini oluşturur ve bunlar Ulusal
Sigorta Kuruluşu tarafından toplanır. Emekli ve gelir düzeyi düşük olanlardan kesinti
yapılmamaktadır. Ulusal Sigorta Kuruluşunun finansmanı 4 sağlık planı arasında ayrılmıştır.
USK kanundaki pakette tüm İsrail vatandaşlarının istedikleri sağlık planını seçebileceği
belirtilmiştir. Bu paket, tüm hastane hizmetlerini, toplum sağlığını ve farmasötiği içerir. USK
fayda paketinde yer almayan hizmetler uzun süreli bakım, psikiyatri bakım, önleyici sağlık
hizmetleri, toplum sağlık hizmetleri ve dental hizmetlerdir.
Uzun süreli bakımın finansmanı aileler, USK gibi kuruluşlar, bakanlık ve sağlık planları
arasında paylaşılır. Hastalar özel cerrahi ve laboratuvar testleri, alternatif tıp, özel hemşire ve
ambulans, psikolojik ve psikiyatrik muayene, optisyen hizmetleri ve diş ile ilgili hizmetler için
doğrudan ödeme yaparlar.
Doğrudan Ödemeler
USK’dan önce ödemelerin çoğu devlet tarafından yapılmaktayken, sağlık planları
farmasötik masrafları karşılamıştır. Dolaylı ödemeler, bireyler üzerindeki finansal yükü
azaltmak için oluşturulmuştur. Doğrudan ödemelerin artması hastane ve toplumda özel
doktorların artmasına neden olmuştur.
İsteğe bağlı sağlık sigortaları
İsteğe bağlı sağlık sigortaları iki şekilde sunulur: Birincisi sağlık planlarının destekleyici
isteğe bağlı sağlık sigortaları ve ikincisi ticari amaçlı sigorta şirketlerince sunulan isteğe bağlı
sağlık sigortaları. Son yıllarda destekleyici sağlık sigortası artmaktadır. Bu sigorta ile özel
doktor, özel hastane tedavi gibi masrafların bir kısmı karşılanır. Ticari şirketlerin sunduğu
isteğe bağlı sağlık sigortalarında ise İsrail halkının % 25’i yaptırmıştır. Bu sigorta destekleyici
sigortaya göre daha fazla oranda karşılar.
Sağlık Harcamaları
1985 yıllarında bütçedeki sağlığın payı % 6,6 iken bu oran 2000’li yıllarda % 8’in
üzerine çıkmış 2015 yılında % 7,7’ye gerilemiştir. 2013 yılında kamu harcamalarının oranı %
60 seviyesindedir. 2010 yılında harcamaların dağılımına bakıldığında; hastaneler ve araştırma
%35, halk klinikleri ve koruyucu sağlık hizmetleri % 46, diş sağlığı hizmetleri % 8, kişilerin
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satın aldığı ilaç ve tıbbi ekipmanlar % 4, özel doktorlar % 5 ve yönetim giderleri % 2’lik bir
ağırlığa sahiptir.
İsrail sağlık sistemine yurtdışında yaşayan Yahudiler tarafından yeni bina yapımı ve
tıbbi cihazların yenilenmesi konusunda ciddi parasal destek yapılır.
Sağlık Sistemindeki Sorunlar
Netanyahu komisyonunca bazı sorunlara ışık tutulmuş ve öneriler getirilmiştir. Bu
sorunlar;
Yetersiz halk klinikleri
Sağlık bakanlığı ile ilgili sorunlar
Belirsiz finansman ve bütçe çalışmaları
Yetersiz organizasyon ve yönetim
Personelin memnuniyetinin ve motivasyonun az olması
Bu problemler doğrultusunda, komisyon çeşitli öneriler getirmiştir.
USK ile ilgili düzenlemeler yapılması
Sağlık bakanlığının idari yapısında hizmet sunumu ile yönetim işlerinin birbirinden
ayrılması
Bölgeselleşme ve desantralizasyonun sağlanması
Finans sisteminin merkezileştirilmesi
Halk hastanelerinde özel uygulamaların başlaması
Personel motivasyonunu sağlamak için ücret artışı sağlanması
Bilgi sistemleri ve araştırmanın artırılması
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İsrail’in Temel Sosyo Ekonomik Verileri ve Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Değer

Verinin Yılı

Nüfus

8 299 706

2016

15 yaş altı nüfus

2 283 253 (%27.51)

2016

65 ve üstü yaş nüfus

940 003 (%11.33)

2016

Nüfus artış hızı

%1.5

2016

Kişi başına düşen milli gelir

37 292

2016

Ortalama ilk anne olma yaşı

27.6

2015

Anne ölüm hızı

5 ölüm 100 000 canlı
doğumda

2015

Bebek ölüm hızı

3.5 ölüm 1000 canlı
doğumda

2015

Doğumda yaşam beklentisi

82.4 yıl

2016

Toplam doğurganlık hızı

2.64 doğum/kadın

2016

Toplam sağlık harcamaları

24 858 600 000 $

2016

Sağlık harcamalarının milli
gelire oranı

%7.8

2014

Sağlık
kamusal pay

%73

2016

harcamaların

da

Kişi başı ortalama sağlık
harcaması
Bin kişiye düşen doktor

2 910 $

3.62

2014

Bin kişiye düşen hastane
yatak sayısı

3.3

2012

Sağlıklı içme suyuna erişen
nüfus oranı

%100

2016

sayısı
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Bölüm Sonu Soruları
1.

İsrail’de yasama faaliyetlerini yürüten parlamentonun ismi nedir?

Cevap : Knesset
2.

İsrail’de kaç tane sağlık fonu vardır ve isimleri nelerdir?

Cevap: Dört tane vardır. İsimleri : Clalit, Maccabi, Meuhedef, Leumit
3.

Bağışıklama programı kapsamında bebeklere hangi aşılar yapılmaktadır?

Cevap : Kızamık, Hep B, DBT, Hemophilus İnfluenzae, Polio
4.

2016 OECD verilerine göre lisanslı yaklaşık kaç tane doktor bulunmaktadır?

Cevap : 36 000
5.

Sağlık bütçelerinin hazırlanmasında kimler rol alır?

Cevap : Maliye Bakanlığı, Hükümet, Parlamento
6.

2005 yılı verilerine göre bağışıklanma oranı nedir?

Cevap : %95
7.

Sağlık sisteminin ekonomi yapısında maaş kesintisi kimlere yapılmaz?

Cevap : Emekli ve gelir düzeyi düşük olanlar
8.

Toplumun sağlığıyla ilişkin konuların tümünde sorumlu olan kurum hangisidir?

Cevap : Sağlık Bakanlığı
9.

Rehabilitasyon hizmetleri hangi pakette yer alır?

Cevap : Ulusal Sağlık Sigortası
10.
su verilir?

