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Özellikle son çeyrekteki global ve
güncel başlık:

DEĞİŞİM

• BİLİM & BİLGİ
• EĞİTİM
• ARAŞTIRMA
• TEKNOLOJİ
• SOSYAL YAŞAM
Her şey değişiyor. Değişmeyen tek şey
değişim…

Her şey DEĞİŞİYOR
• ANLAYIŞLAR
• ALGILAR
• HEDEFLER
• KAPSAMLAR
• YÖNTEMLER
• UYGULAMALAR
• YOL HARİTALARI

GÜNCEL KAVRAMLAR & UYGULAMALAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YENİLİKÇİLİK
GİRİŞİMCİLİK
YARATICILIK
TASARIMCILIK
REKABETÇİLİK
ORTAKLIK
İŞBİRLİĞİ
ÇESİTLİLİK
ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK
KÜRESELLEŞME
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•
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•
•
•

YAPAY ZEKA
SANAL GERÇEKLİK
NESNELEİN İNTERNETİ
BULUT BİLİŞİM
BÜYÜK VERİ
ROBOTİK UYGULAMALAR
GEN TEDAVİLERİ
AKILLI İLAÇLAR&KÖK HÜCRE
DİGİTALİZASYON
ENDÜSTRİ 4.0

ÜNİVERSİTELERİN GÜNCEL BAŞLIKLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KALİTELİ EĞİTİM
AKREDİTASYON
KALİTELİ ARAŞTIRMA
NİTELİKLİ MEZUN
ÖĞRENCİ-ÖĞRENME ODAKLI
EĞİTİM
ORTAK EĞİTİM ALANLARI
ORTAK ARAŞTIRMA ALANLARI
ORTAK PROGRAMLAR
SOSYOKÜLTÜREL GELİŞİM
ÇOK DİSİPLİNLİLİK
ÇEŞİTLİLİK

•
•
•
•
•
•

ORTAKLIK
TEKNOLOJİ TRANSEFERİ
ULUSLARARASILAŞMA
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
ULUSLARARASI AKADEMİSYEN
MOBİLİTE

•
•
•
•

BAĞLANTILI ÜNİVERSİTELER
TOPLUMSAL KATKI
KALİTELİ HİZMET
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sağlık Hizmet ve Eğitiminde
Güncel Kavramlar
• Nitelikli ve etkin koruyucu
sağlık hizmeti
• Kaliteli tanı ve tedavi hizmeti
• Sosyal devlet
• Evrensel kapsayıcılık
• Hakkaniyetli yararlanım
• Teknolojik değişim
• Güvenilirlik
• Zamanında hizmet
• Topyekûn inovasyon

•
•
•
•
•
•

Nitelikli tıp eğitimi
Kanıta dayalı tıp
Akreditasyon
Uluslararasılaşma
Sürdürülebilirlik, verimlilik
……..

Sağlıkta Topyekûn Reform
• Bilim-bilgi ve eğitimde reform
• Araştırma, teknoloji, yerlileşme ve yatırım
bilincinde reform
• Geri ödemede reform
• Bütüncül yapılanma reformu
• Sürdürülebilirlik anlayışında reform

Bilim-Bilgi, Eğitim ve Araştırma
Bilincinde Reform
• Bilgisini güncelleyen, araştırmalar yapan, öğretme odaklı
ve nitelikli akademik kadro
• Akademisyenlerin eğitim ve öğretim becerileri ve
ilgilerini teşvik eden sistem,
• Ürün odaklı araştırmayı tercih eden akademik bilinç,
• Nitelikli, güncel, interaktif, öğrenci merkezli eğitim
• Küresel nitelikli yabancı dil bilen mezunlar,
• Araştıran, sorgulayan, günceli takip eden mezunlar,

Yatırım bilincinde reform
• Birinci öncelik: İnsan kaynağı yatırımı (küresel ve kaliteli
mezun, kaliteli uzman, uzmanın da uzmanı, nitelikli ve
yeterli yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesi)
• İkinci öncelik: İlaç, tıbbi malzeme ve cihaz tedariki için
teknoloji transferi, teknoloji geliştirilmesi, yerli üretimin
teşviki, merkezi satın alma…
• Üçüncü öncelik: Fiziki yatırımlar: Şehir hastaneleri,
yenilenmiş üniversite hastaneleri,…vb

Bütüncül yapılanma reformu
• Eğitim hizmet, Sağlık hizmet, Endüstri, Ekonomi
politika ve uygulamalarının birlikte değerlendirilmesi
ve geliştirilmesi,
• Hizmet sunan, finanse eden ve denetleyen
kurumların farklı olması
• Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları,
Üniversiteler, ARGE Merkezleri, Teknoparklar, Özel
Sektör, Yerel Yönetimler, Hastaneler hep birlikte
başarılı, nitelikli, sürdürülebilir EKOSİSTEM
oluşturmalıdır.

