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Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ
Dört TÜSAP Vizyon Toplantısının ardından yılsonunda yapılan bu toplantı aslında bir kapanış toplantısı
değil, tersine geçmiş toplantılarımızın bir özetinin ardından önümüzdeki yıllara açılışı tasarladığımız ve
geleceğe bakmaya çalışacağımız bir vizyon toplantısıdır.
Artık Türkiye’de anne ve bebek ölümleri ile ilgili rakamları telaffuz ederken biraz daha farklı grafiklerden
bahsediyoruz. Artık doğumda beklenen yaşam süresinin uzadığını biliyoruz. Artık hızlı bir şekilde
yaşlanan Türkiye’den bahsetmeye başladık. Genç nüfusumuzla iftihar ederken “yaşlanan nüfusumuzla
ne yapacağız”, demeye başladık. Doğurganlık oranımız hızlı bir şekilde düştü. Şu anda eşik değerde
ama bu eşik değeri sadece, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğurganlık
hızı ile elde ediyoruz. Ülkemizde ciddi bir iç göç ile bu dengeyi sağlıyoruz. Bu açıdan bağımlı nüfus
çok hızlı bir şekilde artıyor. Bunlar geleceğe yönelik kaygılanmamızı, üzerinde çalışmamızı gerektiren
konular. Buna paralel olarak hastalık yükünün nasıl değiştiğini, bağlı harcamaların nasıl değişeceğini
konuşmamıza gerek yok. Düne kadar yoğun olarak tartıştığımız ‘sağlık sigortacılığı’, ‘genel sağlık
sigortası’ ve ‘özel sağlık sigortası’nın yanında şimdi ‘aile sigortası’ ya da ‘yaşlı bakım sigortası’ gibi yeni
kavramlar üzerinde tartışmaya başladık.
İlaç tüketiminde hep bulaşıcı hastalıklara odaklandığımız için doğal olarak hastalıklarda bilimsel olarak
uygulanıp uygulanmadığını önemsemeden ciddi bir antibiyotik fırtınası dönemi geçirdik. Ancak kronik
hastalıklarla birlikte artık bundan sonra bizi bir kemoterapi fırtınası ya da sitotoksik ilaçlar fırtınası
bekliyor. Dolayısı ile sektör ister istemez yönünü buralara çevirmeye başladı.
Sağlıkta teknolojik gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla ilerliyor. Bir yandan yerli
sanayiyi destek gayretleri varken diğer yandan ithal ikameler hızla devam ediyor. Bunlar sağlık
hizmetlerinde bir yandan hızlı bir şekilde kolaylaştırmalar sağlarken diğer yandan ciddi bir mali yük
getiriyor. Sağlık harcamalarını artırıyor.
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Bu arada tıbbi paradigmamız da bu değişime bağlı olarak hızla değişiyor. Artık semptomları ararken
hasta üzerine semptomları konuşmak yerine, teknolojik semptomlara bakmaya başladık. Ortaya yeni
kavramlar çıktı. Hatta tedavi ederken bazen hastayı değil teknolojiyi, teknolojik semptomları tedavi eder
hale geldik. Tıbbi algımızın değişimi sadece bununla da sınırlı değil. Normalde bugün ülkemizde ve
Batı dünyasında hakim olan tıp, modern Batı tıbbı, alopatik tıp, biyotıp, konvansiyonel tıp, ana akım tıp,
midstream tıp, ortodoks tıp… adına ne derseniz deyin çok farklı kavramlarla ifade ettiğimiz bir tıptan söz
ediyoruz. Bu kadar çok kavram kullanmamız aslında çok stabil, kararlı bir tıp anlayışımızın olmayışından
kaynaklanıyor. Her bir kavram aslında olaya başka bir açıdan bakıyor ama hangisi olursa olsun bugün
uyguladığımız, uygulamaya çalıştığımız ya da sahip olduğumuz tıp anlayışımız aslında zannettiğimiz
gibi kanıta dayalı bir tıp değil, daha çok ampirik tedaviye dayalı bir tıp. Öyle olsaydı bugün kanıta
dayalı bir tıp diye, ayrı bir tıp tartışmazdık. Demek ki bu tıp da hem teknolojik gelişmeler hem de sosyal
olaylar karşısında ciddi olarak etkileniyor. Sağlık camiasını amprisizm dediğimiz davranışa itiyor. Tabi
bu modern tıbbın başka sorunları da var. Bilimsel bilgiler derinleştikçe insani bilgilerden uzaklaşan bir
eğitim anlayışımız oldu. Bu eğitim anlayışımız ile etkilendiğimiz Yunan felsefesinden Aristo mantığı ile
her şeyi var ya da yok, artı ya da eksi gibi irdeledik. Hele bilgisayar ve dijital dünyada ikili sistemler de
zihnimizi işgal edip test usulü sınavlarla insanları yetiştirince bu gri alanları görmemeye, bulanık mantık
gibi dünyada yeniden tartışılan alanları çok fark etmemeye başladık. Bu bizim tıbbi algımıza da yansıdı.
Tıp anlayışımızı zaten yoğun bir şekilde teknoloji baskısı şekillendiriyor. Yeni bilgi alanlarında derinleşme
ve tıpta branşlaşma bir süre sonra bizi insanı bütün bir varlık olarak değil farklı sistemlerden oluşan bir
organizma olarak görmeye itti. Hastaya, insana yaklaşımımız bilgi arttıkça insanı bölen, parçalayan bir
yapıya dönüştü. Bugünkü tıp anlayışımızla sağlık sistemini yeniden masaya yatırmak zorunda kaldık. Bu
yüzdendir ki biz farkında olmasak bile, tıbbi yaklaşımlarda aşırı uçlara doğru bir kayma var. Bir tarafta
bu amprik alandan bizi uzaklaşmaya iten kanıta dayalı tıp arayışımız var bir tarafta da geleneksel tıp
arayışımız var.
Kanıta dayalı tıp dediğimiz, daha kısıtlı alanda, özellikle sektörde rol alan paydaşların daha çok
desteklediği ama sınırlı alanda hizmet veren, maliyetleri arttıran bir alan. Geleneksel tıp dediğimiz daha
çok halkın meylettiği, eğilimlerin o yönde olduğu, çok daha geniş alanda maliyetlerin daha düşük
olduğu ama istismara çok daha açık bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla gelecekte sağlık
sektörünü tartışırken muhtemelen bunları da masaya yatırarak nasıl bir yol izleneceğini tasarlamamız
ya da bir şekilde bunları ülke yararına evirmeye çalışmamız gerekiyor. Bu nedenle artık ülkemizde
ve dünyada genellikle sağlıkta ve tıpta bakış açıları artık bu parçalanmış yapılardan bütüncül yapılara
doğru gitmeye evrilme uğraşı veriyor. Holistik yaklaşım tartışılıyor. Hastaya ya da insana yaklaşırken yeni
modeller kurulmaya çalışılıyor. Yine insanın beklentisine, inançlarına, kültürüne daha duyarlı sistemler
kurulmaya çalışılıyor. Bu açıdan kuru bilginin dayattığı değil, çıktıları önceleyen sistemler tartışılıyor.
İstemesek de dünyada daha çok geleneğe doğru bir dönüş var. Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına göre
dünya nüfusunun yüzde 80’i geleneksel tıbbı kullanıyor. Bu açıdan karşımızda hiç ihmal edilmeyecek
bir kitle var. Bir şekilde bunu en azından bilgimizle istismar edilmeyecek bir alana doğru çekmek gibi bir
sorumluluk altındayız. Artık her ne kadar şifahaneleri hastanelere dönüştürerek bir kavram kargaşası
oluşturduksa da günümüzde bunlardan çok sağlıklı yaşamdan, doğal yaşamdan, sağlıklı çevreden
söz etmeye başladık ki, belki bu da sağlık sistemlerinin yeniden yapılandırılması açısından önemli bir
husustur.
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"Hızlı bir şekilde yaşlanan
Türkiye’den bahsetmeye başladık"

Sözü geleceğe yönelik biraz da kaygı ile bitirmek isterim. Bir yandan bu genel temayüller bir yandan
doğal olarak, varlığının gereği olarak, sektörde kar maksimizasyonunu hedefleyen paydaşların
olması doğal bir çatışma ortamı oluşturuyor. Bu doğal bir ortam fakat bundan daha önemlisi soğuk
savaş döneminin ekonomik savaşla şekil değiştirdiği, hatta bu ekonomik savaşın sıcak savaşlarla,
terörle desteklendiği ve bazı ülkelerdeki göçmen nüfusun dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan
daha fazla olduğu bir dünyada, tırnak içinde ‘vahşi bir dünya’da yaşıyoruz. Artık böyle bir dünyada
sağlıkta hakkaniyet kavramlarını da yeniden sistemlere nasıl yerleştireceğiz? Sosyal devlet, evrensel
kapsayıcılık kavramlarımızı acaba yeniden mi düşünmemiz gerekiyor? Hasta odaklılık, insan odaklılık
böyle bir tablonun içinde nereye oturtulmalı ya da biraz önce duyarlılık dediğim kavramları acaba bu zor
dünyada yeniden mi ele almamız gerekiyor? Sadece teorik bilgilerle değil bu realitelerle de yüzleşerek
gelecek tasarlamanız gerekiyor.
Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp Gümüş, SGK Başkanı Sayın Dr. M. Selim
Bağlı ve Harvard Üniversitesi, Küresel Sağlık Sistemleri Profesörü Prof. Dr. Rıfat Atun’a başta olmak
üzere etkinliğimizde yer alarak, vizyonun ortaya konmasına destek olan tüm kamu ve özel sektör
yetkililerimiz ile bu etkinliğimizin destek ortakları Siemens, EY, Eczacıbaşı, Türkiye Sigorta Birliği ve
İEİS’e teşekkür ediyorum.
Çırağan Sarayı, Aralık 2017

www.tusap.org
4

5

AÇILIŞ KONUŞMASI
Dr. M. Selim BAĞLI
SGK Başkanı

EĞİTİM VE SAĞLIKTA NE KADAR ÇOK
HİZMET ÜRETİRSENİZ O KADAR ÇOK TALEP
OLUŞTURURSUNUZ
TÜSAP’ın Kamu, özel sektör ve STK temsilcileri gibi tüm paydaşları bir araya getirmesi özellikle bizim
gibi Kamuda tek geri ödeme kuruluşu için büyük bir fırsat. Çünkü sağlık alanında literatüre baktığımızda
II. Mahmut’la başlıyor. Abdülhamit’in numune hastanesi uygulaması var. Sonra Cumhuriyetin ilk
dönemlerinde merkezi yönetim bütçelerine baktığımızda, savaştan çıkmış bir Cumhuriyet, askerler
tarafından yönetilen bir Cumhuriyet ama bütçenin aslan payını eğitim ve sağlık alıyor. Eğitim ve sağlık
harcamalarına yapılan yatırım ile o günün ortamında veremi, tifüsü yenebilen bir ülke. XIX. yüzyıla
baktığımızda ‘herhalde bu Türk ırkı yok olacak’ gibi yaygın kanı var. Çünkü hakikaten XIX. yüzyılda
özellikle Anadolu'nun her yerinde ciddi bir sağlık problemi var, kırılma noktasına geliyor. Arkasında
savaşlar ve iç göçler ile ciddi katliamlara tabi tutuluyor. Tüm bunları atlattıktan sonra aslında XX. yüzyılın
ikinci yarısında Türkiye'de sağlık alanında ciddi reformların yapıldığını, artık Batı ülkeleri düzeyinde bir
sağlık sistemini en azından hedef olarak önümüze koyduğumuzu temel politika belgeleri dediğimiz
Kalkınma Planlarından anlıyoruz. Bizim müşahede ettiğimiz dönem itibariyle 2002 sonundan itibaren
bugüne kadar gelen sürece baktığımızda; temel kalkınma carisi olarak kabul edilen eğitimde ve
sağlıkta, hem merkezi bütçeden hem yönetim bütçesinden ayrılan kaynak itibariyle; kalitenin, kapsamın
ve verimliliğin ölçümü itibariyle Türkiye’nin ciddi manada dünyanın en gelişmiş ülkeler seviyesini
yakaladığını söyleyebiliriz. Genel Sağlık Sigortası, iddia ile söylüyorum kapsam itibari ile dünyanın en
geniş sistemi. Derinlik itibariyle de bu kadar ciddi bir sağlık paketini sunan bir ülke olarak Batı Avrupa
ülkeleri ile rekabet edebilecek durumdayız.
Öğrencilik yıllarımda sosyal devleti en iyi uygulama örnekleri olarak İskandinav ülkeleri verilirdi. Bunlara
yarı sosyalist devletler denilirdi. Hakikaten GSYH’larına baktığımızda yarısı Kamu harcamalarına
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gidiyordu. Sosyal koruma harcamalarına baktığımızda çok iyi bir durumdaydı. Türkiye bugün Genel
Sağlık Sigortası ile paketin kapsamı, güvencesi ve derinliği itibariyle İsveç ve Norveç gibi bir genel
sağlık sigortasına sahip. Kişi başına milli geliri 10 bin dolar düzeyinde olan bir ülkede bunu yürütebilmek
hakikaten bir Türk mucizesi.
Bunu söylemekteki sebebim; Kamu hizmetinin aslında şöyle de bir problemi vardır; siz ne kadar çok
sunarsanız o kadar talep oluşturuyorsunuz. Türkiye XIX. yüzyılda bu sıkıntılar vardı, çözdü. XX. yüzyılda
bu sıkıntılar vardı, çözdü. Peki, bitti mi? Kamu hizmetlerinde sorunlar çözüldükçe talepler artıyor.
Özellikle eğitim ve sağlıkta ne kadar çok hizmet üretirseniz o kadar çok talep yaratmış oluyorsunuz.
Şu anda bizim sağlık hizmetinde çözmemiz gereken temel problemlerden biri kaliteyi ve memnuniyeti
artırmak ve bunu sürdürülebilir bir mali denge içinde götürmek. Çünkü almadan vermek Cenabı Hakka
mahsus… Nihayetinde devlet dediğimiz bir şekilde katkıda bulunduğumuz bir organizasyon. Bir yerde
bir fon oluşuyor ve o fon bir şekilde dağıtılıyor. Belirli bir mali alan var ve bu mali alanın içinde belli
imkanlarımız var, bütçeden ayrılan kaynaklar var. Bu kaynaklarla bu hizmeti sürdürmemiz gerekiyor.
Nihayetinde Türkiye ekonomisi büyüyecek, mali alan büyüyecek, pastadan bize düşen pay artacak, bu
kabul edilebilir birinci olmazsa olmaz. İkincisi mevcut mali kaynaklarla daha etkin nasıl hizmet sunabiliriz,
hasta memnuniyetini nasıl artırabiliriz, işte bu tip platformların bize, karar alıcılara, uygulayıcılara vereceği
en büyük katkı budur. Malum MEDULA sistemimiz var. Neredeyse dünyanın en değerli verileri burada,
ama bunları en etkin bir şekilde siyasal karar alıcılarımıza, büyüklerimize bir politika oluşturmak için bu
veri setlerini etkin bir şekilde analiz ediyor muyuz? Bu konuda yapmamız gerekenler var.
Nereye gidiyoruz, önümüzdeki açmazlar, tehditler, riskler, fırsatlar nedir? Tüm bunlara parmak basıp biz
uygulayıcıların siyasal karar vericilere yeterli ve etkin bilgiyi zamanında vermesi gerekiyor ki buna göre
bir politika belirlensin ve biz de o politikaları geri dönüp uygulayalım. Bunlar klasik, yukarıdan aşağıya
talimatlarla olacak şeyler değil. Bu tip platformlarda, sektörün tüm temsilcileri ile bir araya gelip, çalışma
grupları oluşturarak ve burada oluşan birikimi yine siyasal karar merciine ileterek bunların bir Kamu
politikasına dönüşmesini sağlamak gerekiyor. Toplantının bu anlamda ufuk açıcı olacağını, ciddi katkı
sağlayacağını düşünüyorum.
Çırağan Sarayı, Aralık 2017
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AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Vural KAVUNCU
TBMM Milletvekili

90’lı yıllarda Türkiye’de bir kırılma noktası oluşmuştu. İşlerin çıkmaza girdiği, her geçen gün kötüye
gittiği bir noktada güçlü bir irade ile birlikte sağlıkta dönüşüm programı ile radikal reformlar ortaya
kondu. Türkiye büyük bir dönüşümle gelişmiş dünya ülkelerinin standartlarında yeni bir sisteme
oturdu. Ancak gelişmeler ve değişen ihtiyaçlar karşısında bizler de daha ileri yeni hedefler belirleme
durumundayız. TÜSAP Toplantıları bu anlamda, bu politikaların oluşumlarında çok önemli katkılar
verecektir.
Bugün dünya artık biyoteknolojiyi, kök hücreyi, dönüşümsel tıbbı, telerobotik sistemleri, uzaktan
muayene sistemlerini tartışır hale geldi. Teknoloji ile birlikte sağlık gelecekte de bugün olduğu gibi
hızlı bir şekilde değişecek. Geleceği şimdiden sezinlememiz, ona göre bir pozisyon almamız ve
geleceği gelişen ihtiyaçlara göre yeniden inşa etmemiz gerekiyor.
Bu vesile ile TÜSAP Düzenleme Heyetini geleceğin inşasında sorumluluk almalarından dolayı tebrik
ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Çırağan Sarayı, Aralık 2017
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ANA KONUŞMACI

Prof. Dr. Rıfat ATUN
Harvard Üniversitesi, Küresel Sağlık Sistemleri Profesörü

INOVASYONUN KENDİSİ YAYGIN SUNULSA DA,
SAĞLIK HIZMET SUNUMUNDA INOVASYON OLAMADI
Türkiye politik, ekonomik ve güvenlik konularında büyük bir dönemeçten geçtiği gibi sağlıkta da bir süreçten
geçiyor. Türkiye gelecekte inovasyon üreten bir ülke mi olacak yoksa inovasyonu tüketen bir ülke mi? Bu
sorunun cevabı stratejileri oldukça değiştirecektir.

TÜRKİYE’NİN INOVASYON ÜRETEN BİR ÜLKE OLMASINDAKİ DİNAMİKLER
Türkiye’nin inovasyon üreten bir ülke olmasındaki değişkenler demografik, epidemiyolojik, siyasi, ekonomik,
sosyokültürel ve teknolojik olarak sıralanabilir. Bu dinamikler, yaşlanma-fiziksel engellilik, kronik hastalık-çoklu
kronik hastalıklar, vatandaş beklentileri, GSYİH büyümesi-mali alan kısıtlamaları ve inovasyon konusunda
etkili rol oynamaktadır.

