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Sağlık Kurumları ve
Değişen Çevresi

Yüksek Hemşire

Müge BULAKBAŞI

• Sağlık hizmetleri bir çok ülkede
evrensel ve sosyal bir hizmet olarak
bilinir. 

• Yılda en az bir defa da olsa hemen
hemen herkes sağlık hizmetleri sistemini
kullanır veya kullanan bir yakını vardır. 

• Hayatımızı uzattığı kadar daha rahat ve
hoş kılan hastane hizmetleri aynı
zamanda pahalı hizmetlerdir. 

• Sağlık hizmetlerinde değişim diğer
sektörlerde ve daha önceki yıllarda
olduğundan daha fazladır ve sağlık
hizmetleri sistemi değişen bu çevreye
ayak uydurmak zorundadır. 

• Değişimin en fazla görüldüğü alanlar ise
teknoloji, demografi, ekonomi ve
politikadır.

• Sağlık sistemlerini değiştirmeye çalışan, ülkelerin
aslında ulaşmaya çalıştıkları iki temel amaçtan
bahsedilebilir. 

• Birincisi, yapılan sağlık harcamalarının karşılığında
elde edilen sonuçların arzu edilen seviyede olması
istenmektedir. 

• Bir anlamda harcanan her bir kuruşun karşılığı
alınmalıdır. 

• Bu amacı olumsuz etkileyen verimsiz kaynak kullanım
alanları belirlenmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. 

• İkincisi ise, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine
erişim mümkün olduğunca kolaylaştırılmalıdır. 

• Siyasi alanda yaşanan ancak ortaya
çıkardığı sonuçlar itibarı ile sağlık
kurumlarını değişime zorlayan gelişmeler
ise daha çok artan maliyetle birlikte
ulaşılan hizmetten memnun kalmama
veya sigortasız nüfusun sağlık
ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgilidir. 

• Finansal engellerden dolayı (örneğin
yeterli geliri ve sağlık sigortası olmadığı
için sağlık hizmeti kullanamayanların
olması durumu) sağlık hizmetlerine
erişim bir problem olarak görülüyor ise
bu problemlerin de ortadan kaldırılması
yönünde yaşanan siyasal gelişmeler
sağlık sistemini ve sağlık kurumlarını
değişime zorlamaktadır. 
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• Sağlık hizmetlerine erişimi artırmaya
yönelik tartışmalara karşılık olarak, 
sağlık hizmeti maliyetinin de gözönünde
bulundurulması gerektiğine yönelik
politik baskıların da olduğu bilinmelidir.

• Artan politik ve ekonomik baskıların
üstesinden gelmek için sağlık kurumları
yöneticileri, sağlık hizmetlerine ulaşımı
ve uygunluğu ve de kaliteyi azaltmadan
artan maliyetleri kısarak sağlık
hizmetlerinin topluma olan değerini
yükseltmek zorundadırlar. 

• Bu ise sağlık hizmetlerinde kapsamlı bir
reorganizasyonu gerekli kılmaktadır. 

• Bu temel gelişmeler göz önüne
alındığında gelecekte sağlık kurumlarının
yüzyüze kalacağı iki temel sorun alanı
vardır:
– Sağlık hizmetlerini finanse eden sağlık

sigorta programları ile yakın ilişki kurmak,

– Sunulan hizmetlerin kalitesini ve maliyetini
kontrol altında tutmak.

• Başarılı sağlık kurumları bu iki sorunun
üstesinden gelmek zorundadır. 

• Bunu yaparken de mevcut yapılarını
iyileştirebilecekleri gibi bazıları da yeni
sağlık hizmetleri örgütlenme ve
finansman modelleri ile başarılı hastane
örgütlerini harmanlayabilirler. 

• Bir sağlık kurumunu başarılı yapacak bazı
süreçler vardır. 

• Bu süreçlerle, bir sağlık kurumu hizmetlerini
dizayn eder, kaynaklarını tahsis eder, hastaları
cezbeder, kaliteyi güvence altına alır ve sağlık
meslek mensuplarını kuruma alır. 

• Bu süreçler belli başlı beş gruba ayrılır: 
– Yönetim, 
– finansman,
– klinik hizmetler, 
– insan kaynakları ve
– bina.

SAĞLIK KURUMLARI VE 
DEĞİŞEN ÇEVRESİ

• Kelime anlamıyla ‘değişim’, bir şeyi ikame etmeye
çalışma ve bir şey için başka bir şeyden
vazgeçme veya başka bir şeyin yerini almak ya
da bir şeyin başka bir şeye dönüşmesi olarak
tanımlanmaktadır.

• Değişim bir süreçtir. 
• Günümüzde ortaya çıkan yeni fırsatlar veya

tehditler, içinde bulunduğumuz sektörde
değişimi sürekli olarak yaşamayı ve hatta
değişimin bir parçası olmayı gerektirmektedir.
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SAĞLIK KURUMLARI VE 
DEĞİŞEN ÇEVRESİ

• Sağlık sektöründe gelecekte ortaya çıkması
olası değişimleri tam olarak anlamadığımız ve
gerekli önlemleri şimdiden almadığımız takdirde
hastane yönetimi olarak liderlik rolünü etkili bir
şekilde yerine getiremeyiz. 

• Sadece ani gelişimlere karşı reaksiyon gösterir
ve uyum sağlamaya gayret ederiz. 

• Sadece değişimlere yönelik reaksiyon gösterip
uyum sağlamaya çalışmak, Parsonian bakış
açısına sahip olmak demektir. 

Parsonian Modeli

• Bu bakış açısı ilk defa 1951 yılında
Talcot Parsons tarafından geliştirilmiş
ve Parsonian Modeli olarak
adlandırılmıştır. 

• Bu modelde, hasta bir bireyin sağlığına
kavuşmasında nasıl bir rol oynayabileceği
tartışılmış ve hasta rolü olarak bilinen
bir rol tanımlanmıştır. 

• Kısaca bu rolü oynayan hasta, ihtiyaç
duyduğu teknik sağlık hizmetini almak için
hekime başvurur ve hekimin önerileri
doğrultusunda sağlığına kavuşmaya çalışır
ve bu süreçte hasta daha çok edilgen rol
oynar. 

• Ancak hastane yönetimleri ve yöneticileri
değişimlere uyum sağlamaya çalışmaktan
başka daha aktif rol oynayabilecekleri
durum ve yeteneklerinin de olduğunu
bilmelidirler.

• Hastane ve sağlık kurumları yönetiminde, 
planlamanın ne kadar önemli bir görev
olduğu bilinir ve planlama konusunda
eğitimler genellikle verilir. 

• Ancak planlamanın temel başarısının
aslında gelecekte olması muhtemel
olayların tahmin edilmesi olduğu herkes
tarafından bilinen başka bir gerçektir.

• Planlamanın iki yönü vardır.
• Birincisi, planlama mevcut durumları değiştirerek

önceki durumda yapılan işlerle ulaşılamayan
sonuçlara ulaşmaya çalışır. Burada temel odak
gelecekte bizim ulaşmaya çalıştığımız sonuçla
ilgilidir. Ulaşmaya çalıştığımız sonucun ne olduğu
bilinir ve bu sonuçlara ulaşmada yapmamız gereken
işleri bildiğimiz ve yapabilme kabiliyetine sahip
olduğumuz kabul edilir.