Geri ödemede reform
• Kurumsal (yapısal) ödeme modeli: Kuruma
global bütçe verilmesi.
• Fonksiyonel ödeme modeli: Kişi ve hizmet çeşidi
ağırlıklı ödeme
• Çıktı ve değer bazlı ödeme modeli: Çıktının
başarısına ve kalitesine göre ödeme. İyi bir veri
analizi ve değerlendirme sistemi gerektirir.

Sürdürülebilirlikte reform
Kalite
Rekabetçi anlayış
Hakkaniyetli hizmet
Sevk zinciri
Uygun finansal yapılanma
Genel sağlık sigortasında
çeşitlilik (tamamlayıcı
sigorta)
• Hasta katkı paylarında
farklılaşma
• Akılcı tanı, tedavi
uygulamaları ve ilaç
kullanımı
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Ortak akıl
Katılımcılık
İşbirliği
Ortak tedarik
Yerlileşme
Kurumsal özelleşme ve
ulusal merkezler (aşı, ilaç,
tıbbi cihaz, kök hücre, …
vb çalışmalar için)

Sağlık Harcamalarının
GSMH’ya oranı (2016)
OECD:
% 9.0
Türkiye:
% 5.2
ABD:
% 16.9
Almanya: % 11.1
Kore:
% 7.2
Yunanistan: % 8.2

Yatırım Bütçeleri

2003

2017

Sağlık Bakanlığı:

0.9 milyar TL

5.8 milyar TL

Üniversite Hastaneleri:

0.8 milyar TL

1.2 milyar TL

……………………………………………………………………………..
Toplam Kamu Harcamaları: 37.0 milyar TL

87.0 milyar TL

TÜRKİYE’NİN SAĞLIKTA GELECEĞE DAİR
OLASI SORUNLAR
• Hasta odaklı, güvenli, hakkaniyetli,
etkin, sürdürülebilir sağlık hizmeti?
• Genç-yaşlı nüfus?
• Koruyucu hekimlik uygulamaları?
• Teknolojik değişim düzeyi?
• Yerlileşme düzeyi?
• Dijitalleşme düzeyi?
• Sevk zinciri?
• Dağınık tedarik?
• Nitelikli insan kaynakları?
• Sağlıkta gelir-gider dengesi?
• Üniversiteler?

Üniversite Hastanelerinin
Temel Misyonları
´ NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ
´ İLERİ SAĞLIK
UYGULAMALARI
´ KALİTELİ EĞİTİM
´ NİTELİKLİ ARAŞTIRMA

Üniversite Hastaneleri
• ÖNCELİKLE Üçüncü basamak sağlık hizmet
sunucusu olarak görev yapması gereken,
Nitelikli sağlık hizmeti sunan, Güvenilirliği
kabul edilen, Referans olarak gösterilen, en
kapsamlı ve güncel tıbbi çözümleri sunan,
Sağlıkta son başvuru kurumlarıdır.
• Eğitim, araştırma ve uygulama gibi önemli
misyonları entegre bir şekilde yerine getiren
akademik sağlık organizasyonlarıdır.
• Tıp eğitimi, uzmanlaşma, tıbbi teknoloji
transferi konularında öncü ve geleceğe yön
veren kamu kurumlardır.

Üniversite Hastaneleri

Eğitim ve Araştırma Hizmetleri
• Üniversite Hastaneleri nitelikli tıp eğitimi konusunda
görevini yerine getirmektedir
• Üniversite Hastaneleri tıp fakültesi öğrencilerine dönük
eğitim dışında uzmanlık eğitimi ve uzmanların saha özel
dallarda üst uzmanlaşması için eğitim görevini yerine
getirmektedir.
• Üniversite Hastaneleri araştırma faaliyetlerinde
üniversitelerin öncüsü konumundadır
• Üniversite hastaneleri yeni teknolojilerin transferi,
uygulanması ve teknik geliştirme yönünden başarılı
çalışmalar gerçekleştirmektedir
• Üniversite Hastaneleri ulusal ve uluslararası yayınlara
vesile olan çalışmalara ev sahipliği yapan kurumlardır.