The challenge for health systems: rapidly converging contextual transitions
Demographic
Epidemiological

Ageing
Physical disability
Chronic disease
Multimorbidity

Political
Citizen expectations
Economic
Socio-cultural
Technological
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GDP growth
Fiscal space constraints
Innovation

ÇOKLU KRONİK HASTALIKLAR HASTANE SİSTEMİNİ
KULLANMA ORANINI DEĞİŞTİRİYOR
Bu etkenlerden çoklu kronik hastalıklar çok önemli bir değişkendir. Estonya’da enteresan bir çalışmamızı
örnek olarak paylaşacak olursak; Estonya dünyada en iyi sağlık enformasyonuna sahip ülkelerden biridir.
Estonya Hükümeti ile 2006-2016 yılları arasında çalışma fırsatımız oldu. Tüm Estonya halkının sağlık sistemini
kullanma trendleri incelenerek 1 kronik hastalığı olan ile 4 kronik hastalığı olan kişilerin hastane sistemi
kullanma oranlarına bakıldı. Sonuç öyle ilginç oldu ki, tüm ekip bir hata mı var diye verilerin tümünü yeniden
gözden geçirmek durumunda kaldı. 1.3 milyon kişilik veri tabanından yapılan araştırma sonucunda 1 kronik
hastalığı olan ile 4 kronik hastalığı olan kişilerin hastane sistemi kullanma oranı 20’ye 1 idi. Sonuç olarak,
Sosyal Güvenlik Modelinde çoklu kronik hastalıklar yoksa bu, tüm projeksiyonların doğru olmadığını gösterir.

YAŞLANMA - FİZİKSEL ENGELLİLİK DİNAMİĞİ
Avrupa ülkelerinden bir örnek olarak Fransa’ya baktığımızda, Fransa’da 60 yaş ve üzeri kitlenin iki kat artması
155 yıl aldı. Brezilya ile Türkiye aynı demografik yapıda olduğunu belirterek Brezilya’da aynı değişimin 3540 yıl aldığını söyleyebiliriz. Inovasyon modeli olarak Amerika’yı ya da Avrupa’yı göz önüne alırsak yanlış bir
projeksiyon çizmiş oluruz. Türkiye ve Brezilya gibi orta gelir düzeyindeki ülkelerin dinamikleri hızlı gelişiyor.
Sağlık sisteminin geleceğini anlama açısından bu gelişimlerin sistem üzerine etkisi büyük olacaktır.

POLİTİK DEĞİŞİKLİKLER DE ÖNEMLİ BİR DİNAMİK
Bilhassa vatandaşlarının beklentisi çok artmış, herkes iyi bir sağlık servisi istiyor ancak bu sağlık servisine ödeme
yapmak istemiyor. Bu büyük bir problem. Ekonomik değişim de ayrıca önemli… GSMH büyüyor ama bir yandan
da mali alan kısıtlamaları başlıyor. Bir de sosyo-kültürel ortam değişiyor. Birlikte gerçekleşen bu değişimler
sağlık sisteminde güçlü etkiler yapıyor. Bu dinamikleri çok iyi anlamamız gerekiyor. Birçok ülke bu analizleri çok
yüzeysel bir şekilde yapıyor. Bunun neticesinde de yaptıkları reformlar ve değişimler yeterli olmuyor.

INOVASYONDA BÜYÜK FIRSAT VAR
Türkiye’nin içinde bulunduğu Asya ülkelerinin toplam doğumda averaj ölüm beklentisi ile ilgili yapılan
çalışmada 1950-55 ile 2010-15 arası beklentinin 29 yıl arttığı görülmüştür. Bu hızlı bir değişimdir. Avrupa’da
12 yıl arttığı görülmektedir. Problem aslında sağlık sistemi çok yavaş değişmesindedir. Bu nedenle Türkiye
eskiye bağlı bir yörünge seçerse çok büyük sorunları olacaktır. Sağlık sisteminin gelişmesi için inovasyon çok
önemlidir. 1952-92 yılları arası küresel sağlık sistemi çıktılarının yüzde 50’si yeni teknolojiye ve bilgiye erişim
neticesinde olmuştur.

Total gain in life expectancy in Asia between 1950-55 to 2010-2015 was a remarkable 29.2.years
Total
Total gain in life expactancy
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Davit Cutler ve McClellan’ın 2001 yılında yaptığı araştırmalar gösteriyor ki, sürdürülebilir gelişme inovasyonun
hem kullanılması hem de yayılmasına bağlıdır. Sadece inovasyonun geliştirilmesi değil, kullanılması da çok
önemlidir. Türkiye’nin içeride ve dışarıda inovasyonu hem üreten hem kullanan hem de yayan bir ülke olması
gerekiyor. Inovasyon artarsa, sağlıkta iyileşme ile birlikte morbidite ve mortalite azalır. Hizmet sunumu ve
insana yapılan yatırımları ile daha yüksek üretkenlik ortaya çıkar. Bunlarla birlikte ekonomik büyümeme ve
sürdürülebilir kalkınma döngüsü devam eder.

Innovation brings health, which brings economic growth and development

Reduced
morbidity and
mortality

Good
Health

In 1952-1992 one half
of global health
outcomes resulted from
access to new
technologies and
knowledge
(WHO Report 1999)

Sustained
improvements in health
depend on uptake and
diffusion of innovative
technologies

Higher
productivity,
presenteeism
and less loss of
human capital

Sustainable
development

(Cutler, and McClellan, 2001)

Economic
growth

Nikhil Sahni, Anoraag Chigurupati, Bob Kocher ve David M. Cutler’in 2015 yılında yapmış olduğu bir çalışma
Amerikan sağlık sisteminde her yıl 1 Trilyon dolar israf/verimsizlik olduğunu göstermektedir. Amerika sağlığa
3,5 Trilyon dolar civarında bir harcama yapıyor. Türkiye’nin GSMH’si 800 Milyar TL. Amerika sağlık sisteminde
Türkiye’nin tükettiğinden daha fazla verimsizlik yaratıyor.
Regina Herzlinger bir çalışmasında ‘Neden sağlık sisteminde yenilik bu kadar zor?’ sorusunu soruyor. Çünkü
inovasyona sistem gözü ile bakılmıyor. Inovasyonu bölük pörçük yapıyoruz. İcat ve inovasyonu karıştırıyoruz.
İnovasyonu kullanmak, yapılan icadı yaymak demektir. Birçok girişimler icattan öteye gitmiyor. Bu nedenle
inovasyonun gelişmesi çok zor oluyor.
Inovasyon olmayınca sonuçlar çok sorunlu… Ekstrem bir örnek olarak Amerika’ya bakacak olursak 19902010 yılları arası Amerikan ekonomisi reel olarak yüzde 2,5 büyümüş, istihdam ve verimlilik artmış. Tüm
sektörlerde bunu görüyoruz. Sadece sağlık sektöründe verimlilik düşmüş, diğer tüm sektörlerde artmış.
Amerika’nın teknoloji olarak çok gelişmiş bir ülke olduğunu göz önüne alırsak sağlık sistemlerinde inovasyon
zor. Sektörel olarak baktığımızda sağlık sektörü büyüyor, daha fazla kişi çalışıyor ama verimlilik düşüyor.

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK ZİRVESİ

Consequences of non innovation in delivery: poor productivity

Health systems productivity challenge: US real sector growth 1990-2010
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6,0

Employment growth (%)

5,0

Labour productivity growth (%)

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

US Economy

Retail
Health & social
care

-1,0
-2,0

Finance &
insurance

Professional,
scientific & legal

Manufacturing

-3,0

Kocher R. Sahni NR. Rethinking Health Care Labor. N Enal J. Med 2011

Türkiye’nin de içinde olduğu OECD ülkelerine baktığımızda 2005-2009 yılları arasında ekonomik krize
rağmen ayaktan hasta, yatan hasta, uzun süreli bakım, ilaç, koruyucu sağlık, yönetim gibi sağlık sektörünün
tüm bölümlerinde büyüme olmuş, 2005-13 yılları arasını karşılaştırdığımızda yine büyüme olmuş ama ilaç ve
koruyucu sağlık alanında düşme görülüyor. Yani ekonomik kriz olsa da harcamalar devam ediyor.

Consequences of non-innovation in delivery

Average annual per capita growth rates for health care spending components, in real terms, 2005-2013 (OECD)
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SAĞLIK SİSTEMİNDE INOVASYONUN ZORLUKLARI NELER?
2006 yılında Cooksey Report gelecekteki sağlığa yönelik önemli bir rapor yayınlamıştı. Temel araştırmadan
sağlık servislerinin sunumuna kadar; basit araştırma, prototip keşif ve dizayn, klinik öncesi gelişme, erken
klinik denemeler, geç klinik araştırmalar, sağlık hizmetleri araştırması, bilgi yönetimi, sağlık hizmeti sunumu
gibi tüm bölümlere bakıldı. Sağlık sistemlerinde yenilik ve çeviri boşlukları bulundu. Bu boşluklardan birincisi
klinik öncesi gelişme ve erken klinik denemeler, ikincisi ise yeni teknolojilerin sağlık servislerine sunulması
ve yayılması… Birçok ülkede bu iki boşluğun doldurulması için çalışmalar yapıldı.

Future health: innovation in health systems and translation gaps
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Cooksey Report 2006

Sağlık hizmet sunumunun geliştirilmesi için çalışmalar gerekli… Inovasyonun sunumu çok gelişti ancak
sunumda inovasyon hiç değişmedi. Sunumda olan yavaş gelişmenin neticesinde sağlık sunumu modelleri
XX. yüzyılda verilen servislerle aynı kaldı. Inovasyonların sunumlarına bakacak olursak, robotik cerrahi, organ
çipleri, ileri görüntüleme gibi çok enteresan gelişmeler var. Halbuki sunumda inovasyon gelişmedi.

SAĞLIK SERVİSLERİNİN SUNUMUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BÜYÜK
ÇALIŞMALAR GEREKLİ
Fizik, bilgisayar, kimya, biyoloji, tıp, matematik, mühendislik, malzeme bilimi, biyokimya, fizyoloji gibi temel
bilimler çok gelişmiş; sonra doku mühendisliği, görüntüleme, biyo-bilişim, hesaplamalı kimya, sentetik
biyoloji, minyatür güç, biyo-mühendislik, matematiksel biyoloji, metabonomi gibi uygulama bilimleri gelişmiş;
ardından da biyonik, immünoterapi, teröristikler, nano-teşhis nano-terapi, doku onarımı ve replasmanı, gen
tedavisi, non-invaziv diagnostik, transgenik gibi sentetik bilimler çok gelişmiş. Sonuç olarak; temel bilimler,
uygulama bilimleri ve sentetik bilimler çok gelişmiş… Bunlar çok enteresan gelişmeler. Bilhassa sentetik
bilimlerin gelişmesinin sonucu inovasyonlar artmış. Aslında yenilik sunumu gelişmiş ama sunumda yenilik
olmamış.

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK ZİRVESİ

Future of health: convergence of science is driving delivery of innovations
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NEDEN INOVASYON ÖNEMLİ?
OECD ülkelerinin 1995-2014 yılları arası sağlık harcamalarına bakacak olursak teknoloji ve ilaç sektöründe
yapılan sağlık harcamaları farmasötiklerdeki (reçeteli ve tezgah üstü ilaçlar) ve diğer tıbbi dayanıksız tüketim
harcamaları, cari harcamaları yüzde 9-18 arası değişiyor. Yüzde 80’inden fazlası ise servis sunumuna
harcanıyor. Problem de burada… Bu sistemi yüzde 18’lik alanda büyük yenilikler var, ancak yüzde 80
harcamanın yapıldığı bölümde gelişme çok az.

Why is innovation in delivery so important?

Current expenditure on pharmaceuticals (prescribed and overthe-counter medicines) and other medical non-durables, % of
current expenditure on health

Expenditure on pharmaceuticals and other medical non-durables, as % of health expenditure

20,0
18,0
16,0
14,0
Austria
12,0

France
Germany

10,0

Netherlands

8,0

Norway
Sweden

6,0

Switzerland

4,0
2,0
0,0

Data Source: OECD Health Statistics 2016

www.tusap.org
14

15

Şehir hastanelerine yapılan yatırımlar bugünün Türkiye’si için en iyi yatırım değil. Bilhassa insan kaynağı
ve teknolojiye yatırım yapılması gerekiyor. Değişen dinamiklerden ortaya çıkmış olan tabloya bakarsak
kronik hastalıklar, çoklu kronik hastalıklar çok hızlı artacak. Bunları kesinlikle Şehir Hastanelerinde tedavi
edemezsiniz. Bu sürdürülebilir bir sistem olmaz. Onun için mademki bu hastaneler kurulmuş gelecek fazda
yapılacak olan çalışmalarda 1. basamak, insan kaynakları, yeni teknolojiler ve softcare üzerine odaklanmak
gerekiyor.
Sağlık endüstri politikaları ve sağlık politikaları birbiri ile bağlantılı değil. Endüstri politikaları yeniliği teşvik
etmeye çalışıyor ancak ekonomi politikaları sağlık sektörünün inovasyon potansiyelinin altını çizmekte
başarısız. Bu durum sağlık politikalarını sınırlandırıyor. Ekonomi politikaları da sağlık endüstrisi ve sağlık
politikalarından ayrı geliştiriliyor. Türkiye inovasyon geliştirici bir ülke olacak ve bilgiye bağlı bir ekonomi
geliştirecek ise bu üç politikanın bağlantılı olması gerekiyor. Bilhassa sağlık politikalarının inovasyonun
gelişmesi ve yayılması için bir ortam sağlaması gerekiyor.

KURUMSAL MANTIK
Abert Einstein’dan bir alıntı yapmak gerekirse; “Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp ancak farklı sonuçları
beklemektir” sözlerini paylaşmak isterim. Sağlık sektöründe biz aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç
bekliyoruz.
Sorunlarımızı onları yaratırken kullandığımız düşünce ile çözemeyiz. Tamamıyla değişik kurumsal bir mantığa
geçmek gerekiyor. Türkiye inovasyon yapan bir ülke haline gelecekse, değişik bir mantık ile konuya
yaklaşmalıdır. Bir ekosistem yaratılması gerekiyor. Averaj olarak düşünürseniz yeni bir şey yapamazsınız.
Averajın üzerinde düşünmeniz gerekiyor. Sağlık sunumunda yenilik yapmak için, yeniliğin sunumda yapılan
gelişmelerden ders alabiliriz.
Sağlık sunumunda ilk olarak temel bilimler gelişmiş ki Türkiye’nin bu konuda büyük yatırım yapması lazım.
Öncelikle üniversitelere büyük yatırım yapılması lazım. İkinci olarak uygulama bilimlerinin, üçüncü olarak ise
sentetik bilimlerin yapılması için yatırım gerekli. Ancak sunumda bir yenilik yapılacak ise bunun bir ötesine
gidilmesi lazım.
Psikoloji, ekonomi, sistem bilimleri, dilbilim, davranış bilimi, tasarım, mimarlık, yöneylem araştırması gibi çok
değişik bilimlerin ortak olarak birlikte çalıştırılması gerekiyor ki sağlık servis sunumunda bir yenilik yapılabilsin.
Türkiye için bu neden önemli derseniz, bilhassa biyoteknoloji alanlarında rekabet zor olur. Bu bölümlerin
gelişmesi çok yıllar alır ve inovasyonun büyük bir kısmı da bu bölümlerde oluyor. Sağlık sunumunda inovasyon
tüm ülkelerde çok az… Türkiye bu alanlarda yatırım yapıp büyük bir rekabet sağlayabilir. Tüm bu bölümler bir
ekosistem içinde birlikte çalıştırılabilirse, bu alanda yeni bir ortam yaratabilir. Bilgiye bağlı ekonomiye geçiş
yaparken bu çok önemli. Çünkü üretimden servis veren ekonomiye geçiş yapacaktır.
İngiltere İstatistik Enstitüsünün yaptığı bir araştırmaya değinecek olursak 1860 yılında İngiltere’nin GSMH’sının
yüzde 20’si servis sektörüne bağlı imiş, 2015 yılında bu rakam değişmiş ve yüzde 80 olmuş. İngiltere ve
benzeri ülkeler, bilgiye bağlı ülkeler servis sektöründe bir dönüşüm yapmışsa Türkiye’de bu süreçten
geçecektir. Demek ki ilerisi için bir yatırım yapacaksak,- ki sağlık sektörü büyük bir servis sektörüdür- sağlık
sunumunda inovasyona yatırım yapmak çok akıllıca bir iş. Biyoteknolojiye de yatırım yapın ama bu sağlık
sektörü harcamalarının yüzde 10 ila 18’i arasındadır. Sağlık sisteminde büyük değişim servis sunumundadır.
Türkiye rekabet edecekse tamamı ile değişik bir direksiyon seçmelidir. Sağlık sektöründe en büyük katalizör
büyük veri ve yapay zeka olacak.
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BİG DATA VE BU VERİ TABANININ YARATACAĞI OLAYLAR ÇOK FAZLA
Bir bireyin doğumundan ölümüne kadar her şeyi takip edebiliyorsunuz ve bunu yapabilme olasılığı olduğu
için de bireye yönelik servis yaratma olasılığına sahip oluyorsunuz. Sadece sağlık sektörü için değil diğer
sektörler için de bu böyle… Böylece kişi ve toplum odaklı servis verme olasılığınız oluyor. Bu nasıl olabilir
derseniz, yaptığımız bir çalışmayı örnek vermek istiyorum. İlk olarak biyolojik devamlılıkta olan verileri toplamak
gerekiyor. Kişi bazında genomik, proteomik, hücre, doku, organ, sistem, organizma gibi tüm bilgilerin ortamda
toplanması sağlanabilir. Bunun üzerine evde bakım, toplumda bakım, 1. basamak ve hastaneler gibi sağlık
servislerinin verileri getirilebilir. Burada önleyici, teşhis, risk taraması, tedavi ve bakım gibi servislerin bilgileri
ortak olarak toplanabilir.
Bu bilgiler toplandıktan sonra çok yönlü, devamlı olarak bir bölümden diğer bölüme bilgi aktarımı sağlayabilen,
entegre edilmiş büyük veri tabanı kurulabilir. Bu entegre edilmiş veri tabanı ile veri madenciliği analitiği
kurulup süreç otomasyonu yapılarak buradan çıkan bilgiler karar destek sistemlerine verilebilir. Karar destek
sistemlerinden çıkan veriler ile kişi bazında risk profili yapılabilir. Karar destek sistemlerinden çıkan veriler
hizmet veren ilgili kişi ve kurumlara giderek değişik bölümlerde dinamik bir sistem olarak hizmet verebilir ve
böylelikle yapay zekaya dayalı dinamik interaktif bakım sağlanabilir. Kişi bazında verimli kullanım için de kritik
yollar ve kaynak optimizasyonu ile devamlı bir çalışma olabilir.
Türkiye’de böyle bir sistem yaratılabilir. Şu andaki sistemle 1. basamakta olan bilgiler ile 2. basamakta olan
bilgiler birleşmiş değil. Kişi bazında olan veriler ile risk verileri de birleşmiş değil. Böyle bir veritabanı yok.
Karar destek sistemleri kurulmamış ama Türkiye’de bu kurulabilir. Türkiye’nin sağlık servislerini finanse eden
büyük bir kurumu var. Bu anlamda aslında büyük bir avantajı var. Türkiye için SGK büyük avantaj. Bu verilerin
tümü SGK’da toplanabilir. Diğer verilerin oluşması için bir ağ bank kurulabilir. Bunlar biraraya getirilip büyük
bir veri tabanı geliştirilebilir. Karar destek sisteminin oluşması için bir sistem kurgulanabilir. Büyük bir veri
tabanı olduktan sonra yapay zekaya geçilip öğrenen makine yapma olasılığı ortaya çıkmış olur.
Bunun için bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. Bunlardan biri sağlık servislerinin finansmanı… Finansmanın
nereden geldiği değil de gelen finansmanın nasıl kullanıldığı önemli. Yine burada Türkiye’nin bir değişim
yapma olasılığı var. Sağlık sistemi genellikle ödeme sistemlerine göre üç fazdan geçer.
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Major trends in health systems: transition to outcome and value based healthcare
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1. Yapısal odaklanma: Ödeme kurumlara yapılır. Örneğin 1. basamak ve hastane… Bunlara bir bütçe verilir.
Bu genellikle eskiye bağlı, politik kararlara ya da enflasyona bağlıdır. Bunun gelecekle ve ortam dinamikleri
ile bağlantısı yoktur, eski bir sistemdir ve çalışmamaktadır. Bu sistemin çalışmadığını anlayan birçok ülke bir
değişim yapıp fonksiyonel odak dediğimiz ikinci etaba geçti.
2. Fonksiyonel odak: Kurum bazında değil kişi bazında ödeme. Finans, kişinin sağlık servislerini kullanma
bazında yapılıyor. Burada ödeme etkinliği takip eder. Türkiye bu faza geçmiş ama verilen finans aktiviteye
bağlı. Bu faza geçen ülkelerden anlıyoruz ki burada da büyük bir problem var. Verilen finans aktiviteye bağlı
ancak çıktılarla hiçbir ilgisi yok. Çok servis verebilirsiniz ama çıktılarınız iyi olmayabilir. Sovyetler Birliği neden
parçalandı? Çünkü tüm ödeme sistemi bütçe ve aktiviteye bağlı idi, çıktıya bağlı değildi. Birçok konuda verimli
olarak çalışıyorlardı ama etkisiz bir çalışma idi. Yani çıktılar yanlış çıktılardı. Türkiye bu ikinci etabı hızla atlatıp
üçüncü etaba gelebilir.
3. Sonuca dayalı ve değer bazlı ödeme: Çıktı bazında, değer bazında bir sistem. Burada ödeme girdilere
değil de çıktılara bağlı. Bunu yapan ülkeler var. İngiltere 30 yıl önce bu sisteme geçmiş ve halen bu geçiş
sürecinde. Bunun da yapılması için veri tabanının olması gerekiyor. Bilginin ölçülmesi lazım. Dünyadaki sağlık
sistemlerinin yüzde 80-90’ı çıktılarını ölçemiyor. Türkiye geleceğe odaklı böyle bir geçiş yapabilir. Bunun için
bireysel sonuçlar ile değişik risklerde olan kişilerin çıktılarının ve toplum bazında sağlık çıktılarının ölçülmesi
gerekiyor. Tüm bunlar için de veri sistemlerine büyük bir yatırım yapılması gerekiyor. Yatırımlar hastanelere
değil de veri, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılmalı. Gelecek, veride ve insan kaynaklarındadır. Bilhassa
Türkiye servise bağlı bilgi ekonomisine geçecekse buraya yatırım yapılmalı.
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DEĞER BAZLI SAĞLIK HİZMETLERİNİN SÜREKLİLİĞİ
Değer bazlı sağlık hizmetlerinin büyük avantajları vardır. Bir model değil de çok farklı modeller üretebilecek
bir kapasite, ortam ve ekosistem oluşturabilir. İki yönlü bakacak olursak yapılan tüm aktivitelerin birlikte olması
ile servis süresi, günleri ve yılları arasında değişimin takibi, değer bazlı sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlar.
Bir kişiyi sadece bir doktor değil de tüm ekip görebilirse bu kişinin risk faktörlerine de birlikte bakılabilir.
Bu çalışma sadece bir kişiyi değil tüm toplumu kapsayabilir. Yani çıktılara bağlı bir bütçe sistemine geçiş
yapılabilirse ortaya çok büyük olasılıklar çıkar.

