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2021 YILI DÜNYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI YILI
OLARAK KABUL EDİLDİ
TÜSAP Toplantılarının 5. yılında 21’inci toplantı için bir araya geldik. Bu toplantılara önce Milli Saraylarda
başlamıştık. 2. ve 3. yıllarda üniversitelerimizde toplantılarımızı yürütmeye devam ettik. Toplantıları
üniversitelere taşımamızla birlikte sağlık sektörü ile birlikte akademik camianın ilgisi de artmış oldu.
Böylelikle ciddi bir tartışma zenginliği oluştu. Covid pandemisi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi bir
zorunluluk sonucu dijital platforma geçtik. Bazı zorluklar olmakla birlikte bu sisteme hepimiz alıştık ve
bu sayede yurtdışından katılımlarda rahat erişim sağlandı. Bu da bizim için bir fırsat oldu. Muhtemelen
pandemi geçtikten sonra da yurtdışı katılımlara fırsat vermek için hibrit toplantılar şeklinde devam
edeceğiz.
TÜSAP Yürütme Kurulunda da bazı değişiklikler oldu. İlaç Endüstrisini temsilen Turgut Tokgöz’ün yerine
İEİS Genel Sekreteri Savaş Malkoç kurula dahil oldu. Ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal
Memişoğlu ile TOBB Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Teyfik Demir de yine yürüttükleri görev nedeni
ile toplantılarımıza katkısı düşünülerek davetimize icabet ettiler ve yürütme kurulunda yer aldılar.
Bu toplantımızın gündemi 2021 Sağlık Çalışanları Yılı münasebeti ile “Geleceğin Sağlık Sistemlerinde
İnsan Gücü” olarak belirlendi. Biliyorsunuz DSÖ asamblesinde Sağlık Bakanlığımızın teklifi ile 2021 yılı
Dünya Sağlık Çalışanları Yılı olarak kabul edildi. Türkiye’nin teklifi ile kabul edilmesi nedeni ile yılın ilk
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TÜSAP Vizyon Toplantısında bunu gündem maddesi yapmamız oldukça anlamlı. Toplantı raporunun
da yurtiçi ve yurtdışından farklı sektörlerce erişilecek ve faydalanılacak bir rapor olacağını umuyorum.
Bu toplantımızın ana konuşmacısı İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Hayran Hoca ile 20 yıl önce ilk tanıştığımızda bana “senin düşündüğün
gibi halk sağlıkçılarından biri değilim” demişti. Açıkçası o yıllarda halk sağlığı uzmanı ya da akademisyeni
denince belli kalıplara giren, statükocu kişiler hayal ederdim. Zannederim konuşmamdan ya da
bakışımdan böyle bir zihniyete sahip olduğumu hissetmiş olacak ki bu şekilde söylemişti. Geçen
bu süreçte söylediği gibi biri olduğunu gösterdi ve düşüncelerinden çok yararlandım. Bu vesile ile
toplantıya katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederim.
Geleneksel hale gelen TÜSAP Vizyon Toplantılarımızın 21.’si Cumhurbaşkanlığından, Sağlık
Bakanlığından, akademiden, STK temsilcilerinden ve sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımcı
profili ile gerçekleşti. Her toplantıda olduğu gibi bu toplantıda da destek paydaşlarımız bulunuyor.
Abbott, Atabay İlaç ve Eczacıbaşı firmalarına katkılarından dolayı teşekkür ediyor, faydalı bir toplantı
olmasını diliyorum.
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ANA KONUŞMACI

Prof. Dr. Osman HAYRAN
İstanbul Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

GELECEĞİN SAĞLIK SİSTEMLERİNDE
İNSAN GÜCÜ
Bu sunumda sizlere günümüz sağlık hizmet sistemlerinin özelliklerini, geleceğin sağlık hizmet
sistemlerini belirleyecek eğilimleri, sağlık insan gücü arz-talep değişkenlerini ve sağlık insan gücü
planlama yöntemlerini anlatmaya çalışacağım.

GÜNÜMÜZ SAĞLIK HİZMETLERİNİN 5 ÖZELLİĞİ
•
•
•
•
•

Uzmanlaşmış ve parçalı yapı
Özerkliği gelişmiş meslekler
Hastane, doktor ve hastalık odaklı
Tıbbi hatalara ve iatrojeneze açık
Pahalı ve gecikmeli bir sağlık hizmeti

Uzmanlaşmış ve parçalı yapı: Bugün sunulan sağlık hizmetlerimizin 5 özelliği maalesef böyle. Bir
yandan ilaç sanayi, bir yandan tıbbi cihaz üreticileri, bir yandan sağlık insan gücü yetiştiren üniversiteler,
bir yandan sağlık hizmeti sunan hastaneler var. Bunların her biri kendi içinde mükemmel çalışsa da
birbiri ile uyumu ve koordinasyonu yok denecek kadar az. İlacın geliştirilmesinden tıbbi malzeme
tedarikçisinin geliştireceği ürünün ne ölçüde tedaviye uygun olduğuna, insan gücü yetiştirirken ne
ölçüde sistemin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştiğine ve müfredatın ne olması gerektiğine dair çeşitli
uygulamalar var ancak genellikle birbirleriyle aralarında uyum sorunu yaşanır. Bu sadece bizim ülkemiz
için değil tüm dünya için de böyle diyebiliriz.
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Özerkliği gelişmiş meslekler: Sağlık alanında özerkliği çok gelişmiş meslekler mevcut ve hatta
doktorluk özerkliği en fazla gelişmiş meslek olduğundan mesleki emperyalizmi temsil eden bir meslek
olarak anılıyor. Bu meslekler kendi güç alanına başka meslekleri sokmuyor.
Hastane, doktor ve hastalık odaklı: Sanki sağlık hizmetlerinin konusu değilmiş gibi sağlık hizmetleri
hastane, doktor ve hastalık odaklı yürüyor.
Günümüz sağlık hizmetleri tıbbi hatalara ve iatrojeneze çok açık; pahalı ve gecikmeli bir sağlık hizmeti
verilmekte ve kabulü mümkün olmayan 60-30-10 dağılımına uyan bir sağlık hizmeti mevcut. 60-30-10
dağılımını son 20 yıldır pek çok araştırmacı dile getiriyor. Verilen hizmetin gelen hastalara ne ölçüde
yararlı olduğu incelendiğinde şu sonuçla karşılaşılıyor: Verilen hizmet başvuran, hastaneye yatan ve
ayaktan hizmet alan hastaların yüzde 60’ını iyileştiriyor, yüzde 30’unda hiçbir işe yaramıyor yani kişi
gelse de gelmese de iyileşmesi ya da daha kötüye gitmesinde bir etkisi olmuyor ve yüzde 10’una ise
gereksiz müdahale ya da fazla tedavi verildiğinden zarar veriyor. Yüzde 30 fayda sağlamasa da zarar da
vermediğinden hoş görülebilir ama yüzde 10 hoş görülebilecek bir durum değildir. Üretim sektöründe,
sanayide, otomotiv endüstrisi gibi başka sektörlerde 6 sigma uygulamasının yani 6 standart sapmanın
dışında kalacak hatalar düşüncesi ile milyonda 3.4 hataya izin verildiğini düşünürsek insan ile ilgili
üretilen hizmetin hata yönünden otomobil üretimi hizmetinden akıl almayacak oranda dengesiz ve
aleyhte bir durumda olduğu görebiliriz. Çünkü hata payımız en az yüzde 10. Bu acı bir tablodur.

SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ŞEKİLLENDİRECEK 5 EĞİLİM
152 ülkenin sağlık sistemlerinin incelenmesine dayanan bir araştırma sonuçlarına göre geleceğin sağlık
sistemlerini şekillendirecek eğilimler şöyle görülmektedir:

•
•
•
•
•

Genomik devrimler
Dijital teknolojiler
Yeni hizmet modelleri
Küresel demografik dinamikler
Sürdürülebilirlik sorunları

Bu başlıklardaki gelişmeler ya da değişiklikler geleceğin sağlık sistemlerini şekillendirecek en önemli
eğilimlerdir.

Genomik devrimler
• Laboratuvardan uygulamaya aktarma
• Mahremiyet
• Risk algısı yönetimi gibi önemli sorunların aşılması için yeni düzenlemelere, yeni mesleklere
ihtiyaç var.
Laboratuvardan uygulamaya aktarma konusunda başarılı olmakla birlikte bunların laboratuvardan
kliniğe klinikten de uygulamaya aktarılması konusunda tıkanıklıklar var. Bu tıkanıklıkları açmak amacı ile
translational medicine diye bir alan çıktı ve Türkiye’de de bazı üniversitelerde var. Bunun hız kazanması
ve bunun için yeni insan gücünün yetişmesi gerekiyor. Bu sadece genetikçilerin işi değil.
Mahremiyet konusunda sağlık yöneticilerinin yeni önlemler alması ve yeni düzenlemelerin yapılması
gerekiyor. Genetik sonuçların kullanımı ile ilgili mahremiyetin hasta mahremiyetinden daha farklı bir
boyutta ele alınması gerekiyor. Bu da işin etik ve sağlık hukuku açısından başka bir boyutu.
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Risk algısını yönetecek sağlıkçılara ihtiyaç var. Bu bazı mesleklerin eğitiminde de yer alabilir, sadece bu
amaçla yetişmiş kişiler de olabilir. Genetik danışmanlık hizmeti verdiğiniz birinde ortaya çıkan genetik
patoloji o kişinin hayatını karartacak bir tür olarak hasta tarafından algılanıyor ise tepkisi çok şiddetli
oluyor. Amerika’da tanımlanmış 7000 civarında nadir hastalık bu yolla bulunan hastalıklardır. Bunların
risk algısının yönetimi yine bir sorun oluyor.

Dijital teknolojiler
•
•
•
•

E-sağlık
Büyük veri, analizi ve yönetimi
Yapay zeka (AI)
Tanı-tedavide dijital teknoloji kullanımı hızla artıyor ve yeni meslekler gerektiriyor.

Büyük veri analizi başlı başına bir meslek haline geldi. Sağlık hizmetinde muazzam veri üretiliyor. Bu
verilerin madenciliği, incelenmesi, analizi, karar verme süreçlerinde kullanımı ve yönetimi başlı başına
bir iş ve pek çok uzmanın bu alanda yetişmesi ve çalışmasını gerektiren bir iş. Yapay zeka (AI) gerek
klinik süreçlerde, gerek karar verme ve yönetim süreçlerinde kullanımı artan bir teknoloji. Tüm bu dijital
teknolojiler yeni meslekler geliştirmeyi gerektiriyor. Bu gelişmelere paralel olarak yeni hizmet modelleri
ortaya çıkıyor.

Yeni hizmet modelleri
•
•
•
•
•
•

Tele-tıp
Tele-sağlık
Sanal visitler
Evde bakım
Kişiselleştirilmiş tedaviler
Akıllı telefon uygulamaları yaygınlaşıyor.

Herkes en zahmetsiz yoldan hizmet almayı istiyor. Bu yeni hizmet modellerinde eğitilmiş insan gücüne
ihtiyaç var. Tele-tıp ile uzaktaki kişiye ulaşılabiliyor ve hatta tele-cerrahi ile uzaktan ameliyat yapılabiliyor.
Tele-tıp özellikle Covid döneminde oldukça yaygınlaştı. Çinli bir araştırma grubu ile geçtiğimiz günlerde
bir çalışma yaptık. Proje önerisi hazırlama aşamasında yaptığımız çevirim içi bir toplantıda Çinliler birinci
basamak sağlık hizmetlerinde tele-tıp uygulaması konusunda katkısı olacak bir firma temsilcisini de
toplantıya kattılar. Firmanın iyi doktor anlamına gelen Çince bir adı vardı. Temsilcinin söylediğine göre
bu firma 80 milyon abonesi olan özel bir tele-tıp firması idi. Çin’in sosyalist bir ülke olduğu ve hatta
komünist bir yönetim ile yönetildiği; devletçi bir yapının egemen olduğu düşünüldüğünde orada bile
80 milyon abonesi olan ve sadece birinci basamağa hizmet veren özel bir tele-tıp firmasının olması çok
çarpıcı.
Sanal visitler aldı başını gidiyor. Covid öncesi yıllık yapılan sanal visit sayısı 100 milyonu geçmişti, şimdi
çok daha büyük boyutlara ulaştı. Evde bakım herkesin istediği bir şey. Sadece yaşlılar ve düşkünler
değil her türlü sağlık hizmetini herkes evden alabilse... Kişiselleştirilmiş tedaviler giderek maliyetleri
düşen ve kullanım alanları artan ve akıllı telefon uygulamaları da yaygınlaşan bir alan.
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Küresel demografik dinamikler
• Nüfus artışı
• Toplumların yaşlanması
• Artan insan hareketliliği-göçler hizmet anlayışını değiştiriyor.
Dünya nüfusu artıyor ve bu artışla birlikte beslenme sorunları ve yaşlanan toplumların kronik hastalıkları
ortaya çıkıyor. Sağlık hizmetleri tedaviden çok bakım hizmeti olma yolunda ilerliyor. Toplumlar beklenen
yaşam süresine bağlı olarak gelişmiş ülkelerde yaşlandığından ve bu ülkelerde çoklu sağlık sorunları
uzun süre bakım gerektirdiğinden toplum içindeki bağımlı nüfus oranı arttığından gençlerin emeğine
ihtiyaç duyuluyor. Az gelişmiş ülkelerdeki dengesiz ekonomi yoksul insanların yoğun olarak Doğu’dan
Batı’ya Güney’den Kuzey’e doğru bir göç halinde. Bu göçler demografiyi değiştiriyor ve bu değişimle
birlikte epidemiyolojik profil de değişiyor. Bu profile yönelik hizmetler, hizmet türleri ve anlayışı da
değişiyor. Dolayısıyla küresel demografik dinamikler de yeni sağlık insan gücünün çeşitlenmesini ve
yeni türlerin ortaya çıkmasını zorluyor.