İsrail’de 1.700.000 kişiye sağlığı koruyucu uygulamalar çerçevesinde ne tür bir

Cevap : Florize edilmiş su verilir
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13. İSVEÇ’TE SAĞLIK HİZMETLERİ
(Prof. Dr. M. Sarper ERDOĞAN)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Giriş
13.2. İsveç’e Genel Bakış
13.3. İsveç Sağlık Sistemlerine Genel Bakış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Milli sağlık sistemi nasıl örgütlenir?
Tüm İsveç vatandaşlarını kapsayan bir sağlık sistemi var mıdır?
İsveç sağlık sisteminin merkezinde hangi tip hekim bulunur?
İsveç sağlık sisteminin finasmanı nasıl sağlanır?
Sağlık finansmanı ile birlikte düşünüldüğünde sağlık göstergeleri yönünden İsveç ne
durumdadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İsveç Sağlık Hizmetleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuyla ilgili dersleri
İsveç sağlık hizmetlerinin
sunulma
ve
finansman izleyerek ve hazırlanan ders
notlarını okuyarak
modellerinin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
İsveç Sağlık Sistemi,
İsveç Ülke Kimliği
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13.1 Giriş
449.694 km2lik yüzölçümü ile İskandinavya’nın en büyük ülkesi olan İsveç, batıda
Norveç, doğuda Finlandiya ile sınır komşusudur. Yüzölçümünün % 9’u göllerle kaplı olan
ülkede yaklaşık 100.000 adet göl bulunmaktadır. İsveç’in % 16’sı dağlıktır. Toplam
yüzölçümünün % 8’i ekilebilir toprak niteliğinde, % 54’ü ise ormanlarla kaplıdır.
Yaklaşık 1/6’sı Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. Büyük bir bölümünde
tüm mevsimlerde yağış görülen soğuk bir iklim hüküm sürmekte iken güney bölümlerde
hava daha ılıktır. Ülkenin özellikle kuzey kesimlerinde Ekim ayından Nisan ayına kadar
sert kış şartları hüküm sürmekte, sıcaklık eksi 50 santigrat derecenin altına
düşebilmektedir.
Dünya Bankasının 2016 yılı verilerine göre İsveç nüfusu 9,903,122 dir. Nüfusun
%17.4 ünü 14 yaşının altında kişiler, %62,4 ünü 15-64 yaş aralığındaki kişiler %20,2 lik
kısmını ise 65 yaş ve üzeri kişiler oluşturmaktadır. Önceki yıllara göre iyileşen yaşam
koşulları ve sağlık hizmetlerine erişilebilirliğin artması nedeniyle beklenen yaşam süresi
uzamış, yaşlı nüfus sayısı artmıştır.
İsveç’e Ait Bazı Demografik Ölçütler
Devletin Adı

İsveç Krallığı

Başkent

Stockholm

Yönetim Biçimi

Anayasal Monarşi, Parlamenter Demokrasi

Para Birimi

İsveç Kronu (SEK)

Yüz ölçümü

449.694 km2

Nüfus

9,903,122 (2016/ The World Bank Data)

Yıllık Nüfus Artışı (%)

1.05 (2016/ The World Bank Data)

Nüfus Yoğunluğu (1km2 )

24.313 (2016/ The World Bank Data)

13.2 İsveç’e Genel Bakış
İsveç parlamenter monarşik bir yönetim şekline sahiptir. Kralın rolü törensel
görevlerle sınırlıdır. Kraliyet ailesi, geniş halk kitlelerinden saygı görmekte ve ülkede
milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. İsveç, gücünü
doğrudan halktan alan parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Halk ulusal düzeyde
meclis tarafından temsil edilmektedir. Demokratik seçimler her 4 yılda bir yapılır ve
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seçim günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş her birey oy kullanabilmektedir. İsveç
parlamentosunda 152 kadın parlamenter bulunmakta olup, bu oran meclisteki tüm
parlamenterlerin %43 üne karşılık gelmektedir. Bu oran, kadının siyasetteki rolü
bağlamında dünyadaki en yüksek temsil oranlarından biridir.
Eğitim ve araştırma, İsveç’in refah düzeyinin korunmasında ve uluslararası
rekabetçi konumunun devamında önemli unsurlardandır. İsveç’te ilkokul eğitimi 1842
yılında ırk, cinsiyet ve ekonomik durum farkı gözetmeksizin tüm çocukların okuma yazma
öğrenmesi amacıyla zorunlu hale getirilmiştir. Devlet tarafından parasız olarak sağlanan
zorunlu eğitim, II. Dünya Savaşı’nın ardından 9 yıla çıkarılmıştır. Özel okulların fazla
yaygın olmadığı ve müfredatın oldukça homojen olduğu İsveç eğitim sistemi, uluslararası
araştırmalara göre oldukça yüksek bir standarda sahiptir.
19. y.y. sonlarında, İsveçli sanayici Alfred Nobel’in patlayıcılar ile suni kimyasallar
alanında kendisinin buluşlarını ticari olarak kullanarak bir servet edinmesi ve bu serveti her yıl
verilmesini istediği bir ödüle vakfetmesi, İsveç’te araştırmayı özendiren önemli bir unsur
olmuştur. Her yıl Ekim ayında açıklanan ve Aralık ayında düzenlenen tören ile İsveç Kralı
tarafından sahiplerine takdim edilen Nobel ödülleri bugün 5 kategoride (Tıp, Fizik, Kimya,
Edebiyat ve Barış) verilmekte olup dünyanın en prestijli ödüllerindendir.
Sosyal Güvenlik
20. yy da İsveç, dünyada gelir vergisi yükünün en ağır olduğu ülke olmanın karşılığında
çocuk ve yaşlı bakımı, eğitim, sağlık, fiziksel, zihinsel ve psikolojik engellilere sağlanan
yardımlar, işsizlik ve emeklilik gibi alanlarda dünyanın en cömert sosyal refah devleti sistemini
kurmuştur.
İsveç’te tüm vatandaşların eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit ve adil olarak
faydalanması yönündeki temel prensipler merkezi hükümet tarafından belirlenmekte, bu
kapsamdaki hizmetler ise büyük oranda yerel yönetimler tarafından sağlanmaktadır.
İşsizlere sağlanan olanaklar bakımından İsveç dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir.
Sorunsuz işleyen bir işgücü piyasasını ekonomik büyümenin ve başarılı bir sosyal refah
politikasının önkoşulu olarak gören İsveç devleti, işsizlere doğrudan yardım sağlamanın yerine,
tam istihdam ve esnek bir işgücü piyasası sağlamak amacıyla hem arz hem de talep yönlü
programlar yürürlüğe koyma yolunu tercih etmektedir.

13.3 İsveç sağlık sistemi
İsveç'te ulusal halk sağlığı politikasının temel hedefi, İsveç’te yaşayan herkesin sağlıklı
olmasını ve eşit şartlarda sağlık hizmeti alabilmesini sağlayacak toplumsal koşullar yaratmaktır.
Ulusal halk sağlığı politikası, İsveç’te her kademedeki tüm kamu yetkililerinin rehberliğinde
belirlenmiş 11 adet kamu sağlığı hedef alanına dayanmaktadır. İsveç Ulusal Halk Sağlığı
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Enstitüsü ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu bir kamu kuruluşudur. 11
kamu sağlığı hedefi şunlardır: ( İsveç Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 2011)
1. Topluma katılım ve nüfus
2. Ekonomik ve sosyal koşullar
3. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki koşullar
4. Çalışma hayatındaki sağlık
5. Çevre ve ürünler
6. Sağlığı teşvik eden sağlık hizmetleri
7. Bulaşıcı hastalıklara karşı korunma
8. Cinsellik ve üreme sağlığı
9. Fiziksel aktivite
10. Yeme alışkanlıkları ve yemek
11. Tütün ve alkol kontrolü
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İsveç'teki Sağlık Sisteminin Organizasyonu

İsveç Yerel Yönetimler
ve Bölgeler Birliği (SALAR)

21 İL MECLİSİ

7
ÜNİVERSİTE
HASTANESİ
6 TIBBİ
BÖLGESİ

BAKIM

YAKLAŞIK
70
EYALET
KONSEYİNE BAĞLI
HASTANE VE 6
ÖZEL HASTANE
YAKLAŞIK
1,100 KAMU VE
ÖZEL ANA SAĞLIK
OCAĞI
KAMU VE ÖZEL
DİŞHEKİMLERİ

290 BELEDİYE

KAMU VE ÖZEL
HİZMETLER
(ÖZEL
KONUTLAR VE
YAŞLILAR VE
ENGELLİLER İÇİN
EVDE BAKIM)
- Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı
-Ulusal Sağlık ve Refah Kurumu
-Sağlık ve Sosyal Bakım Müfettişliği
-İsveç Sağlık ve Bakım Hizmetleri Analizi
Kurumu
-Halk Sağlığı Kurumu
- Tıbbi Ürünler Kurumu
-Sağlık Bakımında Teknoloji Değerlendirme
Üzerine İsveç Konseyi
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YIL

REFORM

AMAÇ

2000

Hastanelerin
Ulusal
hükümet
tarafından
özelleştirilmesini
hastanelerin özelleştirilmesini, il meclisi
önlemek için "Yasayı genelinde kar şirketleri haline getirmekten
Durdurun"
alıkoyan geçici kanun.