Value based healthcare continuum

Intervention Bundling

Population
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NHS England
QoF

Multi-disease
Bundle

The Netherlands
Diabetes Care
Heart Disease-AF

Single
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Medicare
CC Joing Replacement
Sweden Stockholm Country
Spine, Hip, Knee

Single
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Therapy +
USA: Cardiac Implant Device +
antibacterial envelope
Therapy
Days

Temporal bundling
(Time)

Multi year

İspanya’dan bir örnek verirsek, omurilik ile ilgili yapılan operasyonlarda ödemenin yüzde 25’i hastanın 1 yıl
sonraki durumuna bakıp çıktıya bağlı olarak yapılıyor. Buradaki çıktı hastanın fonksiyonlarını yapabilmesi ve bir
ağrısı olmaması. Çıktıya ve değere bağlı bir sisteme geçilirse inovasyon olasılığı artar. Çıktılara bağlı ve değer
bazlı ödeme yapılması için de çok iyi bir sağlık sisteminin olması gerekiyor. Bilhassa verilerin toplanabileceği
bir sağlık sistemi yapılması lazım.

BÖYLE BİR SİSTEME GEÇMEK İÇİN NELER GEREKLİ?
Gerçek zamanlı, devamlı analitik ile veri ve bilgi sistemlerinin kurulması gerekiyor. Bunun için de;
1. Riske göre düzeltilmiş paket bakım: Kişilerin değişik risk seviyesine göre birçok aktivitelerin birlikte bir
küme olarak oluşturması,
2. Entegre bakım yolları: 1. basamaktan 3. basamağa kadar nasıl bir servis verileceğinin ortaya konulduğu
elektronik sistemlerin oluşturulması,
3. Sonuçlara bağlı tedarikçi ödemesi: Yeni servis sunumu için ödeme sistemleri,
4. Entegre servis ağlarının kurulması: 1. basamak, 2. basamak, evde bakım servisleri gibi…

www.tusap.org
18

19

Critical components for operationalizing VBHC

Data and information systems with real time analytics

Risk-adjiusted bundled care

2

Integrated care pathways

3

Provider payment linked to outcomes

4

Integrated provider networks

Behaviour change

1

Tüm bunlarla birlikte en önemli değişiklik de davranış değişikliğidir. Hem servisi kullanan hem veren birimlerin
davranışlarının değişmesi gerekir.

SAĞLIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİLGİ EKONOMİSİ İLE BİR INOVASYON
EKOSİSTEMİ YARATMAK
Türkiye’nin bilgiye bağlı ekonomiye geçmesi gerekir. Sağlık sektörü için bu çok önemlidir. Çünkü, Türkiye’nin
yaptığı GSMH yüzde 6’sı sağlık harcamasıdır. Yüksek gelirli bir ülke haline geldiğinde bu oran yüzde 8-10,
belki daha da fazla artacaktır. Sağlık sektörü bugün tüm dünya GSMH’nın yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Sağlık
sektörü reel olarak büyüme kaydeden sektörlerden de biridir. Türkiye orta gelirli bir ülke olarak kalmayacaksa
Türkiye’nin bu konuda rekabetçi bir ülke olması bir gereksinimdir. Bu büyük bir risk aslında… “Middle income
country risk” yani orta gelirli bir ülke olarak kalıyor, yüksek gelirli ülke grubuna geçemiyor. Bunun nedeni ise
inovasyon yapma ve bilgiye bağlı ekonomi geliştirme kabiliyetinin olmaması… Sağlık sisteminde bir geçiş
yapılması için önce bir ekosistem yaratılması gerekiyor. Bu ekosistemin birinci elemanı üniversiteler ya da
araştırma endüstrileri. Bunların bilgi geliştirmeleri ve diğer kurumlara bilgi transferi yapmaları gerekiyor.
İkinci elemanı endüstri yani özel sektör. Özel sektörün görevi bu bilgileri kullanmak, geliştirmek ve yaymak.
Üçüncü elemanı ise aile hekimi, hastaneler gibi servis veren birimler ve hatta bireylerin kendisi. Bunların
görevi de geliştirilen ve yayılan inovasyonun kullanılmasıdır. Bilhassa teknoloji ile yapılan değişikliklerde
bireylerin önemi artıyor. Bu üç birim birlikte geliştirilirse ve birlikte çalışırsa inovasyon ortaya çıkar. Burada
bilgi geliştiriliyor, yayılıyor ve kullanılıyor. Tabi ki böyle bir ekosistemin yaratılmasında hükümetin çok büyük
görevi var. Hükümetin burada sağlık, ekonomi ve endüstri politikalarını birlikte ve ortak olarak geliştirilmesi
gerekiyor.
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Creating an innovation ecosystem: towards a sustainable knowledge economy in health
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Türkiye böyle bir değişimden geçecekse ve inovasyon üreten ve yayan bir ülke olacak ise kurumsal
mantığının değişmesi gerekir.
Türkiye, Fransa’nın çizdiği gelişim çizgisinde devam ederse Fransa bu çizgiyi 200-300 yılda geliştirdi. Türkiye
birinci opsiyon olarak bu gelişim çizgisinde daha önde olabilir ama Fransa çok değişik bir ortamdan geçti. Bu
değişim Fransa’nın 200 yılını aldı. Türkiye’de ise 30-40 yılda oluyor. Türkiye hızlı da gitse bu çizgi Türkiye’nin
çizgisi değil.
Türkiye bir kurbağa sıçrayışı yapabilir ve Fransa’nın konumuna gelebilir ancak bu yanlış bir harekettir. Çünkü
Türkiye buraya sıçrayana kadar Fransa daha öteye gitmiş olacak. Türkiye’nin bu çizgiden gitmek yerine
kendine tamamıyla değişik bir çizgi yaratması gerekiyor. Inovasyon bunu gerektirir. Diğer ülkelerin çizgilerini
takip edip onların gittiği yoldan giderseniz aslında bir yenilik yapmıyorsunuzdur. Bilhassa sağlık sektörü için
inovasyonun sunumu değil de bununla birlikte sunumda inovasyon yapılması gerekiyor. Harcamaların yüzde
80-85’inin olduğu bölümde inovasyon yapması gerekiyor ki birçok ülke ile rekabet yapma olasılığı artsın.
Birçok ülke bu konuda yenilik yapamamış. Ancak daha önce de belirttiğim gibi kurumsal mantığın değişmesi
gerekiyor. Türkiye’nin inovasyon tüketen değil üreten bir ülke olması gerekiyor. Türkiye’nin değişim yapma
kapasitesi var ve sağlık sektöründe çok iyi adımlarla gidebilir.
Incremental innovation vs. Leapfrog vs. creating a new innovation trajectory
Option C
Option B
Country X

System
design
attributes
Turkey

Option A

Time
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SAĞLIKTA
YAKIN GELECEK
PANELİ
Sağlıkta sürdürülebilirlik vizyonu ile yıl boyunca düzenlenen dört TÜSAP
Vizyon Toplantısının çıktılarının değerlendirildiği TÜSAP Sağlık Zirvesinde,
Türkiye’de sağlık sektörünün yakın geleceğine ışık tutuldu. Sağlıkta
dönüşümde başarılı bir süreç yaşandığını ve artık yeni bir döneme geçmek
gerektiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş,
sağlıkta yapılan tüm işlemlerin çıktılarının değerlendirileceğini ifade etti.
Zirvede, Türkiye’de big data ve yapay zeka ile sağlık hizmet sunumunda
dinamik bir servis verme imkanı sağlanabileceğinden bahsedildi. TÜSAP
Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın moderatörlüğünde yapılan ‘Türkiye’de
Sağlıkta Yakın Gelecek’ panelinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp
Gümüş, SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, OHSAD Başkanı Dr. Reşat
Bahat, birer konuşma yaptı. Kamu ve özel sektörün ileri gelenlerinin katılımı
ile gerçekleşen interaktif toplantıda ‘Sağlık hizmet sunumunda inovasyon’
konusu öne çıktı.
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TÜSAP
VİZYON
VİZYON
TOPLANTILARI
TOPLANTILARI
/ SAĞLIK
/ SAĞLIK
ZİRVESİ
ZİRVESİ

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

TÜRKİYE ARTIK SAĞLIKTA
YENİ BİR DÖNEME GEÇİYOR
Geçmişten gelen ve geleceğe giden bazı kısa tespitlerimi sunmak isterim. 1990 yılından beri bu sektörde
çalışıyorum. Türkiye çok farklı pozisyondan bugün hizmet sunumunda özellikle çok gelişmiş bir safhaya
doğru ilerliyor. Türkiye’de sağlık sistemi 2003’lü yıllarda dibe vuran bir sistemdi. Bugün 16-17 yıllık sürede
Türkiye servis sunumunda, hastane hizmet kapasitesinin, insan kaynağının geliştirilmesinde önemli bir yere
geldi. 2002 yılında Sağlık Bakanlığında çalışan 220 bin personel vardı, şimdi 620 bin personel var. Doktor
sayımız 60-70 binlerden 150 binlere geldi. 15 yıllık sağlıkta dönüşümün tüm meyvelerini yedik. Türkiye’nin
artık sağlıkta o dönemi kapatıp yeni bir pencere açması gerekiyor. Vatandaş da onu satın aldı. Güzelliğini
de gördü. Ancak hep aynı güzelliği görünce şimdi daha iyisini istiyor. Sağlıkta memnuniyet 2003’te yüzde
39’lardan yüzde 75’lere geldi. Burada tıkandı kaldı. Bu orta gelir tuzağı gibi… Bu tuzağı aşmamız gerekiyor.
Bunu aşmak için birçok boyut var. Sağlık, sadece Sağlık Bakanlığının projeksiyonu ile olan bir iş değil. Diğer
Bakanlıkların katılımları, Kalkınma Bakanlığının programı gibi ülkenin, hükümetin eylem planlarının da içinde
olduğu bir sistem. Parayı da orası veriyor ve biz o paraya göre burayı dizayn etmek zorundayız. Diyorlar ki,
2018’de senin harcayacağın miktar budur, buna göre çalışmanı yap. Tabi bu parayla şapkadan tavşan da
çıkarmak gerekiyor.

YAPILAN TÜM İŞLEMLERİN ÇIKTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR
Baktığımızda bir kişinin sağlık sisteminden faydalandığı bedel 500 Dolar civarında… Bunun 100 Dolar
kadarı cepten harcama yani 400 Dolar gibi bir harcama yapılıyor. Bu çok uygun bir ücret, çok uygun bir
hizmet… Artık burada bizim bununla övünmememiz gerekiyor. Bu işin çıktıları nedir, yaptığımız iş doğru
mudur? Yaptığımız işin sonuçlarını şu anda ölçmüyoruz, ölçmek gerekiyor. 100 tane ameliyat yapılıyor, kaçı
komplikasyon oluyor, kaç tane protez revize oluyor.
Bunları yeni dönemde gündeme alacağız. Sağlıkta dönüşümün devamı dediğimiz bu dönemi analiz ettik.
Tüm arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, STK’lar ile birlikte gelecek projeksiyonu çalışalım, dedik. Bunun başında
bir hizmet sunumu var. Yapılan tüm işlemlerin çıktılarının değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani bu
döner sermaye dağılımını, ücret dağılımını hakkaniyetli yapmamız zaten sahadan gelen taleptir. Artık siz
bunu neye göre birine 10 bin diğerine 20 bin liradan veriyorsunuz. Çok yaptığı için mi yoksa yaptığı işi
daha kaliteli, daha değer bazlı yaptığı için mi? Bununla ilgili tüm dernekler, STK’lar, hizmet verenler yurtdışı
değerlendirmeleri ile birlikte, sonuçları değerlendirerek döner sermaye revizyonu yapmamız gerekiyor.
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ŞEHİR HASTANELERİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI HASTALARIN
KARŞILANACAĞI ÜST DÜZEY MERKEZLER
Hastanelerde fiziki mekanlarımız yeterli değildi. Bunları revize ederken de arsa sorunları var. İstanbul’un
göbeğinde, Ankara’da artık arsa bulmakla ilgili sorunlar da var. Biraz arsa sorunu, biraz da yaptığımız
hastaneleri birleştirme mantığı ile Şehir Hastaneleri dizaynı yapıldı. Bunları peyderpey açıyoruz. Önümüzdeki
yıl Nisan ayında Bilkent Şehir Hastanesi açılacak. İstanbul’da hem İkitelli hem de Sancaktepe’deki en büyük
şehir hastaneleri yapılıyor. Bunlar artık mükemmeliyet merkezleri olsun, üst düzey merkezler olsun. Rutin
hastalar değil de hem ulusal hem uluslar arası hastaların karşılanacağı üst düzey merkezler olarak bunları
planlıyoruz. Hastanecilikte en büyük dezavantajımız fiziki mekan yetersizlikleri idi, koğuş sistemi idi. Çok
insani olmayan ortamlarda, refakatçiye oturacak yer ayrılmamış, lavabosu dışarıda koşullarda idi. Artık
Türkiye bunları da tamamlamış oluyor. Şehir Hastaneleri bu geçmişten gelen revizyonun devamı… Hastane
hizmetleri tamamlandıktan sonra hastane içinin de hizmetleri, özellikle acil servisler, yeni doğan yoğun
bakım, erişkin yoğun bakımları, merkezler, inme merkezleri, kardiyoloji merkezleri gibi çok spesifik alanları
da doğru dizayn etmek gerekiyor. İller arasındaki sevkleri dikkate alarak, bölge bazında Türkiye’deki tüm
vatandaşlarımız için bu hizmeti etkin ve efektif bir şekilde kurguladıktan sonra esas önemli iş 1. basamak
sağlık hizmetleri. Türkiye’de Aile Hekimliği sistemi 6 yıl önce kurgulanmış, 23 bin aile hekimimiz var. Nüfuslar
bağlanmış… Ama burada bir revizyon gerekiyor. Yeni dönemde aile hekimlerimizin sayısını artırmak…
Türkiye’de 40 bin aile hekimi olması gerekiyor. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde 17 bin aile hekimini daha oraya
vererek aile hekimliği sistemini desteklemek gerekiyor. Sevk zincirini pilot olarak başlatıp mümkünse daha
basit hastalıkların aile hekimleri tarafından çözülmesini sağlayacak yapıyı oluşturmamız gerekiyor. Şu anda
3500 hasta düşen bir aile hekimine sek zincirini uygulatmamız mümkün değil. Özellikle aile hekimlerimizin
ortak kullanacağı sağlıklı hayat merkezlerinin dizaynını çalışıyoruz. Bunlar 8-10 aile hekiminin ortak
kullanacağı mekanlar.