Sürdürülebilirlik
• Parçalı, birbirinden kopuk
• Doktor ve hastane odaklı
• Her anlamda pahalı olan sağlık hizmetleri sunumu sürdürülebilir değil.
Sürdürülebilirlik artık bağımsız bir bilim dalı haline geldi. Var olan parçalı, birbirinden kopuk, doktor ve
hastane odaklı sağlık hizmetlerinin sunumu sürdürülebilir değildir.

Tüm bunlara bir de COVID-19 pandemisi eklendi
COVID-19 pandemisi ile bunu gördük. Pandemi ilk başladığında ilk havlu atan ülkeler Batı Avrupa ve
ABD oldu. Yani tıpta ve sağlık hizmetlerinde en iddialı ve tıpta en gelişmiş ülkeler diye övünen ülkeler
sağlık hizmetlerinde bütünlük, koruyucu hizmet ve bir salgınla mücadele konusunda çuvalladı. Görünen
istatistiklere göre eski devletçi gelenekten gelenler ya da halen devletçi olan merkeziyetçi yapılar, eski
sosyalist ülkeler altyapılarını sağlam oluşturdukları için temel sağlık hizmetleri konusundaki sağlık insan
gücü yeterli olduğundan nispeten daha başarılı oldu. Türkiye’de de gördük ki başarılıyız. Bu başarının
temelinde de Refik Saydam’dan başlayarak temel sağlık hizmetleri konusunda çok sağlam bir altyapı
oluşturan ve günümüze kadar gelen tüm hükümetlerin önemli payı var.

Sonuç
• Sağlık hizmetlerinde değişim kaçınılmaz ve hızlı olmak zorundadır.
• Bu değişime bağlı olarak yeni meslekler ortaya çıkacak.
• Sağlık mesleklerinde eskilerin bazıları kaybolacak bazıları değişecek.
İşlerin mesleğe dönüşmesi Sanayi Devrimi ile birlikte gündeme gelmiş bir konu. Kapitalist ekonomi
geliştikçe meslekler çeşitlenmiş, güçlenmiş, güç alanları daha iyi çizilmiş ve toplumla meslek
mensupları arasında görünmez bir sosyal-toplumsal sözleşme oluşmuş. Ancak ekonominin değişimine
ve toplumların gelişimine, özellikle kapitalizmin dinamiklerine bağlı olarak Sanayi Devrimi’nin başladığı
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günden itibaren ortaya çıkan mesleklerden bazıları mutasyona uğramış ve değişmiş, bazıları tamamen
kaybolmuş, bazen de yeni meslekler ve işler çıkmıştır. Dolayısıyla saydığım bu eğilimlere bağlı olarak
ortaya çıkacak değişimler mevcut mesleklerin bazılarında mutasyona neden olacak, bazı meslekler
kaybolacak ve çok sayıda yeni meslek ortaya çıkacak.

COVID-19 SONRASI SAĞLIK MESLEK EĞİTİMİNİ
ETKİLEYECEK EĞİLİMLER
1- Ekip çalışması hedefli meslekler arası eğitim programları önem kazanacak. Doktorluk, hemşirelik,
eczacılık apayrı meslekler olmaktan ziyade bunların ara yüzleri oluşacak şekilde müfredatları
hazırlanırken birbirini tamamlayıcı türde, ekip çalışmasını sadece ameliyathane ekibi olarak görmeyen
hayatın her alanında ekip anlamında programlar giderek artıyor.
2-Kronik hastalık odaklı ve toplum temelli eğitime ağırlık verilecek. Hekimler, hemşireler ve
eczacılar üniversite hastanesinde bir fanus içinde yetiştirilmek yerine toplum içinde daha çok eğitim
görecek ve uygulama yapacak. Toplumu tanıyan ve toplumun gerçeklerine uygun hekimler yetişecek.
Tıp fakültelerinde okutulan texbook’lar yani en temel kitaplar hep aynı. Dahiliyede Harrison, cerrahide
Scnwartz, pediatride Nelson... Tıp fakültesi dünyanın her yerinde 6 yıl ve dünyanın her yerinde aynı
kitaplar okutuluyor ve istisnalar hariç aşağı yukarı aynı müfredat veriliyor. ABD, Çin, Hindistan gibi
istisnalar olmakla birlikte onlar da büyük ölçüde Batı tıbbi ile uyumludur. Bu değişmek zorunda!
3-Sağlığın sosyal bileşenlerinin öneminin artması gündeme geldiği için daha insancıl sağlık meslek
mensupları yetiştirilecek. Meslek eğitiminde işin insani yönüne daha fazla ağırlık verilecek. Var olan
davranış, sağlık iletişimi ya da etik dersleri birer ders olmaktan öteye geçip yetişen sağlık personelinin
insani yönünün gelişmiş olması hedeflenecek.
4-Yaşam boyu sürekli eğitimin önemine daha çok vurgu yapılacak. Bizde bu tamamen sağlık
profesyonellerinin kendisine bırakılmış bir konudur. Oysa pek çok ülkede mezun olduğu günden
itibaren her sağlık profesyoneli her yıl kendini yenileyici bilgiler edinmek; kurs ve eğitimlere katılıp belirli
kredileri toplamak zorundadır. Bunun sonucunda yılda bir ya da iki kez değerlendirmesi yapıldıktan sonra
çalışıp çalışmayacağına, mesleğini icra edip etmeyeceğine karar verilmek durumunda. Burada amaç
yeni bilgilerin yakından takip edilmesi. Mezun olunduğu zaman tıp bilgilerinin yarılanma ömrü yapılan
bir hesaba göre 2,5-3 yıl ve giderek bu ömür kısalıyor. 2050 yılında 1 yılın altına ineceği hesaplanıyor.
Değişen bu tıp bilgilerine hakim olmak ve yakalamak için sürekli eğitim söz konusu. Tıptaki değişmeler
otomatik olarak sağlık mesleklerinin diğer alanlarındaki değişmeleri de beraberinde getiriyor.
5-Yeterlilik odaklı, süre tanımlı eğitim yerine toplumsal sözleşmeyle uyumlu, daha yetkin
pratisyenlerin yetiştirilmesi gündeme gelecek. Şu anda tıp fakülteniz akredite değil. Akredite olmaya
çalıştığı zaman yeterlilik kriterlerini yerine getirmeniz gerekiyor. Çekirdek eğitim programı var. Tıp
öğrencisinin hangi konularda hangi bilgileri alması gerektiği, hangi becerileri kazanması gerektiği, ne
kadar dersi hangi sınıflarda alacağı tanımlanmış. Kişiler bu yeterlilikler çerçevesinin içinde yetişiyor. En
iyi ihtimalle akredite olmayı kafaya koymuş bir yüksek öğretim kurumunda bunun yetersiz olduğu çok
uzun zamandır tartışılıyor. Yani insanları tek bir kalıba sokup tanımlanmış yeterlilik kriterleri ile bir şekilde
mezun etmek değişimlere ayak uymasını, topluma karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmesini,
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toplum içinde toplumun sorunlarına yönelik yetkin sağlık profesyonelleri haline gelmesini sağlıyor mu,
sağlamıyor mu tartışması çok uzun zamandır yapılıyor. Dolayısıyla bunun olmadığı düşünülerek bunun
yerine toplum içinde toplumsal sözleşmeyle uyumlu olması gerektiği yönünde bir karşılık bekleniyor.
Bu konulara yönelik etik derslerinin bile göstermelik olmaktan ileri gitmediği biliniyor.
6-Yeni teknolojiler ve yapay zekanın eğitim ve uygulamalarda önemi artacak. Tüm bunların yanı
sıra iyi kalma ve iyi tutma çabası, hastalıkları tedavi etme çabasından daha önemli hale gelecek. Artık
tedaviden ziyade yaşam kalitesini artırmak önem kazanıyor. Yaşlıları iyi tutmaya başladığınız zaman bir
adım ileriye gidiyor ve sadece yaşlıları değil gençleri de iyi tutalım diyorsunuz. Sanayi kesiminde yapılan
araştırmalar gösteriyor ki; çalışan insanlar için işveren tarafından verilen iyilik programları, wellness
uygulamaları çalışanlara o kadar işi geliyor ki üretimi artırıyor ve bir süre sonra işveren çalışanlarının
tedavi hizmetleri için masraf yapmak yerine iyilik programları için masraf yapmanın daha yararlı bir iş
olduğunu fark ediyor.
Pek çok görevi teknoloji devralacağı için hekimler insancıl ilişkiye, empatiye daha çok zaman ayıracak.
Nesnelerin interneti olacak, eve girdiğiniz zaman hastanelerde yapılan birtakım tetkikler evde
yapılabiliyor olacak. Tuvalete gidildiğinde dışkı analizi, idrar analizi yapılacak, buzdolabı uyaracak
gibi; sentetik organ imalatı, genetik yapılanlar, beyne yerleştirilen çiplerle hafıza silme ve yeni bilgiler
yükleyebilme gibi çok sayıda yeniliği düşündünüz zaman IBM’nin Dr. Watson’ı ortaya çıkarsa bizim
doktorlar ne yapacak! Doktorlar hala çok şey yapacak, hekimlerin ve sağlık personelinin önemi
kaybolmayacak, onlar daha insancıl ilişkiye ve empatiye daha çok zaman ayırma fırsatı bulacak.
Mekanik robotlarla, yapay zekalarla hastalığın iyileşmesi mümkün değil, patolojilerin düzeltilmesi
mümkün. Hastanın iyileşmesi için insancıl desteğe ihtiyacı var. Hatta bunu işi tedaviden para kazanmak
olan bir CEO şöyle ifade ediyor;
“Sağlık hizmetlerinde en iyi sonuçları almanın sırrı bilgili hekimler, iyi ilaçlar, doğru tedaviler değil; işin
lojistiği, sosyal destek kısmı, yani bebek bakıcılığı yapabilme yeteneğidir.”
(Dr. David Berg, Redirect Health)
Sağlık İnsan Gücü Talep Değişkenleri

Sağlık İnsan Gücü Arz Değişkenleri

Sağlık insan gücü alanında nelere ihtiyaç olduğuna ya da sektör ve pazarın ne talep ettiğine baktığımızda
4 grup altında çok sayıda değişken; diğer yandan ağlık insan gücü arz değişkenlerine baktığımızda 3
grup altında yine bir dizi değişken görüyoruz. Mevcut sağlık insan gücünü belirleyen iki ana grup
değişken ise mevcut sağlık insan gücü stokuna katılımlar ve ayrılmalar.
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MESLEKİ ROL GEÇİŞKENLİĞİ
Sağlık mesleklerinin güç alanlarını yavaş yavaş başka mesleklerle paylaşmaya iten bir geçişkenlikten
söz etmek mümkün. Sağlık işgücünün sayısını yani kantitatif artışını dikkate alan planlama yöntemlerinin
yanı sıra, kalitatif yöntemler de gereklidir. Bunun için, her tür personelin görev tanımı ve iş analizi
yapılmalı, gerekiyorsa planlama ile bunlarda değişikliğe gidilmelidir.
Yatay geçişkenlik: Hekim yardımcısı, hemşirelerden birinci basamakta yararlanma, ikinci basamaktaki
hospitalistlik yatay geçişkenlik örneği. Yani hemşirelikle hekimlik apayrı ve güç alanları ayrılmış
mesleklerken bir bakıyoruz ABD’de hekim yardımcısı diye bir meslek var. Hekim yardımcılığı tıp fakültesi
mezunu olmayan bir kişinin sağlıkla ilgili 4 yıllık Physician Assistant (PA) bölümü mezunu bir kişi hekim
gibi çalışabiliyor. Kontrol hastalarına reçete yazabiliyor, tedavi verebiliyor ve izleyebiliyor. Öte yandan
pratisyen hemşireler, Nurse Practitioner denilen grup muayenehane açabiliyor, hasta bakabiliyor.
Doktor yetkisini kullanabiliyor. Yatay olarak örgütlenmiş bir sağlık sistemini düşünürseniz birinci, ikinci
ve üçüncü basamakta hizmet veren bir sürü meslek var ama bunlar arasındaki sınırlar konusunda
esnemeler var. İhtiyaca, toplumun ve sektörün zorlamasına göre bir geçişkenlik var.
Dikey geçişkenlik: Bazı uzman hekimlerden aile hekimi olarak yararlanma... Amerika’da yaygın olarak
kullanılan bir uygulama. Bir sürü uzman hekim birinci basamak aile hekimi pozisyonunda yıllarca
çalışabiliyor. Hatta Trump’un Covid 19 tedavisinde çok sayıda doktorun arasında kendisinin doktoru
olarak görünen kişinin yakasında OD yazıyordu, MD yazmıyordu. Medikal doktor değildi, osteopatik
doktordu. Bunlar doktor gibi çalışıp muayenehane açabiliyor ama tıp fakültesi mezunu değiller.
ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde olup bizde olmayan meslekler;

•
•
•
•

Hekim yardımcıları (PA)
Pratisyen hemşireler (NP)
Kiropraktörler (DC)
Osteopatik hekimler (OD) birinci basamak tanı-tedavi hizmeti veren meslekler.