2000

Birinci
Ulusal hükümet, yaşlıların bakımını
basamak
sağlık ve birincil bakımı iyileştirmek için 2001hizmetinin
2004 yılları arasında ekstra hibe sağladı
geliştirilmesi ve yaşlı
insanların bakımı için
ulusal eylem planı

2002

Diş
reformu

2002

Farmakolojik
fayda reformu

2002

Belediye
Temmuz
2002'de
belediyeler
sağlık
ve
bakım tarafından yaşlılara ve özürlülere sunulan
hizmetleri
için hizmetler için aylık maksimum ödemeler
maksimum
eş
ödemeler

bakımı

65 yaşın üzerindeki hastalar için
protez tedavisini kapsayan yeni yüksek
maliyetli bir koruma şeması Temmuz
2002'den itibaren tanıtıldı.

Ekim 2002'den itibaren reçeteyle
satılan ilaçların geri ödenmesinden sorumlu
yeni bir makam olan Diş ve İlaç Fayda
Ajansı'nın (LFN, daha sonra TLV)
kurulması
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2003

İl konseyleri
Hastaneden
taburculuk
için
ve
belediyeler hazırlanan ve belediye bakım kaynaklarına
arasında geliştirilmiş ihtiyaç duyan hastalar (psikiyatri hastaları
işbirliği
dahil) için Temmuz 2003'te yürürlüğe giren
belediyeler tarafından ihtiyaç karşılama
sorumluluğu

İsveç’ te sağlık sisteminde yapılan büyük reformlar, 2000-2011 (Kaynak: Health
System in Transition Vol.14 No.5 2012)
İsveç hükümetinin her üç kademesi de sağlık sistemi ile ilgilenmektedir. Ulusal
düzeyde, sağlık politikasından Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı sorumludur. Bölgesel düzeyde
toplamda 21 il meclisi vatandaşlarına sağlık hizmeti sağlamakla görevlidir. Genel politik
karalar ulusal düzeyde alınsa da, bu politikanın uygulanmasından ve sağlıkla ilgili hizmetlerin
çoğunun yönetiminden il meclisleri sorumludur. Yerel düzeyde ise, 290 belediye yaşlı ve
özürlülerin bakımından sorumludur. Yerel ve bölgesel yetkililer İsveç Yerel Yönetimler ve
Bölgeler Birliği (SALAR) tarafından temsil edilmektedir.
İsveç'teki tüm sağlık hizmetleri için üç temel ilke uygulanır:
1-İnsan haysiyeti: Toplumdaki statülerine bakılmaksızın tüm insanlar eşit ve aynı
haklara sahiptir.
2-İhtiyaç ve dayanışma: Tedavi ihtiyaca göre şekillenir. Tedavi ihtiyacı en fazla olan,
tedavi alımında önceliklidir.
3-Maliyet etkinliği: İyileştirilmiş sağlık ve yaşam kalitesi ile ilişkili olarak maliyet
ölçülmeli, sağlık hizmetinin maliyetleri ile faydaları arasında makul bir denge olmalıdır.
Sağlık sistemindeki il sağlık konseyi (tıbbi tedavi için) ve belediyeler (hemşirelik ve
rehabilitasyon için) arasındaki sorumluluk dağılımı koordinasyon gerektirmektedir. İşbirliği,
iyileştirme ve daha entegre hizmetler geliştirme çabaları, devlet hibeleri tarafından
desteklenmektedir. Amaç; ulusal eylem planlarını geliştirmektir. 2005 yılında İsveç ihtiyaç
sahiplerinin bakıma ve tedaviye erişimini iyileştirmek ve bu erişimin ülke geneline eşit
dağılmasını sağlamak amacıyla bir garanti programı başlatmıştır. Bu garanti programı "0-7-9090 kuralı" temel alınarak hazırlanmıştır.
0= tavsiye için sağlık sistemi ile anlık temas (sıfır gecikme)
7=en geç yedi gün içinde bir pratisyen hekim görmek
90=uzman hekime ihtiyaç duyulması halinde en geç 90 gün içinde bir uzman doktor
tarafından değerlendirilmek
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90=Teşhis konduktan sonra tedaviyi almak için en fazla 90 gün beklemek
İlçe meclisleri, erişilebilirliği hedefleyen hibe için uygun olabilmeleri için, tüm
hastaların yüzde 70'inin öngörülen zaman aralıklarında bakım almaları gerekir.
Ulusal düzeyde başlatılan reformlar genellikle ilçe meclisleri ve belediyelerin
sorumluluğuna verilmekte, hasta grupları için daha doğrudan faydalara ve bölgesel eşitlik
hizmetine odaklanmaktadır. Son yirmi yılda gerçekleştirilen çeşitli reformlar, hizmetlerin
bekleme sürelerinin kısaltılmasını ve yaşlı insanlar için birinci basamak sağlık hizmetleri ile
psikiyatrik bakım koordinasyonunun geliştirilmesini amaçlamıştır. İlaç ve diş tedavisine
yönelik uygulamalar birkaç kez değişmiştir. Diğer reformlar, yerel yönetim tarafından
başlatılan gelişmeleri desteklemek veya önlemek amacındadır. Ancak çoğu zaman, ulusal
reformlar, ilçe meclisleri ve belediyelerdeki gelişmeleri önlemek yerine desteklemek üzere
tasarlanmıştır.
Kamu tarafından finanse edilen sağlık sistemi, halk sağlığı ve koruyucu hizmetleri
kapsar. Birincil bakım, yatarak tedavi ve poliklinik uzmanlık hizmetleri, acil bakım, yatarak ve
ayaktan tedavi edilen hastaların reçeteli ilaçları, zihinsel sağlık bakımı, rehabilitasyon
hizmetleri, engellilik destek hizmetleri, hasta taşıma destek hizmetleri, hemşirelik bakımı ve
hastanede bakım hizmetleri de dahil olmak üzere evde bakım ve uzun süreli bakım, çocuklar
ve gençler için diş bakımı ve göz muayenesi, sınırlı şartlarda yetişkin diş bakımı kamu
tarafından finanse edilen hizmetlerdir.
İsveç sağlık sisteminin 3 finans kaynağı vardır: vergiler (merkezi, bölgesel ve yerel),
ulusal sosyal sigorta sistemi ve özel harcamalar (kişisel doğrudan ödemeler ve özel sigorta)
2013'te sağlıkla ilgili yapılan harcamaların yaklaşık yüzde 16'sı kamu tarafından finanse
edilmeyen özel harcamalar, bunların yüzde 93'ü ise kişisel doğrudan ödemelerdir. Kişisel
doğrudan ödemelerin çoğu ilaç içindir.
İlçe meclisi, sağlık bakımı için ülke genelinde farklılığın önüne geçmek amacıyla sabit
fiyatlar belirlemiştir. Sağlık hizmeti verenler tarifeli ücretin üstünde bir ücret talep edemez.
Aşağıdaki tablo 2014'teki tarifeli ücret aralıklarını göstermektedir.