• İkincisi ise, planlama kaçınılması mümkün olmayan
durumlarla akıllı bir işbirliği yapmak olarak
tanımlanır.

• Sağlık kurumları çevresi çok genel olarak
– ekonomik, 
– sosyal ve kültürel, 
– doğal çevre ve
– politik ve sosyal çevre başlıkları altında

toplanır. 
Bunların hepsi sağlık kurumlarını etkileyen 

çevresel faktörlerdir.
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Ekonomik Çevre

• İnsanların çok farklı olan sağlık ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için ekonomik niteliği olan sağlık
hizmetlerinin kullanılması gereklidir. 

• Sağlık hizmetleri ekonomik hizmetler olarak
değerlendirilir çünkü bu hizmetleri üretmek için
ekonomik mal ve hizmetler kullanılır. 

• Her ne kadar işleyiş kuralları farklı olsa bile, 
üretilen sağlık hizmetleri sağlık hizmetleri
piyasasında mübadeleye konu olur. 

• Bu piyasada fiyat ve satın alma gücü önemli rol
oynayabilir.

Ekonomik Çevre

• Ekonomik gelişmelerden sağlık hizmeti
kullanıcıları da doğrudan etkileneceğinden dolayı
belki ihtiyaçları olan sağlık hizmetini almayı
geciktirecek veya almak zorunda oldukları
hizmeti aldıkları zaman da fakirlik sınırının
altına düşebileceklerdir. 

• Sağlık kurumlarını yakından etkileyen bir diğer
ekonomik çevre unsuru ise sağlık hizmeti sunma
maliyetinin sürekli artış eğiliminde olmasıdır. 

• Bunun altında yatan temel neden ise yeni ve ileri
tedavi yöntemlerine olan talep artışı ve bu
tedavi yöntemlerinin pahalı olmasıdır. 

Ekonomik Çevre

• Kaliteli hizmet sunmayı isteyen sağlık
kurumları yeni ve ileri tedavi yöntemlerini
sunmak isterken sunmuş oldukları
hizmetlerin maliyetlerini de artırmayı göze
almalıdır. 

• Artan maliyet artışına yönelik olarak ise
sağlık hizmeti kullanıcıları ve sağlık
hizmetini ödeyen kurumlar olumsuz tepki
gösterebilirler ve bu da sağlık kurumlarının
işleyişini çok yakından etkiler.

Sosyal ve Kültürel Çevre

• İçinde yaşanılan toplum, bireylerin inanç, 
değer ve normları üzerinde etkili olur. 

• Çoğu toplumda bireylerin kendilerine ve
başkalarına olan inançları, kurumlar ve
toplumla ilişkili görüşleri, doğa ve evrene
yönelik görüşleri farklıdır. 

• Bu farklılıklar, sağlık kurumlarının
sunmakta olduğu sağlık hizmetlerine
bakış açısını da farklılaştırabilmektedir. 

Sosyal ve Kültürel Çevre

• Bazı toplumlarda sağlık hizmetlerini diğer
ekonomik mal ve hizmetler gibi değerlendirmek
son derece normal bir yaklaşım olarak
görülebilirken, bazı toplumlarda sağlık
hizmetleri erdemli mal ve hizmetler olarak
değerlendirilebilmekte ve bir bedel ödenerek
satın alınması kabul edilmek istenmemektedir. 

• Bu gerçek, sağlık kurumlarının nihai amaçlarını
gözden geçirmelerini ve sosyal sorumluluk
anlayışı içinde hareket etmelerini zorunlu
kılabilmektedir.

Doğal Çevre

• Doğal çevrenin kirlenmesi ve doğal
kaynakların giderek azalması küresel
ölçekte bir sorundur. 

• Bu sorunla başa çıkmada ülkeler çok
farklı stratejileri izleyebilmektedirler. 

• Konulan yasaklar ve yapılan düzenlemeler
sıklıkla başvurulan araçlardır.
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Doğal Çevre

• Sağlık kurumları da sağlık hizmeti
sunarken ve sunum sonrasında çevreyi
kirletme potansiyeline sahiptir. 

• Örnek olarak çevreye radyasyon
sızdırma ihtimali olan ve bu türden
tedavilerin yapılacağı birimleri uygun bir
şekilde dizayn etmeyen sağlık
kurumlarına bu hizmeti sunma izni
verilmez. 

Doğal Çevre

• Ayrıca hizmet üretimi sırasında ortaya çıkan tıbbi
atıklar özellikli atıklardır ve farklı bir şekilde
toplanmaları ve yok edilmeleri gereklidir. 

• Uygun yöntemlerle toplanmadığı ve yok
edilmediğinde tedavisi mümkün olmayan hastalıkların
başkalarına bulaştırılması söz konusu olabilecektir. 

• Bunun için katı ve sıvı tıbbi atıkların toplanması ve
yok edilmesi sürecinde sağlık kurumlarının mevcut
yasa ve düzenlemelere uygun olarak çalışmaları ve
sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir.

Politik ve Yasal Çevre

• Sağlık sektörü, kamu müdahalesinin ve yasal
düzenlemelerin çok fazla olduğu sektörlerden
biridir. 

• Sağlık kurumlarının nereye kurulacağı, kurulacak
sağlık kurumunun hangi özelliklere sahip olacağı, 
sunulan sağlık hizmetlerinden alınacak olan
fiyatın ne olacağı, sağlık kurumlarının pazarlama
faaliyetlerini hangi esaslara göre yürüteceği, 
sağlık kurumunda çalışacak olan sağlık
personelinin hangi özellikleri taşıyacağı ve
burada sayamayacağımız daha pek çok alan
yasalarla düzenlenmektedir. 

Politik ve Yasal Çevre

• Söz konusu sağlık kurumu eğer kamu kurumu
niteliğini taşıyorsa bu sağlık kurumu politik ve
yasal çevrede meydana gelen değişim ve
gelişmelere çok daha fazla maruz kalacaktır.

• Bu düzenlemelerin amacı bazen haksız rekabeti
önlemek, bazen sağlık hizmeti kullanıcılarını
korumak, bazen de toplumun çıkarlarını korumak
için yapılmaktadır.

• Hangi amaçla yapılırsa yapılsın sağlık kurumları
yapılan bu düzenlemelerden önemli ölçüde
etkilenmektedir. 

Politik ve Yasal Çevre

• Sağlık sektörü aynı zamanda politikacıların
öteden beri ilgisini çok fazla çeker. 

• Popülist politikaların daha fazla kullanım
ihtimalinin olması nedeniyle (vatandaşların
hizmet sunucu tercihlerini çoğaltmak, 
alınan katkı paylarını almamak, 
vatandaşların tamamını sağlık sigortası
kapsamına almak, kamu sağlık sigortalarının
kapsamını genişletmek gibi) ülkedeki politik
ve siyasal değişimlerden de sağlık sektörü
önemli ölçüde etkilenmektedir. 