Kiropraktörler (DC) Amerika’da doktorluk mesleğini tekelci olarak niteleyip dava açarak bu meslek
unvanını alan meslek gruplarıdır. Kapitalist sistem tekelciliği kabul etmez. Sağlık alanında tekelcilik var
dediler ve davalarını kazandılar. Kiropraktörler şimdi hasta bakıyorlar ve sigortalar da bunların paralarını
ödüyor. Her yerde kiropraktör var, ülkemizde de var. Ancak resmen kabul gören meslek dalı değil ama
Kiropraktörler Derneği var örneğin...
Asya ülkelerinde olup bizde olmayan meslekler;

• Hindistan’da Ayurvedik hekimler
• Rusya’da ve eski Sovyet bölgelerinde Feldşerler
• Çin’de Çin tıbbı hekimleri, Akupunkturistler birinci basamak sağlık hizmeti veren bazı
meslekler.
Feldşerler, ABD’de OD’lerin bir benzeridir. Afrika’da sağlık memuru diye tabir edeceğimiz ama birinci
basamak sağlık hizmeti veren kişiler var.
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SAĞLIK İNSAN GÜCÜ PLANLAMA YÖNTEMLERİ
•
•
•
•
•

İhtiyaçlara göre
Kullanım alışkanlıkları ve taleplere göre
Hizmet hedeflerine göre
Nüfus/insan gücü standartlarına göre
Bunların tümünü birlikte ele alarak sağlık insan gücü planlama yöntemleri geliştirilmiş ve
kullanılmıştır.

Ancak kitaplar her ne kadar çok sayıda yöntem saysa ve her birini ayrıntılı anlatsa da bu konuda
kafa yoranların ortak görüşüne göre; sağlık hizmetleri sunumunda insan gücü ihtiyacını belirleme
ve planlama konusunda geçerliliği olan bilimsel bir yöntem bulunmamaktadır. Yani tüm bu çabalar,
kitabi bilgiler boşadır. Konuşmamda saydığım dinamikler içinde yeni sağlık meslekleri ortaya çıkmakta,
doyum noktasında gelindiğinde bazı meslek mensuplarının sayısı azalmaya başlamakta, meslekler
değerini kaybetmekte, hatta tamamen kaybolmakta ve yerine başkaları çıkmaktadır. Ülkemizde örneğin
perfüzyonistlik 3-4 yıl öncesine kadar ayrı bir meslek değildi. Cerrahların bir tane personele öğrettiği
bir işti. Profesion değil de occupation idi. Ancak yakın zamanda okulunun açıldığını ve müfredatının
oluştuğunu biliyorum. Ergoterapistlik fizyoterapistlerin yaptığı bir şeydi. Onun da bölümü açıldı. Sağlık
yönetimi benzer bir süreçten geçti. Diyetisyenlik, fizyoterapistlik ülkemizde hep bir süreçten geçti. Ancak
bu süreçlerin çok yavaş ilerlediği, genellikle hekim hegemonyasının sürdüğü bir gerçek. Hekimlerin
tutuculuğu yüzünden maalesef pek çok mesleğin hayat hakkı yok. Hatta mesleklerin bazılarını mesleki
emperyalizmle suçlar ki mesleki anlamda emperyalist mesleklerin tipik örneği doktorluk, subaylık yani
ordu mensubu olmak, yargıçlık ve din adamlığıdır. Güç alanına kimseyi sokmaz ve güç alanını çok geniş
tutar. Halbuki bu gücü paylaşmak ve olabildiğince bu güce olabildiğince çok meslekleri dahil etmek,
güç kaybından ve yetki azalmasından korkmamak lazım.

SORU-CEVAP VE YORUMLAR
Konuşulan konuların hastalık, insan ve bakım odağında geliştiği ve bakım ekibinin en önemli
personelinin de aslında insanın kendisi ve yakınları... “İyilik hali”nin bakım ekibinin bir
parçası olduğu düşünüldüğünde insanlar sağlık konusunda nasıl eğitilebilir? İnsan kaynağı
planlamasının bir parçası da sağlık alanında profesyonel olmayan hizmet alıcı ve yakınlarını da
eğitmek olmalı mıdır?
Yıllar önce 1994’te Marmara Üniversitesi’nde Sağlık Eğitim Fakültesi’nin Kurucu Dekanı olarak
atandığımızda ilk yaptığımız iş Sağlık Yönetimi Bölümü ile Sağlık Eğitimi Bölümü’nü kurmak oldu. Sağlık
Eğitimi Bölümü’nü kurduğumuz zaman herkes buna şiddetle karşı çıktı. Bu kişiler ne yapacak denildi.
Hiçbir şey yapmasalar liselerde Sağlık Bilgisi öğretmenliği yapacaklardı. Sağlık Yönetimi Bölümü’ne
dokunmadılar ama Sağlık Eğitimi Bölümü’nü kapattılar. Türkiye’de sağlık okur yazarlığı zayıf durumda...
Liselerde Sağlık Bilgisi dersi var ancak bu dersi verecek öğretmen kim diye baktığınızda biyoloji, beden
eğitimi öğretmeni gibi sağlık ile alakası olmayan kişiler. Bu memlekette Macar Dilleri bile öğretecek
öğretmen yetiştiriyoruz sağlık bilgisi dersi verecek öğretmen, sağlık eğitimcisi yetiştirmiyoruz. Eğitimi
nutuk atmaktan ibaret sanıyoruz. Türkiye’de 8 milyon civarında engelli olduğu tahmin ediliyor. Bunların
hepsi evlerinde kapalı ve yanlarında en az 1-2 yakını bakıcı durumunda. Sağlık okur yazarlığı yerlerde
sürünürken bunların ne yaptığını düşünmek lazım.
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SAĞLIK EĞİTİMİ İLE BİRLİKTE TIP EĞİTİMİNDE DE
ÇOK AÇIKLAR VAR
Sağlık eğitimi ile birlikte tıp eğitiminde de çok açıklar olduğu, üniversitelerde tıp eğitimi ana bilim dalları
olduğu ancak bu ana bilim dallarında bu eğitimi araştıracak, inceleyecek kişilerin kim olduğunun da
tanımlı olmadığı belirtildi. Bunun da önemli bir eksiklik olduğu ve bu ana bilim dallarının konuyla alakasız
kişilerce doldurulan ve eğitimi planlamadan da yoksun kalan birimler noktasında olduğu kaydedildi.

TELE-SAĞLIK VE TELE-TIP İKİ FARKLI KONU
Türkiye’de tele-sağlık ile ilgili epey yol alındığı ancak birdenbire bu sisteme geçmemek gerektiği,
bir süre için kronik hastalıklarda hibrit yöntemlerin geçerli olacağı söylendi. Tele-tıp ve tele-sağlık
konusunun iki farklı konu olduğu ve telefonla görüş bildirmekten başlayıp tele-cerrahiye varana kadar
çok geniş bir alanı kapsadığı vurgulandı. Sistematik bir şekilde bir politika olarak özel sektör ya da
devlet tarafından tele-tıbbın uygulanmadığı, e-nabız, elektronik sağlık, dijital sağlık, sağlık enformasyon
sistemleri gibi çeşitli yapıların olduğu ancak bunun için meslekler arasında iş birliği sağlayacak şekilde
kafa yapılarının değişmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca sistemler arasında iyi bir organizasyon ve
iletişim kurulması gerektiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığının elinde var olan birçok veri tabanının birbiri ile
uyumlu olmadığı, örneğin DRG’lerle SGK’nın elindeki ödeme sistemlerinde kullanılan veri tabanları ya
da e-nabız’ı inceleyecek büyük veriden yararlanacak çalışmalar yapılmaya çalışıldığında yapılamadığı
ancak bunların zaman içinde çözülebileceği söylendi.

KLİNİK ECZACILIK HEKİM VE HASTA AÇISINDA
ÇOK YÖNLÜ YARARI OLAN BİR İŞ
Podolog ve podiatristlerin ayak bakımının dahiliyecisi ve cerrahisi olarak gelecekte sağlık çalışanlarının
arasında olacağı ve klinik eczacıların gelecek yıl ilk mezunlarını vereceği belirtildi. Klinik eczacılığı 2000
yılında birkaç hastanenin başlatmayı düşündüğü ve hatta bu hastanelerde klinik eczacılık konusunda
sunum yapıldığı ancak sonrasında kendi yazdıkları reçetelerin klinik eczacıların süzgecinden geçmesinin
hekimlerin zihninde bir türlü oturmadığı söylendi. Klinik eczacılığın hem hekimin işini kolaylaştıran hem
de hasta güvenliğini sağlama alan çok yönlü yararı olan bir iş olduğu kaydedildi.

MESLEKİ EMPERYALİZMİN “MESLEKİ DÜŞÜNCE BOZUKLUĞU”
BİÇİMİNDE TANI OLARAK ALINMA İHTİMALİ VAR
Mesleki emperyalizm konusunun psikiyatride sınıflandırma kitaplarında önümüzdeki dönemde
“mesleki düşünce bozukluğu” biçiminde tanı olarak alınma ihtimalinden bahsedilerek bunun en çok da
psikiyatristler arasında görüldüğü söylendi. Entelektüel ve ahlaki açıdan üstün olduğunu düşünmek,
duyguları ile baş etme konusunda sorun yaşamak ve yardım ettiği kişinin duygularını anlamada ciddi
sorun yaşamak gibi duygu durumlarının mesleki açıdan ciddi şekilde tekelcilik oluşturduğu ifade edildi.
Well being kavramının yine psikiyatride pozitif psikoloji adı altında gerçekleştiği eksiyi sıfıra getiren
alanın dışında yani patalojiyi düzelten, sıfırın üzerine çıkaran psikoloji doktorluğundan bahsedildi.
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Psikolojik sağlamlık, rezilyans, dayanıklılık eğitimi kavramlarının üniversitede ders olarak konulduğu ve
öğrencilerin duygusal zekalarının arttığı söylendi.
İnsanların hasta olmaması için ne yapılacağının çok önemli olduğu belirtilerek Dr. DeBakey’in “nasıl
kalp hastası olunmaz” konusunu işlediği kitabının 1,5 milyon adet sattığı ve doktorun eğer 90 yaşında
yazdığı kitabı 30 yaşında yazmış olsaydı birçok okuyucusuna daha büyük katkı sağlayabileceğine
yönelik bir “keşke”si olduğu ifade edildi. Koruyucu ve önleyici hekimliğin tedavi edici hekimlikten daha
kıymetli olduğu belirtildi.

TÜRKİYE’NİN SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI YAPISI
SİSTEMİN DÖRT DÖRTLÜK ÇALIŞMASINI SAĞLADI
İngiltere’nin National Health Service (NHS) sağlık sisteminin 120 milyar poundluk bir bütçeye hitap
ettiğinden bahsedilerek bağımsız yapısından kaynaklı birtakım rahatsızlıklar olduğu ve hatta
parlamentoda ileride bu yapının değişebileceği söylendi. Türkiye’nin bu anlamda Sağlık Bakanlığı’na
bağlı yapısının sistemin dört dörtlük çalışmasını sağladığı vurgulandı.
Meslekler arasındaki yatay ve dikey geçişlere değinilerek İngiltere’de örneğin nurse spesialist’lerin
endoskopi yaptığı, her türlü muayene ve tetkik isteme yetkisine sahip nurse clinician’ların yetiştirildiği
belirtilerek sistemleri iyi inceleyip olduğu gibi almak yerine demografik, toplumsal yapı gibi çok sayıda
parametreyi göz önünde bulundurularak sistem güncellemeleri yapmak gerektiğine değinildi.