İsveç Kronu

ABD Doları

100–300

11–34

Hastane doktoruna
danışma

200–350

22–39

1 günlük hastanede yatış

80–100

9

Birinci basamakta doktor
ziyareti

*Kaynak: 2015 International Profiles and Health Care System
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Birinci basamak sağlık hizmetinin amacı hastane hizmetine ihtiyaç olmayan durumlarda
hastalıkları tedavi etmek ve ülke genelinde sağlık düzeyini yükseltmektir. Bu hizmetin
sunumunda doktorun yanı sıra hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan ekip, takım
anlayışıyla sağlık merkezlerinde görev yapmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetini sıklıkla
aile hekimleri vermektedir. Herkesin bir aile hekimi seçme zorunluluğu mevcuttur. Aile
hekimleri (genel pratisyenler ) veya bölge hemşireleri, genellikle hastalar için ilk temas
noktasıdır. Belediyeler tarafından istihdam edilen hemşire evde bakımına da katılır ve özellikle
yaşlılar için düzenli olarak ev ziyaretleri yapar.
İsveç’te hastalar doğrudan hastane polikliniklerindeki uzmanlara başvurabilmektedir.
Yedi üniversite hastanesi ve yaklaşık 70 hastane bulunmaktadır. Hastanede çalışan hekimler
özel hasta bakamazlar ve hastanelerde özel yatak ya da özel oda bulunmamaktadır. Herkes aynı
koşullarda tedavi görmektedir.
İsveç’teki 290 belediye, farklı görevlerde koruyucu sağlık hizmetini yürütmektedir.
Bunlar arasında besin ve su denetimi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, okul sağlığını iyileştirme
hizmetleri sayılabilir. Ayrıca kişilerin gelirlerinin azalması halinde, sosyal yardım hizmetleriyle
ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin evde bakımını öngördüğü hastalardan da belediyeler
sorumludur.
Zihinsel sağlık bakımı, sağlık sisteminin integre bir parçasıdır ve diğer sağlık hizmetleri
gibi aynı mevzuata ve kullanıcı ücretlerine tabidir. Hafif zihinsel sağlık sorunları olan insanlar
genellikle birinci basamak sağlık kuruluşunda genel pratisyen, bir psikolog veya psikoterapist
tarafından görülür. Şiddetli zihinsel sağlık sorunları olan hastalara ise, gereken durumlarda
uzmanlaşmış bir psikiyatrik ekip ile hastanelerde müdahale edilmektedir.
İl konseyleri 19 yaşına kadar herkese ücretsiz diş bakım hizmeti vermekle yükümlüdür.
Yetişkinler için ise yıllık diş bakım ücreti 700 İsveç Kronunu aştığında ücretlere katkı yapan
bir sigorta sistemi vardır. Buradaki ana tema, koruyucu hekimlik üzerinedir. Diş hekimlerinin
yaklaşık yarısı, il konseyleri tarafından idare edilen ulusal diş bakımı servislerinde
çalışmaktadır. Geri kalanlar ise özel diş hekimleridir.
İsveç’te bir ilacın satışının yapılabilmesi için farmakolojik preparatların kontrolünden
sorumlu bir hükümet ajansı olan Tıbbi Ürünler Ajansı’nın onayı gereklidir. Bu ajansın çalışma
sistemi Avrupa Birliği düzenlemelerinden uyarlanan, medikal ürünlere dair bir kanunla
düzenlenir. Sosyal sigorta düzenlemeleri ile hasta, bu ilaç ücretlerinin bir kısmını öder. Bir
kamu kuruluşu olan Milli İsveç Eczacılar Kurumu, halka ve hastanelere ilaç satma hakkına
sahip tek kurumdur. İlaç firmalarının, piyasaya sürdükleri ilaçlardan zarar gören hastalara
tazminat verme gibi bir garantileri vardır.
2015 yılındaki istatistiklere göre (Instute Health Metrics and Evalution) İsveç’te en çok
3 ölüm nedeni şöyle sıralanmaktadır:
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1-İskemik Kalp Hastalığı (%16,6)
2-Serebrovasküler Hastalıklar (% 8.7)
3-Alzheimer ve diğer demans ile ilgili hastalıklar (%8,2)
2012 yılının istatistiklerine göre (Canser Index/Sweden) her yıl 50.000 hasta kanser
tanısı almaktadır. Yetmiş beş yaşından önce kanser olma riski %27.8 dir. Her yıl kanserden
ölen kişi sayısı yaklaşık 22.100 dür. Akciğer, kolorektal ve prostat kanserleri ilk 10 ölüm nedeni
arasında yer almaktadır.
İsveç’in Temel Sağlık Göstergeleri