Politik ve Yasal Çevre

• Yapılan değişiklikler bazen sağlık
kurumlarına yeni fırsatlar çıkarırken
(vatandaşların kamu olduğu kadar özel
sağlık kurumlarına gitmeleri yolunun
açılması gibi) bazen de tehditler
doğabilmektedir (sağlık sigortalarının
önceden ödedikleri fiyatı düşürmeleri ve
daha önceden ödeme kapsamında olan bir
tedaviyi kapsam dışına almaları gibi).
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DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE 
DEĞİŞİM NEDENLERİ

• En basit tanımıyla örgüt, belirli bir amacı
gerçekleştirmek için formal olarak bir
araya getirilmiş insan grubudur. 

• Çoğu organizasyonda kural, politika, 
prosedür, raporlama ve denetim gibi formal 
ilişkilerin yanı sıra gelenek, örf, adet, 
efsane gibi toplumun önemli değerleri ve
kültürü tarafından şekillendirilen informal 
ilişkileri bir arada görmek mümkündür.

DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE 
DEĞİŞİM NEDENLERİ

• Örgüt içinde gerçekleşen formal ve
informal ilişkiler aracılığı ile belirli bir
amaca ulaşılmaya çalışılır ki bu amaç
bazen bir hastanın rontgen filmini
çekmek, bazen belirli bir tür ameliyatını
yapmak ve bazen de hastaya ait faturayı
kesmek ve kurumuna göndermek gibi
birbirinden oldukça farklı işlerin
yapılmasını gerekli kılar.

DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE 
DEĞİŞİM NEDENLERİ

• Hasta bireylere sağlık hizmeti sunan sağlık kurumunun dışında, 
– hastanın çevresinde diğer rakip veya rakip olmayan sağlık kurumları, 
– geleneksel kırık çıkıkçı gibi informal sağlık hizmeti sunucuları, 
– aile hekimleri gibi birinci basamakta hastaları yönlendirme rolü olan

diğer sağlık hizmeti sunucuları,
– hastalarının aldığı sağlık hizmetlerinin karşılığını ödeyen sigorta

kurumları, 
– sağlık kurumunda çalışmakta olan sağlık çalışanlarının üye oldukları

birlik veya dernekleri, 
– sağlık sektörünü düzenleme görevi olan Sağlık Bakanlığı’nın

düzenlemeleri veya genel olarak yasalar, 
– sağlık kurumunda sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin teknik

kalitesini yakından etkileme ihtimali bulunan yeni tedavi yöntemleri
ve bilginin üretildiği araştırma-geliştirme kurumları

bir sağlık kurumunun yakından takip etmesi gereken ve burada
sayamayacağımız daha pek çok taraf, sağlık kurumlarını değişime
zorlayan önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE 
DEĞİŞİM NEDENLERİ

• Duruma bağlı olarak sağlık sektöründe rol
alan iki veya bazen ikiden fazla paydaş
birbirleriyle işbirliği içine girebilir veya
rekabet edebilirler. 

• İşbirliği sürecinde tarafların eylemleri
birbirlerine fayda sağlarken rekabet
sürecinde tarflardan birinin davranışı diğer
tarafların faydasına olmayabilmektedir.

• Taraflar arasındaki işbirliğini görmek çoğu
zaman mümkündür ancak aynı durumu
rekabet için söylemek olası değildir.

DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE 
DEĞİŞİM NEDENLERİ

• Bu tarafların sağlık kurumu üzerindeki
baskıları ekonomik, politik ve sosyal
olarak geniş bir şekilde
sınıflandırılabilir. 

• Sağlık kurumlarının ekonomik, politik ve
sosyal çevrelerinde meydana gelen
gelişmeleri sürekli olarak
değerlendirmeleri gereklidir.

DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE 
DEĞİŞİM NEDENLERİ

• Yapılacak olan değerlendirmeler sağlık kurumlarının
yeni çevrelerine uyum sağlamada önemli olan
stratejilerin geliştirilmesine ışık tutacaktır.

• Sağlık kurumları dış çevrelerini izler ve
değerlendirirken süreklilik gösteren durumlarla
gelip geçici olan durumları birbirinden ayırt
edebilmelidir. 

• Sürekliliği olan durumlar, sağlık kurumlarının
çalışmalarını çok uzun yıllar etkileyecek nitelikte
olan çevresel değişimleri ifade eder. 

• Nüfusun giderek yaşlanması ve kronik hastalıkların
artması buna bir örnektir. 
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DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE 
DEĞİŞİM NEDENLERİ

• Ancak bazı durumlarda sağlık kurumlarını
kısa bir süreliğine önemli ölçüde etkileyen
durumlarla da karşılaşılabilir. 

• Örneğin belirli bir doğa olayından dolayı
belirli bir bölgede salgın ve bulaşıcı
hastalıkların artması gibi. Doğa olayı
etkisini kaybettiğinde ve herşey normale
dönmeye başladığında salgın ve bulaşıcı
hastalıklar çok fazla görülmeyecektir

DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE 
DEĞİŞİM NEDENLERİ

• Günümüz dünyasında bütün sektörlerde
değişim çok hızlıdır ve değişimin görüldüğü
bazı alanlar kontrol edilemez niteliktedir. 

• Kotler, Shalowitz ve Stevens (2008), 
kontrol edilemez olarak nitelendirdikleri bu
faktörleri altı grup altında toplamışlardır. 

• Bunlar kısaca; demografik, ekonomik,
sosyo-kültürel, doğal, teknolojik ve politik-
yasal faktörlerdir. 

DEĞİŞEN SAĞLIK SİSTEMİ VE 
DEĞİŞİM NEDENLERİ

• Sağlık kurumları bu faktörleri sürekli
olarak izlemeli ve bu faktörlerde
yaşanan değişimlere uyum için gerekli
olan eylemleri gerçekleştirebilmelidir.

• Her bir gelişme ve değişim sağlık
kurumları için yeni tehditler
yaratabildiği gibi yeni fırsatlar da
yaratabilmektedir.

• Sağlık kurumları çevresinde meydana gelen değişimleri ve bu değişimlerin sağlık
kurumlarını nasıl etkilediklerini kısa başlıklar halinde şöyle özetleyebiliriz:
– Talep tarafından meydana gelen değişimler
– Nüfus ve demografik çevredeki değişimler
– Doğumlar
– Artan nüfus
– Yaşlanan nüfus
– Eğitim bilgi seviyesi
– Hanehalkı karekteristikleri
– Ülke içi ve ülkelerarası göçler
– hastalık yapısının değişmesi
– Kamu beklentilerinin değişmesi
– Arz tarafından yaşanan gelişmeler
– Değişen teknoloji ve klinik bilgi
– Sağlık insangücündeki değişmeler
– Politik ve sosyal değişimler
– Finansal baskılar
– Sağlık sistemlerinin uluslararasılaşması
– Tıbbi araştırma ve geliştirme pazarındaki küresel değişimler

Talep Tarafında Meydana Gelen
Değişimler

• Talep tarafından meydana gelen
değişimler daha çok sağlık hizmetini
kullanmakta olan kullanıcılarla ilgilidir. 

• Nüfusun demografik özellikleri, eğitim
ve gelir seviyesi gibi faktörlerdir.