7033 SAYILI KANUNLA 2547 SAYILI KANUNA
EK MADDE 36 YETERLİ OLACAK MI?
Türkiye’nin insan gücü politikalarındaki istihdam ilişkisinden bağımsız YÖK programlarının açılması,
kontenjanlarının belirlenmesi ve buna bağlı olarak program içeriklerinin tanımlanması ile ilgili sorunların
uzun yıllar yaşandığı ve bugün de bunun bedelinin belirli ölçeklerde ödendiği söylendi. Bu bağlamda
7033 sayılı kanunla 2547 sayılı kanuna ek madde 36’dan bahsedilerek YÖK programları danışma
kurulu oluşturulduğu, bu programların sistem odaklı olması ile ilgili kanunda açık konulduğu ve
sektörün de katılımı ile oluşturulan 7 üyeden bir kurul oluşturulduğu ifade edildi. Aradan geçen 3 yılın
sonunda değişen ve gelişen sağlık ihtiyaçlarına uyarlanmış ve aynı zamanda istihdam politikalarıyla
da ilişkilendirilmiş bu kanun maddesinin de gücü ile bir sağlık insan gücü planlaması, eğitimi, içeriği,
kontenjanı ve buna uygun yeni programların açılması ve gereksiz alanların kapatılması ile ilgili bu
kanunun yetip yetmeyeceği soruldu.

YÖK’ÜN MERKEZİ SİSTEMLE BELİRLEMESİ YERİNE
HİZMET İÇİ EĞİTİMLERLE VAR OLAN İNSAN GÜCÜNÜ
DÖNÜŞTÜRMEK DAHA AKILCI
Sağlık insan gücünü önceden bilme, tahmin etme konusunda bilimsel bir yöntemin olmadığı, OECD’nin
pek çok ülkede kullandığı yöntemlerin bile başarı göstermediği belirtilerek bunu pazarın dinamiklerine,
sağlık insan gücü pazarını kendi haline bırakmanın akılcı bir yol olduğu ifade edildi. Bir işi mesleğe
dönüştürene ve onun müfredatını belirleyip program açana kadar o meslekle ilgili gerçeklerin, o işin
yapılış biçiminin değiştiği belirtilerek bu nedenle bunu YÖK’ün merkezi sistemle belirlemesi yerine
hizmet içi eğitimlerle var olan insan gücünü başka bir şekle dönüştürüp yetkisini, çalışma alanımı, görev
tanımını değiştirmenin en akılcı yol olduğu söylendi.
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MODERATÖR SUNUŞ

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
İstanbul İl Sağlık Müdürü

21. TÜSAP Vizyon Toplantısında “Gelecekte Sağlık Sistemlerinde İnsan Gücü” konusunu birazdan siz
değerli katılımcılarımızın kanaatlerini öğrenecek şekilde tartışma ve değerlendirmeye açacağız. Ortaya
çıkan sonuçlar rapor halinde yayınlanarak, sağlık alanında politika yapıcılar ve yöneticilerin istifadesine
sunulacaktır.
Dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz bu toplantıya geleceğin hastanesi olan Başakşehir Çam ve Sakura
Şehir Hastanesinden seslenmekteyim. Burası büyüklük bakımından ileride sağlık insan gücünün de çok
fazla kullanılacağı mükemmel bir hastane kampüsüdür.
Bu vesileyle TÜSAP Yürütme Kurulunda yer almaktan dolayı memnuniyetimi belirtiyor ve toplantının hayırlı
olmasını diliyorum.
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 25 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu
kendilerine verilen dijital uygulama üzerinden tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. Devlet
Kurumlarını, Sivil Toplum Kuruluşlarını, özel sağlık sektörünü ve üniversiteleri temsil eden 71 üst
düzey yöneticinin verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından
tartışılarak yorumlandı.
Katılımcıların yüzde 27’sini STK temsilcileri, yüzde 28’ini kamu yöneticileri oluşturdu. Özel sektör
yöneticileri yüzde 20’lik, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 25’lik oranla yerini aldı.
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2021 SAĞLIK YATIRIMLARINDA
BÜYÜME YILI OLACAK
TÜSAP Vizyon Toplantılarının 21.’si sağlık sektörüne yön veren 71 kişinin katılımı ile gerçekleşti.
Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçümleyen “Türkiye için 2021 yılı sağlık sektör
yatırımları için öngörünüz nedir” sorusuna katılımcıların yüzde 53’ünün “Büyüme yılı olacak”
yanıtını verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 12’i “Küçülme yılı olacak”, yüzde 35’ i ise “Önceki
yılla aynı olacak” seçeneğini işaretledi.

Türkiye için 2021 yılı sağlık sektör yatırımları için öngörünüz nedir?
1. Büyüme yılı olacak
2. Küçülme yılı olacak
3. Önceki yıl ile aynı kalacak

53%

35%

12%

1

Büyüme yılı olacak

2

Küçülme yılı olacak
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3

Önceki yıl ile aynı kalacak

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK YATIRIMLARINDA
BÜYÜME BEKLENİYOR
Önümüzdeki 5 yılın değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 92’lik bir kesiminin
büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 8’i ise Gayrisafi Milli Hasıla
(GSMH) büyüme hızının altında büyüyeceği yönünde görüş belirtti. Yüzde 48’lik kesim GSMH
ile aynı oranda büyüme beklerken, yine yüzde 44’lük bir kesim ise GSMH’nin büyüme hızından
daha fazla büyüme olacağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye için, Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;
1. GSMH büyüme hızının altında büyüyecek
2. GSMH büyüme hızı ile aynı oranda büyüyecek
3. GSMH büyüme hızının üzerinde büyüyecek

48%

44%

8%

1

GSMH büyüme hızının altında
büyüyecek

2

GSMH büyüme hızı ile aynı oranda
büyüyecek

3

GSMH büyüme hızı üzerinde
büyüyecek

www.tusap.org
16

17

2021’DE SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖRDE
AZALACAK KAMUDA ARTACAK
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 24’ü 2021 yılında sağlık
yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı, yüzde 5’ü ise bunun tam tersi olarak
her ikisinde de azalacağı yönünde değerlendirme yaptı. Yüzde 20 oranında katılımcı özel
sektörde artış kamuda azalma seçeneğini, yüzde 51’lik bir kesim ise kamu yatırımlarında artış
özel sektör yatırımlarında ise gerileme beklentisini işaretledi.

Türkiye için, 2021 yılında sağlık yatırımları;
1.
2.
3.
4.

Özel sektör ve kamu sektöründe artacak
Özel sektör ve kamu sektöründe azalacak
Özel sektörde artacak kamu sektöründe azalacak
Özel sektörde azalacak kamu sektöründe artacak

51%

24%

20%
5%

1

Özel sektör ve kamu sektöründe
artacak

2

Özel sektörde artacak kamu
sektöründe azalacak

3

Özel sektör ve kamu sektöründe
azalacak

4

Özel sektörde azalacak kamu
sektöründe artacak

YATIRIMLARDA KAMU ARTAR ÖZEL SEKTÖR ARTMAZKEN
POZİTİF BİR RESİM GÖRÜLMEZ
Özel sektör yatırımının artmamasının yakın ve uzun dönemde çok tehlikeli bir nokta olduğu çünkü
inovasyonun özel sektörden geldiği, yatırımlarda kamu artar özel sektör artmazken pozitif bir
resim görülemeyeceği, buradan özel sektörün ekonomik bir değer görmediğini anlamak gerektiği
söylendi. Özel sektör olmadığında sağlık sektörün tek bacaklı kalmış olacağı ifade edildi.
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL
SEKTÖRDE VE KAMUDA ARTACAK
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 51’i önümüzdeki 5 yılda
sağlık yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı, yüzde 4’ü ise bunun tam tersi
olarak her ikisinde de azalacağı yönünde değerlendirme yaptı. Yüzde 13 oranında katılımcı özel
sektörde artış kamuda azalma seçeneğini yüzde 32’lik bir kesim ise kamu yatırımlarında artış
özel sektör yatırımlarında ise gerileme beklentisini işaretledi.

Türkiye için, önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;
1.
2.
3.
4.

Özel sektör ve kamu sektöründe artacak
Özel sektör ve kamu sektöründe azalacak
Özel sektörde artacak kamu sektöründe azalacak
Özel sektörde azalacak kamu sektöründe artacak

51%

32%

13%
4%
1

Özel sektör ve kamu sektöründe
artacak

2

Özel sektör ve kamu sektöründe
azalacak

3

Özel sektörde artacak kamu
sektöründe azalacak

4

Özel sektörde azalacak kamu
sektöründe artacak
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HİZMETLERİ HAKKIYLA VERMEK ÜZERE
YÜRÜTÜLEN ÇABALAR SONUCU ABD’DE SAĞLIK
MESLEKLERİ ÇEŞİTLENMEKTEDİR
Sağlık mesleklerinin çeşitliliğinin neden kaynaklanabileceği sorulan katılımcıların yüzde 41’i bunun
hizmetleri hakkıyla vermek üzere yürütülen çabaların doğal sonucu, yüzde 31’i insana bütünsel
yaklaşan geleneksel hekimlik sanatının değer kaybettiği (veya önemsizleştirildiği) sürecin bir
sonucu olduğu yönünde seçeneği işaretledi. Teknolojik gelişmelerin ve teknoloji bağımlılığının
getirdiği bir sonuç olduğunu düşünen katılımcıların oranı yüzde 18’i olurken, yüzde 6 oranında
katılımcı para kazanma isteğinden kaynaklanan yapay bir bölünme olduğu yönündeki seçeneği
belirtti.

Bugün özellikle ABD’de 82 adet ana sağlık mesleği vardır. Bu sayı çalışma alanları ve
uzmanlıkları da dikkate alınırsa 400’ü aşmaktadır. Sizce bu kadar çeşitlilik ne anlama
gelmektedir?
1. Para kazanma isteğinden kaynaklanan yapay bir bölünmedir.
2. Hizmetleri hakkıyla vermek üzere yürütülen çabaların doğal sonucunu
göstermektedir.
3. Teknolojik gelişmelerin ve teknoloji bağımlılığının getirdiği bir sonuçtur.
4. İnsana bütünsel yaklaşan geleneksel hekimlik sanatının değer kaybettiği (veya
önemsizleştirildiği) sürecin sonucudur.
5. Diğer.

41%
31%
18%
6%

4

Para kazanma isteğinden
kaynaklanan yapay bir
bölünmedir.

4%
1

Hizmetleri hakkıyla
vermek üzere yürütülen
çabaların doğal sonucunu
göstermektedir.

3

Teknolojik gelişmelerin
ve teknoloji bağımlılığının
getirdiği bir sonuçtur

2

İnsana bütünsel yaklaşan
geleneksel hekimlik
sanatının değer kaybettiği
(veya önemsizleştirildiği)
sürecin sonucudur.
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5

Diğer

ABD’DE PARA KAZANMAK HER ŞEYİN BAŞINDA GELİYOR
Para kazanmanın ABD’de her şeyin başında geldiği, her şeyin en iyisini yapmaya çalışmak
istemelerinin arkasındaki itici gücün daha çok para ve önde yer almak olduğu söylendi.
Hizmetleri hakkı ile vermek için bir süreç başlamış olsa bile sonuç olarak hedefin para
kazanmaya döndüğü ifade edildi. Ancak insana bütünsel yaklaşımın bir noktada kaybolduğu
ve böyle bir sistemde hizmeti hakkı ile vermenin de zorlaştığı ve Türkiye’de benzer bir
gelişimin yaşanmaması için bütünsel yaklaşımı kaybetmemek gerektiği söylendi.

NÜKLEER TIP TEKNİSYENLİĞİ HİZMETİ DAHA İYİ
VERMEK İÇİN OLUŞTURULDU
Para kazanma konusuna değinildi. Örneğin Nükleer Tıp Teknisyenliği bölümünün para
kazanma amacı olmamakla birlikte bu hizmeti daha iyi vermek, daha yetkin iş gücü oluşturmak
ve daha spesifik olmak amacı ile oluşturulduğu ancak şu anda Sağlık Bakanlığının alımlarında
böyle bir bölümün yer almadığı, muhtemelen zaman içinde yer alacağı belirtildi.
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ÖNÜMÜZDEKİ ON YILLARDA TÜRKİYE’DE DE
SAĞLIK MESLEK GRUPLARININ SAYISI ARTACAK
Önümüzdeki on yıllarda Türkiye’de de sağlık meslek gruplarının ABD’deki gibi daha fazla
meslekleşmeye doğru gideceğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 93 oldu. Yüzde 7’lik bir
kesim tanımlı yaklaşık 45 sağlık mesleğinin yine aynı sayıda kalacağını düşündü.

Ülkemizde tanımlı yaklaşık 45 sağlık mesleği bulunmaktadır. Önümüzdeki on
yıllarda bizdeki durum da;
1. ABD’deki gibi daha fazla meslekleşmeye doğru gidecektir.
2. Aynı kalacaktır

93%

7%
1

ABD’deki gibi daha fazla meslekleşmeye doğru
gidecektir.
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2

Aynı kalacaktır.

EKİPLER BÜYÜDÜKÇE HIZI YAKALAMAK ZORLAŞIYOR
ABD’de aynı işi üç kişi yaparken Türkiye’de bir kişinin hepsine yetişmeye çalıştığı, bunun
nedenlerinden birinin hıza yetişmek olduğu belirtildi. Ekiplerde sayı artıp ekip büyüdükçe
organizasyon ihtiyacı da doğduğundan hızı da yakalamanın zorlaştığı ve bu beklentinin bu
coğrafyada devam edeceği söylendi. Ekipleri büyütüp uzmanlaşma yaratabilmek için bununu
gelir tarafının da karşılanması gerektiği ve bu konuda iyimser olmanın mümkün görünmediği
ifade edildi.

CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA SAĞLIK MESLEKLERİ ARTMIŞ
1219 sayılı yasaya bakıldığında 5 tane sağlık mesleği olduğu ve şu anda 45 sağlık
mesleğinden bahsediliyorsa Cumhuriyet tarihi boyunca 9 kat arttığının görüldüğü söylendi.
Didaktik olarak düşünüldüğünde bu trendin devam edeceği kaydedildi.

İŞİ DERİNLEMESİNE BİLEN KİŞİLER GİDEREK
SİSTEMİN GEREKLİLİĞİ OLACAK
Eskiden açık kalp cerrahisinde perfüzyonist diye bir meslek grubunun olmadığı örneği
verilerek uzmanlaşmanın kaçınılmaz bir eğilim olduğu ve bunun devam edeceği söylendi.
Giderek o işi derinlemesine bilen, kuramsal bilgiye ve pratik uygulama becerisine sahip
kişilerin kaçınılmaz olarak sistemin gerekliliği olacağı belirtildi. Hastalıkların, tedavi
yöntemlerinin ve cihazlarının artmasının da meslek sayılarını artıracağı ifade edildi.
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GELECEKTE DÜNYADA SAĞLIK PERSONELİ
OLARAK ÇALIŞANLARIN ORANI ARTACAK
Binde 9’u sağlık personeli olarak çalışan dünya nüfusunda bu oranın gelecekte ne olacağını
öngördükleri sorulan katılımcıların yüzde 70’i artacak, yüzde 14’ü ise azalacak yanıtını verdi.
Yüzde 16’lık kesim aynı kalacağı yönünde öngörüde bulundu.

Bugün dünyada yaklaşık 70 milyon kişi sağlık personeli olarak görev
yapmaktadır (yaklaşık binde 9). Sizce gelecekte dünya nüfusu içinde sağlık
personeli oranı
1. Aynı kalacaktır.
2. Artacaktır.
3. Azalacaktır.

70%

16%

1

Aynı kalacaktır

14%

2

Artacaktır
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Azalacaktır

GELECEKTE TÜRKİYE’DE DE SAĞLIK PERSONELİ
OLARAK ÇALIŞANLARIN ORANI ARTACAK
Binde 11’i sağlık personeli olarak çalışan Türkiye nüfusunda bu oranın gelecekte ne olacağını
öngördükleri sorulan katılımcıların yüzde 68’i artacak, yüzde 8’i ise azalacak yanıtını verdi.
Yüzde 24’lük kesim aynı kalacağı yönünde öngörüde bulundu.

Bugün Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişi sağlık personeli olarak
görev yapmaktadır (yaklaşık binde 11). Sizce gelecekte ülke
nüfusu içinde sağlık personeli oranı;
1. Aynı kalacaktır.
2. Artacaktır.
3. Azalacaktır.

68%

24%
8%

1

Aynı kalacaktır

2

Artacaktır

3

Azalacaktır
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AUGMENTED INTELLIGENCE İNSANA İHTİYACI AZALTACAK
Tıpta augmented intelligence ile gün geçtikçe insana olan ihtiyacın azalmaya başlayacağı
söylendi.

İYİLİK HALİ VE SAĞLIKLI KALMA ANLAYIŞI
SAĞLIK PERSONELİNİN SAYISINI ARTIRACAK
Sadece hastalığı tedavi etme değil iyi, sağlıklı kalma hali hayatın bir parçası olacağından
dünyada ve Türkiye’de sağlık personeli sayısının artacağı belirtildi. Saç ekiminden
cilt estetiğine kadar birçok hizmetin sağlık kapsamında olduğu ve bu alanın gittikçe
büyüyeceği ve ayrıca ortalama ömür uzadığı oranda tüm süreçlerde sağlık teknolojisini
kullanacak, kontrol edecek ve yorumlayacak insana ihtiyaç olacağı ifade edildi.

PİYASA KOŞULLARINA GÖRE MESLEKLER ŞEKİLLENECEK
Piyasa koşullarına göre mesleklerin şekilleneceği ve ABD’de ve baza Avrupa ülkelerinde
sigortasız kesimin talepleri doğrultusunda sağlık hizmeti veriyormuş gibi görünme çabası
ile alternatif tıp, tamamlayıcı tıp alanlarının geliştiği ve konvansiyonel sağlık personelinin
değil de bu tip kişilerin sayısının artacağı söylendi.
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SAĞLIKÇI OLMAYAN SAĞLIK PERSONELİNİN
ORANI SAĞLIKÇI OLANLARA GÖRE GÖRECELİ
OLARAK ARTACAK
Bugün sağlık personeli içinde yüzde 35 oranında yer alan kişi teknik-idari-destek personeli
olduğu göz önünde tutularak gelecekte bu oranların nasıl olacağına yönelik öngörüleri sorulan
katılımcıların yüzde 37’si sağlıkçı olmayan sağlık personelinin oranının sağlıkçı olanlara göre
göreceli olarak artacağı yüzde 29’u ise sağlıkçı olan sağlık personelinin oranının sağlıkçı
olmayanlara göre göreceli olarak artacağı yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 34’lük oranda
katılımcı ise aynı oranda dengeli devam edeceğini belirtti.

Bugün Türkiye’de toplam 1 milyon 50 bin sağlık personeli içinde yaklaşık 350
bin kişi teknik-idari-destek personelidir (yaklaşık yüzde 35). Sizce gelecekte bu
oran ne duruma gelecektir?
1. Aynı oranda dengeli devam edecektir.
2. Sağlıkçı olan sağlık personelinin oranı sağlıkçı olmayanlara göreceli olarak
artacaktır.
3. Sağlıkçı olmayan sağlık personelinin oranı sağlıkçı olanlara göreceli olarak
artacaktır.

37%

34%
29%

1

Aynı oranda dengeli devam
edecektir

2

Sağlıkçı olan sağlık personelinin
oranı sağlıkçı olmayanlara göreceli
olarak artacaktır

3

Sağlıkçı olmayan sağlık
personelinin oranı sağlıkçı olanlara
göreceli olarak artacaktır
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK PERSONELİNİN NÜFUSA ORANI
GELECEKTE ÇOK DAHA YÜKSEK OLACAK
Türkiye’de sağlık personelinin nüfusa oranının binde 11, dünyada ise binde 9 olduğuna
dikkat çekilerek gelecekte bu oranın Türkiye için çok daha yükseleceği öngörüsü
paylaşıldı.

SAĞLIKÇI OLAN SAĞLIK PERSONELİNİN SAYISI ÖZELLİKLE
TÜRKİYE’DE DESTEK PERSONELİNE ORANLA ARTACAK
İnsanların artık sağlığa ruhsal, fiziksel, sosyal olarak daha bütüncül baktığı ve daha uzun
yaşadığı belirtilerek uzun yaşamla birlikte insanın daha iyi görünme, daha iyi hissetme
ve aktivitelerini devam ettirmek istediği söylendi. Uzmanlıkların artacağı ve bugün uğraş
olarak görünen şeylerin mesleğe dönüşeceği ve bunlara sağlık personeli deneceği, öte
yandan sağlık hizmetini üreten ve veren kişilerin yanında destek hizmeti veren kişilerin
olacağı ifade edildi. Teknolojinin bazı hizmetleri verebileceği ancak kişinin/hastanın
uzmana ihtiyacının devam edeceği ve bu nedenle sağlıkçı olan sağlık personelinin
sayısının özellikle Türkiye’de destek personeline oranla artacağı belirtildi.

TOPLUM OLARAK YAŞLANAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARI
NASIL KARŞILANACAK?
Covid’in tüm dünyada altta yatan kronik hastalıkları iyi yönetmiş ülkelerin salgınla çok
daha iyi şekilde başa çıkabildiği ve hem kapsamlı sağlık sigortası hem de altyapısının
gücü açısından Türkiye’nin de bu ülkelerden biri olduğu belirtildi. ABD’nin bu süreçte
zorlanmasının nedeninin toplumun genelinin sağlık hizmetlerine yeterince erişememesi
olduğu söylendi. Bu altyapının güçlendirilmesi gerekeceğinden dünyada sağlık çalışanı
sayısının artacağı ve Türkiye’de de yaşlanan toplumla birlikte sağlık ve bakım arasında
bir noktada ihtiyacın artacağı ve bu ihtiyaçların toplum olarak nasıl karşılanacağını
şimdiden düşünmek gerektiği belirtildi.
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NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ GEREKTİREN SAĞLIK PERSONELİ
ALANLARINDA İHTİYAÇ ARTACAK
Artık kronik hastalıkların yönetilebildiği ve bakımının sürdürülebildiği, artan yaşlı nüfusun
bakım gereksinimleri, terminal dönem hastaların yakın zamana kadar evde bakılırken
şimdi hostpice denilen bakım evlerinde bakılıyor olması ve buralarda daha fazla sağlık
personeline ihtiyaç olması ve yine toplumsal yapının değişmesiyle yerinde ve kaliteli
sağlık hizmeti almaya yönelik beklentilerin artması gibi nedenlerle özellikle bakıma
dayalı hemşirelik gibi nitelikli insan gücü gerektiren sağlık personeli alanlarında ihtiyacın
artacağı söylendi.

NADİR HASTALIKLARLA İLGİLİ UZMANLIKLARA
İHTİYAÇ ARTACAK
Nadir hastalıklara dikkat çekilerek bu alanların fazla uzmanlık gerektirdiği, nadir
hastalıklarda en ileri olan İngiltere ve ABD’de bile tanı alma sürelerinin 5-7 yıl gibi
oldukça uzun süreler olduğu ve bu nedenle buradaki uzmanlıkların gelişmesi ve yeterli
deneyime sahip sağlık hizmeti uzmanlıklarının giderek artacağı söylendi.
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GELECEKTE SAĞLIKÇILAR İÇİNDEKİ HEKİMLERİN
ORANI GÖRECE OLARAK DEĞİŞECEK
Türkiye’de yaklaşık 185 bin hekimin sağlıkçı olan 650 bin içinde yaklaşık yüzde 29 oranda
pay teşkil ettiği belirtilerek gelecekte bu oranın ne olacağı sorulan katılımcıların yüzde 44’ü
azalacağı yüzde 41’i ise artacağı yönünde görüş belirtti.

Bugün Türkiye’de yaklaşık 185 bin hekim vardır. Bu oran sağlıkçı olan 650 bin
içinde yaklaşık yüzde 29’dur. Gelecekte bu oran;
1. Aynı kalacaktır.
2. Hekimlerin oranı artacak şekilde değişecektir.
3. Hekimlerin oranı azalacak şekilde değişecektir.

41%

44%

15%

1

Aynı kalacaktır

2

Hekimlerin oranı artacak şekilde
değişecektir
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Hekimlerin oranı azalacak şekilde
değişecektir

GELECEKTE BİRÇOK TIBBİ SÜREÇTE HEKİMLERİN
YERİNİ YAPAY ZEKA VE BENZERİ MÜHENDİSLİK
MESLEKLERİ ALACAK
Gelecekte birçok tıbbi süreçte gelişen teknolojilerin sonucunda hekimlerin yerini yapay zeka ve
benzeri mühendislik mesleklerinin alacağı görüşüne katılımcıların yüzde 62’si “katılırım”, yüzde
38’i ise “katılmam” yanıtını verdi.

Gelecekte birçok tıbbi süreçte gelişen teknolojilerin sonucunda
hekimlerin yerini yapay zeka ve benzeri mühendislik mesleklerinin
alacağı sıkça dile getirilmektedir. Siz bu görüşe katılır mısınız?
1. Katılırım
2. Katılmam
3. Fikrim yok

62%

38%

0%
1

Katılırım

2

Katılmam

3

Fikrim yok
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HEKİM, HEMŞİRE VE FİZYOTERAPİST GİBİ SAĞLIK
PERSONELİNİN ENTELEKTÜEL YETKİNLİĞİNE YİNE
İHTİYAÇ DUYULACAK
Gelecekte hekimlerin, hemşirelerin, fizyoterapistlerin ve bu gibilerin iyice standartlaştırılmış
işleri yapan birer teknisyen konumuna geleceği ve onların entelektüel yetkinliğine fazla ihtiyaç
kalmayacağı görüşüne katılımcıların yüzde 88’i “katılmam”, yüzde 12’si ise “katılırım” yanıtını
verdi.

Gelecekte hekimlerin, hemşirelerin, fizyoterapistlerin ve bu gibilerin iyice
standartlaştırılmış işleri yapan birer teknisyen konumuna geleceği ve onların
entelektüel yetkinliğine fazla ihtiyaç kalmayacağı sıkça dile getirilmektedir. Siz
bu görüşe katılır mısınız?
1. Katılırım
2. Katılmam
3. Fikrim yok

88%

12%
0%
1

Katılırım

2

Katılmam
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Fikrim yok

HASSASLAŞTIRILMIŞ VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP
HIZLA YAYGINLAŞACAK
Hassaslaştırılmış ve kişiselleştirilmiş tıbbın önümüzdeki on yılda ülkemizde ne yönde gelişeceği
sorulan katılımcıların yüzde 67’si hızla yaygınlaşacağı ve hizmetlerin buna göre yeniden
organize edileceği, yüzde 26’sı yepyeni sağlık mesleklerini doğuran bir ivmenin oluşacağı,
yüzde 7’si ise fazla bir etkisi olmayacağı yönünde seçeneği işaretledi.