Toplam sağlık harcamaları gsyih'nın yüzdesi
olarak, DSÖ tahminleri*

12

2014

Kaba ölüm hızı(1000 kişide)*

9

2014

Bebek ölüm hızı (1000 canlı doğumda)*

2

2015

Doğumdan beklenen yaşam süresi *

82

2014

Doğumdan itibaren beklenen yaşam süresi
(kadın)*

84

Doğumdan itibaren beklenen yaşam süresi
(erkek)*

81

2014

2014

100.000 kişiye düşen hastane yatak sayısı*

254

2014

100.000 kişiye düşen doktor sayısı*

412

2014

100.000 kişide tbc insidansı*

7

2014

0-14 yaş arası nüfusun yüzdesi*

17

2014

65 yaş üstü nüfusun yüzdesi*

20

2014

*: World Health Organisation (WHO) Statics
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Gelişmiş bir ülke olan İsveç’te sağlık sistemi ve göstergeleri çok iyidir. Bütün bireyler
herhangi bir ayrım gözetmeksizin sağlık sisteminden faydalanabilmektedir.
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Bölüm Sonu Soruları
1-2005 yılında İsveç ihtiyaç sahiplerinin bakıma ve tedaviye erişimini iyileştirmek ve
bu erişimin ülke geneline eşit dağılmasını sağlamak amacıyla bir garanti programı başlatmıştır.
Bu garanti programı "………………. kuralı" temel alınarak hazırlanmıştır.
Yanıt 1: "0-7-90-90 kuralı" temel alınarak hazırlanmıştır.
2- İsveç'teki tüm sağlık hizmetleri için üç temel ilkeyi yazınız.
Yanıt 2: 1-İnsan haysiyeti
2-İhtiyaç ve dayanışma
3-Maliyet etkinliği
3-2015 yılındaki istatistiklere göre (Instute Health Metrics and Evalution) İsveç’te en
çok 3 ölüm nedeni nedir?
Yanıt 3:1-İskemik Kalp Hastalığı (%16,6)
2-Serebrovasküler Hastalıklar (% 8.7)
3-Alzheimer ve diğer demans ile ilgili hastalıklar (%8,2)
4-İsveç’ te hastalar için ilk temas noktası neresidir?
Yanıt 4: . Aile hekimleri (genel pratisyenler ) veya bölge hemşireleri, genellikle hastalar
için ilk temas noktasıdır.
5- İl konseyleri ……………….. yaşına kadar herkese ücretsiz diş bakım hizmeti
vermekle yükümlüdür.
Yanıt 5: İl konseyleri 19 yaşına kadar herkese ücretsiz diş bakım hizmeti vermekle
yükümlüdür.
6-İsveç’in 11 kamu sağlığı hedefinden 3 tanesini yazınız.
Yanıt 6: 11 kamu sağlığı hedefi şunlardır: ( İsveç Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 2011)
1. Topluma katılım ve nüfus
2. Ekonomik ve sosyal koşullar
3. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki koşullar
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4. Çalışma hayatındaki sağlık
5. Çevre ve ürünler
6. Sağlığı teşvik eden sağlık hizmetleri
7. Bulaşıcı hastalıklara karşı korunma
8. Cinsellik ve üreme sağlığı
9. Fiziksel aktivite
10. Yeme alışkanlıkları ve yemek
11. Tütün ve alkol kontrolü
7-Demokratik seçimler her ……………… yılda bir yapılır ve seçim günü itibariyle
…………….yaşını doldurmuş her birey oy kullanabilmektedir.
Yanıt 7: Demokratik seçimler her 4 yılda bir yapılır ve seçim günü itibariyle 18
yaşını doldurmuş her birey oy kullanabilmektedir.
8- İsveç hükümetinin her üç kademesi de sağlık sistemi ile ilgilenmektedir. Ulusal
düzeyde, sağlık politikasından ……………………..Bakanlığı sorumludur.
Yanıt 8: İsveç hükümetinin her üç kademesi de sağlık sistemi ile ilgilenmektedir. Ulusal
düzeyde, sağlık politikasından Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı sorumludur.
9- İsveç sağlık sisteminin 3 finans kaynağı vardır. Bunlar nelerdir?
Yanıt 9 : vergiler (merkezi, bölgesel ve yerel), ulusal sosyal sigorta sistemi ve özel
harcamalar (kişisel doğrudan ödemeler ve özel sigorta)
10- İsveç’teki 290 belediye, farklı görevlerde koruyucu sağlık hizmetini yürütmektedir.
Bu görevlerden 3 tanesini yazınız.
Yanıt 10:Bunlar arasında besin ve su denetimi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, okul
sağlığını iyileştirme hizmetleri sayılabilir. Ayrıca kişilerin gelirlerinin azalması halinde, sosyal
yardım hizmetleriyle ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin evde bakımını öngördüğü
hastalardan da belediyeler sorumludur.
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14. KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ SAĞLIK HİZMETLERİ
(Prof. Dr. M. Sarper ERDOĞAN)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Giriş
14.2. Kazakistan’ da Ekonomik Durum
14.3. Kazakistan’ da Sağlık Sistemi
14.4. Kazakistan’ da Örgütsel Yapı
14.5. Kazakistan’ da Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kazakistan’ daki halk sağlığı sorunları nelerdir?
Kazakistan’ daki sağlık sistemi nasıldır?
Kazakistan sağlık sisteminin finasmanı nasıl sağlanır?
SES ( Sanitasyon Epidemiyoloji Servisi ) neler yapar ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Kazakistan
Hizmetleri

Sağlık

Kazakistan
hizmetlerinin
finansman
öğrenilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

sağlık Konuyla
ilgili
dersleri
sunulma ve izleyerek ve hazırlanan ders
modellerinin notlarını okuyarak
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Anahtar Kavramlar
Oblast hastaneleri ,
Oblast yapılanması ,
Kır hastaneleri ,
Sağlık hizmetlerinin finansmanı
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14.1 Giriş
Kazakistan, 1991 yılında SSCB’nin dağılmasından sonra Orta Asya’da kurulmuş kara
ile çevrili bir ülkedir. Yüzölçümü yaklaşık olarak 2,7 milyon kilometrekare olmakla birlikte
Rusya’dan sonra 2. en büyük SSCB ülkesidir. Üniter bir devlet yapısına sahiptir ve başkanlık
sistemi ile yönetilmektedir. Ülke 16 Oblasta (Eyalet) bölünerek yönetilmektedir. Bu oblastlar
sağlık sistemi ile ilşkili kararları vermede anahtar oyuncu konumundadır. Bağımsızlık
kazanıldıktan sonra ülkede çok ciddi bir ekonomik küçülme gerçekleşmiştir. Bunu 1996 ve
2007 yılları arasındaki toparlanma dönemi takip etmiştir. ABD’den başlayıp dünyanın
tamamını etkileyen ekonomik kriz, ülkenin büyüme hızının 2008’de % 3,3’te 2009’da ise %
1,2’de kalmasına neden olmuş, ancak 2010 yılında %7’lik artış ile toparlanma sağlanmıştır.
Kazakistan Orta Asya’nın steplerine konumlanmıştır. 16 Aralık 1991 yılında en son
bağımsızlık ilan eden Sovyet Cumhuriyetidir. En uzun sınırı Rusya ile olmak üzere; doğuda
Çin, güneyde Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile komşudur. Ayrıca 2 tane büyük iç
deniz olan Aral ve Hazar denizleri ile de sınırı vardır. 1997 yılına kadar başkenti Alma-Ata iken
1997 yılından sonra Astana’ya taşınmıştır.
Coğrafi olarak genişliğine ek olarak etnik olarak da çok yaygın bir yapıdadır. Orta Asya
cumhuriyetleri içindeki en yoğun Rus popülasyonuna sahiptir. Büyük çoğunluğunun ateist
olduğu düşünülse de en yaygın dini inançlar Sunni İslam ve Rus Ortodoksluğu’dur. Resmi
Dilleri Kazakça ve Rusça’dır. 2009 yılı verilerine göre nüfusun % 41,8’i şehirlerde
yaşamaktadır.
Tablo 1: Kazakistan’a İlişkin Bazı Sağlık Verileri
1
980
Nüfus, Total (Bin)
Nüfus, Kadın (Yüzde)
0-14 Yaş Nüfus (Yüzde)
65+ Yaş Nüfus (Yüzde)
Nüfus Artış Hızı (Yıllık Yüzde)

1
990

1
4898

1

5

2.40

1.50

.10

.90

.15

.60

-

6

5

2
.72

2.40

4.30

3.70

.90

.10

.89

.59

.61

.90

.22

.60

5
.51

2
.26

2.20

0.30

.86

5925

6
.80

1.75

.10
2

7.60

.20

5147

2

7

0

5

2.00

9.70

009

5

2

5

1

4884

1.70

005
1

5

3

6

000

5816

1.60

2

1

5

3

Nüfus Yoğunluğu (kmkare alan
başına kişi)
.50
Doğurganlık Hızı, Total (Kadına
başına doğum)
.90

995

6348

1.80

1

1
.80
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Doğum Hızı (binde)
Ölüm Hızı (binde)
oranı)