POLİTİKALARIN ARTIK YAŞLI NÜFUSA YÖNELİK OLARAK DA
YAPILMASI GEREKİYOR
Özellikle kronik hastalıklarla ilgili mücadele edilmesi gereken alanlar var. Türkiye’de genç nüfus azalıyor.
2017’de genç nüfus yüzde 23’lerde 2021 projeksiyonunda bunun yüzde 21’lere ineceğini görüyoruz. Yaşlı
nüfus 2017’de yüzde 8.4, 2023’te yüzde 10’a doğru artacak. Bu balansta yaşlılığa doğru bir kayış söz
konusu… O nedenle politikaların artık yaşlı nüfuslara yönelik de yapılması gerektiğini görüyoruz.
Yaşlı bakım merkezleri ve onunla ilgili bir yönetmelik de hazırladık. Yaşlı Bakım Engelli Esenlendirme
Rehabilitasyon Merkezini Türkiye Kurgulamalıdır. Şu anda tüm evlerde yaşlılarımız var ve bakımları çok
zor. En son yapılan TÜİK İstatistik analizlerinde 60 yaş üstü kadınlarda bir başka kişinin yardımı ile evde
hareket etme söz konusu. Özellikle birtakım eklem rahatsızlıklarında bu nüfus sayısı artıyor. Bizim politikayı
artık hastaneden ziyade evde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yaşlılara yönelik bakım merkezleri,
Alzheimer Merkezleri, Demans Merkezleri üzerine kurgulamak gerekiyor. Ailelerin ve hastanelerimizin
bunlarla baş etmesi mümkün değil. Önce bunların tedavileri ve 1. basamakta önlenmesini sağlamak
gerekiyor.
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YÖNÜMÜZÜ HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR
Diyabette dünyada Meksika’dan sonra ikinci sıradayız. Diyabet riski yüzde 12’lere çıkıyor. Bu da gösteriyor
ki sağlıklı insanlar diyabet olacak. Esasında sağlam kişilerden de hasta olacakları bilmemiz gerekiyor.
Toplumda şu an sağlıklıyım diyen kişilerin bir kısmı ya kanser olacak, ya diyabet ya da başka hastalıklara
yakalanacak. Bunların risk analizlerini yapıp, onlara sağlık okuryazarlığını da vererek burayı yönetmek
gerekiyor. O nedenle aile hekimliği sisteminde birebir takip edecek, onların gerekirse yıllık checkuplarını
yapacak sistem gerekiyor. Örneğin prostat kanseri olmadan daha başlangıç safhasında yakalayacağımız
sistemleri geliştirmemiz lazım.
Bundan sonraki süreçte, bu hastanecilik işini tamamladıktan sonra yönümüzü halk sağlığını korumaya
yönelik çevirmemiz, özellikle kronik hastalıkların yönetimine harcamamız lazım. Şu andaki bütçemizin
dörtte biri, 10 milyar civarında bir para hastane hizmetlerindeki diyabet ve komplikasyonlarına harcanıyor.
Bu gelecekte arttığı zaman harcamalar daha da büyüyecek. Kanser üstüne geliyor. Kanserde yeni ilaçlar,
target terapiler, biyoteknolojik ilaçlar deyince artık yönetemeyeceğimiz bir alana doğru gidiyoruz. Kişi başı
sağlık harcaması 500 dolar ama gelecekte bunun harcamasını iyi yapmak gerekiyor. Türkiye bu bakımdan
tükettiğini üretmek zorunda… Yerli sanayimiz olmasa ilaç ile ilgili sektörle bu kadar boğuşamayız. Bununla
ilgili 3 yıldır Sağlık Endüstrisi Kurumunda çalışıyoruz. Plazma ile başladık, aşı ile devam ettik. Şehir hastaneleri
dolayısıyla alacağımız üst düzey ekipmanların, cihazların Türkiye'de üretilmesi ile ilgili bir araya geliyoruz.
Yerli firmalara size alım garantisi verelim, siz değerli bir firma ile know how transferi yapın, Türkiye'de bu
fabrikaları kurun, diyoruz. Öte yandan yabancı firmalara bu know how’ı yerli firmalara da verin, bu işi öğretin
ve biz bunu devam ettirelim, biz de size bunun karşılığında 10 yıl cihazları alım garantisi verelim veya bu aşıyı
10 yıl alalım, diyoruz. Bütün uluslararası firmalar gelip sunumlarını yaptı. Bakanlık olarak veya SGK ile birlikte
bu gücümüzü kullanarak bu sektörü buraya çekip yerli firmalarla yatırım sağlamak istiyoruz. TÜSEB ve
TÜBİTAK’ı da buraya monte ederiz. Onların da bu know how ve Ar-Ge transferinde bu kabiliyeti geliştirmeye
yönelik çalışmaları yapmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili yoğun bir şekilde diğer bakanlıklarla
beraber çalışıyoruz. Bu insan gücü ile bu tesisler ile bu Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetinin geliştirilmesi ile
Türkiye bu kulvarda güçlenerek devam edecek.
Yeni dönemde Türkiye'nin yine üniversite hastaneleri sorunu var. Bu da masaya yatırılıyor. Doğru bir sistemin
yapılması ile Ar-Ge yapanların ve üretenlerin farklı bir şekilde gelirlerinin olacağı bir sistemi kurgulamak
lazım. TÜSEB bununla ilgili bir avantajdır. Gelecekte sağlık Ar-Ge bütçesinin tamamen buraya kaydırılması ile
Türkiye'deki sağlık Ar-Ge ve inovasyonun gelişmesinde enstitüler ile birlikte Devletinde verdiği bütçelerle
Bakanlığın desteğinde bu katkılar sağlanacaktır. Artık geçmişi bir şekilde kapatıp gelecek projeksiyonlarda
yeni bir sayfa açmamız gerektiğine inanıyorum.
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Dr. Mehmet Selim BAĞLI
SGK Başkanı

GENEL SAĞLIK SIGORTASI ILE
SAĞLIĞIN FINANSE EDILMESI GEREKIYOR
Sağlık kurgu olarak başlangıçta; düzenleyici, regülatör dediğimiz kuruluş, finansör kurum ve hizmet sunan
kurumu olarak farklı farklı olacaktı. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu da bir geri ödeme kurumu olarak
finansmanı sağlayacaktı fakat Bütçe Uygulama Talimatı (BUT), Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) olarak bize
devredilince onunla yola devam ettik. Genel Sağlık Sigortası sağlığı finanse edecekti, sonuçta hastalığı
finanse ediyor. Sağlık finansmanı tamamen devre dışı bırakan, koruyucu sağlıkla asla ilgilenmeyen, o işi Sağlık
Bakanlığına devretmiş bir hale geldi. Sağlık Bakanlığı da bu işi Tarım Bakanlığı Çevre Bakanlığına devretmiş
durumda… Böyle bölük pörçük ve bir model olmayan bu yapının sürdürülebilmesi imkanı yok. Sonuç itibariyle
Genel Sağlık Sigortası eğer hastalık sigortası değilse sağlığın finanse edilmesi gerekiyor. Burada da şöyle bir
dengesizlik var. Paydaşlar, hizmet sunanlar, düzenleyiciler burada iken bir özeleştiri şeklinde paylaşayım. SGK
olarak düzenleyici biz miyiz, Sağlık Bakanlığı mı, bu da tam belli değil. Çünkü Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma
Kurulunda hepimiz varız. Her ne kadar SUT’un yürütme maddesinde bu yönetmeliğin yükümlerini Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür, diyorsa da…

TOPLADIĞIMIZ GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNDEN
DAHA AZ SAĞLIK HARCAMASI YAPIYORUZ
Sağlık Hizmetleri fiyatlandırma kuruluna geldiğimde SGK Başkanı ve Genel Sağlık Sigortası Genel
Müdürlüğünün yanında Kalkınma Bakanlığı, Maliye Hazine temsilcisi, Sağlık Bakanlığı temsilcisi ve bir de özel
sektör temsilcisinin olduğu bir yerde oy çokluğu ile değil, oybirliği ile karar alınıyor. Dolayısıyla bir kere SUT’un
patronu ben değilim, uygulayıcısıyım. Yüzde 12,5 Genel Sağlık Sigortası primi topluyoruz. Bu bazen medyada
da gündeme geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak topladığımız Genel Sağlık Sigortası priminden daha az
sağlık harcaması yapıyoruz. Totalde baktığımızda Genel Sağlık Sigortası olarak topladığımız prim 80 milyar
TL civarında ise bizim sağlığı harcadığımız miktar 70 milyar TL civarındadır. Bunun 30 milyara yakınını Sağlık
Bakanlığına, 8 milyar özel sağlık hizmet sunucularına veririz. Üniversite hastaneleri de 8 milyar civardadır.
Geriye kalan 20-22 milyar arası değişen bir ilaç harcamamız var. Yani Genel Sağlık Sigortası için topladığımız
paranın daha azını sağlığa harcıyoruz. Bu da bir vaka.
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Genel Sağlık Sigortası için 53 liradan başlayan bir ödeme var. Asgari ücretin değişmesi ile birlikte belki 55
lira olacak. Asgari ücretliden 230 liraya yakın para alıyoruz. Bir sigortalının bize sağlık maliyeti 400 civarında
ama sigortalının hastalığının korunmasının bize SGK maliyeti olarak 830-880 lira arasında değişen maliyeti
var. Yani sağlığının korunması için yapılan masraflar Sağlık Bakanlığı bütçesinde görülüyor.

SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETİ ÇOK TARTIŞILAN İKİ KAMU HİZMETİDİR
Şunu da kabul etmek lazım. Bu sağlık ve eğitim hizmeti çok tartışılan iki Kamu hizmetidir. Cari hizmettir ama
kalkınma carileri içerisinde görünür. Bu hizmeti özel sektöre mi gördürmek lazım, kamuya mı gördürmek lazım,
bu ülkelerin büyüme, kalkınma ve sosyal refahları ile doğrudan ilgilidir. Aynı zamanda dünyada üzerinde en
çok tartışılan iki Kamu hizmetidir. Son yılların küresel bazı sıkıntılarından dolayı savunma son günlerde belki
çok gündemde ama 80 sonrası neredeyse dünya literatürüne baktığımızda sosyal bilimlerde hep sağlık ve
eğitim tartışıldı. Bunun toplumsal refah üzerindeki etkisi finansmanı, finansman modelleri tartışıldı. Türkiye ilk
defa 2002'den sonra bir Sosyal Güvenlik Reformu ve beraberinde sağlıkta dönüşüm patikasının içine girdi.
Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK gibi bir sistemi tek çatı altında topladık. Bu birinci nesil reform dediğimiz bir
reformdu ve hem SGK hem de Sağlık Bakanlığı tarafında zaten acil eylem planında belirtilmişti. Hastanedeki
kuyruklar vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımındaki engeller kaldırılacak ve sağlık hizmetinde erişim tüm
vatandaşlar için temel bir hak olarak, anayasada tanımlandığı gibi kullanılabilir hale getirilecekti. 15 yıllık tüm
çabanın sonunda oraya geldik, bunu kabul ediyoruz ama eğitim ve sağlık olmak üzere iki kamu hizmetinin
de kötü huyu var: Vatandaş tarafından sunduğunuz düzey kabul, asla bunun gerisine düşme lüksünüz ve
imkanınız yok. Bunlar hak kabul edilir ve sürekli bisiklet teorisi gibi düşmemek için daha hızlı gitmeniz
gerekir. Yani dün sunduğunuzu bugün sunmaya devam ettiğinizde başarısız sayılıyorsunuz. Bu nedenle
hükümet programına hem Sağlık Bakanlığı ve SGK için bir hüküm konuldu. Sağlıkta Reforma devam Sosyal
Güvenlik Kurumunda da 2. Faz reforma geçin.

ARTIK BELLİ HİZMETLERİN KAMUSALLAŞTIRILMASI
ZORUNLU OLARAK GÜNDEME GELECEK
Türkiye büyüyor, nüfusta belli bir seviyeye geldi. Bir kere modern hastalıklar ortaya çıktı. 1980'de finanse
ettiğimiz hastalıklarla 2010'da 2020'de finanse ettiğimiz hastalıklar çok farklı. Fizik Tedavi yoktu mesela,
diyaliz diye bir alan yoktu. Yarın öbür gün çok ciddi bir şekilde diş tedavisi gelecek. Bunu görüyoruz. Şu
anda biz implantı neredeyse karşılamıyoruz ama öyle ciddi bir talep var ki… Kişi Başı Milli Geliri 10 bin
dolar olan bir ülkede artık belli hizmetlerin kamusallaştırılması zorunlu olarak gündeme gelecek. Dolayısıyla
benim bu bütçe ile bunu yürütmem mümkün olmayacak. Bu modelle yürümediği de kesin. Ancak çok
ekstra bir dönüşüm, değişim değil, sürdürülebilir bir model olmalı. Yani sürekli burada açık verip her ay
Maliye Bakanlığına gidip ‘ver parayı dediğimde’ günün sonunda o da borçlanmaya gidecek. Borçlanma ile
faiz yükselecek, enflasyon yükselecek ve sonra kara delik problemle karşı karşıya geleceğiz. Bu nedenle
sürdürülebilir ve talebe uygun olması lazım. Bir kere sağlıkta baktığımızda Türkiye'nin harcama düzeyi
artacak. Bu anlamda Sosyal Güvenliğin sağlığı ayırdığı payın artacağı da kesin. Bizim emekli harcamalar
temel belirleyicimiz ama kanserle mücadele, postmodern hastalıkların ortaya çıkması, giderek hastalığın
finansmanından sağlığın finansmanına geçişi çok net görüyoruz. Çünkü palyatifi geri ödemeye başladık.
Devlet hastanelerinde başladı. Üniversitelerden belki özele doğru açılacağız.

FİNANSE EDEN, HİZMET SUNAN VE DENETLEYENİN
FARKLI OLMASI GEREKİYOR
Dolayısı ile bir bütün olarak baktığımızda ciddi şeyler yaptık ve bunun üzerine mutlaka bir şeyler yapmamız
gerekiyor. Ancak finanse eden, hizmet sunan ve denetleyenin farklı olması şeklindeki bu temel ilkeyi
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korumak gerekiyor. Bu belki güçler ayrılığının bize yansımasıdır, belki sınırsız ve mutlak iktidara hiçbir yere
vermemek gerekir. Malumunuz kâinatta sınırsız mutlak tek bir iktidar vardır, O ‘nun dışında tüm yetkiler sınırlı ve
koşulludur. Hem düzenliyor hem finanse ediyor hem de uyguluyorsak burada sorun çıkmama ihtimali yoktur.
Maliyet etkinliği, fayda maksimizasyonu sağlamak mümkün değildir. Biz hastaneleri devrettik. Düzenlemeye
ilişkin, evet SUT’ta tam otorite değiliz. Belki uzun vadede, belki bu 2. Faz reform kapsamında öyle bir yapı
oluşturmalıyız ki üniversite, Sağlık Bakanlığı, hizmet sunan özel sektör olmak üzere resmi olarak, SUT’un
bu üçlü tarafından belirlenmesi gündeme gelebilir. Şu anda belki SFK olarak yönetmelikle belirlediğimiz
kanunun dayanağı olan yapının giderek daha resmi ve kurumsal bir yapıya dönüşmesi mümkün olabilir.

TÜRKİYE'DE ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILIĞI BÜYÜMEZ
Sık sık dile getirilen özel sağlık sigortacılığı ile ilgili olarak konuşmak gerekirse, SGK’nın bu paketinin kapsamı
ve teminatın derinliği devam ettikçe Türkiye'de özel sağlık sigortacılığı büyümez. Ne zaman Sosyal Güvenlik
Kurumu finanse edilemez bir kurum haline gelir, parası olan öder, o konuma gelirse özel sağlık sigortacılığı iş
yapabilir. Ancak bizim projeksiyonlarımızda öyle bir durum yok. Neyi karşılamıyoruz ki vatandaş özel sigorta
yaptırsın. Bunu sürdürmenin bir maliyeti olduğunu da belirtelim.
SUT üzerinden baskı… Bunu her SGK Başkanı söylüyor. Bir ihtilaf haline dönüştü. Sağlık Bakanlığı ile
tahakkuklarımız SUT üzerinden ama protokolle harcamaları finanse ettiğimiz için üniversite hastaneleri ile
özel sektör üzerinden 2007 yılından beri SUT’u bastıra bastıra biraz önce bahsettiğim maliyet etkinlik problemi
ortaya çıktı. Bugün üniversite hastanelerinin ciddi sorunları var. Yönetsel, yapısal problemler var ama kabul
etmek lazım ki SUT’tan kaynaklanan sıkıntılar da var. Eğer SUT fiyatları güncel olsaydı üniversite hastaneleri
belki bugün 6 milyar liralık borç yükü altında olmazdı veya özel sektör bugün yüzde 200 baskısını bu kadar
güçlü hissetmeyebilirdi. Sağlık Bakanlığı ile birlikte son gelinen durum; SUT'taki acil tanımı dünyanın hiçbir
uluslararası tıbbi değerlendirme normlarına uygun bir acil tanımı değil. Burada hem Sağlık Bakanlığının hem
özel sağlık hizmet sunucularının hem üniversitelerin çok ciddi şikâyetleri var. Sayın Müsteşarımızla birlikte
üzerinde çalıştık, sektöründe görüşlerini aldı. Acil’i de bu şekilde adamakıllı bir yere oturtmak gerekiyor.
İkincisi sektörle birlikte Müsteşarımızın da içinde olduğu, fiyatlarını artırma şeklinde değil ama en azından
sektörü ayakta tutacak gerçekten acil olarak halledilmesi gereken normlar ile ilgili ayrıntılı bir görüşmemiz
oldu. İnşallah bunu karar mercilerine ilettikten sonra uygulamaya geçirmiş olacağız.
Türkiye sağlık sektörünün önü açık, diye görüyorum. Sosyal Güvenlik Kurumunun şu ana kadar yaptığının
üzerine yeni şeyler koyması gerekiyor. Yeni roller, işlevler üstlenmemiz gerekiyor. Tüm bunları yaparken
bütün bir birikimi tecrübeyi bir anda yok etmeden, afaki modeller üzerinde çalışmadan, kurumsal tecrübeyi
koruyarak ve hükümet programında bize görev olarak verilen 2. Faz reformu uygulayarak ve Sağlık Bakanlığı
ile eşgüdümlü olarak sağlıkta dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Uygulamaya da başladık.
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Dr. Reşat BAHAT
OHSAD Başkanı

HALKIMIZA CEBİMİZDE OLANDAN
FAZLA SÖZLER VERDİK
Önemli bir değişiklik var. Sayın Başkanıma burada teşekkür ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı
olarak bize, yeni bir sözleşme yapacağım, gelin itiraz ettiğiniz noktalar nedir, neleri dikkate alabiliyoruz,
konuşalım diye davet ettiler. Her itirazımızın gerekçesini bizden dinlediler ve gerekçe mantıklı ise kabul
ettiler. Bu bizim için özel sektörde çok anlamlı bir kırılma idi. En azından bu yönü ile ilgili büyük bir güven var.
Türkiye büyük değişimler atlattı. Dünyanın her yerinde gurur duyabileceğimiz bir sağlıkta dönüşüm
başlattığımızı düşünüyorum. Ancak hayat da bir dinamik, bir sürü şeyin değişmesi gerekiyor. Muhtemelen
halkımıza cebimizden fazla sözler verdik ve bu para ile sözleri tutmamız zor olacak. Neticede ben
eleştirmek zorunda olan bir koltukta oturuyorum ama çözümünü de söylemem lazım. Kamu hastane işletir
ya da işletmez bu siyasetin bileceği iştir. İşletmesi de gerekiyor. Dünyanın birçok yerinde Kamu hastane
işletiyor. Hiç işletmediği ülkelerde de durum çok parlak değil. Ancak hep söylediğimiz şey Sağlık Bakanlığı
hastane işletmesin, şeklindeydi. Çünkü Sağlık Bakanlığının hastane işletmesi demek aslında eski SSK’nın
hastane işletmesi demektir. Sağlık Bakanlığının SUT’u yok. Maliye Bakanlığından, SGK’dan bir bütçe alıyor,
yetmeyeni tekrar aynı kurumlardan alıyor. Yani elinde bir bütçe var ve o bütçe ile vatandaşına hizmet
sunuyor. Aslında SGK’nın bir şey ödediği falan yok, SGK aracılığı ile paranın bir kısmı gidiyor. Yani ha eski
SSK, ha şimdiki Sağlık Bakanlığı oldu. Halbuki biz Kamu sağlık hizmeti işletsin ama bunu mümkün olduğu
kadar özel idareler ya da belediyelerin yerel idarelerinin de katıldığı şekilde olsun, dedik.