Hassaslaştırılmış ve kişiselleştirilmiş tıbbın önümüzdeki on yılda
ülkemizde ne yönde gelişeceğini düşünüyorsunuz?
1. Fazla bir etkisi olmayacak ve bu yönde değişim görülmeyecek.
2. Hızla yaygınlaşacak ve hizmetler buna göre yeniden organize
edilecek.
3. Yepyeni sağlık mesleklerini doğuran bir ivme oluşturacak.
67%

26%
7%
1

Fazla bir etkisi olmayacak ve bu
yönde değişim görülmeyecek

2

Hızla yaygınlaşacak ve hizmetler
buna göre yeniden organize
edilecek

3

Yepyeni sağlık mesleklerini
doğuran bir ivme oluşturulacak

SAĞLIK MESLEKLERİ İLERİDE ÇOĞALACAK,
YENİLENECEK VE BU MESLEKLERİN BİR KISMI OLMAYACAK
Sağlık mesleklerinin ilerde çoğalacağı, yenileneceği ve hatta bir kısmının olmayacağı
belirtilerek teknolojinin sağlık mesleği sunanların yerini almak yerine hizmetin lojistik
desteğini çok güçlendireceği, karar verme süreçlerinde doğruyu bulma oranlarını çok
artıracağı ve dolayısıyla kalitatif etkisinin fazla olacağı söylendi. Türkiye’nin Cumhuriyet
tarihi boyunca sağlık hizmetinin sunumunda sağlık meslek mensuplarının öneminin bilindiği
ve organizasyon yapısının son derece doğru oluşturulduğu ifade edildi.
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE VE MESLEKLERİNDE
YAŞANAN GELİŞMELER İNSANIN AKIL-RUHMANEVİYAT SAĞLIĞINI OLUMLU ETKİLEYECEK
Sağlık teknolojilerinde ve mesleklerinde yaşanan gelişmelerin insanın akıl-ruh-maneviyat
sağlığını olumlu etkileyeceğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 81, olumsuz etkileyeceğini
düşünen katılımcıların oranı ise yüzde 11 oldu.

Sağlık teknolojilerinde ve mesleklerinde yaşanan gelişmelerin insanın akıl-ruhmaneviyat sağlığını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
1. Olumsuz etkileyecek, insanları daha bağımlı hale getirecek bir süreç
sonucu genel toplum sağlığı bozulacak.
2. Olumlu etkileyecek, teknolojik gelişmeler, hassaslaştırılmış ve
kişiselleştirilmiş tıp teknolojileri ve buna bağlı gelişen tıp meslekleri
hastalıklarla mücadeleyi kolaylaştıracak.
3. Diğer.

81%

11%

1

Olumsuz etkileyecek, insanları
daha bağımlı hale getirecek bir
süreç sonucu genel toplum sağlığı
bozulacak.

8%
2

Olumlu etkileyecek, teknolojik
gelişmeler, hassaslaştırılmış ve
kişiselleştirilmiş tıp teknolojileri
ve buna bağlı gelişen tıp
meslekleri hastalıklarla mücadeleyi
kolaylaştıracak
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Diğer

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN TOPLUMDA
SAYGINLIĞI GİDEREK ARTACAK
Dünyada ve ülkemizde gelecekte sağlık profesyonellerinin toplumda saygınlığının giderek
artacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 53, aynı kalacağını düşünen katılımcıların oranı
yüzde 21, giderek azalacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 26 oldu.

Dünyada ve ülkemizde gelecekte sağlık profesyonellerinin
toplumda saygınlığı sizce ne yönde gelişme gösterecektir?
1. Aynı kalacaktır.
2. Giderek artacaktır.
3. Giderek azalacaktır.

53%

26%

21%

1

Aynı kalacaktır

2

Giderek artacaktır

3

Giderek azalacaktır

HASSASLAŞTIRILMIŞ VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ
TIP NADİR HASTALIKLAR VE KRONİK HASTALIKLARDA
DAHA FAZLA OLACAK
Hassaslaştırılmış ve kişiselleştirilmiş tıbbın nadir hastalıklar ve kronik hastalıklarda daha fazla
olacağı ve bu hastalıklara yaklaşımı kolaylaştıracağı söylendi. Sadece tedavi ve ilaç anlamında
da bakmamak gerektiği örneğin enetik olarak fazla egzersizin yararlı olmayacağı hastalar ortaya
çıktığında onlara hareket etme konusunda gereksiz yere baskı uygulanmayacağı ifade edildi.
En önemlisi de genetik ve omik teknolojilerin daha çok gelişmesi ve yaşamın içine girmesiyle
birlikte hem nadir hem kronik hastalıklarda yaklaşımların değişeceği, bir anlamda aslında zaman
ve hızlı bir ivme kazandıracağı, karar destek mekanizmalarına daha fazla bel bağlanıp deneme
yanılma yöntemlerinin daha az kullanılacağı vurgulandı.
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COVID-19 PANDEMİSİ İLE BİRLİKTE
KAMUOYUNDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞER
VE ÖNEMİ ARTTI
Covid-19 pandemisinin sağlık mesleklerine en büyük etkisi sorulan katılımcıların yüzde 60’ı
kamuoyunda sağlık çalışanlarının değer ve öneminin daha da arttığını, yüzde 20’si enfeksiyon
hastalıkları ve halk sağlığı gibi bazı branşların önem kazandığını, yüzde 13’ü ise gelecek nesiller
için (kariyer tercihi bakımından) sağlık mesleklerinin cazibesinin azaldığını belirtti.

Covid-19 pandemisinin sağlık mesleklerine en büyük etkisi;
1. Kamuoyunda sağlık çalışanlarının değeri ve önemi daha da arttı
2. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı gibi bazı branşlar önem kazandı
3. Gelecek nesiller için (kariyer tercihi bakımından) sağlık mesleklerinin
cazibesi azaldı
4. Diğer

60%

20%
13%

1

Kamuoyunda sağlık çalışanlarının
değeri ve önemi daha da arttı

2

Enfeksiyon hastalıkları, halk
sağlığı gibi bazı branşlar önem
kazandı

3

Gelecek nesiller için (kariyer
tercihi bakımından) sağlık
mesleklerinin cazibesi azaldı
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7%
4

Diğer

COVID-19 PANDEMİSİ SAĞLIK MESLEKLERİNİN
RİSKİNİ DE ORTAYA KOYDU
Covid-19 pandemisinin kamuoyunda sağlık çalışanlarının değeri ve önemi daha da arttırdığı,
enfeksiyon hastalıkları ve halk sağlığı gibi bazı branşların önem kazandığı ve kariyer tercihi
bakımından gelecek nesiller için riskli bir meslek olması nedeni ile sağlık mesleklerinin cazibesi
azalttığı ve gibi çok sayıda etkilere neden olduğu belirtildi.

COVID-19 PANDEMİSİ HALK VE TOPLUM
SAĞLIĞINI VURGULADI
Covid-19 pandemisi ile birlikte enfeksiyon hastalıkları ile birlikte halk ve toplum sağlığının
vurgulandığı belirtildi. Gelecek nesiller için (kariyer tercihi bakımından) sağlık mesleklerinin
cazibesinin azaldığı kanısının aksine yakın dönemde yapılan araştırmaya göre İngiltere’de
hemşirelik mesleğine başvurularda ciddi bir artış olduğu belirtilerek Türkiye’de bakıldığında
tükenmişlik sendromu yaşayan sağlık çalışanlarının, maskenin suratları yara yaptığı fotoğrafların
görüldüğü ve bunun Y ve Z jenerasyonun olaylara bakış açısını gösterdiği ifade edildi.
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DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
SAĞLIK MESLEKLERİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK
Dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları sağlık mesleklerini olumlu etkileyeceğini, işleri
kolaylaştıracağını ve başarıyı artıracağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 90, olumsuz
etkileyeceğini ve geleneksel hekimlik mesleğinin önemini gerileteceğini düşünen katılımcıların
oranı yüzde 10 oldu.

Dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları sağlık mesleklerini;
1. Olumlu etkiler, işleri kolaylaştırır, başarıyı artırır
2. Olumsuz etkiler, geleneksel hekimlik mesleğinin önemini geriletir
3. Diğer

90%

10%
0%
1

Olumlu etkiler, işleri kolaylaştırır,
başarıyı artırır

2

Olumsuz etkiler, geleneksel
hekimlik mesleğinin önemini
geriletir
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Diğer

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA GELECEKTE
MARKA KURUMLAR VE TEKNOLOJİLER ÖNE
ÇIKACAK
Sağlık hizmet sunumunda gelecekte marka isimler mi, yoksa marka teknolojiler ve kurumlar mı
daha önde olacak sorusuna katılımcıların yüzde 78’i marka kurumlar ve teknolojiler, yüzde 17’si
mesleğinde başarılı ünlü isimler öne çıkacak yanıtını verdi.

Sağlık hizmet sunumunda gelecekte marka isimler mi, yoksa marka
teknolojiler ve kurumlar mı daha önde olacak?
1. Mesleğinde başarılı ünlü isimler öne çıkacak.
2. Marka kurumlar ve teknolojiler öne çıkacak.
3. Diğer.

78%

17%
5%
1

Mesleğinde başarılı ünlü isimler
öne çıkacak

2

Marka kurumlar ve teknolojiler öne
çıkacak

3

Diğer

www.tusap.org
38

39

10 YIL SONRA SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ
YAPISI DEĞİŞECEK
60-30-10 oranına dikkat çekilerek dijitalleşme ve yapay zekanın süreçlerin daha sağlıklı
ve optimize çalışmasına neden olacağı gibi özellikle yapay zekanın yüzde 10’luk oran
teşkil eden gereksiz müdahale ya da fazla tedavi payını ciddi oranda düşüreceği
söylendi.
Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hala doktorun çok önemli olduğu ve mesleğinde
başarılı doktorların her zaman aranacağı ancak sağlık hizmet sunumunda marka
kurumlar ve teknolojilerin daha öne çıkacağı ifade edildi. Dünyada Amazon, Microsoft,
Google gibi dünya devlerinin Türkiye’de Turkcell’in sağlık alanına girmeye ve bu alanda
markaların artmaya başladığı belirtilerek klasik sağlık hizmet sunucularının belki 10
yıl sonra değişeceği ve telekominikasyon ve veri işleri yapanların sağlığa gireceği
kaydedildi. TÜSAP’20 Zirvesi’nin konuşmacısı ve Udemy eğitim platformunun kurucusu
Eren Bali’nin ABD’de sağlık alanında düğüm noktalarını görüp Amerika’nın en gözde
sağlık sistemi olan Carbon Health’i kurduğu, Bali gibi bir bilgisayar mühendisinin bugün
Biden’e danışmanlık yapan önemli bir oyuncu haline geldiği vurgulandı.

DEĞERİ OLUŞTURACAK OLAN YİNE BU
BAŞARILI İSİMLER OLACAK
Gelecekte başarılı ve ünlü isimlerin zaten teknolojiyi üst düzeyde kullanan isimler olacağı
ve bu kişilerin marka kurumlarda çalışacağı söylendi. Burada bu değeri oluşturacak olan
yine bu başarılı isimler ve bu isimlerin öne çıkacağını düşünüyorum. Teknolojiye bir sürü
alanda ulaşacak olan insanlar/hastalar başarılı ve ünlü kişilere daha çok odaklanacak,
onlardan duymak isteyecekleri birçok şey olacak.

TÜSAP’IN BİR TOPLANTISI EMEK-SEMAYE
DAĞILIMI KONUSUNA AYIRILMALI
Gelecekte Amazon gibi bir internet devinin karşısında başarılı isimlerin nerede
konumlanacağı ve emeğin sermaye ve teknoloji karşısındaki değerinin ne olacağı
soruldu. TÜSAP’ın bir toplantısının da emek-sermaye dağılımı konusuna ayrılması
önerildi.
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TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK
ÇALIŞAN SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI HAK
ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR
Ülkemizde halk sağlığı, sağlığın geliştirilmesi ve sağlık iletişimi gibi alanlarda yetişmiş, toplum
sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürüten sağlık meslek mensuplarının hak ettiği değeri
görmediğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 84, bunun aksine hak ettiği değeri gördüğünü
düşünen katılımcıların oranı yüzde 11 oldu.