Nüfus ve Demografik Çevredeki
Değişimler

• Sağlık kurumlarının izlemek durumunda
oldukları demografik çevre ile ilgili
unsurlar; sayı ve artış hızı açısından
nüfus miktarı, şehirleşme oranı, nüfusun
bölgelere göre dağılımı, nüfusun yaş
yapısı, eğitim seviyeleri, gelir düzeyleri, 
bölgesel özellikler ve göçlerdir. 
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Nüfus ve Demografik Çevredeki
Değişimler

• Nüfus yapısının daha iyi anlaşılmasında
temelde üç faktör üzerinde durulur: 

• Doğumlar, ölümler ve göçler. 

Doğumlar

• Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 
doğum oranları yıllardan beri düşme eğilimi
göstermektedir.

• Aslında doğum oranlarını düşürme, 
ekonomik gelişmeyi artırma amacıyla
izlenen bir devlet politikası iken Avrupa
ekonomisi ve nüfusunda gözlemlenen
gelişmeler neticesinde Türkiye’de nüfus
artış oranlarını çok da fazla düşürmemek
gerektiği üzerinde son yıllarda bir
düşüncenin olduğu da bir gerçektir.

Doğumlar

• Nüfus artış oranlarını çok daha aşağılara
çekmek artık bir devlet politikası olarak
görülmese bile kadınların artık daha fazla
çalışma hayatına katılıyor olmaları ve ekonomik
gelişme nedeniyle nüfusun eskiden olduğu kadar
hızlı artmayacağı da başka bir gerçektir. 

• Nüfus artış oranının azalması demek sağlık
kurumlarında sunulmakta olan kadın doğum ve
çocuk hizmetlerine olan talebin eskisi kadar
fazla olmayacağı anlamına gelmektedir.

Artan Nüfus

• Dünya üzerindeki bütün ülkelerde nüfus her 
geçen gün artmaktadır. 

• Bu da insanların her türlü kaynaktan daha fazla
tüketmeleri anlamına gelmektedir. 

• Sınırlı kaynaklar gerçeği göz önüne alındığında, 
kaynak kıtlığı ile daha fazla karşı karşıya olan
ülkelerin artan nüfusa bağlı olarak büyüyen
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmet
üretimi ve dağıtımı alanlarında farklı
düzenlemelere gitmeleri ve yöntemleri
kullanmaları gerekli olacaktır. 

Yaşlanan Nüfus

• Sadece artan nüfus değil, artan yaşlı
nüfus da sağlık kurumlarını çok yakından
ilgilendiren demografik bir özelliktir. 

• Türkiye halen genç bir nüfus yapısına
sahip olsa bile, önümüzdeki yirmi-otuz
yıllık bir süre içinde Türkiye de yaşlı
nüfusun fazla olduğu ülkeler grubuna
katılacaktır. 

Yaşlanan Nüfus

• Artan yaşlı nüfus, sağlık kurumlarını şu 
şekilde etkiler,
– Sağlık kurumlarında sunulacak hizmet

türleri değişebilir ve sağlık kurumlarından
faydalanan bireylerin fiziksel ihtiyaçları
farklılaşabilir. 

– Genç bir nüfusa sahip olan ülkelerde akut ve
tedavi edilebilir hastalıklar daha fazladır.
Bu tür hastalıklar daha kısa süre içinde
sağlık kurumlarında tedavi edilebilirler.
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Yaşlanan Nüfus

– Genç hastalarda, kompleks ve birden fazla
hastalığı aynı anda görmek çok yaygın
olmadığından dolayı bu hastalıkların tedavisinde
kullanılacak olan kaynak miktarı da fazla
olmayabilir. 

– Ancak yaşlanan nüfusun hastalık yapısı
farklıdır. 

– Bu tür hastalarda kronik hastalıklar fazladır. 
– Ayrıca yaşlı hastalarda birden fazla hastalığı

aynı anda görme ihtimali daha fazladır ve bu da
bu türden hastaların tedavi sürecini zorlaştırır
ve bazen uzatır ve ayrıca daha fazla kaynak
kullanmak gerekli olabilir.

Yaşlanan Nüfus

– Sağlık kurumlarını kullanmakta olan yaşlı nüfusun
fiziksel özellikleri ise sağlık kurumlarında iş
dizaynını ve hatta binanın mimari yapısının yeniden
düzenlenmesini gerekli kılabilir. 

– Örneğin, hastalar çok yaşlı olduklarında yürüme
zorluğuna sahip olabilir, tekerlekli sandalyelere
bağımlı olabilir, işitme kayıpları gerçekleşmiş
olabilir, yeni bilgileri anlamada zorlanabilir veya
yeni teknolojileri kullanma ve uyum sağlamada
zorlanabilirler. 

– Bu durumda asansörlerin, hastane yataklarının, 
merdivenlerin, banyoların ve diğer mimari
unsurların yaşlı nüfus ihtiyacına yönelik olması
gerekir.

Akut ve Kronik Hastalık: 

• İhtiyaca uygun sağlık hizmeti kullanıldığında tedavi
edilebilen ve hastayı bir daha rahatsız etmeyen
hastalıklara akut hastalıklar adı verilir. 

• Grip ve kol kırığı gibi hastalıklar akut hastalıklara örnek
olarak verilebilir. 

• Çok fazla sağlık hizmeti kullanılsa bile kesin olarak
tedavi edilemeyen ve hastanın yaşamı boyunca birlikte
yaşamak zorunda olduğu hastalıklara ise kronik
hastalıklar adı verilir. 

• Yüksek tansiyon ve şeker kronik hastalık örnekleridir. 
• Kronik hastalıkları olan hastalara sunulan sağlık

hizmetleri hastaların yaşam kalitesini yükseltmeye
yöneliktir ve belirli dönemlerde hastayı çok rahatsız
eden bu hastalıkların ağrıları sağlık hizmeti sunularak
azaltılabilir.

Eğitim ve Bilgi Seviyesi

• Her geçen gün sağlık hizmeti kullanıcılarının
sağlık ve sağlık hizmetlerine yönelik bilgi
düzeyleri artmaktadır. 

• Bu genel eğitim seviyesinin artmasının bir
sonucu olabildiği gibi internet gibi sanal
ortamda bilgilerin paylaşıldığı ve bu
bilgilere erişimin kolaylaştığı durumlarda da
söz konusu olabilmektedir.

Eğitim ve Bilgi Seviyesi

• Sağlık hizmetleri ve farklı tedavi
yöntemleri hakkında yayınlanan bilgilere
erişim sonunda elde edilen bilginin
güvenilirliği her ne kadar tartışmalı olsa
bile sonuçta bu durum sağlık hizmeti
kullanıcılarının sağlık kurumlarından olan
beklentilerini etkilemektedir. 

Eğitim ve Bilgi Seviyesi

• Bazen hastalar, olmayan tedaviyi
isteyebildikleri gibi bazen de kendi sağlık
ihtiyaçlarına uygun olmayan tedavi
yöntemlerini talep edebilmektedirler. 

• Bu durumlarda, sağlık hizmeti
kullanıcılarının ihtiyaçları ve mevcut tedavi
yöntemleri konusunda sağlık kurumları
tarafından eğitilmeleri ve yönlendirilmeleri
son derece önemli bir görev haline
gelmektedir.
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Hanehalkı Karakteristikleri

• Ekonominin geliştiği ve yaşam kalitesinin
yükseltilebilmesi için aynı haneden daha
fazla bireyin çalışmak zorunda olduğu
toplumlarda hanehalkı karakteristikleri
de önemli bir değişime uğramaktadır. 