SAĞLIK ARTIK BİR ENDÜSTRİ
Memleketim Giresun'da 23 bin doktor istiyorlar, çünkü maliyeti Ankara'dan karşılanıyor. Arkadaşlar bugün
size bir sağlık bütçesi veriyorum, kaç doktor çalıştırırsanız çalıştırın, deseniz Giresunlu sizden bu kadar
doktoru istemeyecek ya da Giresunlu hastaneye tutup da açık kalp ameliyatı yapılsın, demeyecek. Çünkü
bunun maliyeti için elini kendi cebine sokacak. Elini taşın altına koyacak.
Sağlık Bakanlığının tekrar hastane işletiyor olmasını bir düşünce sapması olarak görüyorum. Hele hele Şehir
Hastaneleri ile birlikte Sağlık Bakanlığının hastane işleteceği bir modele doğru gidersek ya kalite bedeli
ya mali bedel çok yüksek olur ya da ikisinin de bedeli yüksek olur. Ama birisinin bedelinin yüksek olacağı
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kesin. Üniversitelerimiz SUT sebebiyle bitti ama sadece SUT sebebiyle de değil. Sağlık artık bir endüstri...
Bugün yönettiğim grubu 15 yıl önceki bilgimle yönetemem. Bugünkü bilgimle de yönettiğim tartışılır ama 15
yıl önceki bilgime mümkün değil yönetim kurulu üyesi bile olamazdım. Yani dinamik bir işin içindeyiz. Eğitim
ve sağlığın hizmeti çok farklı işler. Bunu da eğer üniversitelerimizde ayıramazsak… Bunu afiliasyonla mı
ayırırız, başka şekilde mi ayırırız, tartışmamız lazım. SUT’u iki kat artırsanız muhtemelen üniversiteler bu
yapısı ile yine sizin kapınıza gelecekler ve yine başka sıkıntılar doğacak.

SGK’NIN BÜTÇESİ KENDİ ELİNDE DEĞİL
SGK olarak çok iyi bir kurumumuz var. Türkiye bütçesinin yaklaşık yüzde 50’sinden bahsediyoruz. Ancak
bütçesi gerçekten kendi elinde değil. Ben burada kimseyi eleştirmiyorum, sistemi eleştiriyorum.
Çalışma Bakanımıza gidiyoruz, ‘kurum başkanımıza derdinizi bir anlatın’ diyor, kurum başkanımıza gidiyoruz,
‘genel müdüre derdinizi bir anlatın’, genel müdüre gidiyoruz ‘ya bunu tekrar Çalışma Bakanımıza gösterip bir
bütçe alalım’ deniyor. Tekrar Çalışma Bakanımıza gidiyoruz, ‘bir EKK’ya sokalım deniyor.’ EKK’ya gidiyoruz.
Orada da tabii Sayın Bakanımız var ama orada tamamen ekonomi konuşuluyor. Herkesin önünde bir bilgisayar,
para istemeye kendinden utanıyorsun. Anlayan bir iradeniz olur arkadaşlar… Böyle şey olur mu? Bu çok
büyük bir hizmet… ‘Biz siyaseten buradan şu kadar oy alıyoruz, en az otoyol yapmak kadar önemli bir şey
bu’ demesi gerekiyor.
Bu yanlış yapılanmış bir sistem. 3-4 bin hizmet sunucusu, SGK’sı var, bütçesi kendinde değil. O kadar bütçesi
ve iradesi kendinde değil ki, sağlıktan topladığı ile emekliliği finanse ediyor. Emekliliğe sağlıktan topladığından
10 Milyar TL para aktarıyor. Biz eski iktidarlar zamanında yanlış yapılandırılmış emeklilik sistemini finanse eden
bir sektör hale gelmişiz. Sadece bu 10 Milyar bile sağlık sektörüne aktarılsa, sektör yeniden canlanmaya
devam edecek.

PROBLEMİN ÖZEL SEKTÖRLE İLGİLİ KISMI YAPISAL DEĞİL
Problemlerimizin en azından özel sektör ile ilgili olanı çok yapısal değil, para ile ilgili… Kamu ile ilgili kısım
ise artık yapısal olmaya başladı. Çünkü Sağlık Bakanlığı sanırım tekrar hastane işletmeye karar verdi. Bunu
siyasetle bizim de aktif olarak konuşmamız lazım.
Kamu Hastaneleri ile ilgili SGK GSS ile faturalandırmayı tartıştığımızda, devletin devletten daha fazla para
almak için oldukça abartılı faturalama yaptığını görüyorum. Aynı iş bizim hastanelerimizde yapılsa öyle bir
ceza yeriz son taksiti torunumuz öder. Görüyoruz ki bu hastaneler onu yapmak zorunda olduklarına göre
başka türlü o hastaneyi ayakta tutmaya imkanı yok. Muhtemelen yaptıklarının suç olduğunu bile bilmiyorlar.
Çünkü Kamunun da Kamuya yanlış ya da abartılı bir fatura göndermesinin suç olması lazım... Her şeyin bir
kuralı vardır. Kamuyu yönetenlerin de istediğinin bu olduğuna inanmıyorum. Bu konu yeterince seslendirilirse
sanki çözülür. Yani kaynaklarımızı verimli kullanacağız. İnsan kaynağı dediğimizde gerçekten 220-230 bin
doktorla yapacağımız işi 142 bin doktorla yapıyoruz. Hekim olarak yeterince teşekkür görmüyorum, bunu bir
hekim olarak söylüyorum. Hastane işletmecisi olarak zaten sıradan bir işletmeciden farkım yok ama bir hekim
olarak da çok saygın olduğumu, teşekkürü sıkla aldığımı ifade edemem. Kaynak verimliliğini arttırmamız
lazım. Biz bu doktoru nasıl bir yere bağlarız değil de nasıl daha çok çalıştırırız.
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İnsan doğası enteresan… Birkaç yıl çok çalıştırdığınızda çok çalışmayı alışıyorsun. En azından Dernek
döneminde bunu anladım. 8-9 yıldır abartılı çalışıyorum ve aynı sayıda hasta bakıyorum. Saat 6’da poliklinik
yapmaya başladım ve buraya öğlene kadar 28 hasta bakarak geldim. 3-4 tane de görüşme yaptım. Yani
zaman sizin esnettiğiniz kadar genişleyebilen bir şey… Çok çalışıyorum, çalışmaya da alıştım. Eminim bu
masa etrafındakiler de çok çalışıyordur. Neden doktoru çok çalıştırmıyoruz? Hep kirleneceğiz korkusu ile
hareket edemiyoruz. Çok güzel bir sistem kurmuşsunuz, 5-6 kişi kirletecek diye doğru düzgün hareket
ettirmiyorsunuz. Hele hele bilişim çağında kirliliğin yakalanmaması diye bir şey söz konusu değil. Sadece
yakalamak istememe gibi bir şey söz konusu olabilir. Yani siz Medula sistemi üzerinden işlem yapacaksınız
ve Sayın Başkanımın gözünden kaçacaksınız. Bunun çok mümkün olduğuna inanmıyorum.

ÇÖZÜMLERİN DE BİR PARÇASI OLMAK GEREKİYOR
Çok fazla sorun var, görüyoruz ama çözümlerinde bir parçası olmak gerekiyor. Burada Müsteşarlık
düzeyinde, Kurum Başkanı düzeyinde, Parlamentoda en üst düzey milletvekili düzeyinde ve bir sürü akil
insan düzeyinde bulunmuş olmamız zaten bu sorunun büyüdüğünü ve bizden çözüm beklediğini gösteren
bir şey. Ve tabii ki siyasete doğru bilgi akışı sağlamamız gerekiyor. Eğer siyasete doğru bilgi akışı sağlamazsak
sıkıntı büyür. Ben mesela ilaççıların çok az para aldığına inanıyorum. İlacın yüksek gözükmesinin tek sebebi
emeğin abartılı ucuz olması ama ilaç ayrıca hala çok ucuz. Tehlikeli derecede ucuz… Bir gün ilaççılar bize
‘ilaç vermiyorum’ diye serzenişte bulunabilir. Ama ben 6 yıl önce hata yaparak ‘ya ilaççılardan kesin ve
bize verin’ dedim. Haklarını helal etsinler. Bu doğru bir şey değildi. Kimseden kesilecek bir şey yok ya da
üniversitelerden kesilecek bir şey yok. Çok sık duymaktan rahatsız olduğum bir söz ama ‘aynı şemsiyenin
altındayız’. Aynı şeyleri siyasetçilere ya da üst düzey bürokratlara daha doğru aktarmamız gerekiyor. Bu
çok büyük bir sektör... Yüzde 4.6’ya inen bir sağlık harcamasının yüzde 6.1’e çıktığını bir düşünün. Bir anda
Türkiye'de sağlık sektörü Abad olur. Sadece sağlık sektörü kaybettiği orana ulaşırsa tek sorun kalmaz.
Yüzde 200 sorunu da kalmaz.
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TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
SİSTEM VERİMSİZ OLMAYA BAŞLADI
Acillerin doluluklarının yönetilebilir bir durum olmaktan çıktığı ve 24 saat normal poliklinik yapacak bir düzene
geçtiği belirtilerek şimdi bunun yönetilmesi gerektiği kaydedildi. Sistemin verimsiz olmaya başladığına
değinilerek, performans sisteminin nitelikten ziyade niceliğe dönmüş durumda olduğu, sonuçlarının
değerlendirilemediği ve değer bazlı ölçüm sisteminden uzaklaşıldığı belirtildi. Koruyucu hekimliğin dar bir
alana sıkıştırıldığı söylenerek diyabet ve ağrı kesicilere bağlı sorunların yanı sıra kanser riskinin de arttı dile
getirdi. Aile Hekimliği sisteminde hala hastaların güveninin kazanılmadığına değinilerek doktor ve hemşire
sayısı arttığı halde sahada doktor ve hemşire sıkıntısı yaşandığından bahsedildi. Acillerin 24 saat normal
poliklinik yapacak bir düzene geçtiği ifade edilerek Acil doluluklarının yönetilebilir bir durum olmaktan çıktığı
söylendi. Değer bazlı ölçüm sisteminden uzaklaşılarak performans sisteminin nitelikten ziyade niceliğe
döndüğü belirtildi.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI GÜNDEMDE
Hekim havuzunun ortak kullanılmasını kapsayan kısmi zamanlı çalışma hakkından bahsedilerek YÖK ile bir
çalışma yapıldığı belirtildi. Öncelikle sağlık turizminden başlayarak üniversite hocaları ya da özel sektörde
çalışan bir hekimin kamu hastanesine gidip vaka bazlı işlem yapabileceğine değinilerek kamunun hocasının
özel sektöre gidip gitmeyeceğinin tartışıldığı söylendi.

ACİLLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR
Acil’e 500’ün üzerinde hasta gelen 200 Kamu hastanesinin yoğunluğunu giderecek tedbirlerle ilgili çalışma
başladığı; buraların izleneceği ve mesai dışı polikliniklerin saat 23'e kadar açık olacak şekilde dizaynı
edilmekte olduğu belirtildi. Fiziki yapıların düzeltilmesi ve bilgilendirme ofislerinin kurulması gibi acil servisler
ile ilgili yeni bir çalışma yapıldığına değinilerek buna da pilot olarak başlandığı söylendi.
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SAĞLIK BÜTÇESİNE AŞIRI YÜKLENİLİYOR
Sağlık bütçesine aşırı yüklenmeler olduğu söylenerek Eczacılar Birliğinin ithal ettiği ilaçların yanı sıra
Türkiye'nin gen haritası giderlerinin buradan çıkarılması gerektiği belirtildi.

ÖDEMELERİN VADESİNDE YAPILMAMASI TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜ TIKADI
Tıbbi cihaz sektörünün SGK ile sözleşme yapıp doğrudan parayı SGK’dan alması konusuna değinilerek
bununla ilgili Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararının da olduğu ama hayata geçmediği belirtildi. SGK’dan ilaç
parasını alan eczaneler ve özel hastanelerin bir şekilde sistemini sürdürdüğüne ancak tıbbi cihaz sektörünün
özel hastanelerden, üniversitelerden ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinden ödeme alamadığına değinildi.

YERELLEŞME KONUSUNDA FIRSAT KAÇIYOR
Türkiye’nin bölgesinde en büyük sağlık yatırımcısı ülke olduğu belirtilerek bu fırsatlarla yerelleşmeden
faydalanılması gerektiği söylendi. Özellikle Şehir Hastaneleri ile yerelleşme politikalarının eşzamanlı
gitmesinden dolayı bu fırsatın tıbbi cihaz sektörü açısından kaçtığı ifade edilerek Şehir Hastaneleri için
doktor ve hemşire bulmazken bu kadar ciddi yatırımların hızının yavaşlatılmasının tıbbi cihaz sektörüne fayda
sağlayabileceğine dikkat çekildi.

KAYNAKLARIN ARTIRILMASI İÇİN SAĞLIK TURİZMİNE YÖNELİK
GİRİŞİMLER ARTMALI
Türkiye’nin en güçlü olduğu yönün dünyanın en kaliteli ve ekonomik hasta bakım servisini sunması olduğu
belirtilerek, kaynakların artırılması için bu hizmetin kardiyovasküler ve beyin cerrahisi gibi özel branşlarda
yabancı hastalara verilerek sağlık turizminin artmasına yönelik girişimler yapılabileceği ifade edildi.

HASTALAR KARAR ALMA SÜRECİNİN BİR PARÇASI OLMALI
Hastaların dünyanın birçok ülkesinde karar alma süreçlerinin bir parçası olduğuna değinilerek, şu anki
sistemlerin hastane ve hastalık bazlı sistemler olduğu ve gelecekte yapılacak sistemin tüm bir sağlık sitemi
olması gerektiği ifade edildi.
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SAĞLIK
HİZMET SUNUMU

İLAÇ
VE ECZACILIK
SAĞLIK
FİNANSMANI

SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ

SAĞLIK PLATFORMU
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TÜSAP Vizyon Toplantıları
Değerlendirmeleri
1. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:
2. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:
3. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:
4. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:

Sağlık Teknolojileri,
Sağlık Hizmet Sunumu,
İlaç ve Eczacılık,
Sağlık Finansmanı,

27 Ekim 2016
17 Şubat 2017
16 Haziran 2017
22 Eylül 2017

TÜSAP Vizyon Toplantılarının değerlendirildiği TÜSAP Sağlık Zirvesinde, sağlık sektörü ve sağlık yatırımları
konusunda sorulan ortak sorulara verilen cevaplar kıyaslandı. Buna göre sağlık sektöründe büyüme olacağına
ilişkin öngörülerin arttığı görüldü. Sağlık Teknolojileri Toplantısı katılımcılarının yüzde 52’si, Sağlık Hizmet
Sunumu Toplantısı katılımcılarının yüzde 55’i, İlaç ve Eczacılık Toplantısı katılımcılarının yüzde 48’i ve Sağlık
Finansmanı Toplantısı katılımcılarının yüzde 67’si bir sonraki yılın büyüme yılı olacağını ifade etti.

SAĞLIK SEKTÖRÜ BÜYÜYECEK
Önümüzdeki yıl sağlık sektörü için öngörünüz nedir?
1. Büyüme yılı olacak
2. Bu yıl ile aynı kalacak
3. Küçülme yılı olacak

7%

Küçülme Yılı Olacak

0%

15%
14%
26%

37%

2016 İle Aynı Kalacak

34%

44%

67%

48%

Büyüme Yılı Olacak

52%
0

Sağlık Finansmanı

0,1

0,2

İlaç ve Eczacılık
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0,3

0,4

56%

0,5

Sağlık Hizmet Sunumu

0,6

0,7

Sağlık Teknolojileri

0,8

Yine dört toplantının sonuçlarına göre katılımcıların önümüzdeki 5 yıllık süreçte sağlık yatırımları konusunda
özel sektörün küçüleceğine yönelik görüşlerinde oransal bir azalma olduğu görüldü.

SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖRDE VE KAMUDA ARTACAK
Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;
1. Özel sektörde ve kamu sektöründe artacak
2. Özel sektör ve kamu sektöründe azalacak
3. Özel sektörde artacak fakat kamu sektöründe azalacak
4. Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak

70%
60%
50%

65%
57%

40%
30%

38%

37%

41%

35%

20%
10%
0%

0%

3%

0%

7%

18%

0%

Özel sektörde ve kamu Özel sektörde ve kamu Özel sektörde artacak Özel sektörde azalacak
sektöründe artacak
sektöründe azalacak fakat kamu sektöründe fakat kamu sektöründe
azalacak
artacak
Sağlık Teknolojileri

Sağlık Hizmet Sunumu

Sağlık Finansmanı
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SAĞLIK TEKNOLOJİSİ
Türkay Ufuk Eren
Volitan Consulting CEO'su
ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi

Yerli üretim için yetkin insan kaynağına
ve markalaşmaya ihtiyaç var!
Volitan Consulting CEO’su ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Türkay Ufuk Eren’in sunumu ile özetlenen ‘Sağlık
Teknolojileri’ değerlendirme raporunda önümüzdeki 5 yıl sağlık yatırımlarında özellikle de kamu sağlık
sektöründe büyüme beklentisi görülürken bu büyümeyi teknolojideki ilerlemelerin, Şehir Hastanelerinin
ve Sağlık Turizminin tetikleyeceği belirtildi. Türk halkının teknolojiyi kullanmayı sevdiği ancak ucuza
aldığı vurgulanarak inovasyon için daha net stratejilere ve yerli üretim için ise yetkin insan kaynağına ve
markalaşmaya ihtiyaç olduğu görüşü yansıdı. Sağlıkta dijitalleşme yolunda yetkin eleman açığına odaklanmak
gerektiği dile getirilerek sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için ‘Değer Bazlı Sağlık Sistemi’nin ve ‘Sistemde
doğru teknolojilerin doğru kullanımı’nın öneminin herkes tarafından benimsendiği ifade edildi. Kronik
hastalıkların yönetiminde teknolojinin yeteri kadar kullanılmadığı kanısının yaygın olduğunun ortaya çıktığı
toplantıda kişiye özgü ‘Kanser’ teşhis ve tedavisinde olumlu bir potansiyel olmasına rağmen engellerin de
mevcut olduğu belirtildi.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNE SAHİP OLMA MALİYETLERİNDE
DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDAYIZ
Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 57), sağlık teknolojilerine sahip olma maliyetleri noktasında Türkiye’nin
dünya ortalamasının altında olduğunu düşündüğünü belirtti. Yüzde 21’lik bir kesim dünya ortalamasında
olduğunu söylerken, üzerinde olduğunu düşünenler ile fikri olmayanların toplamı yüzde 20’nin biraz üzerinde
gerçekleşti.
Ortalamanın üzerinde olduğunu düşünenler Türkiye’nin üretici konumunda bulunmaması ve distribütörlerin
eklediği maliyetler nedeniyle bu yönde bir yorum yaptığını ifade etti. Bununla birlikte yurtdışında kullanılan
modeller ile Türkiye’de kullanılan modeller arasında da farklılıklar bulunduğu belirtilirken, bunun maliyetleri
etkilediğine değinildi. Fiyatların yüksek olduğunu ifade edenlerin belirttiği diğer faktörler ise kur farkları,
ödeme sürelerinin uzunluğu ve finansman maliyetleri olarak sıralandı.
Fiyatların düşük olduğu savını destekleyenler ise son yıllarda yapılan alımlarda fiyatların dünya ortalamasının
çok altında olduğuna dikkat çekti.
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Türkiye’de sağlık teknolojilerine sahip olma maliyetleri noktasında Dünya ortalamasının;
1. Altında
2. Dünya ortalamasında
3. Üzerinde
4. Fikrim yok
60%

57%

58%

50%
40%
30%

21%

20%
10%
0%

4%

16%
1. Altında

4%

0%
Hiç Önemli Değil

2. Dünya ortalamasında

44%

11%

11%

13%
3. Üzerinde

4. Fikrim yok

0%
Fikrim Yok

Önemli Değil

Sağlık teknolojleri değer bazlı sağlık sistemine giden yolda sürdürülebilirlik adına

Önemli

Sağlık
teknolojileri
bazlı
sağlık
bir mihenk
taşı, önemli birdeğer
dönemeç
olabilir
mi? sistemine giden yolda
sürdürülebilirlik adına bir mihenk taşı, önemli bir dönemeç olabilir mi?
Sağlık teknolojilerinin getireceği süreç iyileştirmeleri, daha düşük maliyetle sağlık hizmeti
Sağlık
teknolojilerinin
getireceği süreç iyileştirmeleri, daha düşük
sunulmasıyla
ne kadar bağlantılı?
maliyetle sağlık hizmeti sunulmasıyla ne kadar bağlantılı?
70%

58%

60%
50%
40%

36%

44%

30%
16%

20%
10%

4%

0%

0%
Hiç Önemli Değil

4%
Önemli Değil

25%

13%
0%
Fikrim Yok

Önemli

Oldukça Önemli

Sağlık teknolojileri değer bazlı sağlık sistemine giden yolda
sürdürülebilirlik adına
bir mihenk
taşı, önemli
bir dönemeç
olabilir mi?
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN
DEĞER
BAZLI
SAĞLIK
SİSTEMİNDE
Sağlık teknolojilerinin getireceği süreç iyileştirmeleri, daha düşük
ÖNEMİ ARTACAKmaliyetle sağlık hizmeti sunulmasıyla ne kadar bağlantılı?

Her geçen gün daha yüksek sesle telaffuz edilen Değer Bazlı Sağlık Sistemi konusu, etkinliğe katılan hem
kamu hem de özel sektör yöneticileri tarafından önemli bir konu olarak kabul edildi. Katılımcıların yüzde
58’i konuyu önemli bulurken, yüzde 25’i ise oldukça önemli seçeneğini işaretleyerek üzerinde daha fazla
çalışılması gerektiğini ifade etti.
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Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu sağlık programlarında, özellikle kronik hastalıkların önlenmesi noktasında
sağlıklı beslenme önemli bir yer tutuyor. Bu konuda teknoloji şirketleri ile yapılan işbirliği sizce ne düzeyde?
1. Çok yetersiz
2. Yetersiz
3. Fikrim yok
4. Yeterli düzeyde
5. Oldukça yeterli düzeyde

60%

54%

50%

38%

40%
30%
20%
10%
0%

8%

1. Çok yetersiz

2. Yetersiz

3. Fikrim yok

0%

0%

4. Yeterli düzeyde

5. Oldukça yeterli
düzeyde

KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE TEKNOLOJİ YETERİNCE
KULLANILAMIYOR
Tüm dünyada sağlık sektörünün çözüm bulmak için çalıştığı kronik hastalıkların tedavisinde teknolojiden
yararlanma karnesinin zayıf olduğu ortaya çıktı. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 54) bu alanda teknoloji
şirketleri ile yapılan iş birliğinin yetersiz olduğuna dikkat çekerken, fikri bulunmayanlar yüzde 38’lik dilimle
ikinci sırayı aldı. Yapılan çalışmaları yeterli ya da olumlu bulma seçeneklerine hiç oy verilmemesi ise dikkat
çeken ayrı bir nokta oldu.
Konuyla ilgili olarak dünyadaki güncel yönelim hastayı kendi yaşamına müdahale etmeden takip etmeye
çalışmak olarak tanımlanırken, özellikle mobil teknolojilerin daha yoğun kullanılması gerektiğinin altı çizildi.
Bu konuda SGK’nın öncü bir rol üstlenmesi gerektiği dile getirilirken, oluşabilecek maliyetlerin kim ya da
kimler tarafında karşılanacağının belirlenmesi gereksinimi ortaya çıktı.
Bu konunun değer bazlı sağlık sistemine geçiş için de önemli olduğuna vurgu yapılırken, sağlık sektörünün
öncelikli sorununun yetişmiş insan kaynağı olduğuna dikkat çekildi. İnsan kaynakları konusunda ülkelerin
yetkin isimleri kendilerine çekebilmek için özel bir çaba sarf ettiği kaydedildi.
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Sizce sağlık teknolojisinde hangi konuya odaklanılmalı?
1. Süreç iyileştirmeleri, dijitalleşme ve otomasyon
2. Hastalık yönetimi
3. Veri analitiği ve büyük veri
4. Elektronik tıbbi kayıtlar
5. Teşhis
6. Sağlık sektöründeki yetkin eleman açığı

0,4

36%

0,35
0,3
0,25

24%
20%

0,2

12%

0,15
0,1

4%

0,05
0

1. Süreç
iyileştirmeleri,
dijitalleşme ve
otomasyon

2. Hastalık yönetimi 3. Veri analitiği ve 4. Elektronik tıbbi
büyük veri
kayıtlar

4%

5. Teşhis

6. Sağlık
sektöründeki yetkin
eleman açığı

DİJİTALLEŞMEYE ÖNCELİK VERİLMELİ
Yakın gelecekte hangi sağlık teknolojisine odaklanılmalı sorusunun yanıtında oy çoğunluğunu, bir önceki
soruya gelen yorumlarda insan kaynağına vurgu yapılmasının da etkisiyle “Yetkin eleman açığı” seçeneği
aldı. Yüzde 36’lık bir oy alan bu yanıtı, yüzde 24 ile “Süreç iyileştirmeleri, dijitalleşme ve otomasyon”, yüzde
20 ile “Hastalık yönetimi” ve yüzde 12 ile “Veri analitiği ve büyük veri” izledi. “Elektronik tıbbi kayıtlar” ve
“Teşhis” ise sadece birer katılımcı tarafından öncelikli olarak kabul edildi.
Dijitalleşmenin robot yapmak olmadığı yorumu yapılırken, böyle bir durumda sağlık çalışanlarının cihaz
operatörü kimliğinin ötesine geçemeyeceği vurgulandı. Bununla birlikte nesnelerin interneti, mobil teknolojiler
ve veriden üst düzey fayda sağlamanın daha doğru bir dijitalleşme tanımı olacağı kaydedildi. Dijitalleşmenin
bu kapsamda teknoloji dönüşümünden ibaret olmadığına ve aslında iş modellerini değiştiren bir yapıya
zemin hazırladığına dikkat çekildi.
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Kanser tedavilerinde kişiye özel tedavi yöntemlerinden yararlanılması konusunda Türkiye’de nasıl bir
gelecek görüyorsunuz?
Bu alanda teknoloji kullanımının yeterli seviyede olduğunu düşünüyor musunuz? Yenilikçi uygulamalar
adına neler yapılabilir?
1. Yakın gelecekte Türkiye’de potansiyel görüyorum
2. Yakın gelecekte Türkiye’de potansiyel görmüyorum, çünkü mevzuat (kişisel verilerin korunması
açısından) uygun değil
3. Yakın gelecekte Türkiye’de potansiyel görmüyorum, çünkü teknolojik altyapı yeterli değil
4. Yakın gelecekte Türkiye’de potansiyel görmüyorum, çünkü hizmet sağlayabilecek firma sayısı çok az
5. Yakın gelecekte Türkiye’de potansiyel görmüyorum, çünkü SUT’un oluşacak maliyetleri
karşılaması mümkün değil

70%

63%
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1

2

0%
3

4

5

KANSERDE MÜCADELEDE İYİMSERİZ AMA…
Kanserle mücadele söz konusu olduğunda yeni sağlık teknolojilerinin işleri kolaylaştırdığı bir gerçek.
Türkiye’deki duruma baktığımızda katılımcıların genel itibariyle iyimser olduğu görüldü. Yakın gelecekte
Türkiye’deki durumun teknoloji destekli olarak daha iyiye gideceği görüşü kabul görürken, bunu savunanların
oranı yüzde 63 seviyesinde oldu. Tabloyu olumsuz olarak gören yüzde 21’lik kesim ise SUT’un oluşacak
maliyetleri karşılamada yetersiz kalacağını düşündü. Yapılan yorumlarda ise değer bazlı sağlık sisteminin
varlığı öne çıktı. Etik kurallar ve sürecin nasıl kontrol altına alınacağı gibi faktörler üzerinde düşünülmesi
gereken konular olarak sıralandı.
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Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde uluslar arası rekabet gücünü geliştirmek için Türkiye’nin
aşağıdaki konu başlıklarında iyileştirmeye en fazla ihtiyaç duyulan alan sizce nedir?
Lütfen konuyu Ar-Ge bağımsız olarak ele alarak yanıtlayın.
1. Teknolojik altyapı
2. Kurumsal ve hukuki altyapı
3. Fikri mülkiyet hakları
4. Markalaşma
5. Küresel pazarlara yakınlık
6. İş yapma kolaylığı
7. Yetkin insan kaynağı
8. Diğer

0,4

34%

0,35
0,3
0,25

21%
17%

0,2
0,15
0,1

7%

10%
3%
4%

0,05
0

7%

1. Teknolojik 2. Kurumsal
altyapı
ve hukuki
altyapı

3. Fikri
mülkiyet
hakları

0%
4.
Markalaşma

5. Küresel
paz arlara
yakınlık

6. İş yapma
7. Yetkin
kolaylığı
insan kaynağı

8. Diğer

YERLİ ÜRETİCİ İÇİN ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ İNSAN KAYNAĞI
Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların koordinasyonunda şekillendirilen sağlık sektöründeki yerli üretim
söz konusu olduğunda iyileştirilmeye en açık nokta “yetkin insan kaynağı” oldu. Katılımcıların yüzde 34’ü
tercihini bu seçenekten yana kullanırken, markalaşma ve iş yapma kolaylığı takip eden başlıklar olarak
sıralandı.
“Küresel pazarlara yakınlık” dışında her seçeneğin oy aldığı yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde “kurumsal ve
hukuki altyapı” da yüzde 10’luk bir kesim tarafından tercih edilerek atlanılmaması gereken bir başlık olarak
ortaya çıktı.
Yerli ilaç ve tıbbi cihaz için milli bir tedarik protokolü ve yine milli bir onaylayıcı kuruluşa ihtiyaç olduğu
kaydedilirken, bu konu için ön çalışmaların yapıldığı dile getirildi. Sorunun, tıbbi cihazı yapmak için teşvik
almak değil, bunu satamamak olduğuna dikkat çekildi. Savunma sanayindeki çalışmaların uygulanabilecek
bir sistem olarak örnek alınabileceği kaydedildi.
Bir diğer öneri olarak ise “bakanlıklar arası koordinasyonun artırılması” gösterildi. Üreticilerin her bakanlık
nezdinde farklı ölçekte değerlendirildiği ve buna paralel bir oranda değer verildiğine vurgu yapıldı.
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SAĞLIK HİZMET SUNUMU
Dr. Şuayip BİRİNCİ
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi

Şehir Hastaneleri Sağlık Sunumunu
Olumlu Etkileyecek
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Şuayip Birinci’nin sunumu ile
özetlenen ‘Sağlık Hizmet Sunumu’ değerlendirme raporunda Şehir Hastanelerinin özel sektör üzerindeki
etkisinin özellikle Anadolu şehirlerinde daha fazla hissedileceği belirtilerek buralardaki özel hastanelerin
hem toplam sayısında hem de fiziki anlamda küçülme olabileceğine değinildi. Mevzuat ve yetkilerde
iyileştirme potansiyellerinin gündeme geldiği KÖİ̇ Projelerinde yönetim yapısının değişmesi gerektiği
belirtilerek bu projelerin sağlık sunumunu olumlu etkileyeceği ifade edildi. Şehir Hastaneleri için ‘Yönetişim’
ve ‘Değişim Yönetimi’ en kritik konular olduğu konuşularak Şehir Hastaneleri ile ‘Teşhis ve Tedavide Kalite’
ile ‘Konfor’un artacağı vurgulandı. KÖİ projelerinde en çok hastane yönetişimi ve bilgi teknolojileri alanlarında
teknik uzmanlık ihtiyacı olduğu belirtilerek zaman içinde bu hastanelerin özel girişimcilere devredilebileceği
söylendi.
PPP projelerinin hayata geçmesiyle Türkiye’de sağlık hizmet sunumunda nasıl bir değişik
beklenmeli?
1. Son derece olumsuz
2. Olumsuz
3. Fikrim yok
4. Olumlu
5. Oldukça olumlu

0,7

62%

0,6
0,5
0,4
0,3

19%
18%

0,2

8%

0,1
0

12%

0%
1. Son derece
olumsuz

2. Olumsuz

3. Fikrim yok

4. Olumlu

5. Oldukça olumlu

KÖİ PROJELERİ SAĞLIK SUNUMUNA OLUMLU KATKI YAPACAK
Katılımcıların tamamına yakını (%80), KÖİ projelerinin sağlık hizmet sunumuna olumlu katkı yapacağını kaydetti.
Olumsuz yönde görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 8’de kaldı.
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PPP projelerinde hastanelerin kamu ve özel sektörün ortaklığı ile işletilecek olması, mevcut
yönetim yapısı ile sürdürülebilir mi?
Karar alma süreçlerindeki zaman faktörüyle birlikte düşünüldüğünde nasıl bir etki ortaya çıkar?
1. Kesinlikle sürdürülemez
2. Sürdürülemez
3. Fikrim yok
4. Sürdürülebilir
5. Kesinlikle sürdürülebilir

60%

48%

50%
40%

32%

30%
20%

16%

10%
0%

3%
4%
1. Kesinlikle
sürdürülemez

2. Sürdürülemez

3. Fikrim yok

0%
4. Sürdürülebilir

5. Kesinlikle
sürdürülebilir

ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN
YÖNETİM YAPISI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Şehir Hastaneleri, yani yeni Entegre Sağlık Kampüslerinin sürdürülebilir bir yapıya sahip olup olmadığı
konusunda katılımcıların yarıdan fazlası (yüzde 64), işletmelerin kamu ve özel sektör ortaklığı ile işletilecek
olmasını sürdürülemez bir yapı olarak tanımlarken, yüzde 32 bunun aksi yönde görüş bildirdi.
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Tesislerin klinik anlamda kabule hazır hale gelmesi açısından düşündüğünüzde en kritik
alan sizce hangisi? İdari süreçlerde en çok neye dikkat edilmeli?
1. Departman hizmet planları
2. Kritik süreçlerin tasarımı
3. Performans metrikleri
4. Taşınma planı
5. Klinik yönetişim
6. İnsan kaynağı
7. Kritik destek hizmetleri
8. Diğer

0,3

27%
23%

0,25

0,2

19%

0,15

0,1

12%
8%

8%

3%
4%

0,05

0

0%
1.
2. Kritik
3.
4. Taşınma
Departman süreçlerin Performans
planı
hizmet
tasarımı
metrikleri
planları

5. Klinik
yönetişim

6. İnsan
kaynağı

7. Kritik
destek
hizmetleri

8. Diğer

ŞEHİR HASTANELERİNDE KLİNİK ANLAMDA EN KRİTİK NOKTA
KLİNİK YÖNETİŞİM
Tesislerin klinik anlamda kabule hazır hale gelmesi noktasında ise kritik olan konu “Klinik Yönetişim” ve “İnsan
Kaynağı” olarak tanımlandı. Sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 23 oranında destek bulan bu iki görüşü “Departman
Hizmet Planları” ile “Kritik Destek Hizmetleri” takip etti.
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Tesislerin kabul sürecinde ve faaliyete hazır hale gelmesinde en kritik alan sizce hangisi?
Şehir hastanelerinin devreye alınması öncesinde en çok neye dikkat edilmeli?
1. Yönetişim
2. Planlama ve tasarım
3. İnşaat sürecinin yönetimi
4. Değişim yönetimi
5. Bilgi teknolojileri altyapısı
6. Tıbbi cihazlar ve demirbaşlar
7. İnsan kaynağı
8. Güvenlik
9. Diğer

30%

27%

27%

25%

18%
19%

20%
15%

12%

10%
5%
0%

8%
4%

4%

1.
2. Planlama 3. İnşaat 4. Değişim
5. Bilgi
6. Tıbbi
7. İnsan
Yönetişim ve tasarım sürecinin yönetimi teknolojileri cihazlar ve kaynağı
yönetimi
altyapısı demirbaşlar

0%

0%

8. Güvenlik

9. Diğer

ŞEHİR HASTANELERİ İÇİN YÖNETİŞİM VE DEĞİŞİM KRİTİK KONU
Entegre Sağlık Kampüsleri’nin devreye alınması öncesinde hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği, bu
yapının geleceği için kritik sorulardan biri olarak tanımlandı. Katılımcıların yüzde 27’si burada ‘yönetişim’ ve
‘değişim yönetimi’ seçeneklerini işaretlerken, bunları insan kaynağı ile planlama ve tasarım takip etti.
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Şehir Hastaneleri’nin ülke sağlık hizmetlerine ne tür katkıları olacak?
1. Tedavi kalitesinde artış
2. Teknolojik modernleşme
3. Hasta konforu
4. Kısalacak hastane kalış süreleri
5. Artan kapasite
6. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşın)
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50%

50%
40%
30%
20%
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2. Teknolojik
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4%
3%
5. Artan
kapasite

0%
6. Diğer (lütfen
yorumlar
sırasında
paylaşın)