Üniversite Hastaneleri

Sağlık Hizmeti Sunumunda Verimlilik
• Üniversite Hastaneleri varolan sıkıntılara
rağmen ileri uygulamalarını başarıyla
gerçekleştirmektedir.
• Üniversite Hastaneleri bölgelerinde diğer
devlet hastanelerinden çok sayıda komplike
hasta sevklerini yoğun bir şekilde almakta ve
bu hastalara ileri ve nitelikli tedavi hizmetini
başarıyla vermektedirler.
• Üniversite Hastaneleri yatak doluluk oranları
yönünden diğer kamu hastanelerinden belirgin
yüksek olduğu görülmüştür.

Üniversite Hastaneleri
Sağlık Hizmeti Sunumu

Sağlık Kuruluşlarına Göre Hastanın Hastanede Ortalama Kalış Günü,
Sağlık Bakanlığında 4,5 gün,
Üniversite hastanelerinde 5,6 gün ve
Özel sektörde 2,7 gün.
Bu konu, Cumhurbaşkanlığı 2019 yıllık raporunda “Kronik
hastalıklardan kaynaklı uzun süreli hastane yatışları ve daha karmaşık
ameliyatların çoğunun üniversite hastanelerinde yapılması bu
durumun ortaya çıkmasında etkili olmaktadır.” ifadesiyle
raporlanmıştır.

Üniversite Hastaneleri
Yönetim

v Üniversitelerde hastaneler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 3.
maddesinin (j) fıkrasında «yükseköğretimin kurumlarında eğitim öğretimin
desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı
meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim,
uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur»
şeklinde tanımlanan “araştırma merkezi” hüviyetinde kurulurlar ve bu
kapsamda değerlendirilirler Bu işletmeler Sağlık Bakanlığı tarafından
yürütülen Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ile yönetilmeye
çalışılmaktadır.
v Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği çıkarıldığı günün şartları ile
oldukça modern işletmecilik anlayışı ile oluşturulan bir düzenleme olmasına
rağmen, günümüz şartlarında sağlık hizmet sunum ihtiyaçlarına cevap
verememektedir.
v Üstelik bu düzenleme 30 yataklı bir ilçe hastanesi ile 1500 yataklı bir
üniversite hastanesi ihtiyacını da karşılamak durumdadır.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN TEMEL SORUNLARI
v

TANIM
* Sağlık sistemi içinde üniversite hastanelerinin eğitim,
araştırma ve hizmet sunumu rol ve sorumluluklarının
tanımı OLMAMASI

v

FİNANS
* Gelir yetersizliği
* Mali yönetim

v

İNSAN KAYNAKLARI
* Yardımcı sağlık personelinde sayısal yetersizlik

v

TIBBİ TEDARİK
* Yüksek maliyetli satın alma
* Tıbbi malzeme ve ilaç temininde güçlük

v

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
* Yapılan işlem sayısı ile ilişkili

v

HİZMETTE KALİTESİZLEŞME
* Daha sıradan hizmetlere yönelim

v

ALGI? ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE KÖTÜ YÖNETİM???

Üniversite Hastaneleri

Yeniden Yapılanma Önerileri.1
• Türkiye’ de Üniversite Hastaneleri, OECD ülkelerinin çoğunda
olduğu gibi, çoğunlukla komplike hastalar için planlanmış son
başvuru merkezleridir.
• Üniversite Hastanelerinin araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim
rollerine zarar vermeyecek şekilde ileri düzeyde sağlık hizmeti
üreten referans kurumlar, öncü rol üstlenen mükemmeliyet
merkezleri olarak gelişmeleri desteklenmelidir.
• Ancak, üniversite hastanelerinin bu yönde yapısal olarak
ihtiyaç duyduğu düzenlemeler bugüne kadar yapılamamıştır.
• Ortaya çıkan problemler çoğu kez kısmı müdahalelerle
çözülmeye çalışılmıştır.
• Üniversite hastanelerinin, sorunlarını tüm yönleriyle ele alan
tanımlama ve yapısal bir düzenleme yapılması bu kurumların
en önemli ihtiyaçlarından birisidir.