• Artık çoğu toplumda geniş aileden ziyade
çekirdek aileye rastlanılmaktadır. 

Hanehalkı Karakteristikleri

• Ayrıca kadınlar da artık aile geçiminde
ve ekonomik gelişmede artan rol
oynamaya başlamışlardır. Bu da önceden
beri geniş aile içinde veya çalışmayan
kadınlar tarafından bakımı üstlenilen
yaşlı, engelli veya kronik hastalığı olan
hastaların artık modern sağlık kurumları
tarafından bakılmasını gerekli kılmıştır. 

Hanehalkı Karakteristikleri

• Bu türden hastalığı olan bireylerin
tedavisinde geleneksel sağlık kurumlarının
yanı sıra evde bakım veya hemşirelik evleri
gibi kurumlar sektöründe kendilerine yer
bulmaya başlamışlardır. 

• Bazen bu kurumlar hastaneler tarafından
maliyeti düşürmede işbirliği halinde
çalışılan kurumlar olarak görülürken bazen
gelir kaynaklarını farklılaştırmada yatırım
yapılan ve rekabete girilen alanlar olarak da
görülebilmektedirler.

Ülke İçi ve Ülkelerarası Göçler

• Çoğu ekonomik ve siyasal nedenlerden
dolayı ülke içinde ve ülkelerarası göçler
günümüz dünyasında çok görülen bir
olgudur. 

• Ülke içinde kırsal bölgeden kentsel
alanlara, ülkeler arasında gelişmemiş
fakir ülkelerden gelişmiş zengin ülkelere
olan göçler yaygındır. 

Ülke İçi ve Ülkelerarası Göçler

• Kısa süre içinde gerçekleşebilme ihtimali
olan bu göçler sonucunda sağlık
kurumlarının önceden beri hizmet
sunduğu nüfus özellikleri ve tedavi
etmek zorunda oldukları hastalıklar da
kısa süre içinde farklılaşabilmektedir. 

Ülke İçi ve Ülkelerarası Göçler

• Bir de göçle gelen bireylerin sürekliliği
söz konusu olursa göçle gelen nüfusta
demografik ve kültürel değişim çok daha
uzun sürede gerçekleşeceğinden dolayı
sağlık kurumları önemli zorluklarla karşı
karşıya kalabilecektir.
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Hastalık Yapısının Değişmesi

• Sağlık kurumlarının temel fonksiyonu eğer
hastalıkları tedavi etmekse, sağlık kurumlarının
nüfusun hastalık yapısında görülen değişimlere
uygun tepki göstermesi gerekir.

• Nüfusun beslenme alışkanlıklarındaki
değişiklikler hastalık yapısının da değişmesini
doğrudan etkilemekte ve kalp hastalıklarının
daha fazla artmasına neden olmaktadır (aşırı
şişmanlığa yol açan yiyeceklerin fazla
tüketilmesinin sonucu olarak). 

Hastalık Yapısının Değişmesi

• Ayrıca fosil yakıtların fazla kullanılmasıyla
ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği
gibi faktörlerin sonucu olarak insanların yaşam
şeklinin ve çevre faktörlerinin değişmesi de 
hastalık yapısının değişmesi üzerinde önemli
etkilere sahiptir. 

• İnsanların içinde yaşadıkları biyolojik çevreden
ayrı yaşaması mümkün olmadığı için HIV-AIDS 
gibi hastalıkların yanı sıra yakın geçmişte tüm
dünyayı tehdit eden domuz gribi gibi salgın ve
bulaşıcı hastalıkların önümüzdeki dönemlerde de 
ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

Hastalık Yapısının Değişmesi

• Ancak, genel gelişme insanların tüm dünya
üzerinde daha uzun süre yaşadıkları ve buna
bağlı olarak kronik hastalıkların daha fazla
olduğudur. 

• Ayrıca ulaşım olanaklarının artması nedeniyle
akut ve bulaşıcı hastalıklar artık sadece az
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeleri değil aynı
zamanda gelişmiş ülkeleri de tehdit eder hale 
gelmişlerdir. 

• Dolayısıyla sağlık kurumları dünyanın her
bölgesinde her türlü hastalıkla karşılaşabilme ve
tedavi edebilme olanaklarına sahip olmalıdır. 

Hastalık Yapısının Değişmesi

• Hastalık yapısının değişmesine paralel hareket etmek
zorunda olan sağlık kurumları iki faktörü göz önüne almak
zorundadırlar:
– 1. Risk faktörlerinin değişmesi: Örneğin diyete bağlı olarak

şişmanlık, kolestrol ve kalp hastalıkları artarken alkole bağlı
trafik kazaları ve ekonomik zorluklara bağlı olarak da ruhsal
bozukluklar artmıştır.

– 2. Hastane kaynaklı enfeksiyonlar: Hastaneler için önemli olan
diğer nokta ise hastane kaynaklı enfeksiyonların ve hatta
daha da önemlisi antibiyotiklere dirençli enfeksiyon
hastalıkların tedavisinde oynayabilecekleri roldür. 

• Çünkü bu enfeksiyonlar hastane maliyetlerini doğrudan
etkiler ve artırır. 

• Ancak gereken özen gösterildiğinde de kaçınılabilir

Kamu Beklentilerinin Değişmesi

• Sağlık hizmeti kullanıcıları arasındaki artan
sağlık bilgisi ve daha kaliteli sağlık
hizmetlerini alma konusundaki yüksek
beklenti sağlık kurumları üzerinde önemli
bir baskıya neden olmaktadır. 

• Bu artan beklentiler daha fazla ve ileri
tetkik ve tedavi yöntemlerinin
kullanılmasını ve sağlık hizmeti sunma
sürecini değiştirmeyi zorunluluk haline
getirebilmektedir. 

Kamu Beklentilerinin Değişmesi

• Artık sağlık hizmeti kullanıcıları, sağlık
hizmetlerini sağlık hizmetini sunanları
memnun edecek bir ortamdan veya
zamandan ziyade kendilerini memnun
edecek bir ortam ve zamanda verilmesini
arzu etmektedirler. 
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Kamu Beklentilerinin Değişmesi

• Hastalığı ile ilgili bilgilere internetten
erişebilme imkanı bazen hastaların
hekimlerinden daha fazla bilgili olabileceği
anlamına gelmektedir. 

• Bu sağlık hizmeti kullanıcılarının daha fazla
sağlık hizmeti talep edeceği anlamına
gelmez ancak bazen tedavinin başarılı
olduğuna dair kanıtların az olduğuna
inanırlarsa kendilerine sunulacak olan
tedaviyi reddedebilecekleri anlamına gelir.

Arz Tarafından Yaşanan
Gelişmeler

• Sağlık hizmetlerinin sunulduğu kurumlar
ve sağlık hizmetini sunmakta olan sağlık
meslek mensupları ile ilgili gelişmelerdir.

Değişen Teknoloji ve Klinik Bilgi

• Teknolojik çevrede meydana gelen değişmelerden belki de 
en fazla etkilenen sektörlerden biri de sağlık sektörüdür. 