ŞEHİR HASTANELERİ İLE KALİTE VE KONFOR ARTACAK
Katılımcıların yüzde 50’si, Şehir Hastaneleri’nin sağlık hizmetlerine en büyük katkısının ‘hasta konforu’ olacağı
yönünde birleşti. Bu görüşü yüzde 29 ile ‘tedavi kalitesinde artış’ ve yüzde 18 ile ‘teknolojik modernleşme’
takip etti.
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Şehir Hastaneleri modelinin zaman içinde tıbbi hizmetler de dahil olmak üzere özel
girişimcilere devrini olumlu buluyor musunuz? Özelleştirme ile değil, hizmetin Sağlık
Bakanlığı adına özel sektör tarafından gerçekleştirildiği bir yöntem ile düşünerek
yorumlayabilirsiniz. Başbakan Binali Yıldırım, bir açıklamasında devletin sağlık dahil olmak
üzere elindeki yetkileri millete devrederek devletin küçülmesi
gerektiğini ifade etmişti.
1. Hiç olumlu olmaz
2. Olumlu olmaz
3. Fikrim yok
4. Olumlu olur
5. Son derece olumlu olur

0,6

50%

0,5

0,4

0,3

18%

0,2

0,1

0

14%

11%

7%

1. Hiç olumlu olmaz

2. Olumlu olmaz

3. Fikrim yok

4. Olumlu olur

5. Son derece olumlu
olur

ŞEHİR HASTANELERİ ZAMAN İÇİNDE ÖZEL GİRİŞİMCİLERE DEVREDİLEBİLİR
Özelleştirme ile değil, ancak hizmetin Sağlık Bakanlığı adına özel sektör tarafından gerçekleştirildiği bir
yöntem üzerinden tıbbi hizmetler hariç işletmelerin özel girişimcilere devredilmesine katılımcıların yüzde 61’i
olumlu baktıklarını belirtti. Yüzde 25’lik bir kesim ise karşı yönde görüş bildirdi.
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Sizce Türkiye’deki Şehir Hastaneleri projelerinin yurtdışına göre artı yönleri neler?
1. Daha fazla olan toplam kampüs sayısı
2. Daha yüksek yatak sayısı
3. Daha kapsamlı yatırımcı teşviki
4. Yeni yatırım olması sebebiyle daha modern teknolojik altyapı ve ekipmanlar
5. Mevcut tesislere göre çok daha nitelikli olması sebebiyle algısal etkisinin dahayüksek olması
6. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşın)
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1. Daha fazla olan 2. Daha yüksek
toplam kampüs
yatak sayısı
sayısı

6. Diğer (lütfen
5. Mevcut
3. Daha kapsamlı 4. Yeni yatırım
yorumlar
yatırımcı teşviki olması sebebiyle tesislere göre çok
daha nitelikli sırasında paylaşın)
daha modern
teknolojik altyapı olması sebebiyle
algısal etkisinin
ve ekipmanlar
daha yüksek
olması

TÜRKİYE’DEKİ KÖİ PROJELERİNİN YURTDIŞINA GÖRE AVANTAJLARI VAR
Türkiye’deki projelerle yurt dışındaki uygulamalar karşılaştırıldığında, Türkiye’deki projelerin en önemli
artılarından birinin nitelikli hastaneler olmasından hareketle ‘algı etkisi’ olduğu yorumlandı. Katılımcıların
yüzde 38’i bu yönde fikir belirtirken, projelerin yurtdışına göre artılarını yüzde 28 yeni yatırım olmasından
kaynaklanan modern teknolojik altyapı ve ekipmanı olarak belirtti. Yüzde 17 ile eşit oranda destek bulan
diğer iki yanıt ise ‘daha kapsamlı yatırımcı teşvikleri’ ve seçenekler arasında belirtilmeyen alternatif faydalar
oldu.
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İLAÇ VE EZCACILIK
Turgut TOKGÖZ
İEİS Genel Sekreteri
ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi

Kamunun ilaç bütçesi önümüzde 5 yıl için önemli bir risk
İEİS Genel Sekreteri ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Turgut Tokgöz’ün sunumu ile özetlenen ‘İlaç ve Eczacılık’
değerlendirme raporunda Kamunun ilaca ayırdığı bütçenin yetersiz olduğuna değinilerek bunun ilaç sektörü
için önümüzdeki 5 yılda en önemli risk olduğu belirtildi. Ayrıca Kamu strateji belgelerinde ilaç endüstrisine
yönelik eylemlerin yeterli olduğu ancak uygulamada sorunlar yaşandığı söylendi. İlaç endüstrisinde döviz
kuru sisteminin doğru uygulanmadığına değinilerek ilaç sektörünün gelişimi için en önemli faktörün Ar-Ge
yetkinliğinin artırılması ve biyoteknoloji olduğu kaydedildi. Yerelleşme uygulamalarının en önemli katma
değerinin dış ticaret açığının kapanmasına etkisi olduğu ifade edilerek ilaç sektörünün gerekli atılımı yapması
için Ar-Ge ve yatırım teşviklerinin yeterli olmadığı belirtildi. Üniversite-sanayi işbirliği için yeterli düzeyde
iletişim ve etkileşim olmadığı konuşularak biyoteknoloji alanında ilerleme için kısmen bir strateji olduğu ve
ilaç sektörü kaynaklarını kimyasal molekül buluşundansa biyobenzer/biyoüstün üretimine yönlendirmesi
gerektiği dile getirildi.

Kamu’nun ilaca ayırdığı bütçe
1. Yeterli değil
2. Yeterli

Yeterli
33%

Yeterli değil
67%

KAMUNUN İLACA AYIRDIĞI BÜTÇE YETERLİ DEĞİL
Kamunun ilaca ayırdığı bütçenin yeterli olup olmadığı sorusuna katılımcıların yüzde 67’si yeterli değil yanıtını
verirken yüzde 33’ü yeterli dedi.
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Önümüzdeki 5 yılda ilaç sektörü için en önemli risk nedir?
1. Kamu ilaç bütçesinin yetersizliği
2. Fiyatların daha fazla düşmesi
3. Geri ödeme listesinin daraltılması
4. Düşük ve yetersiz karlılık

60%

52%
50%

40%

36%

30%

20%

10%

0%
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4%

1. Kamu ilaç bütçesinin 2. Fiyatların daha fazla 3. Geri ödeme listesinin
yetersizliği
düşmesi
daraltılması

4. Düşük ve yetersiz
karlılık

KAMUNUN İLAÇ BÜTÇESİNİN YETERSİZLİĞİ ÖNEMLİ BİR RİSK
Katılımcıların yüzde 52 gibi bir çoğunluğu önümüzdeki 5 yıl dikkate alındığında ilaç sektörü için en önemli
riskin kamunun ilaç bütçesinin yetersizliği olduğunu belirtti. Arkasından yüzde 36’lık bir oranla düşük ve
yetersiz karlılık sektör için önemli ikinci risk olarak öne çıktı. Fiyatların daha fazla düşmesi ve geri ödeme
listesinin daraltılması risk konusunda daha az algılandı.
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İlaç endüstrisine uygulanan döviz kuru sistemi doğru bir uygulama mıdır?
1. Hayır
2. Evet

2. Evet
14%

1. Hayır
86%

DÖVİZ KURU SİSTEMİ DOĞRU UYGULANMIYOR
İlaç endüstrisinde uygulanan döviz kuru sisteminin doğru bir uygulama olmadığını düşünen katılımcılarımızın
oranı yüzde 86 olurken, yüzde 14’lük bir kesim doğru bir uygulama olduğu görüşünü belirtti.
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Önümüzdeki 5 yılda ilaç sektörünün gelişimi için en önemli faktör nedir?
1. Yerelleşme politikası
2. Ar-Ge yetkinliğinin artırılması
3. Biyoteknoloji alanında gelişim
4. İhracat atılımı
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0,3
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18%

0,15

9%
8%

0,1
0,05
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1. Yerelleşme politikası

2. Ar-Ge yetkinliğinin
artırılması

3. Biyoteknoloji alanında
gelişim

4. İhracat atılımı

AR-GE YETKİNLİĞİNİN ARTMASI SEKTÖRÜN GELİŞİMİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR
İlaç sektöründe önümüzdeki 5 yılda Ar-Ge yetkinliğinin artmasını yüzde 45 ile en önemli faktör olarak gören
katılımcılar için yüzde 27’lik oran ile biyoteknoloji alanında gelişim ikinci en önemli faktör oldu. Onu yüzde 18
ile yerlileşme politikası, yüzde 8 ile ihracat atılımı izledi.
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Kamu strateji belgelerinde ilaç endüstrisine yönelik eylemler;
1. Yeterlidir ve uygulanmaktadır
2. Yeterlidir ancak uygulamada sorunlar vardır
3. Yetersiz olduğu için gözden geçirilmelidir

76%
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19%

20%
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1. Yeterlidir ve uygulanmaktadır

2. Yeterlidir ancak uygulamada
sorunlar vardır

3. Yetersiz olduğu için gözden
geçirilmelidir

STRATEJİ BELGELERİNDE EYLEMLER YETERLİ ANCAK UYGULAMADA
SORUNLAR VAR
Katılımcıların yüzde 76 oranı ile büyük çoğunluğu Kamu strateji belgelerinde ilaç endüstrisine yönelik
eylemlerin yeterli olduğunu ancak uygulamada sorunlar olduğunu belirtti. Yüzde 19’luk kısım ise yetersiz
olduğu için gözden geçirilmesi gerektiği seçeneğini işaretledi.
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Yerelleşme uygulamasının en önemli katma değeri nedir?
1. Dış ticaret açığının kapatılmasına olumlu etkisi
2. Kapasite kullanımını artırması
3. İstihdamı artırması
4. Hiçbiri

80%
70%

67%

60%
50%
40%
30%

24%
23%

20%

10%

10%
0%

0%
1. Dış ticaret açığının
kapatılmasına olumlu
etkisi

2. Kapasite kullanımını
artırması

3. İstihdamı artırması

4. Hiçbiri

YERELLEŞME İTHALATIN DÜŞMESİNE OLUMLU ETKİ SAĞLAYACAK
Yerelleşme uygulamalarının en önemli katma değerinin ithalatın düşmesine, dolayısı ile dış ticaret açığının
kapanmasına olumlu etkisi olacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 67 olurken, yüzde 23’ü kapasite
kullanımının artmasını önemli bir katma değer olarak gördü. Katılımcılar arasında istihdamı arttırmasını
bekleyen çıkmadı.
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İlaç sektörüne yönelik Ar-Ge ve yatırım teşvikleri sektörün bu alanda gerekli atılımı
yapması için yeterli midir?
1. Yeterli
2. Yeterli değil

1. Yeterli
24%

2. Yeterli değil
76%

AR-GE VE YATIRIM TEŞVİKLERİ YETERLİ DEĞİL
İlaç sektörünün gerekli atılımı yapması için Ar-Ge ve yatırım teşviklerinin yeterli olmadığını düşünen
katılımcılarımızın oranı yüzde 76 olurken, yüzde 24’ü aksi yönde görüş belirtti. Türkiye’nin dünyadaki
rakiplerine göre geri kaldığı alanları kapamaya yönelik yatırım alanlarında teşvik ve desteklerin ciddi anlamda
yetersiz olduğu görüşü hakim oldu.
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Ar-Ge alanında üniversite-sanayİ işbirliği yeterli düzeyde midir?
1. Yeterli
2. Yeterli değil

1. Yeterli

2. Yeterli değil

AR-GE ALANINDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ YETERSİZ
Ar-Ge alanlarında devletin verdiği destek ve teşvikler de göz önünde tutularak katılımcıların tamamı üniversitesanayi işbirliği noktasında yeterli düzeyde iletişim ve etkileşim olmadığı yönünde görüş belirtti.
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Biyoteknoloji alanında ilerleme için etkili strateji ve eylem planları var mıdır?
1. Evet
2. Kısmen
3. Hayır

0,7

64%

0,6
0,5
0,4

27%

0,3
0,2
0,1
0

9%

1. Evet

2. Kısmen

3. Hayır

BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA İLERLEME İÇİN KISMEN BİR STRATEJİ VAR
Biyoteknoloji alanında ilerleme için etkili strateji ve eylem planın olup olmadığı noktasında katılımcıların yüzde
64’ü kısmen olduğu yanıtını verirken yüzde 27’si olmadığı, yüzde 9’u ise olduğu konusunda görüş belirtti.
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İlaç sektörü kaynaklarını yeni bir kimyasal molekül buluşuna mı yoksa biyobenzer/biyoüstün ürün
üretimine mi yönlendirmelidir?
1. Kimyasal molekül
2. Biyobenzer / Biyoüstün

1. Kimyasal
molekül
30%

2. Biyobenzer
/ Biyoüstün
70%

İLAÇ SEKTÖRÜ KAYNAKLARINI BİYOBENZER/ BİYOÜSTÜN ÜRETİME
YÖNLENDİRMELİ
İlaç sektörünün kaynaklarını kimyasal molekül buluşu için mi, yoksa biyobenzer/biyoüstün üretim için mi
yönlendirmeleri gerektiği konusunda katılımcıların yüzde 70’i biyobenzer/ biyoüstün üretim yanıtını verdi.
Yüzde 30’u kimyasal molekül buluşu seçeneğini işaretledi.
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SAĞLIK FİNANSMANI

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi

Kamu’da ve özel sağlık sigortacılığında
ikincil mevzuat değişikliğine ihtiyaç var
Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın
sunumu ile özetlenen ‘Sağlık Finansmanı’ değerlendirme raporunda sağlık sektörü, sağlık harcamaları ve
özel sağlık sigortacılığında büyüme olacağı belirtilerek sadece Kamu’nun değil özel sektörün de birlikte
büyüyeceği ifade edildi. Kamu’da yani GSS’de ve özel sağlık sigortacılığında ikincil mevzuat değişikliğinin
gereği vurgulanarak Kamuda geri ödeme modelinin değişerek diğer modellerle birlikte uygulanması ve
mutlaka değer bazlı ödeme modeline geçmesi konusunda bir yaklaşım görüldü. Kamu, özel ve üniversitede
vergi ve prim teşviki ile birlikte Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına geçilmesi konusu gündeme getirilerek yaşlı
nüfus sağlık sigortasının da kamu ve özel sigorta ile tüm sağlık kurumlarında uygulanması önerildi.
Türkiye'de mevcut GSS;
1. Uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır, iyi uygulanırsa düzeltilebilir.
2. Yasalardan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır, yasa değişikliği gerekir.
3. İkincil mevzuattan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır, ikincil mevzuat değişikliği gerekir.
4. Değişiklik gerektirir bir sorun yoktur.
50%

43%

45%
40%
35%
30%
25%

22%

22%

20%

13%

15%
10%
5%
0%

1. Uygulamadan
kaynaklanan sorunlar
yaşanmaktadır, iyi
uygulanırsa
düzeltilebilir.

2. Yasalardan
kaynaklanan sorunlar
yaşanmaktadır, yasa
değişikliği gerekir.

3. İkincil mevzuattan 4. Değişiklik gerektirir bir
kaynaklanan sorunlar
sorun yoktur.
yaşanmaktadır, ikincil
mevzuat değişikliği
gerekir.

SAĞLIK FİNANSMANINDA İKİNCİL MEVZUAT KAYNAKLI SORUNLAR VAR
Türkiye’de mevcut GSS ile ilgili sorunların değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 43’ü ikincil
mevzuattan kaynaklanan sorunların yaşandığını ve ikincil mevzuat değişikliği gerektiğini ifade etti. Yüzde
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22’lik iki eşit oranda tercih belirten katılımcıların birinci grubu uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşandığını
ve iyi uygulanırsa düzeleceğini belirtirken ikinci grubu yasalardan kaynaklanan sorunlar yaşandığını ve yasa
değişikliğinin gerektiğini belirtti. Yüzde 13 oranında bir kesim de değişiklik gerektiren bir sorun olmadığı yönünde
görüş belirtti.

Türkiye’de kamu sağlık sigortası için ayrılan bütçenin verimli kullanılması için;
1. Kamu hizmet alım fiyatlarını (SUT) arttırmalıdır.
2. Kamu geri ödeme modelini değiştirmelidir.
3. Kamu çekilmeli, sadece özel sektör finansmanı sağlamalıdır.

0,9

80%

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

20%

0,1
0

0%
1. Kamu hizmet alım fiyatlarını (SUT)
arttırmalıdır.

2. Kamu geri ödeme modelini
değiştirmelidir.

3. Kamu çekilmeli, sadece özel sektör
finansmanı sağlamalıdır.

KAMU GERİ ÖDEME MODELİNİ DEĞİŞTİRMELİ
Katılımcıların yüzde 80’i Türkiye’de kamu sağlık sigortası için ayrılan bütçenin verimli kullanılması için
kamunun geri ödeme modelinin değişmesi gerektiğini düşünürken yüzde 20’si kamu hizmet alım fiyatlarını
(SUT) artırmak gerektiği seçeneğini tercih edildi.
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Türkiye’de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası;
1. Uygulanmalıdır, ama sadece kamu sağlık kurumlarında uygulanmalıdır.
2. Uygulanmalıdır, ama sadece özel sağlık kurumlarında uygulanmalıdır.
3. Uygulanmalıdır, ama tüm sağlık kurumlarında birlikte uygulanmalıdır.
4. Uygulanmalıdır.

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%
0%

5%

10%
0%

68%

26%

5%

68%

26%

0%

0%

1. Uygulanmalıdır, ama 1.2.Uygulanmalıdır,
Uygulanmalıdır, ama
ama 2.
3. Uygulanmalıdır,
Uygulanmalıdır, ama
ama 3. Uygulanmalıdır,
4. Uygulanmalıdır.
ama
sadece
sağlık
sadece kamu sağlık
sadecekamu
özel sağlık
tümsadece
sağlık özel
kurumlarında
tüm sağlık kurumlarında
kurumlarında
kurumlarında
kurumlarında
kurumlarında
birlikte
uygulanmalıdır. birlikte uygulanmalıdır.
uygulanmalıdır.
uygulanmalıdır.
uygulanmalıdır.
uygulanmalıdır.

4. Uygulanmalıdır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI, KAMU, ÖZEL VE ÜNİVERSİTE YANİ TÜM
SAĞLIK KURUMLARINDA BİRLİKTE UYGULANMALI
Katılımcılara Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konusundaki fikirleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 68’i tüm
sağlık kurumlarında birlikte uygulanmalıdır derken, yüzde 27’si sadece özel sağlık kurumlarında uygulanması
gerektiği yönünde, yüzde 5’lik bir kesim ise sadece kamu sağlık kurumlarında uygulanmalı şeklinde görüş
belirtti.
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Yaşlanan nüfusa yönelik olarak, Türkiye’de uzun süreli ve bakım sigortası gibi sağlık sigortaları;
1. Sadece kamu sigortası ile kamu kurumlarında uygulanmalıdır.
2. Sadece kamu sigortası ile özel kurumlarda uygulanmalıdır.
3. Sadece özel sigorta ile özel kurumlarda uygulanmalıdır.
4. Sadece özel sigorta ile kamu kurumlarında uygulanmalıdır.
5. Kamu ve özel sigorta ile tüm kurumlarda uygulanmalıdır.
6. Uygulanmamalıdır.

90%

80%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5%

5%

0%

2. Sadece kamu
1. Sadece kamu
sigortası ile kamu sigortası ile özel
kurumlarda
kurumlarında
uygulanmalıdır. uygulanmalıdır.

3. Sadece özel
sigorta ile özel
kurumlarda
uygulanmalıdır.

10%
0%
4. Sadece özel
sigorta ile kamu
kurumlarında
uygulanmalıdır.