Ülkemizde halk sağlığı, sağlığın geliştirilmesi ve sağlık iletişimi gibi alanlarda
yetişmiş, toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürüten yeterli sağlık
meslek mensupları var mı? Bunlar hak ettikleri değeri görüyor mu?
1. Evet, hakettikleri değeri görüyor.
2. Hayır, kazanç ve saygınlık yönünden diğer sağlık mesleklerinden geridedir.
3. Diğer.
84%

11%

1

Evet, hakettikleri değeri görüyor

5%
2

Hayır, kazanç ve saygınlık
yönünden diğer sağlık
mesleklerinden geridedir

3

Diğer

HALK SAĞLIKÇILARI HER ZAMAN SAYGI GÖRMÜŞ
ANCAK HAK ETTİKLERİ KAZANCI ELDE EDEMEMİŞLERDİR
Kazancı az olsa dahi iyi çalıştıkları takdirde halk sağlıkçılarının her zaman tıp camiasında saygı
gördüğü ancak hak ettikleri kazancı elde edemedikleri belirtilerek bugüne kadar zengin olmuş
bir halk sağlıkçısının olmadığı ama zaten bu kişilerin de genelde parayla pek işi olmayan
kişilerden oluştuğu ifade edildi. Diğer yandan toplumda halk sağlıkçılarının hak ettikleri değeri
görmediği Covid salgınında ekranlarda konuşan tıp profesörlerinin yüzde 95’inin klinisyen olduğu
ve bu yayınlarda yanlış şeylerin de söylendiği kaydedildi. John Last’ın bir sözüne değinilerek
bir toplumda halk sağlıkçıları önem kazanmaya başladıysa o toplumun sağlıkla ilgili başının
gerçekten dertte olduğunu düşünmek gerektiği söylendi.
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SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK
İLETİŞİMİ SADECE SAĞLIK BAŞLIĞI ALTINDA
DEĞERLENDİRİLMEMELİ
Sağlığın geliştirilmesi ve sağlık iletişiminin sadece sağlık başlığı altında değerlendirilmeyeceğini
düşünen katılımcıların oranı yüzde 80, bunun aksi olarak sadece sağlık başlığı altında
değerlendirilebileceğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 15 oldu.

Sağlığın geliştirilmesi ve sağlık iletişimi sizce SADECE sağlık başlığı altında mı
değerlendirilmelidir?
1. Evet
2. Hayır
3. Fikrim yok

80%

15%
5%
1

Evet

2

Hayır

3

Fikrim yok

ÇOK SEKTÖRLÜ ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR
“İyilik hali” konusunun sadece sağlık alanının konusu olmadığı çok sektörlü bur konu olduğu
belirtilerek “İyilik hali” için toplum temelli müdahalelerin çoğunun sağlık sektörünün dışındaki
müdahaleler olduğu söylendi. Bunun vergilerden tutun güvenli yürüyüş yollarının hazırlanması,
şekerli yiyeceklere vergi konulması ve trans yağların eliminasyonuna kadar çok sayıda alanı ve
Maliye, Tarım, Çevre ve Milli Eğitim bakanlıkları gibi çok sayıda bakanlıkları ilgilendiren bir konu
olduğu ifade edildi. Türkiye’de bu çok sektörlü yaklaşıma önem verilmesi gerekeceği ve Sağlık
Bakanlığının başlattığı “Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğu” programının önemli çalışmaları olduğu
ancak bu çalışmaların yeteri kadar sürdürülemediği belirtildi.
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SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ KONUSU SAĞLIK ALANINA
HAPSEDİLMİŞ DURUMDA
Devletin üst kademelerinde kurumları anlatan bir rehber yayınlandığı ve bu rehberde sağlığın
geliştirilmesi “Health Improvement” diye yazıldığı yani aslında sağlığın geliştirilmesinin devletin
üst kademesine bile tanıtılamamış olunduğu söylendi. Bu kavramların fazlasıyla sağlık alanına
hapsedilmiş olduğu ve bırakın çok sektörü en önemli düzeyde bile sesinin duyurulamadığı ifade
edildi. Bu konunun bu nedenle çok kritik olduğu ve sadece sağlıkla uğraşanların konusu olmayıp
hayatın hemen her noktasının sağlığa dokunduğu ve tüm bu noktalarda iletişim ve sağlığın
geliştirilmesi konusunun ilgili alanların gündemine getirilmesi gerektiği belirtildi.

EPİDEMİYOLOJİ HALK SAĞLIKÇISININ BİLMESİ GEREKEN
ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU
Halk sağlığı ihtisası yapmadığı halde dört dörtlük halk sağlığı bakış açısına sahip kişilerin olduğu
ancak burada işin epidemiyoloji yönünün uzmanlık alanı ve halk sağlıkçılığının know how’ı olduğu
belirtildi. Covid döneminde epidemiyoloji çok spesifik bir konu olduğu halde bilen bilmeyen
kişilerin bir gün önce okuduğu epidemiyolojik bilgilerini kendi bilgisiymiş gibi profesör unvanını
kullanarak tartışmalarda kullandığı ve iki gün sonra dediğinin öyle olmadığının ortaya çıktığı
söylendi. Epidemiyolojinin özel eğitim gerektirdiği ve halk sağlıkçısının bilmesi gereken çok önemli
bir konu olduğu vurgulandı. Öte yandan halk sağlığı bakış açısının bazen bir cerrahta bile fazlasıyla
olabileceği, bunun bir dünya görüşü olduğu belirtildi.

HASTALIKTAN PARA KAZANAN ENDÜSTRİNİN BU DENLİ
BÜYÜDÜĞÜ BİR ORTAMDA “SAĞLIKLI YAŞAM”
ANLAYIŞI ZAYIF KALIYOR
“Sağlıklı yaşam endüstrisini nasıl kuralım da bataklığı kurutacak alanı güçlendirelim” maksadı ile
yapılan bir çalıştayın ardından 4-5 yıl geçtiğini ve hastalıktan para kazanan endüstrinin bu denli
büyüdüğü bir ortamda “sağlıklı yaşam” anlayışının zayıf kaldığı söylendi. Sağlıklı yaşamdan kazanan
endüstriyi büyütmenin zor olduğu ve yapılan uygulamaların daha çok well being anlamında
yürüdüğü ve hastalıktan para kazanan taraf sağlıktan para kazanır hale gelmediği sürece bu yarışı
her zaman “hastalık” tarafının kazanacağı ve burada ezber bozan bir inovasyonu gerçekleştirecek
kişilerin de halk sağlıkçıları olduğu ifade edildi.

ÖZEL SEKTÖR İLE KAMU ARASINDAKİ YOĞUN BAKIM
ENTÜBASYON FARKI GÖRÜLDÜ
Hastalıktan para kazanmaktan da öte sağlam insana hasta muamelesi yaparak para kazanma
ile karşı karşıya olunduğu ve özel sektör ile kamu arasındaki yoğun bakım entübasyon farkının
görüldüğü, bu açıdan bakıldığında endüstrinin önünde durabilmenin çok güç olduğu ifade edildi.
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK EĞİTİMİNDE PLANLAMA
DOĞRU YAPILMIYOR
Türkiye’de sağlık eğitiminde planlamanın doğru yapılmadığını düşünen katılımcıların oranı
yüzde 82 olurken yüzde 15’lik oranda katılımcı bu konuda fikrinin olmadığını belirtti.

Türkiye’de sağlık eğitiminde planlama doğru yapılıyor mu?
1. Evet
2. Hayır
3. Fikrim yok

82%

15%
3%
3

Evet

2

Hayır
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1

Fikrim yok

MEVCUT EĞİTİM KURUMLARINDAKİ EĞİTİMİN
KALİTESİ DEĞİŞEN VE GELİŞEN İHTİYAÇLARA
UYGUN VE YETERLİ DEĞİL
Katılımcıların yüzde 83’ü mevcut eğitim kurumlarındaki eğitimin kalitesini, değişen ve gelişen
ihtiyaçlara uygun ve yeterli bulmazken yüzde 14’lük oranda katılımcı bu konuda fikrinin
olmadığını belirtti.

Mevcut eğitim kurumlarındaki eğitimin kalitesini,
değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun ve yeterli buluyor
musunuz?
1. Evet
2. Hayır
3. Fikrim yok

83%

14%
3%
1

Evet

2

Hayır

3

Fikrim yok
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİMİNDE SON SINIF ÖĞRENCİLERİN
TUS BASKISI ÖNEMLİ
Tıp fakültesi eğitiminde son sınıf öğrencilerin TUS baskısının önemine dikkat çekilerek bu
dönemde öğrencilerin aşırı strese girdiği, bunun da intörn’deki pratik eğitimin kendileri
tarafından daha geri plana atılmasına sebep olduğu vurgulandı.

PHYSICIAN ASSISTANT, NURSE PRACTITIONER GİBİ
HEKİM YARDIMCILARI YETİŞTİRİLMELİ
Daha efektif bir sağlık eğitimi için Physician Assistant, Nurse Practitioner gibi hekim
yardımcılığının yetiştirilmesine daha fazla önem verilmesi gerektiği belirtilerek hekimin
enerjisini daha fazla uzman olduğu konulara harcaması ve teferruatlarla yardımcısının
ilgilenmesinin sağlanmak zorunda olduğu söylendi.

AFİLİYE HASTANELER ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE
DAHA FAZLA YÖNLENDİRİLMELİ
Afiliye hastanelerin daha fazla üniversite eğitimine yani tıp fakültesi asistan ve stajyer
eğitimine daha fazla yönlendirilmesi gerektiği ve birlikte kullanımla işletilen hastanelerin bugün
olduğundan bir miktar daha az hizmetle ancak bir miktar daha fazla planlanması gerektiği
belirtildi. Afiliye hastanelerindeki başhekimin dekanın yarattığı eğitim programına uymak
istemediği ve bu konuda da tarafların oturup bu konuyu konuşması ve bunun bir standarda
bağlanması gerektiği kaydedildi.
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BULUNAMADIĞINDAN
YAPILAN ÖNERİLER YANLIŞ
Öğretim görevlisi bulunamadığından Anadolu’daki bazı üniversitelerin hocalarının doktora
eğitimi olanları uzmanlık eğitimi verebilecek şekilde eğitim görevlisi yapma önerisinin
olduğu belirtildi. Öğretim görevlisi bulunamadığından alakası olmayan bir branşın örneğin
veterinerlikten gelen bir hocanın acil eğitimi vermesi gibi bir düşüncenin yanlış olduğu ve
devşirme usullerle bu işin olmayacağı ifade edildi.

SAĞLIK PERSONELİ TEORİKTE YETERLİ OLSA DAHİ
PRATİKTE EKSİK
Sağlık profesyoneli olmayan sağlık personelinin ne teorik ne pratik anlamda yeterli olmadığı,
teorikte yeterli olsa dahi pratikte eksiklerinin olduğu ve ambulans şoförünün dahi 1 haftalık
eğitimden sonra bile yeniden uyum eğitimine alınmak zorunda olduğu söylendi.

EĞİTİMLERİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE
PLANLAMASI GEREK
Hem uzmanlık hem tıp fakülteleri anlamında doktorların yetişmesinin ve yardımcı personel,
hemşire, ebe, laborant gibi teknik anlamda eğitiminin planlama ve yeniden gözden geçirilmesi
gerektiği söylendi. Norman doğumunu teşvik edilmesi ve bu amaçla ebe yetiştirilmesi
konusunun da planlaması gerektiği vurgulandı.
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SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN
SAĞLIK EĞİTİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI
BELGELERİ GÜNCELLENMELİ
Sağlık Bakanlığı tarafından 2011’de yayımlanan “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu” ile
2014 yılında yayımlanan “2023 yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi” belgelerinin
Covid-19 pandemisi sonrasında güncellenmesi gerektiğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 63
olurken yüzde 31’lik oranda katılımcı bu konuda fikrinin olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011’de yayımlanan “Sağlıkta İnsan Kaynakları
2023 Vizyonu” ile 2014 yılında yayımlanan “2023 yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri
ve Sağlık Eğitimi” belgelerinin Covid-19 pandemisi sonrasında güncellenmesi
gerektiğini düşünüyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır
3. Fikrim yok

63%

31%

6%
1

Evet

3

Hayır
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2

Fikrim yok

COVID PANDEMİSİ DÜŞÜNCELERİMİZİ BUGÜN İÇİN ETKİLİYOR
Covid pandemisi ile birlikte sağlık insan kaynağı ve insan gücü konularının yeniden ele
alınmasına bir aciliyet atfedildiği ancak salgının etkisi geçtikten sonra bundan 5 yıl önce nasıl
düşünülüyorsa 5 yıl sonra da aynı şekilde düşünüleceği söylendi.

HANGİ PERSONEL ALINIRSA ALINSIN CİDDİ BİR
İÇ EĞİTİMDEN GEÇİRİLMEK ZORUNDA
Yazılımla yönetilen insansız hastaneler ile karlılığın tavan yapmasının gelecek için sağlık
yöneticisinin temennisi olduğu ancak böyle bir dünyanın olmadığı kaydedildi. Nicelik
probleminin niteliğe ulaşılmasının önüne geçtiği ve ama özveri ile ama niteliği az insan
kaynağı ile sayı probleminin çözüldüğü belirtilerek bunun sektöre ya da ülkeye bedelinin ne
olduğunun bilinmediği vurgulandı. Doktorlar da dahil olmak üzere çok iyi üniversiteler ya da
çok iyi bölümler dışında hangi personel alınırsa alınsın ciddi bir iç eğitimden geçirmek zorunda
kalındığı söylendi. Zeka ve beceri seviyesi yüksek hekimlerde az olmakla birlikte eğitim
seviyesi düşük personelin iç eğitim süresinin çok fazla uzadığı ve bu eğitilen personeli elde
tutmanın zor olduğu belirtildi.