• Gelişen teknolojinin sağlık sektörüne yansıması ise daha
önceden tedavisi olmayan hastalıkların tedavisinin
bulunması veya daha etkili tedavi yöntemlerinin
geliştirilmesi, daha önceden uzun süren ve hastanede uzun
süre yatışı gerekli kılan tedavilerin yerini ayakta ya da
hastanın evinde ilaçla veya günübirlik hastaneye gelmekle
aynı etkiyi sağlayan yeni yöntemlerin geliştirilmesi ya da
daha önceden bilinmeyen ve tanımlanamayan yeni
hastalıkların teşhis edilebilir hale gelmesi şeklinde
olabilmektedir. 

• Yeni teknolojiler ve tedavi yöntemleri sağlık hizmeti
kullanıcılarının beklentilerini artırmaktadır

Değişen Teknoloji ve Klinik Bilgi

• Örneğin, hastalıkların teşhisinde 
kulanılan MR cihazı bundan 30 yıl önce
yoktu ve şimdi sağlık kurumlarının
vazgeçilemezleri arasına girmiştir. 

• Ancak teknolojideki bu gelişmeler sağlık
kurumlarına ilave sorumluluklar
yüklemektedir. 

Değişen Teknoloji ve Klinik Bilgi

• Bunlardan birisi sağlık hizmeti sunucularının yeni
bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi gereğidir. 

• Böylece hizmet sunucular varsa yeni teknolojinin
zararlarından korunacaklar aynı zamanda yeni
teknolojiyi daha etkili ve verimli kullanacaklardır. 

• Ayrıca, yeni tedavi yöntemleri önceden beri sunulan
sağlık hizmetlerinin sunum yerini değiştirmiştir. 

• Örneğin önceden sadece hastanede yatarak tedavi
edilebilen hastalıklar artık ilaçla hastaların
evlerinde veya birinci basamak sağlık kurumlarında
tedavi edilebilmektedir. 

Değişen Teknoloji ve Klinik Bilgi

• Kaynakların daha verimli kullanılması arayışı
içinde olan sağlık kurumları etkili ve verimli
sağlık hizmeti sunumunun gerçekleşmesi
için farklı sağlık hizmeti sunum merkezleri
arasında uygun koordinasyonu sağlamaya
yönelik çaba sarfetmektedirler. 

• Yeni teknoloji çoğu zaman bilgi işlem
teknolojisini kullanmayı daha fazla
gerektirebilmektedir. 
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Değişen Teknoloji ve Klinik Bilgi

• Böylece fazla yer ihtiyacı olmaksızın hastalara ait
kayıtlar uzun yıllar boyunca saklanabilmekte, tedavi
süresi kısalabilmekte ve doğru kararlar için ihtiyaç
duyulan veriler daha kısa sürede ve ayrıntıda elde
edilebilmektedir. 

• Bunlar önemli avantajlar olarak değerlendirilmekle
birlikte yeni teknolojilerin dezavantajlarının da
olabileceği unutulmamalıdır. 

• Örneğin, bilgi işlem ortamında saklanılan hastalara
ait verilerin sanal ortamda kolaylıkla paylaşılabilmesi
ve bunun sonucunda da ortaya çıkan mahremiyet
sorunları ile mücadele etme sağlık kurumlarının
önemli sorumluluk alanı içine girmiştir.

Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Nüfus yapısındaki değişimler sadece
sağlık kurumlarına olan talebi
etkilememekte aynı zamanda sağlık
çalışanlarının seçildiği havuzu da
etkilemektedir. 

Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Her ne kadar farklı ülkeler farklı
sorunlarla karşı karşıya kalsalar bile 
genellikle iki gelişme daha fazla ön plana
çıkmaktadır: 
– (1) Nüfus yaşlanmakta, sağlık ihtiyaçları

artmakta ve sağlık personeli olarak
çalışabilecek kişi sayısında azalmalar meydana
gelmektedir, 

– (2) Sağlık personeli arasında fazla olan kadın
sağlık çalışanları görevlerini ve kariyer
gelişimlerini aile bağlarını ve sorumluluklarını da
göz önüne alarak yapmak istemektedirler. 

Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Daha fazla yetkilendirme ve esnek çalışma
saatleri, artan sağlık ihtiyaçlarını karşılamak
ve ihtiyaç duyulan personel seviyesini
yakalamak için başvurulması gereken ve
neredeyse zorunlu önlemler olarak
görülmektedir.

• Sağlık çalışanlarına bu olanakları
sağlamak, onların aileleriyle olan
ilişkilerini de sürdürmeye imkan
sağlayacaktır. 

Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Sağlık çalışanlarının daha fazla
uluslararasılaşması nedeniyle bazı ülkeler
farklı ülkelerden mezun olmuş sağlık
personeli çalıştırma yoluna gidebilmektedir. 

• Bu durum hem nitelikli sağlık çalışanlarını
bulma zorluğu çeken ülkeler hem de 
yetişmiş sağlık personelini kaybeden
ülkeler için önemli sonuçlar ortaya
çıkarmaktadır. 

Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Farklı ülkelerden gelen sağlık çalışanlarını
istihdam eden ülkeler farklı kültür ve dile sahip
olan bu çalışanlar için ayrı eğitim programları
hazırlamak ve bu personeli diğer personelle
birlikte çalışabilecek bir seviyeye getirebilmek
için farklı yönetim araçlarını kullanmak zorunda
kalmaktadırlar. 

• Yetişmiş sağlık insangücünü kaybeden ülkelerin
sağlık statüleri ise daha fazla bozulma riskiyle
karşı karşıya kalabilmektedir.
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Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Birbirlerinin görevlerini yapabilme
becerisine sahip personel sayısının ve
mesleklerinin ortaya çıkmasıdır. 

• Hekim, hemşire, fizyoterapist, psikolog
ve diğer sağlık personeli eğitim
döneminde almış oldukları derslerin ve
edinmiş oldukların tecrübelerin
neticesinde bazen birbirlerini ikame
edebilir hale gelmişlerdir. 

Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Ancak bu durum bazen sınırlı kaynakların etkili
kullanılmasına imkan sağlayarak sağlık hizmeti
kullanıcılarına daha iyi bir bakım vermekten
ziyade bu türden sağlık meslek mensupları
arasında bir rekabetin yaşanmasına neden
olabilmektedir. 

• Yüzyıllardan beri hekim ve hemşireler
tarafından yapılan bazı işleri bunlardan alıp
psikolog, fizyoretapist, diyetisyen, sağlık 
teknisyenleri gibi yeni gelişen diğer sağlık
meslek mensuplarına vermek kolay bir iş
değildir. 

Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Ancak bu aslında bir zorunluluktur. 

• Bir işin artık farklı meslek mensupları
tarafından yapılması sadece maliyetlerin
aşağıya çekilmesine fırsat sağlamakla
kalmaz aynı zamanda bazı durumlarda
daha kaliteli sağlık hizmeti sunmanın da
yolunu açar.

Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Hızla değişen çevreye sağlık kurumunun
kendi personelinin de uyumunu sağlaması
gereğidir. 

• Örneğin çoğu ülkede, hemşireler hasta
bakım sürecinde daha fazla rol almak
istemektedir. 