6.
5. Kamu ve özel
sigorta ile tüm Uygulanmamalıdır.
kurumlarda
uygulanmalıdır.

KAMU VE ÖZEL SİGORTA İLE TÜM KURUMLARDA
YAŞLI NÜFUSA YÖNELİK SİGORTA
Yaşlanan nüfus dikkate alınarak Türkiye’de uzun süreli sigorta ve bakım sigortası gibi sağlık sigortalarına
ilişkin nasıl yol almak gerektiği sorulduğunda katılımcıların yüzde 80’i kamu ve özel sigorta ile tüm kurumlarda
uygulanması gerektiğini ifade etti. Yüzde 10’u ‘uygulanmamalıdır’ derken, yüzde 5’i ‘sadece kamu sigortası ile
kamu kurumlarında uygulanmalıdır’, diğer yüzde 5’i ise ‘sadece özel sigorta ile özel kurumlarda uygulanmalıdır’
seçeneğini işaretledi.

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK ZİRVESİ

www.tusap.org
64

65

KATILIMCILARIN
DİLE GETİRDİĞİ KONULAR
SAĞLIKTA ALT SEKTÖRLER FARKLI DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Geleceğe ilişkin bir projeksiyon beklendiğinin altı çizilerek ve sağlık sektörünün içinde ilaç, tıbbi cihaz, sağlık
hizmetleri, sigortacılık gibi alt sektörleri barındırdığı belirtilerek bu sektörlerin büyüme durumlarının ayrı
olduğuna ve bu nedenle farklı farklı değerlendirilebileceğine değinildi.

BÜYÜME KONUSUNDA CİDDİ SORUN VAR
Yüzde 25 devalüasyon olan bir ortamda büyüme olup olmadığının tartışma konusu olduğu ifade edilerek
rakamsal olarak belki büyüme olduğu ancak uluslararası anlamda büyüme olmadığı, yurtdışındaki firmaların
Türkiye’ye bakışının farklı olduğu belirtildi.

NÜFUS YAŞLANDIĞINDA GSS’NİN GENİŞ SAĞLIK TEMİNAT PAKETİ
NASIL SÜRDÜRÜLEBİLECEK?
Sadece ilaç harcamasının 24-25 Milyar TL’de olduğu bir yerde Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının 390 Milyon TL
prim geliri ve 500 bin kişi ile henüz küçük bir bazda olduğu ifade edilerek, Türkiye’nin dünyadaki en geniş
sağlık teminat paketine sahip Genel Sağlık Sigortası Uygulaması olduğuna vurgu yapıldı. Bundan Tamamlayıcı
Sağlık Sigortasına gerek olmadığı sonucu çıktığı ancak nüfus 10-15 yıl sonra yaşlandığında yaşam süreleri ve
kronik hastalık yükünün artmasıyla sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar olabileceği belirtildi.

SOSYAL DEVLET MANTIĞI İLE HİZMET VERİLEN ORTAMDA
MARKALAŞMAK ZOR
10 bin dolarlık GSMH ile 50-60 bin dolarlık GSMH’ya sahip ülkelerin yaptığının/yapılmaya çalışıldığının altı
çizilerek özel sektörün de burada fedakarlık yaptığı, özel sektöre fiyat baskısı uygulandığı ve kalite göz ardı
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edilerek sosyal devlet mantığı ile hizmet verilmeye çalışıldığı söylendi. Böyle bir ortamda markalaşmanın
zorlaştığı belirtildi. Türkiye’nin Şehir hastaneleri gibi dünyada ilgi ile izlenen önemli bir yapılaşma içinde
olduğuna dikkat çekilerek, bu kadar büyük olgu içinde Türkiye’den 3-4 markanın da uluslararası alanda öne
çıkmasının gerektiğine değinildi. Bu sistem ve SUT mantığı ile yeni açılacak Şehir Hastanelerinde alt taşeron
bulma sorunu yaşanacağı ifade edildi.

SUT DIŞINDA DEĞİŞİK BİR SİSTEMİN
TARİFLENMESİ GEREKİYOR
Devalüasyonun Sağlık Bakanlığının üst seviyede hizmet verme anlayışının yerini cepteki paraya göre hareket
etme anlayışına bırakmasında etkisi olduğuna değinilerek, SUT’un artması konusunda mali bir realitenin
olmadığı söylendi. SUT dışında değişik bir sistemin bulunarak tariflenmesi gerektiği kaydedildi.

İNSANA YATIRIM YAPILMALI
İnsana yatırım yapmak gerektiğinin altı çizilerek yeterli ve kaliteli yetişmiş insan gücünün olmadığı söylendi.
Acilde bir doktorun 400 hastaya bakıp hepsinden hemogram istemesi ile bir yere varılamayacağı belirtildi.

HASTA İLE HEKİMİN BİRARADA OLMA SÜRESİ ARTMALI
Şehir hastanelerinin önemli bir vizyon olduğuna dikkat çekilerek hastanın hekim ile bir arada olma süresinin
artması ve bunun da tedavi sürecine pozitif yansımasına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

DEĞERE DAYALI HARCAMALARIN
NASIL ARTIRILABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLMELİ
Sağlıkta Kamu ve cepten harcama ile 126 Milyar TL para harcandığı ve toplumun bedel ödediği halde bedelsiz
bir hizmet alıyor yaklaşımı ile primini, vergisini ödemeye hazır olmadan psikolojik bir döngüye girdiği ifade
edildi. Bu yaklaşımın konuyu çok daha büyük bedeller ödetecek bir noktaya taşıdığı kaydedildi. Sağlıkta
tasarruf döneminin sona ererek elde edilen değere dayalı harcamaların nasıl artırılabileceğinin düşünülmesi
gerektiği ifade edildi. Mali açıdan sürdürülebilirliğin 360 dereceden ele alınıp vatandaş memnuniyeti, kalite
ile personel memnuniyetine yönelik sürdürülebilirliğin konuşulmadığı belirtildi.

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA
ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ NE OLACAK?
Kamunun giderek artan toplam sağlık harcamasındaki payından söz edilerek planlamanın özel için de kamu
için de geçerli olduğu ancak uygulamanın Kamu boyutu ile yürüdüğü belirtildi. Sağlık hizmet sunumunda özel
sektörün rolünün ne olacağı sorularak, sektörün öngörülebilirliği açısından bunun tanımlanmasına ihtiyaç
olduğundan bahsedildi.
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SUT FİYATI ÖNERİSİ
2016 yılı rakamı ile toplam Kamu harcamalarının yüzde 55’inin global, yüzde 45’inin genel bütçeden geldiği
belirtilerek bunun Kamu hastanelerinin 100 TL bir maliyet ürettiği ama SGK üzerinden 55 TL’sini aldığı anlamına
geldiği ifade edildi. Kamu hastanelerinin maliyeti baz alınarak SUT’un 100’e eşitlenmesi ve tüm paranın SGK
üzerinden aktarılması önerisi yapıldı. Devletin maliyetlerin tamamına katlandığı ancak yüzde 55’in sektörle ve
üniversitelerle paylaşıldığı söylendi.
Öte yandan SGK’nın temel işlevinin Sağlık Bakanlığının tüm işlemlerinin finansı olmadığı belirtilerek SGK’nın
Sağlık Bakanlığı ile hukukunun sadece sigorta üzerine olduğu, sigortalıya hizmet ettiği sürece SGK’nın ödeme
yapması gerektiği ifade edildi.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI DEVREYE ALINSIN
Bireysel emekliğin zorunlu katılımı esas alan çıkışı ile bir fonlama oluştuğu ve 6 milyon kişinin buraya
geldiği belirtilerek Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında hazır, harcanan 25 Milyarı TL’lik bir fon olduğunun altı
çizildi. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının prim ve vergi teşvikleri ile desteklenebileceği ve ikincil bir sigorta
güvencesinin hayata geçirilebileceği söylendi.

KORUYUCU SAĞLIĞIN DESTEKLENMESİ VE
YAŞLILIĞIN GETİRECEĞİ YÜKLER
Türkiye’nin yaşlılığın getireceği sorunları içeren 30 yıllık bir projeksiyona ihtiyacı olduğu, bu süreçte yaşlılıktan
kaynaklanan sağlık harcama yükünün ne olacağının öngörüsü ile ona göre bir sağlık finansmanı ve diğer
yapıları kurmaya ihtiyacı olduğu kaydedildi. Ayrıca koruyucu sağlıktan para kazanan sektörün çok zayıf
olduğu ve sektörün hastalıktan para kazandığı ifade edilerek koruyucu sağlık endüstrisinin desteklenmesi
gerektiğine dikkat çekildi.

TÜSAP RAPORLARI KALKINMA BAKANLIĞINA İLETİLSİN
TÜSAP Yürütme Kuruluna çağrıda bulunularak geçmiş 4 toplantı ve bu toplantıdan çıkacak sonuç raporunun
Kalkınma Bakanlığı ile 11. Kalkınma Planına katkı sağlamak için iletilmesi önerisinde bulunuldu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜDÜKÇE MALİ ALAN BÜYÜYECEK
Dünyada kabul gören göstergelerden biri olarak prim gelirlerinin emekli maaşı ve sağlık harcamalarını
karşılama oranının yüzde 75-80 arası olmasının kabul edilebilir bir oran olduğu belirtilerek Türkiye ekonomisi
büyüdükçe ve yüzde 35’lik kayıt dışılık aşağı çekildikçe mali alanın büyüyeceği ve sağlık konusunda ciddi bir
finansman ve alan oluşturma imkanı olacağı ifade edildi.
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SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI VE YATIRIMCILAR MUTSUZ
Vatandaşın mutlu ancak kamu, özel ve üniversite sağlık hizmet sunucularının, ilaç ve tıbbi malzeme sektörü
de dahil yatırımcıların tümümün mutsuz olduğu bir yere gelindiği, bunlar yapılırken de öz varlıklar küçülerek
halkın mutlu edilmeye çalışıldığı söylendi. SUT’un kamu ve özel sektöre yetmediği, özellikle fark alınmayan
kalemlerde özel sektörün zarar ettiği kaydedildi.

YERLİ FİRMALAR 3 YIL İÇİNDE YOK OLACAK
Önümüzdeki yıl devletteki tıbbi malzeme alımının hangi sistemi uygularlarsa uygulasınlar yüzde 20-30
arasında artacağı öngörüsü paylaşılarak üç yıl içinde yerli firmaların yok olacağı iddia edildi.

KONU ASLINDA ÜLKENİN TOPLU GELİRİ
Konunun ülkenin toplu geliri olduğuna vurgu yapılarak ülkenin gelir artışında beklenen hızı gösteremediği
söylendi. Tasarrufun tek taraflı olarak SUT ile götürüldüğünün bir gerçek olduğu kaydedilerek ‘tasarruf’ yerine
‘verimlilik’ kelimesinin ön plana çıkması gerektiği söylendi.

SAĞLIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK
VE BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİ
Sağlıkta sürdürülebilirlik için koruyucu hekimlik ve birinci basamak hekimliğini ön plana çıkarmak gerektiği
vurgulanarak gelecekte sağlıklı bir toplum oluşturulacak ise bunun sağlık politikalarına alınması gerektiği
belirtildi. Ayrıca yeni mezunların yeterliliği ve çalışanların yorgunluğuna yönelik de politikalar oluşturmak
gerektiği söylendi.

ÜRETİM TARAFINDA OLAN ÖZEL SEKTÖR DESTEKLENMELİ
Türkiye’de işin üretim tarafında olan özel sektör için hem kamu, hem de üniversitelerin koruyucu ve teşvik
edici unsurlarını ortaya koyması gerektiği belirtildi.

www.tusap.org
68

69

KATILIMCI LİSTESİ
Feyzullah AKBEN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi, Ajansfa YKB
Dr. Ali ALKAN / TİTCK İlaç Ve Eczacılık Başkan Yardımcısı
Prof. Rıfat ATUN / Harvard Üniversitesi
Zekeriya AVŞAR / İVEK Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü
Dr. Mehmet Selim BAĞLI / Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Uğur BARAN / OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi
Nezih BARUT / İEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Dr. Şükrü BOZLUOLÇAY / Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Alper CİHAN / Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR / Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Elif Neşe ÇELİK / Eczacıbaşı Sağlık Grubu Başkanı
Hüseyin ÇELİK / E. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ümit DERELİ / AİFD Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Sina ERCAN / Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
İsmail Cengiz EREK / Sayıştay Başdenetçi
T. Ufuk EREN / Volitan Consulting
Nüket Küçükel EZBERCİ / TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
Murat GÖKTAŞ / İstanbul SGK İl Müdürü
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ / Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Hakan GÜNDÜZ / Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Sibel GÜNEŞ / Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri
Cem GÜNFER / Ernst Young
Dr. Baki İTEZ / Türkiye Sigorta Birliği Sağlık Grup Müdürü
Dr. Seyit KARACA / TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin KARAHAN / Beykent Üniversitesi Rektörü
Yrd. Doç. Dr. Salim KARAVELİOĞLU / İstanbul Kent Üniversitesi
Prof. Dr. Vural KAVUNCU / TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU / Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü
Dr. Hasan KUŞ / SKID Başkanı
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Selim NALBANT / Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Şevket ON / Siemens Healthineers Genel Müdürü
Öztürk ORAN / İTO Başkanı
Sevgi ÖKTEN / Eczacıbaşı Kamu İlişkileri Direktörü
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Ahmet Oğuz SARICA / T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Ve Finansman Daire Başkanı
Fevzi Akif Tolga SÖZEN / MASİAD Başkanı
Dr. Abdulvahit SÖZÜER / İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı
B. Kemal ŞAHİN / Ekspotürk YKB
Oğuzhan SÜRAL / Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı
Fatih TAN / Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Nevzat TARHAN / Üsküdar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İhsan TAŞÇI / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı
Yard. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ / İVEK İcra Kurulu Başkanı
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri
Prof. Dr. Fatma TÖRE / Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Recep USLU / TİTCK Başkan Yardımcısı
Kemal YAZ / TÜMDEF Genel Başkanı
Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM / Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Adnan YÜKSEL / Biruni Üniversitesi Rektörü

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK ZİRVESİ

DESTEK
ORTAKLARI

www.tusap.org
70

71

PLATFORM ÜYELERİ
İbrahim Barbaros AKÇAKAYA

Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ

Op. Dr. Arslan Kağan ARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI

Cenap AŞCI

Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTİMUR

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Mehmet Ali AYDINLAR

Zeki KORKUTATA

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Nail OLPAK

Dr. Reşat BAHAT

Dr. Mustafa ÖZDERYOL

Nezih BARUT

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI

Seyit Ahmet BAŞ

Dr. Abdulvahit SÖZÜER

Erol BİLECİK

İbrahim ŞENEL

Dr. Şuayip BİRİNCİ

Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ

Ecz. Cengiz CELAYİR

Yılmaz TUNA

Prof. Dr. Alper CİHAN

Seyfi UYANIK

Yelda Ulu COLİN

Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Metin DEMİR

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

M. Cüneyd DÜZYOL

Dr. Veysel YAYAN

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Gen. Müdürü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Medipol Üniversitesi Rektörü

Akredite Hastaneler Derneği Başkanı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı
OHSAD Başkanı

İEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Maliye Bakanlığı Müsteşarı
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
TİSD Yönetim Kurulu Başkanı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Tıp Gör Der Başkanı
SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı

Ahmet ERDEM

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı

Sermed Gün ERDEM
SASDER Başkanı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Müdürü
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
TÜSEB Başkanı

Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
DEİK Genel Başkan
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), GSS Genel Müdürü
Acıbadem Üniversitesi, Üniversite Hastaneleri Derneği G. Sekreteri
Sağlık Bakanlığı Strateji Başkanı
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
KBMM Sağlık Komisyonu Başkanı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı

Kemal YAZ

TÜMDEF Genel Başkan

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

YÜRÜTME KURULU

M. Akif EROĞLU

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

Dr. Şuayip BİRİNCİ

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Dr. Reşat BAHAT

Rifat HİSARCIKLIOĞLU

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI

Elif ARAL

Turgut TOKGÖZ

Prof. Dr. Erkan İBİŞ

T. Ufuk EREN

Dr. Hüseyin İLTER

Feyzullah AKBEN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
TOBB Başkanı

AİFD Yönetim Kurulu Başkanı
Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürü

Medipol Üniversitesi Rektörü

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
OHSAD Başkanı

Üniversite Hastaneleri Genel Sekreteri
İEİS Genel Sekreteri
Volitan Consulting CEO
Ajansfa Y.K. Başkanı

Hüseyin İNCEÖZ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü

Abdurrahman KAAN
MÜSİAD Başkanı

SEKRETERYA

Prof. Dr. Sefa KAPICIOĞLU

Beşir Kemal ŞAHİN

YÖK Başkan Vekili

SATUR Y.K. Üyesi

* İsimler soy isim alfabetik sıralı listelenmiştir.
* Platform üyelerimizin en güncel haline internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK ZİRVESİ

TÜSAP HAKKINDA
Türkiye, son yıllarda sağlık alanında dünyanın takdir ettiği önemli başarılara imza attı.
Bu atılımların sonucunda sağlık hizmet sunumunda artan memnuniyet ile bölgesel
cazibe merkezi haline geldi.
Bu gelişmelere rağmen, küresel sağlık dinamiklerinin ülkemiz için de geçerli
olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Hızla değişen koşullarda, sürdürülebilir ve kaliteli
bir sağlık sistemi için sınırlı kaynakları verimli kullanmak ve sorunlara kalıcı çözümler
üretebilmek için sektör paydaşlarının ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.
Bu düşünceyle bir araya gelen sektörün öncü fikir liderleri tarafından temelleri
atılan TÜSAP Sağlık Platformu, sektörün mevcut durumundan yola çıkarak vizyon
tartışmaları yapmayı ve sektörün geleceğini etkileyecek nitelikli bilgiler üretmeyi
hedefliyor.
Sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanması, değer bazlı sağlık sistemi,
kalitenin artışı, yerli medikal ve ilaç sanayiinin katma değeri yüksek üretime geçmesi,
ülkemizde giderek gelişen sağlık hizmet sunumu, halk sağlığı uygulamaları ve sağlık
finansmanı TÜSAP’ın düzenli olarak gerçekleştireceği etkinliklerin önemli gündem
başlıkları olarak sıralanıyor.
TÜSAP Sağlıkta Vizyon Toplantıları adıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerde kamu, sivil
toplum ve özel sektörün orta ve üst düzey yöneticileri gündemle ilgili görüşlerini
doğrudan diğer katılımcılarla paylaşma olanağı elde ediyor. Bu görüşler, her etkinlik
sonrasında hazırlanan özel raporlar ile katılımcıların kendileriyle, medyayla ve
kamuoyuyla paylaşılıyor.
Yılda dört kez gerçekleştirilecek olan bu etkinliklerde yapılan çalışmalar, takip eden
aylarda gerçekleştirilecek “Sağlık Platformu Zirvesi” adlı özel etkinlikte daha geniş
katılımla sektörün ve diğer ilgili kurumlara doğrudan iletiliyor.
Daha geniş bilgi ve etkinliklere katılım için www.tusap.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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