2
3.90

1.70
8

.00

Bağımlı nüfus oranı (çalışan gruba

7

6

Okur-yazarlık hızı (15+ yaş
grubunda)
7.70
Kaynak: Dünya Bankası, 2011

1

5

4

5

4

9

4

9
9.00

0.40

.70

7.40

4.60

2.90

1.80

9.50

9.70

4
3.70

9
9.20

2.70

5
2.60

4.10

8.40
1

0.10

8.50

3.70

1
4.70

0.20

9.50

5.90

1
6.70

.70

2.60
Kır nüfusu (yüzde)

2

9
9.40

1990’da 21,7 olan doğum hızı 2000 yılında 14,7’ye düşmüş ancak 2009 yılında tekrar
22,4’e çıkmıştır. Toplam doğurganlık hızı, 1990’dan 2009’a doğru gelindiğinde; 2.7’den 2,6’ya
inmiştir. Kazakistan 15 yaş altı nüfusunun %23,7 olmasıyla diğer Orta Asya ülkelerine göre
daha yaşlıdır.
Ekonomik Durum
Sovyet’lerin dağılması ile Kazakistan ekonomik olarak ciddi bir küçülme yaşamıştır.
Sovyet ülkeleri arasındaki ticaretin çöküşü ve pazar ekonomisine geçiş süreci ile talep ve üretim
çökmüştür. Piyasanın liberalize edildiği 1992’de ülke % 3000’lere ulaşan hiperenflasyon ile
karşılaşmıştır. 1993 yılında ise Ruble zonunun sonlandırılması ve eski Sovyet ülkelerine
yardımların kesilmesi ülkede yeni bir para birimi ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle de ülkenin
para birimi olan Tenge Kasım 1993’te ilan edilmiştir.
Kazak ekonomisi dağılmadan sonra ancak 1996’da toparlanabilmiştir. 1998 Rus
ekonomik krizi ile sarsılsa da 1999 ve sonrasında 2000 yılında parlayan Kazak enerji sektörüne
bağlı olarak tekrar atağa kalkmıştır. Sonraki yıllarda ise yıllık büyüme hızını %10 civarında
tutarak en çok büyüyen ekonomiler arasında yer bulmuştur.
Kazakistan Sovyetlerin en önemli tarım ülkesiydi ve tarım sektörü büyüklüğünü
korumaktadır. 2009 yılında GSYİH’nın sadece %6,4’üne sahip olsa da tarım sektörü ülkenin
en büyük iş kaynağı olmaya devam etmektedir. 1991 yılından beri Kazakistan pazar merkezli
politikalar geliştirmektedir ve doğalgaz, petrol ve maden sektörleri yabancı yatırımcılara
açılmıştır. 2009 yılında işgücünün % 6,6’sı işsizdir. Sosyal eşitsizliği ölçen Gini indeksi 2009
yılında 30,1’dir.

14.2 Sağlık Sistemi
Yaşam beklentisi 1990 yılından 1996 yılına kadar olan süreçte 68,81’den 64,4’e düşüp
2009’a gelindiğinde tekrar artış göstererek 68,67’ye çıkmıştır. Ancak bu düzey de 2009 yılında
80,8 olan EU15 ortalamasından 12,2 yıl daha düşüktür.
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Cinsiyetler arasında da büyük bir yaşam beklentisi süresi farkı vardır. Bu süreler
erkeklerde 63,6 iken kadınlarda 73,5’tir. Benzer bir fark bölgesel düzeyde de gözlenmektedir.
Alma Ata ve Astana gibi gelişmiş şehirlerde yaşam süreleri gelişmemiş bölgelere nazaran daha
yüksektir.
Yaşa standardize edilmiş toplam ölüm hızları 2009 yılında erkeklerde 100000’de 1677
iken kadınlarda 929 olarak saptanmıştır. Bu düzeyler DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki en yüksek
değerlerdir.
Tablo 2: Kazakistan’da Yaşam Beklentisi Verileri
1990
1995
2000
2005
63,8
59,7
60,2
60,3

Doğumda
beklenen yaşam
süresi, erkek
Doğumda
73,1
70,4
beklenen yaşam
süresi, kadın
Ölüm hızı, yüz
1606
2103
binde, erkek
Ölüm hızı, yüz
888
1107
binde, kadın
Kaynak: Dünya Bankası, 2011

2009
63,6

71,1

71,8

73,5

2072

2058

1677

1038

1086

929

Kaynak: DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 2011
203

90’lı yıllarda yaşam sürelerinde gözlenen düşüşler özellikle orta yaş erkeklerdeki
kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerden kaynaklanmaktadır. Dolaşım sistemi hastalıkları
1990 yılından 2005 yılına gelindiğinde yüz binde 598’den 846’ya çıkmış ardından 2009 yılında
626’ya düşmüştür
Tablo 3: Kazakistan’ın Önemli Sağlık Sorunları Yıllara Göre Seyri
1
1
1
2
2
985
990
995
000
005
Bulaşıcı hastalıklar
3
2
4
3
3
3.95
4.11
6.10
9.74
1.21
TB
1
1
3
3
2
8.37
3.53
2.06
0.81
6.36
AIDS/HIV
0
.46
Dolaşım hastalıkları
6
5
7
7
8
17.14
97.91
99.44
87.94
46.48
İskemik kalp hastalığı
3
3
4
4
3
31.16
07.27
20.31
02.74
81.42
Serebrovasküler
1
2
2
2
2
hastalıklar
92.98
02.40
40.06
39.57
21.36
Tüm kanserler
2
2
2
1
1
05.45
15.5
03.24
90.61
72.72
Kolon kanseri
1
1
1
1
1
3.32
4.73
4.14
5.45
4.82
Larinksi trakea, bronş ve
4
5
4
4
3
AC kanseri
3.58
1.00
6.76
1.75
5.78
Meme kanseri
1
1
1
2
2
5.33
5.74
7.51
2.18
1.04
Serviks kanseri
1
9
7
9
8
0.15
.52
.99
.21
.39
Diyabet
5
8
1
1
1
.80
.90
6.11
3.16
0.29
Mental
ve
davranış
2
1
6
3
4
bozuklukları
.51
.56
.17
.93
.43
Solunum hastalıkları
1
1
1
1
8
41.07
00.82
32.94
02.42
1.69
Sindirim
sistemi
4
3
5
5
6
hastalıkları
4.62
8.42
0.12
3.09
4.59
Transport kazaları
1
2
1
1
2
7.97
8.39
9.33
4.07
5.58
İntiharlar
2
2
3
3
2
7.96
2.93
3.61
3.01
6.79
Kaynak: DSÖ Avrupa Bölge Ofisi,2011

2
009
1
9.41
1
4.04
0
.83
6
26.37
2
38.50
1
80.41
1
55.30
1
3.86
3
1.05
1
9.70
9
.35
9
.46
3
.10
6
4.57
5
8.04
2
0.98
2
4.47

2009 yılında yüz binde 155 olarak görülen yaşa standardize kanser ölüm hızı Avrupa
ülkeleri ile benzerken ortalaması 107 olarak saptanan diğer Orta Asya ülkelerine göre yüksektir.
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Kazakistan ayrıca dış nedenlere bağlı ölümlerde de yüksek bir düzeye sahiptir. Bu düzey
Bağımsız Devletler Topluluğu ortalaması ile benzerken Avrupa ülkelerinin ortalamasından 4
kat fazladır. Diğer Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi Kazakistan da son
yıllarda artan diyabet insidansı ile karşı karşıyadır. Bu düzey 1995 yılından 2009 yılına
gelindiğinde yüz binde 35’ten 148’e çıkmıştır. Bebek ölümleri 1990 yılında düşmeye başlamış
2009 yılına gelindiğinde bin canlı doğumda 25,6’ya gerilemiştir
Tablo 4: Kazakistan’ın Mortalite Hızları
1990
1995
2000
2005
51.1
48.0
38.4
30.7

2009
Bebek
25.6
ölüm hızı, 1000
canlı doğumda
Anne
78.0
76.0
59.0
45.0
45.0
ölüm
hızı,
100000
canlı
doğumda
Düşük
701.
807.
616.0
450.
316.
hızı, 1000 canlı 7
2
5
4
9
doğumda
Adolesa
34.2
29.5
29.5
n doğum hızı,
15-19 yaş, binde
5 yaş altı
60.3
56.3
44.3
34.8
28.7
ölüm hızı, binde
Kaynak: Dünya Bankası, 2011
Ulusal kayıtlara göre anne ölüm hızları Kazakistan’da çok yüksektir. 2009 yılında yüz
binde 37,2 olarak kayıt edilmiştir ki bu düzey Avrupa ortalamasının 6 katından fazladır.
Doğumların çoğu sağlık kurumlarında olmadığı için ölümlerin kaydedildiğinden yüksek olduğu
düşünülmektedir. Anne ölümleri; yüksek gebelik sayısı, tedavi edilmemiş jinekolojik sorunlar,
demir eksik diyetler ile ilişkilidir.
Diğer eski SSCB ülkelerinde olduğu gibi Kazakistan’da da en düşükler doğum kontrol
yöntemi gibi kullanılmaktadır. Düşük hızları seneler içinde düşme eğilimdedir ancak 2009
yılında ulaşılan düzey 1000 canlı doğumda 229 olan Avrupa bölgesinin ortalamasının
üstündedir.
Kazakistan diğer Orta Asya ve eski Sovyet ülkeleri gibi 90’ların başında CYBE
salgınları ile karşılaşmıştır. TB ise 2002 yılına kadar artıp pik yapıp gerilemeye başlamıştır.
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Tablo 5: Kazakistan’da Önemli İnfeksiyon Hastalıklarının Dağılımı
19
85