Üniversite Hastaneleri

Yeniden Yapılanma Önerileri.2
• Sağlık sistemimizde üniversite hastanelerinin görev
tanımları net değildir. Sağlık sistemi içinde üniversite
hastanelerinin eğitim, araştırma ve hizmet sunumu rol ve
sorumluluklarının tanımlanması gerekir.
• Kaynağı, kaynak ve tıbbi yönetimi ile üniversite
hastanesi kavramının net bir tanımının yapılması ve her
birine dair detayların belirlenmesi gerekir.
• Üniversite hastanelerinin sağlık ve eğitim sistemi
içerisindeki rolleri ve fonksiyonlarını ve akademik
(eğitim, öğretim, araştırma ve bunlarla bağlantılı tanı
tedavi hizmetleri) dikkate alan yeni bir işletme
modelinin oluşturulması gereklidir.

Üniversite Hastaneleri

Yeniden Yapılanma Önerileri.3
• Hasta müracaatına göre yatış oranının, yatış sayısına göre yapılan
ameliyat oranının, Üniversite hastanelerinde daha yüksek olduğu ve
Üniversite hastanelerinde çok yüksek oranda daha komplike ve zor
müdahale ve ameliyatlar yapıldığı bilinmektedir.
• Üniversite hastanelerinin sağlık sistemimizde kendilerinden beklenen
ileri derece sağlık hizmeti rolüne uygun bir konuma geçmeleri
bakımından, onların hasta profillerine uygun sürdürülebilir bir geri
ödeme politikasının uygulanması gerekmektedir.
• 3. basamak hastanelere %10 daha yüksek ödeme yapılmasına
rağmen en karışık ve zorlu vakaların yapıldığı Üniversite Hastaneleri
için verilen ücret yeterli değildir.

Üniversite Hastaneleri

Yeniden Yapılanma Önerileri.4
• Ek destek kaynağı olmadan paket fiyat üzerinden
ödeme alınması Üniversite Hastanelerini işletme geliri
bakımından zorlamaktadır.
• Politika yapıcılar, Üniversite Hastanelerinde tedavi
edilen komplike hastalar için ve ayrıca araştırma,
eğitim-öğretim faaliyetleri için daha uygun bir ödeme
şekli sağlayacak ayrı bir finansman düşünmelidirler
• Tüm bu başlıklarda dönüşüme yönelik gerekli yasal
düzenlemelerin yapılması için 6 Nisan 2016 tarihli EKK
kararları yol gösterici olacaktır.

Üniversite Hastaneleri
Yeniden Yapılanma Önerileri.5
• Bütüncül Anlayış: Eğitim, araştırma ve tanı-tedavi
hizmetleri birbirinden ayrılamaz ve bütündür.
• Tıbbi Yönetim: Üniversite Hastanelerinde tümüyle
üniversite rektörlüğü yetki ve sorumluluğunda tıbbi
(eğitim, araştırma, hasta tıbbi hizmetler..vb) yönetim
• Kaynak Yönetimi: Üniversite ile Sağlık Bakanlığı veya
Maliye Bakanlığınca ortak gerçekleştirilebilecek
hakkaniyetli kaynak (insan ve mali) yönetimi
• ÜHKK: YÖK, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, ve ilgili kurumlarca oluşturulacak yönetmelik
çerçevesinde Tıbbi Yönetim Eşgüdümü amacıyla YÖK
bünyesinde oluşturulacak Üniversite Hastaneleri
Koordinasyon Kurulu/Birimi
• TMO: Sağlık Bakanlığının oluşturacağı tıbbi malzeme ofisi
(TMO) aracılığı ile her türlü ilaç ve tıbbi malzemenin
tedariki, ortak satın alma

Üniversite Hastaneleri

Yeniden Yapılanma Önerileri.7
• Katkı Payı: Mali kaynak yaratılması yönünden, Üniversite
Hastanelerinin ileri hizmetlerinde, istisnai durumlar hariç, makul
düzeyde hasta katkı payı uygulamasına geçilmesi
• Kalite: kalite hedefinde gerekli yapılanmaların sağlanması
• Akademik Özerklik: Üniversite Hastanelerinin akademik kadro,
tıbbi hizmet, eğitim, araştırma ve toplumsal katkı gibi
çalışmalarında tümüyle üniversite yönetiminde olmasının
korunması.
• Yeni Yönetim Modeli: Mali, yardımcı sağlık personeli ve genel
destek hizmetleri, tüm kamu hastanelerini kapsayacak ortak bir
yönetim modeliyle gerçekleştirilirken, üniversitelerin tıbbi
yönetim ve planlamaya dönük yapılanması ve YÖK’da
eşgüdüm, değerlendirme ve denetim amaçlı ÜHKK
yapılanmasıyla oluşan ENTEGRE YÖNETİM MODELİ

´Teşekkürler…