• Ancak bu süreçte çoğu zaman
hekimlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Yeni çevrede bir şeylerin değiştiğini
anlayan her çalışanın kendisini
değiştirmeye hazır olması gerekir. 

• Böyle bir değişim sürecinde sağlık
kurumları çalışanlarını değişime
hazırlamalılar ve değişim yönetimini
başarılı bir şekilde uygulamaya
geçirebilmelidirler. 

Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Ayrıca değişen çevrede artık çalışan ve işveren
arasındaki ilişkiler de değişmek durumunda
kalmaktadır. 

• Artık ‘ücretini verir çalıştırırım’ anlayışından
ziyade ‘hep beraber yeni çevrenin fırsatlarından
daha fazla nasıl faydalanabiliriz’ yaklaşımı hakim 
olmak zorundadır.

• Sonuç olarak sağlık sektörü sürekli olarak
değişmektedir ve değişecektir. 

• Gelecekte sağlık sektöründe ‘esneklik’ ve
‘farklılık’ temel unsurlar olarak göze
çarpacaktır. 
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Sağlık İnsangücündeki
Değişimler

• Sağlık çalışanları daha fazla uluslar arası
olacak ve daha belirsiz mesleki
sorumluluklar ve bir işin artık farklı meslek
mensupları tarafından da yapılabileceği
anlayışı ağırlık kazanacaktır. 

• Ancak sürekli olarak değişen ve kompleks
bir sağlık sektöründe neler olabileceğini
tam anlamıyla öngörebilmek son derece zor
bir iştir.

Politik ve Sosyal Değişimler

• Sağlık sektörünü düzenleyen kamu
otoritelerinin ve sağlık hizmetlerinin
finansmanından sorumlu kurumların iş
yapma şekillerinde ve beklentilerinde
yaşanan gelişmelerle ilgilidir.

Finansal Baskılar

• Toplam sağlık harcamaları içinde
hastalenelere ayrılan payın önemli bir
paya sahip olması, kamu harcamalarını
belirli bir düzeyde tutmak isteyen ve
sağlık harcamalarının artış hızını
azaltmak isteyen hükümetler için
hastaneleri bir hedef haline getirmiştir. 

Finansal Baskılar

• Aslında hastanelere ayrılan miktar, 
ekonomik olmaktan ziyade politik bir
sorun olmasına rağmen, hastaneler
üzerine olan politik baskının temel
nedeni harcamaların ne kadarının kamu
ne kadarının özel sektör tarafından
karşılanması gerektiği konusunda
olmaktadır.

Finansal Baskılar

• Çoğu ülkede hastaneler toplam sağlık
harcamalarının neredeyse yarısını
almaktadır. 

Finansal Baskılar

• Bunun sonucu olarak da hastanelerin
yapmış olduğu harcamalar, hastanelerin
teknik verimliliğinin ve sunulan sağlık
hizmetinin kalitesinin yükseltilerek
kontrol edilmesine çalışılmakta ve bu
konuda çeşitli önlemler alınmaktadır.
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Finansal Baskılar

• Sağlık harcamalarının hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkelerde yıllardan
beri sürekli bir artış eğilimi gösterdiği
açık bir gerçektir. 

Finansal Baskılar

• Değişen yönetim şekilleri, farklılaşan sağlık
hizmetleri finansman sistemleri, ilerleyen
teknoloji ve değişen sağlık ihtiyaçlarının
hepsi sağlık harcamalarının artışında temel
rol oynamaktadır. 

• Ancak sebep ne olursa olsun sağlık
harcamaları artış eğilimi göstermektedir ve
ülkelerin diğer ihtiyaçları da
düşünüldüğünde kaynakları sonsuz değildir. 

Finansal Baskılar

• Bu durumda daha önceden politik
baskılardan çok fazla etkilenmeyerek
istediği kaynağı daha kolay elde edebilme
potansiyeline sahip olan sağlık sektörü
önümüzdeki yıllarda hükümet tarafından
artan harcamaların kontrol altına alınması
yönünde daha fazla baskı ile karşı karşıya
kalacaktır. 

• Bunun sonucunda ise hem sağlık kurumları
hem de sağlık hizmeti kullanıcıları farklı bir
şekilde etkileneceklerdir.

Finansal Baskılar

• Sağlık sigortası kurumları sağlık
sektöründe kendilerine düşen görevin
hastalık riskinin ortaya çıkaracağı
finansal riskin paylaşılması, pazarlama, 
üye kaydı ve ödeme yapmak olduğunu
kabul etmektedirler. 

Finansal Baskılar

• Geleneksel sağlık sigortası kurumunun
fonksiyonları bunlar iken pek çok baskı sonucu
yeni bazı yapılar ortaya çıkmıştır. 

• Aslında büyük sağlık sigortaları bu yeni
gelişmelere öncelik etmişlerdir. 

• Böylece geleneksel sigorta programları ile
kapsamlı alternatif bakım hizmetlerini alma ve
sigortanın sağlayacağı faydaları yönlendirmeye
başlamışlardır. 

• Bununla birlikte sigorta mekanizmasının kendisi
de maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.

Finansal Baskılar

• Hizmet esnasında ödeme olmadığı için bu
noktada hekim ve hasta tarafından alınacak
kararlarda ekonomik varsayımlar etkili
olmamaktadır. 

• Hatta sağlık sigorta primleri işveren tarafından
ödendiğinde hizmet noktasında ekonomik olarak
davranmanın etkisi iki veya üç kat daha da
azalmaktadır. 

• Burada alınması gereken önlem hastaları
finansal risklerden koruyacak şekilde
düzenlemelerin nasıl yapılacağı ile birlikte artan
maliyetlerin de nasıl kısılacağı ile ilgilidir. 
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• Bu amaca ulaşmak için bazı stratejiler
mevcuttur. 

• Bunlar:
– Ödemeye ilişkin sınırlamalar

– Sunucu seçimine ilişkin sınırlamalar

– Hizmet sunucu risk paylaşımı düzenlemesi

Ödemeye ilişkin sınırlamalar

• Rutin bazı tetkikler ve tedavi
yöntemlerinin sigorta kapsamına
alınmaması ve bazen de katılım payının
alınması olarak yapılan düzenlemeler
hastaya yönelik kısıtlamalar kapsamına
girerken, hizmet başına yapılacak
ödemelerin düşürülmesi veya yeni bazı
geri ödeme yöntemlerinin kullanılması
hizmet sunuculara ilişkin kısıtlamalar
olarak adlandırılır.

Sunucu seçimine ilişkin 
sınırlamalar

• Çoğu sağlık sigortası hastalara hangi
hekimlerden veya kuruluşlardan sağlık
hizmeti alacağını söyler, başka hekim ve
kuruluşlara gittiği zaman hastanın
kendisinin ödeme yapmasını zorlayabilir.

Hizmet sunucu risk paylaşımı 
düzenlemesi

• Bu türden düzenlemeler hizmet sunucuların gereksiz
giderlerini minimize etmeye yöneliktir. 

• Örneğin TİG (Teşhisle İlintili Gruplar) gibi
ödemelerin hastadan ziyade hastalık durumuna göre
belirlendiği düzenlemeler hastanelerin belirli bir
maliyetin ötesine gitmesini engeller.