19
90

19
95

TB
79
66
insidansı, yüz
binde
Kesin
0
4
tanılı
yeni
HIV
olgu
sayıları
Sifiliz
14
1
insidansı, yüz
3
binde
Gonok
11
10
ok insidansı, 3
5
6
yüz binde
Kaynak: DSÖ Avrupa Bölge Ofisi,2011

20
00

68

20
05

17
4

5

16
8

34
7

12

12
9

96
4

16

20
09

20
81

61

46

68

48

1
12

Diğer bulaşıcı hastalıklar da dramatik bir artış içerisindedir. Sifiliz insidansı 1990
yılında yüz binde 1,45 iken 1997 yılında 269,5 seviyesine çıkmıştır. Buna karşın Hepatit A
insidansı ise gerilemiştir. (1990 yılında yüz binde 444 iken 2008’de 40)
Çevre koşullarındaki bozulma ve kirlilik artışı da Kazakistan’da ana halk sağlığı
sorunudur. Aral denizi, onu besleyen akarsuların çekilmesi, fabrika atıkları ve tarım faaliyetleri
nedeniyle bozulmuştur. Aral denizi etrafındaki hava ise tuzlar, pestisidler ve kimyasallar ile
kirlenmiştir. Değişik düzeydeki kontaminasyon nedeniyle Kazakistan kısıtlı bir temiz su
kaynağına sahiptir. Endüstriyel üretimdeki hızlı artış ile birlikte çevrenin korunması için yeterli
önlemlerin alınmaması özellikle önemli endüstri merkezlerinde ağır çevre kirliliğine neden
olmuştur. Yetersiz sanitasyon ve kontamine su problemleri kentsel ve kırsal bölgelerde
artmaktadır. Sovyetlerin Nükleer silah denemeleri nedeni ile bazı bölgelerde nükleer kirlilik
devam etmektedir.

14.3 Örgütsel Yapı
1991 yılında bağımsızlık kazanıldığında Kazakistan sağlık sistemi merkeziyetçi bir
yapıya sahiptir. 90’lı yılların ortasında ise merkezi gücün Rayon’lara dağıtılması, zorunlu sağlık
sigortasına geçilmesi ve temel sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ile reform sürecine
girmiştir. Sadece bunlarla kalmayıp fonların havuzlanması gibi sorumluluklar da taşraya
verilmiştir
Sağlık bakanlığı sadece ulusal sağlık politikasının geliştirilmesinden sorumlu olmuş,
sağlık hizmetlerinin provizyonu ve finansmanı yerel yönetimlere dağıtılmıştır. Bunun yanında
ekonomi ve maliye bakanlıkları finansman mekanizmasından ve sağlık bütçesi oluşturmasından
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sorumlu tutulmuştur. Bunların dışında sağlık sistemindeki diğer aktörler de sağlık hizmet
sunucularıdır.

14.4 Finansman
Kazakistan’da sağlık harcaması hızla artmaktadır. Buna rağmen 2009 yılında total
sağlık harcaması GSYİH’nın %4,5’i olarak gerçekleşti. Bu düzey DSÖ Avrupa Bölgesinde yer
alan ülkeler içindeki en düşük düzeydir. Sağlığa ayrılan bütçe; devlet bütçesinden ve cepten
ödemeler ile oluşturulur. Devlet bütçesi %59,2’sini karşılarken kalan kısım ise özel
harcamalardır. Bunun da %98,8’i cepten ödemelerdir. Özel sağlık sigortaları ise %0,18
düzeyindedir.
Tablo 6: Kazakistan’da Sağlık Harcamaları
1995
165.3

2000
194.7

2005
352.9

2009
553.8

Kişi başına düşen total sağlık
harcaması (ABD doları)
Total sağlık harcamasının
4.6
4.2
4.1
4.5
GSYİH’na oranı (%)
Total sağlık harcamasında
64.0
51.0
62.0
59.2
kamu payı (%)
Total sağlık harcamasında özel
36.0
49.0
38.0
40.8
payı (%)
Hükümetin
sağlık
11.5
9.2
9.3
11.3
harcamasının genel bütçesine
oranı (%)
Hükümetin
sağlık
3.0
2.1
2.5
2.7
harcamasının GSYİH’na oranı
(%)
Cepten ödemelerin total sağlık
35.5
48.5
37.5
40.3
harcamasına oranı (%)
Cepten ödemelerin özel sağlık
98.7
98.9
98.6
98.8
harcamasına oranı (%)
Özel sağlık sigortalarının total
0.1
0.1
0.1
0.1
sağlık harcamasına oranı (%)
Özel sağlık sigortalarının özel
0.2
0.2
0.2
0.2
sağlık harcamasına oranı (%)
Kaynak: DSÖ,2011
Kazakistan’ın GSYİH’dan sağlığa ayrılan payın DSÖ Avrupa bölgesindeki ülkelerin
tamamından ve birçok Asya ülkesinden düşük olmasına rağmen; 2008 yılında GSYİH’sının
yüksek olmasından ötürü kişi başına düşen sağlık harcamasında Asya’nın geri kalanından daha
yüksek olduğu görülmektedir. Kamunun yaptığı harcamalar ise diğer BDT ülkelerinde daha
yüksektir.
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Kişi başına düşen sağlık harcamasında Asya ülkelerinden önde gözükse de ülke içinde
bir takım eşitsizlikler olduğu göze çarpmaktadır. 2001 En çok harcayan oblast en az harcayan
oblasın 4,2 katı kadar bir harcamaya sahiptir. Son yıllarda ise Bu eşitsizlik trendine azalma göze
çarpmaktadır.
Yapısal Kaynaklar ve İş Gücü
Diğer Sovyet sonrası ülkelerde olduğu gibi Kazakistan da yoğun bir hastane
yapılanmasına sahiptir. 90’ların sonunda ise hastane sayısında azalmaya gidilmiştir. 1991
yılında 1796 olan hastane sayısı 2001 yılına gelindiğinde 845’e düşmüş ve ardından 2009
yılında 1041 sayısına ulaşmıştır. 2009 yılında 100000 kişiye 756 yatak düşmekteydi. Almaatada ise bu sayı 447’de kalarak en düşük düzeydedir. Aksine Akmola Oblastı ise en yüksek
düzeye sahip olan oblasttır. Acil bakım yataklarında ise hastane sayısına paralel olarak
1991’den 2001’e gelindiğinde 1167’den 498’e düşmüş 2009’da ise artarak 559 olmuştur.
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2010 yılında Kazakistan sağlık sisteminde kayıtlı 63855 hekim ile hemşirelerin de dahil
olduğu 143822 ara seviye personel bulunmaktadır. Ayrıca; özel sektörde ise 10567 hekim ve
12803 ara personel hizmet vermektedir. 100000 kişiye düşen hekim sayısı 1991 ile 2000 yılları
arasında düşmüş sonra tekrar artış trendi göstermiş ancak 1991 seviyesine ulaşamamıştır.
Bunun sebebi ise 2000 yılına gelirken sağlık çalışanlarının özel sektöre kayması, sağlık
sektörünü terk etmeleri, Rus kökenli olanların ülkeyi terk etmesi veya sınır dışı edilmeleridir.
Bunların dışında sağlık çalışanlarının ülke içinde dağılımında da homojenite yoktur.
2010 yılında Kuzey Kazakistan ve Mangystau oblastları 100000 kişiye bir kardiyolog istihdam
edebilirken; Atyray ise 100000 kişiye 7 kardiyolog istihdam etmekteydi. Ayrıca sağlık
sektöründeki işgücü yaşlanma eğilimi de göstermektedir. Hekimlerin %24,5’i 50 yaşın
üstündedir. Sağlık çalışanlarının yaşam koşulları ve mesleğin çekiciliğinin azalmasından ötürü,
gençlerin mesleğe girmekten uzaklaştıkları görülmektedir.