SAĞLIKÇILARIN TAMAMINA YAKININA TEMEL
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ EĞİTİMİ VERİLMELİ
Bugünün gençlerinin hekim bile olsalar hayatlarını bir meslekle tamamlayamayacağı,
uzmanlıklarında ya da mesleklerinde geçişkenlikler olacağından tek bir uzmanlık dalı ile
hayatlarını kazanmalarına olanak olmadığı ve bu sebeple odyometristten ayak bakımcısına
kadar, EEG teknisyeninden fizyoterapiste kadar sağlıkçıların tamamına yakınına temel
hemşirelik hizmetleri eğitiminin verilmesi gerektiği, böylelikle bazı meslekler yok olduğunda 6
aylık bir meslek içi eğitimle başka alanlarda bu kişilerin değerlendirilebileceği söylendi.

ÖZEL TIP FAKÜLTELERİ KURULURKEN 200 YATAK ŞARTI
YANLIŞ ANLAŞILDI
Afiliye hastanelerden bahsedilerek 200 yataklı bir hastanede her sınıftan en az 60-80
öğrencinin yani toplamda 300 öğrencinin eğitilebilmesinin düşünülmeyeceği ve aslında
tabanı belirlerken hata yapıldığı, belki afiliasyonda tek bir hastane denmemesi ama 500-1000
yatak denilmesi gerektiği söylendi. Özel tıp fakülteleri kurulurken 200 yatak şartının sektör
tarafından “200 yatak yeter de artar bile” algısı yarattığı ya da çok iyi öğrencilerin çok kötü
yetişmesine neden olduğu kaydedildi.
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YAZILIMLARI KONTROL EDEN, KULLANAN VE
YAZILIMLAR YAPAN HEKİMLER ORTAYA ÇIKACAK
Sağlığın dünyada giderek önemini artıracağı, dünyada sağlık çalışanı sayısının en az yüzde
5’lerin üzerine çıkacağı ve niteliğin daha fazla konuşulacağı bir alana geçilmesi gerektiği
vurgulandı. Yazılımları kontrol eden, kullanan ve yazılımlar yapan hekimlerin ortaya çıkacağı ve
Türkiye’nin de tüm bu sıkıntılara rağmen dünyanın ötesinde olduğunun hem genel anlamda
hem salgında görüldüğü ifade edildi. Planlamaların salgın esas alınarak yapılmasının doğru
olmayacağı belirtildi.

3 BOYUTLU ORTAM SAĞLAYAN 10-15 MİLYON DOLARLIK
BİR YAZILIM YAPTIRILABİLİR
Hekimler ve hemşireler dışarda tutulursa diğer sağlık mesleklerinde uygulama yapılacak
alanların olmadığı ve buna bir çözüm olarak teknolojiyi kullanma fikrinin önerildiği belirtilerek
YÖK ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde üç boyutlu ortamlar sağlayan odyoloğundan
podoloğuna kadar ne kadar tekniker ve lisansiyer sağlık meslekleri varsa bunların hepsi
için 10-15 milyon dolarlık bir yazılımın yaptırılabileceği söylendi. Pratikte edinilmesi gereken
becerilerin yarısından çoğunu bu sistemlerin sağlayabildiği ama bunu ne bir devlet ne de bir
vakıf üniversitesinin böyle bir uygulama yatırımını finanse edemeyeceği ifade edildi.
Vakıf üniversitelerine ortak bir havuzda toplanacak her üniversite için 1 milyonar dolarlık katkı
ile herkesin kullanabileceği bir uygulama edinme konusunun önerilmek istendiği, böylelikle
uygulama gerektiren alanların azalacağı söylendi.

ORTAK YATIRIMLARA/YAPILARA ÖNAYAK OLMAK GEREK
Nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi alanlarda ileri teknoloji ürünler/projeler geliştirebilecek
gençlerle bu işlerin finansmanını karşılayacak iş adamlarını ve şirketleri buluşturularak ortak
yatırımlara/yapılara önayak olmak gerektiği söylendi. Gelecekte dünyanın ilk 10 ekonomisi
arasında yer alabilmek için nanoteknoloji, biyoteknoloji, yapay zeka gibi tıbbi teknolojilerin
içinde olmak gerektiği belirtilerek bunu yapacak kişilere ihtiyaç olduğu vurgulandı. Bilim ve
Teknoloji Kurulu olarak gelecekte odaklanılacak 27 teknoloji alanının tespit edildiği ve özellikle
tıp/sağlık alanının çok farklı noktalara gideceği ifade edildi.
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TÜSAP TOPLANTILARI BAŞARILI BULUNUYOR
TÜSAP Toplantılarına yönelik fikirleri sorulan katılımcıların tamamı toplantıların başarılı ve faydalı
bulurken yüzde 65 oranında katılımcı video konferans ve toplantı mekanından oluşan hibrit bir
formatta yapılmasını tercih ettiklerini belirtti.

100%

0%
1

2

Evet

Hayır

65%

19%

1

Her iki alternatifi de içerecek hibrid
bir formatta yapılmasnı tercih
ediyorum

2

Pandemi sonrası daha öncekiler
gibi toplantı mekanlarında
yapılmasını tercih ediyorum

16%

3

Video konferans ortamında
yapılmasını tercih ediyorum
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SAĞLIK İNSAN KAYNAĞI HEM ÇOK CİDDİ
HEM DE ZOR BİR KONU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Osman Hayran konuşmasında sağlık insan gücü ihtiyacının hesaplanmasında birçok
yöntem olduğu ancak hiçbiri bilimsel temele dayanmadığını söyledi. 2004-2006 yıllarıydı MGK
Genel Sekreterliği henüz askeriyedeyken “MGK Akademisi” diye bir uygulama sürerdi ve üst
düzey bürokratlara bir eğitim verilirdi. Bu eğitimle bürokratlar bir anlamda forma sokulurdu. Ben
de Hacettepe Halk Sağlığı Kürsüsünden bir hocamızla birlikte bir süre ders anlattım. İkimizin ortak
konusu da “Stratejik Güç Olarak Sağlık İnsan Kaynağı” idi. İki saatlik sürenin bir saatini o bir saatini
ben anlatırdım. O zamanlar sahadaki ihtiyacı gidermekle sorumlu bir bürokrat olarak sağlık insan
kaynağımızın ne kadar yetersiz olduğunu, bunu artırmak ve kaliteli sağlık insan gücü yetiştirmek
için neler yapmamız gerektiğini anlatırdım. Diğer hocamız da yöntemlerden bahseder ve ne
kadar çok sağlık insan kaynaklarımız olduğundan bahsederdi ve böylece bürokratların kafasını
allak bullak ederdik. Her derste de hocamız beni, ben hocamızı dinlerdik ve anlaşarak çıkardık.
Dolayısıyla bu konu, özellikle insan kaynağının sayısal anlamda belirlenmesi çok kolay bir konu
değil. O yüzden planlama yapmayanlara/yapamayanlara çok kızmamak gerek. Ama süreç içinde
henüz kadrosu ve istihdam alanı daha belli olmasa da bazı mesleklerin nasıl doğduğunu/ortaya
çıktığını da görüyoruz. Demek ki aslında henüz bunların istihdam alanı tanımlanmamış olsa da bir
ihtiyaç doğuyor. Bu açıdan bu konu gerçekten çok ciddi ve zor bir konu.
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KATILIMCI LİSTESİ
Ahmet Oğuz SARICA / Sağlık Bakan Danışmanı
Ahu UYSAL GÜNEY / Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Pazar Erişim Müdürü
Ayhan ÖZTÜRK / ARTED Başkanı, Vice President Turkey, West Asia and LEVANT
Bahadır KURAN / Atabay İlaç ve Kimya, Resmi İlişkiler Direktörü
Barbaros EROĞLU / GE Healthcare, Kurumsal Çözümler Direktörü
Başak YILMAZ / Janssen Türkiye, Dış İlişkiler Direktörü
Beşir Kemal ŞAHİN / TÜSAP Genel Sekreteri
Demet RUSS / Janssen Türkiye, Genel Müdür
Doğan TAŞKENT / Atabay İlaç ve Kimya, Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Kağan KARAKAYA / Sağlık Bakan Danışmanı
Dr. Mahmut TOKAÇ / İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
Dr. Mehmet ALTUĞ / Özel Hastaneler Platformu Başkanı
Dr. Osman COŞKUN / Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Yemliha YILDIZ / İstinye Üniversitesi SHMYO Müdürü
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Salih Kenan ŞAHİN / USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Sema RAMAZANOĞLU / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Dr. Seyit KARACA / TOBB Sağlık Sektör Meclis Başkanı
Dr. Sinan KORUKLUOĞLU / Sağlık Bakan Danışmanı
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakan Yardımcısı
Dr. Ümit DERELİ / AİFD Genel Sekreteri
Feyzullah AKBEN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Halim ÖZÇEVİK / İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı
Halit Tanju BESLER / İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Harun Türker KARA / Sağlık Bakan Danışmanı
Hüseyin ÇELİK / E. Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı
İsmail ÖZTÜRK / İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Kemal YAZ / TÜMDEF Genel Başkanı
Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Aydın KÜÇÜK / Eczacıbaşı Monrol, Genel Müdürü
Mücahit YİNANÇ / İVEK Başkan Yardımcısı
Müge SATIR / Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Genel Müdürü
Numan BALKİ / TİSD Yönetim Kurulu Üyesi
Nüket KÜÇÜKEL EZBERCİ / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Op. Dr. Sami TÜRKOĞLU / TİSD Genel Sekreteri
Özlem GÜLEÇ / TÜSEB Dış İlişkiler Daire Başkanı
Prof. Dr. Abdullah OLGUN / İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR / Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Engin ULUKAYA / İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN / Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hakan GÜNDÜZ / Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
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Prof. Dr. Haluk ÖZSARI / İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Öğr. Üyesi, Üniversite Hastaneleri Derneği G. Sekreteri
Prof. Dr. Hamdi AKAN / Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı
Prof. Dr. Haydar SUR / Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlhan SATMAN / TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. İsmet TAMER / İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU / YÖK Başkan Vekili
Prof. Dr. Melih BULUT / Akademisyen
Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR / S.B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Prof. Dr. Naim KADIOĞLU / London North West Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat TARHAN / Üsküdar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Osman HAYRAN / MEDİPOL Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU / Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Sağlık Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Selim NALBANT / Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sina ERCAN / Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Teyfik DEMİR / Sağlık Bakan Danışmanı
Prof. Dr. Toker ERGÜDER / Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi
Prof. Dr. Zeliha Koçak TUFAN / YÖK Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Ayberk KURT / İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Savaş MALKOÇ / İEİS Genel Sekreteri
Serdal ZELYURT / İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Sermet Gün ERDEM / SASDER Başkanı
Sevgi ÖKTEN / Abbott, Global Kamu İşleri Direktörü
Sevgi UNAN / Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü
Şebnem GİRGİN / Gilead, Genel Müdürü
T. Ufuk EREN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Toros ŞAHİN / Gilead, Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü
Yelda Ulu COLİN / Abbott, Genel Müdürü
Zeynep ATABAY TAŞKENT / Atabay İlaç ve Kimya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

* İsim alfabetik listedir.
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TÜSAP YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı (Başkan)
Dr. Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Op. Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Genel Başkanı
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri
Turgay Ufuk EREN / Volitan Global CEO
Feyzullah AKBEN / Ajansfa YK Başkanı
Prof. Dr. Teyfik DEMİR / TOBB Teknoloji Üniversitesi
Savaş MALKOÇ / İEİS Genel Sekreteri
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü

SEKRETERYA
Beşir Kemal ŞAHİN / SATUR CEO'su

TÜSAP Vizyon toplantıları her yıl ‘Sağlık Teknolojileri’, ‘Sağlık Hizmet Sunumu’, ‘İlaç ve Eczacılık’ ile ‘Sağlık
Finansmanı’ olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşmekte ve bu toplantıların sonrasında TÜSAP Sağlık Zirvesi ile
toplantı raporlarının genel değerlendirmesi yapılarak sağlıkta gelecek projeksiyonları belirlenmektedir. Toplantılar
sadece davetlilerin katılımı ile yapılmakta olup toplantı öncesi ilgililere davetiye gönderilmektedir. Her yıl
eşzamanlı olarak yılda 4 kez yapılması planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları ve TÜSAP Zirvesi hakkında kurumsal
bilgilerine www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.
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TÜSAP HAKKINDA
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 gerçekleştirilen bu toplantılarda yapılan çalışmalar her yıl sonunda
gerçekleştirilen “Sağlık Platformu Zirvesi” adlı özel etkinlikte daha geniş katılımla
tekrar değerlendirilerek sektör ve diğer ilgili kurum temsilcilerine doğrudan sunuluyor.
Daha geniş bilgi ve etkinliklere katılım için www.tusap.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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