• Çünkü hastane kendisine belirli bir tür hastalığın
tedavisinden dolayı ne kadar para ödeneceğini bilir
ve bu fiyatın üstüne çıkmak istemez. 

• Eğer çıkarsa fazlalığı kendisi karşılamak zorundadır.

Sağlık Sistemlerinin
Uluslararasılaşması

• Sağlık hizmetlerinin uluslararası yönü hasta ve
sağlık hizmeti sunucularının diğer ülkelere göçü, bir
ülkede kurulu bir sağlık kurumunun farklı ülke
vatandaşlarına da hizmet sunması ve bir sağlık
kurumunun başka ülkelerde de sağlık tesisi kurması
ile ilgilidir. 

• Bu olgunun büyüklüğü ve yönü gelenek ,dil, Avrupa
Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması
gibi ekonomik birliklerden kaynaklanan finansal
baskıların sürekli olarak artması gibi farklı
nedenlere bağlıdır. 

• Örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın olan
sağlık hizmetlerinden kar elde etme anlayışı diğer
ülkelerde de yaygınlaşmaktadır.

Sağlık Sistemlerinin
Uluslararasılaşması

• Ancak çoğu Avrupa ülkesinde sağlık
hizmetlerinden kar elde etme anlayışı yaygın
olmadığı için sağlık sektöründe ekonomik teşvik
ve araçların çok az olduğu görülmektedir. 

• Ancak Avrupa’da da mevcut anlayışın değiştiği
görülmektedir. Avrupa’da sağlık hizmetleri, 
1957 yılında kabul edilen Roma Antlaşmasına
göre belirlenen ‘dört özgürlük’ ilkesinden önemli
ölçüde etkilenmektedir:
– Mal, hizmet, insan ve sermaye hareketliliği

özgürlüğü.
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Sağlık Sistemlerinin
Uluslararasılaşması

• Ancak kar amaçlı olan ve ABD’de yaygın olan
kurumlar Dünya Ticaret Örgütü’ne Avrupa
ülkeleri de dahil diğer ülkelere yayılma
konusunda baskı yaparken Avrupa ülkeleri buna
karşı çıkmaya çalışmaktadırlar. 

• Süregelen bu tartışmalar sağlık politikacılarının
ve aynı zamanda yöneticilerin kendilerini
etkileme olasılığı olan küresel gelişmelerin neler
olduğunu bilmeleri gerektiğini ve
karşılaşacakları durumlarda neleri
yapabileceklerini ve neleri yapamayacaklarını
bilmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sağlık Sistemlerinin
Uluslararasılaşması

• İletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesi
günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde
olan ülkelere erişimi kolaylaştırmıştır. 

• Bu erişim hem bilgiye erişim hem de 
fiziksel olarak insanların yer değiştirmesi
olarak karşımıza çıkmaktadır.

• Erişimin kolaylaşması sağlık kurumlarının
önceden beri hizmet sundukları kullanıcı
profilinin de değişmesi anlamına
gelmektedir. 

Sağlık Sistemlerinin
Uluslararasılaşması

• Sağlık kurumları farklı hastalık yapısına sahip,
farklı kültürle şekillenmiş ve farklı dili konuşan
hastaları tedavi etmeye başlamışlardır. 

• Bu da sağlık kurumlarının farklılaşan hasta
ihtiyaçlarını bilmelerini ve daha duyarlı
davranmalarını gerekli kılmaktadır. 

• Hastalara sunulan yemeklerin nasıl
hazırlanacağından tutun da farklı dilleri konuşan
sağlık personeli bulundurma gibi farklı
stratejilerin izlenmesi gerekli hale gelmektedir. 

Sağlık Sistemlerinin
Uluslararasılaşması

• Küreselleşen dünyada etnik ve kültürel
farklılıklar sadece hizmet sunulan
hastalarda değil sağlık kurumunda
hizmet sunucusu olarak rol alan sağlık
personeli arasında da görülmektedir. 

• Farklı ülkelerde farklı eğitim almış sağlık
personeli benzer görevleri yerine
getirmeye çalışırken bir takım
zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Sağlık Sistemlerinin
Uluslararasılaşması

• Bu durumda sağlık personeli ihtiyaçlarının daha
doğru bir şekilde tanımlanması ve ihtiyaca yönelik
hizmet içi eğitim programlarının planlanması, sağlık
kurumlarının önemli görevleri arasına girmektedir.

• Ayrıca başarılı ve büyük sağlık kurumları sadece
kendi ülkelerinde değil başka ülkelerin sağlık
pazarlarına da girerek hizmet sunma yolunu
seçebilmektedirler. 

• Bu da bu sağlık kurumlarının ekonomik, siyasal, 
hukuksal ve kültürel yönlerden tamamen farklı
kurallara tabi olarak çalışması anlamına gelmektedir.

Tıbbi Araştırma ve Geliştirme
Pazarındaki Küresel Değişimler

• Temel bilimlerde yaşanan gelişmeler artık
farklı disiplinleri gerekli kılan
araştırmaların yapılması yönünde yeni
fırsatları ortaya koymaktadır.

• Farklı disiplinleri gerekli kılan çalışmaları
ise daha büyük araştırma ekiplerinin
oluşturulmasını ve araştırmaların tek bir
hastaneden ziyade daha fazla sağlık
kurumları ve nüfus grupları üzerinde
yapılması gereğini ortaya koymaktadır. 
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Tıbbi Araştırma ve Geliştirme
Pazarındaki Küresel Değişimler

• Böyle olunca da araştırmanın finansmanı
için ihtiyaç duyulan kaynak büyüklüğü
artmakta ve araştırmacı kişi ve kurumlar
sınırlı kaynaklardan daha fazla pay almak
için birbirleriyle rekabet etmek zorunda
kalmaktadırlar.

• Üniversiteler, kamu araştırma enstitüleri
ve özel araştırma şirketleri birbirleriyle bu
konuda rekabet eden önemli taraflardır. 

Tıbbi Araştırma ve Geliştirme
Pazarındaki Küresel Değişimler

• Ancak burada yatan temel sorun, 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri için
gerekli kaynağın daha çok gelişmiş
ülkeler tarafından ayrılmasıdır. 

• Bu kaynaklara ulaşmak isteyen
araştırmacı kişi ve kurumlar ise bu
ülkelerin sağlık sorunlarına yönelik
projeler geliştirmek zorunluluğunu
hissetmektedirler. 

Tıbbi Araştırma ve Geliştirme
Pazarındaki Küresel Değişimler

• Sonuçta geliştirilen yöntem ve araçlar gelişmiş
ülkelerin sağlık sorunlarına yönelik olduğu için ya
pahalı olmakta ya da az gelişmiş veya gelişmemiş
ülkelerin sağlık sorunlarına uygun
olmayabilmektedir.

• Halbuki az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
sağlık sorunları küresel sağlık sorunlarının önemli bir
kısmını oluşturmasına rağmen geliştirilen yöntem ve
araçlar bu sorunların çözümüne yönelik
olmayabilmektedir.

• Bazen geliştirilen yeni yöntem ve ilaç gibi
malzemelerin az gelişmiş ülke vatandaşları üzerinde
denendiği ve bunun da etik sonuçları sık sık
tartışılmaktadır.