14.5 Sağlık Hizmeti Sunumu
Sağlık hizmeti yerin kentsel veya kırsal olması durumuna göre sunulmaktadır. Kırsal
alanlarda sırasıyla gezici sağlık memurları, kırsal hekim klinikleri ve küçük kır hastaneleri
aracılığı ile hizmet giderken; kentlerde ise birinci ve ikinci basamak hizmetleri polikliniklerle,
basit 2. Basamak hizmetleri rayon hastanelerinde, daha uzmanlık gerektiren 2. Basamak
hizmetleri oblast hastanelerinde verilirken 3. Basamak hizmetleri ulusal uzman hastanelerinde
verilir. Temel sağlık hizmetleri ise aile hekimleri aracılığı ile verilmektedir.
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Temel sağlık hizmetleri
Gezici Sağlık memuru/Ebe: Birkaç odası olan kırsal sağlık merkezlerinde bulunurlar.
Basit tedavi edici hizmetler, doğum öncesi ve sonrası bakım ile aşılama, sağlık eğitimi gibi
temel koruyucu hizmetleri sunarlar. Belirli olarak civardaki daha büyük sağlık kurumundan
doktorlar gelmektedir. Kötü çalışma koşulları nedeniyle son yıllarda sayıları azalmıştır.
Kırsal Hekim Klinikleri: Buralarda genelikle internler, pediatristler, ebe ve hemşireler
bulunur. Bazen de acil hizmet vermek amacıyla cerrah ve diş hekimi de bulunabilir.
Poliklinikler: 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerinin ortasında bir konumdadır. Bir
hastaneye bağımlı ya da bağımsız olabilir.
Acil hizmetler ve Ambulans İstasyonları: 24 saat çalışırlar ve hastaneye bağımlı ya da
bağımsız olabilirler. Ekipte; bir uzman hekimin de destek olarak beklediği hekim, sağlık
memuru ve hemşire bulunur. Kimin evde tedavi olacağına kimin hastaneye gideceğine karar
verirler ve hastanın durumu ile ilgili bilgiyi 1. Basamak hekimine haber verirler.
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Sovyetler zamanından kalan ve bulaşıcı hastalıkların kontrolünde başarılı olan
sanitizasyon-epidemiyoloji Servisi (SES); diğer sağlık hizmetlerinden tamamen ayrılmış
durumdadır ve dikey bir örgütlenmeye sahiptir. SES’ten sorumlu olan kişi; sağlık
komitesindeki bir müsteşardır. Bu kurum; bulaşıcı olan hastalıkları izler ve önleme çalışmaları
yürütür, çevre sağlığı önlemleri alır, güvenli çalışma koşullarını izler ve temiz içme suyu ve
gıda güvenliğinden sorumludur.
İkinci ve Üçüncü basamak hizmetleri
Poliklinikler; Bağımsız ya da bir hastanenin ayaktan tedavi departmanına bağlı
olabilirler ve ayrıca daha önce bahsedildiği gibi birinci ve ikinci basamak hizmetlerini
sunabilirler. Şehir polikiniklerinin genelde kendi yöneticileri vardır ve çoğunlukla kamuya
aittir.
Kır hastaneleri; 20-25 yataklı olup acil, basit ikinci basamak ve doğum hizmeti verirler.
Kazakistan bağımsızlıktan sonra bu hastanelerden çok fazlasına sahip olsa da 1997 yılına
gelindiğinde bir çoğunu kapatmıştır. Merkezi rayon hastaneleri; büyük ilçelerin merkezlerinde
olup yaklaşık 100-300 yataklıdırlar. Değişik uzmanlık dallarından çok sayıda uzman hekim
bulundururlar.
Oblast hastaneleri; 600-1000 yatak kapasitesine sahiptirler, ileri teknolojili cihazlar
bulunmaktadır ve genellikle Oblastın ana şehrinin merkezinde bulunur.
Dal Hastaneleri; Çocuk hastaneleri, kardiyoloji hastaneleri, nöroloji hastaneleri,…
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Ulusal Hastaneler ve araştırma merkezleri; 1997 yılında 10 tanesi Alma-Ata’da olmak
üzere 17 tane vardır ve 3.basamak tedavi hizmeti verirler.
Sosyal Hizmetler
Sovyet döneminden kalan bir özellik olarak Kazakistan’da Sosyal bakım hizmetleri
gelişmemiştir. Bu hizmete ihtiyaç duyan kişilerin bakımı ailelere bırakılmıştır. Ayrıca son
dönemde bu tarz hizmetler devlet dışı organizasyonlar tarafından verilmeye başlanmıştır.
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Bölüm Sonu Soruları
1 .Oblast nedir ?
2.Aşagıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Çevre koşullarındaki bozulma ve kirlilik artışı Kazakistan’da ana halk sağlığı
sorunudur.
B) Aral denizi, onu besleyen akarsuların çekilmesi, fabrika atıkları ve tarım faaliyetleri
nedeniyle bozulmuştur
C) Aral denizi etrafındaki hava tuzlar, pestisidler ve kimyasallar ile kirlenmiştir.
D) Yetersiz sanitasyon ve kontamine su problemleri kentsel ve kırsal bölgelerde
artmaktadır
E)Kazakistan oldukça fazla temiz su kaynağına sahiptir
3 . Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A)Günümüzde Kazakistan sağlık sistemi merkeziyetçi bir yapıya sahiptir.
B) Sağlık bakanlığı sadece ulusal sağlık politikasının geliştirilmesinden sorumludur.
C) Ekonomi ve maliye bakanlıkları finansman mekanizmasından ve sağlık bütçesi
oluşturmasından sorumlu tutulmuştur
D) Ekonomi ve maliye bakanlıkları finansman mekanizmasından ve sağlık bütçesi
oluşturmasından sorumlu tutulmuştur.
E) 1991 yılında bağımsızlık kazanıldığında Kazakistan sağlık sistemi merkeziyetçi bir
yapıya sahiptir.
4. 600-1000 yatak kapasitesine sahip, ileri teknolojili cihazlar bulunan ve genellikle
şehrin merkezinde olan hastanelere ne isim verilir?
5. Kazakistan sağlık finansmanı sistemini açıklayınız.
6. Kazakistan’ın GSYİH’dan sağlığa ayrılan pay DSÖ Avrupa bölgesindeki ülkelere
göre nasıldır?
7. Kazakistan’da sağlık çalışanlarının ülke içinde dağılımı homojenmidir?
8. Kazakistan’da 3. Basamak sağlık hizmetini hangi hastaneler verir ?
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9 . Kazakistan’da temel sağlık hizmetleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Gezici Sağlık memuru/Ebe basit tedavi edici hizmetleri verir.
B) Kırsal Hekim Kliniklerinde genelikle internler, pediatristler, ebe ve hemşireler
bulunur.
C) Poliklinikler: 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerinin ortasında bir konumdadır
D)Poliklinikler bir hastaneye bağımlı olmak zorundadır.
E) Acil hizmetler ve Ambulans İstasyonları bir hastaneye bağlı ya da bağımsız
olabilirler.
10. Kazakistan’daki 2. ve 3. Basamak hizmetlerin 3 özelliğini yazınız
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