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Bll  Gates'n 1996  yıl ında söyledğ   " İçerk kraldır" cümles, bugünün

pazarlama dünyasınında en öneml mottosu halne geld. Marka olablme

gayes taş ıyan ve büyüme odaklı tüm kurumların pazarlama planlarının en

üstlernde de "çerk pazarlaması" yer almaya baş ladı. Bunun temel neden

se, müşterlern artık markaların kendlern anlatıp durmalarından ve sürekl

ürün ve hzmetlern satmaya çalışmasından bıkmış  olmaları.  

 

Tüketcnn taleb oldukça aç ıktır;  kendsne satın alma yolculuğunda yardımcı

olunması. Bunu yapablen en öneml araç  da çerk pazarlamasıdır. Pek, nedr

bu çerk pazarlaması? Webstesne yazdığ ınız br yazı, youtube'a yükledğ nz

br vdeo, sosyal medyada paylaştığ ınız br post, mevcut müşterlern

yaptığ ınız br e-mal marketng kampanyası...  Tüm bunlar çerk pazarlaması

mecralarıdır ve farklı platformlarda ekleneblr.  Öneml olan bu çerklern

etkllğ  ve tüketcye olan katma değerdr.

 

Sağ l ık sektörü  ç n düşünü ldüğünde se ş n önem daha da artmakadır. Hasta

le doktor arasında blg asmetrs gb cdd br engeln olduğu sağ l ık

hzmetlernde, kafası karış ık br hastayı blglendrmek yapılablecek en

kıymetl ş lerden brdr. Yapılan bu ş  tüketcnn güvenn kazanır ve blndğ 

gb “güven” sağ l ık sektöründek büyü lü  sözcüktür.

 

SYM olarak, sağ l ık sektörünün tüm paydaş ları ç n çerk pazarlaması hzmet

sağ l ıyoruz. Br hastane veya hekm ç n tüm çerk pazarlaması kanallarının

nasıl kullanılacağ ını planlıyor ve bu doğrultuda çerk üretmeye baş l ıyoruz.

 

"İhtyaçlarını karşılamak çn tecrübenz sunarsanız, blg kaynağı

olursunuz ve o zaman sze odaklanırlar."

 

SYM İçerk Hzmetler Sunum

SYM Hakkında

G İ R İ Ş

SYM Sağlık Sektörü İçn İçerk Hzmetler

https://saglikyonetimimerkezi.com/saglik-yonetimi-merkezi-icerik-hizmetleri/
https://saglikyonetimimerkezi.com/wp-content/uploads/2020/05/SYM_%C4%B0%C3%A7erik_Hizmetleri_Sunum.pdf


B A Ş L A R K E N

İnsanların ne kadar uzun ve sağ l ıklı

yaşayacaklarına, ü lkelern ntelkl  sağ l ık ş
gücü ,  donanımlı hastaneler kadar sağ l ık

sstemler de etk edyor.
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Corona vrüs tüm hayatımızı değ ştrd, toplum ve brey olarak dert

edndğ mz brçok konuyu unutuverdk ve başka farklı dertler edndk.

Bugünlerde sorguladığ ımız br konu se ü lkelern sağ l ık sstem anlayış ları.

Sağ l ık sstem, br ü lkenn sağ l ık hzmetlern nasıl fnanse edeceğ  ,  nasıl

sunacağ ı ,  bunu sunan nsan gücünü  nasıl eğ teceğ  ,  kmler kapsayacağ ı  gb

bleşenler çeren oldukça genş  br kavramdır.

 

Sağ l ık hzmetlern sunmak ç n gerekl olan paranın toplanma yöntem, tıp

fakü ltelernn öğrenc sayıları,  özel sağ l ık hzmetlernn sektördek payı,

kronk hastalıkların karş ı lanması, sağ l ık çalışanlarına özellkle de doktorlara

ücretlernn hang krterlere göre ödeneceğ   gb konular hep sağ l ık

sstemnn brer bleşendr.

 

Corona vrüs le brlkte ü lkelern sağ l ık ş  gücü ,  hastane sayısı, yoğun bakım

yatağ ı  sayısı gb kavramlar epey öneml hale geld. Çünkü  bu sayılar hang

ü lkede kaç  kş nn yaşamını kaybedeceğ ne doğrudan etk etmektedr.

 

Bzde, dünya ü lkelernn benmsedkler sağ l ık sstemlerne daha yakından

bakmaya çalıştık ve Amerka, Almanya, Kanada, İngltere ve Japonya'nın

sstemlern nceledk. Bu ü lkeler seçmemzn neden, dünya'nın en gelşmş
ekonomlerne sahp olmalarının yanı sıra, dünya'da kabul gören üç  ana sağ l ık

sstemnn öncü ler olmaları.

 

İngltere, Ulusal Sağ l ık Sstem anlayış ını  lk kabul eden ü lkedr. İknc dünya

savaş ının hemen ardından poltkacı ve sosyal reformcu Wllam Beverdge

tarafından yayınlanan Beverdge Report, sosyal devletn önemn vurgular.

Beverdge’e göre sağ l ık hzmetler,  tfayeden ya da halk kütüphanesnden

farksızdır. Herkese aç ık ve ücretsz olmalıdır ve fnansman genel verglerden

sağ lanmalıdır. Günümüzde bu bakış  aç ısı Beverdge Sağ l ık Sstem olarak

adlandırılmaktadır ve İspanya, Norveç ,  Danmarka gb ü lkeler tarafından da

uygulanmaktadır.

 

 

Başlarken

B A Ş L A R K E N

SYM Sağlık Sektörü İçn İçerk Hzmetler
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Almanya'nın ünlü  ve otorter başbakanı Otto von Bsmarck tarafından ortaya

konan ve kend smyle de anılan sstem, bugün ü lkemzle brlkte dünya'nın

brçok ü lkesnde uygulanmaktadır ve Dünya Bankası tarafından da önerlen

sstemdr. Sstemn fnansman kaynağ ı ,  temel olarak kazanç  esasına dayalı

sgorta prmlerdr. Verg veya şveren ve çalışanların zorunlu katkı payları  le

sstemn fnansmanı sağ lanır.

 

Amerka tarafından uygulanan serbest pazar ve grş mclk temell  cepten

ödemeye ve özel sağ l ık sgortalarına dayanan sağ l ık sstem se, ü lkenn

kend dnamkler doğrultusunda gelşmş  br sstem ve dğer dünya

ü lkelernde karş ı laş ı lması oldukça zor, belk br aç ıdan sağ l ık sstemler

olmayan Burkna Faso veya Kamboçya le benzetleblr.

 

Ü lkelern sağ l ık sstemlern, fnansmanlarını,  hzmet kaltelern,  o ü lkede

doktor olmanın olumlu ve olumsuz yönlern,  tıp eğ tmlern nceledğ mz bu

raporda hatırda tutulması gereken ve farklı br raporun da konusu olablecek

olan nokta, çerçevenn dış ında dünyada ü lkelern yaklaş ık %40 ’ ının br sağ l ık

sstem olmadığ ıdır.  Bu ü lkelerde breyler, özellkle de zengn breyler, peş n

para ödeyerek sağ l ık hzmet alablyor. Örneğ n, Kamboçya’da sağ l ık hzmet

harcamalarının %91 ’ n breyler ceplernden ödüyor. Bu oran Hndstan’da

%85 ,  Mısır’da %73 .  Aksne güç lü  br sstemn olduğu İngltere’de se bu oran

sadece %3 .  Bu ü lkeler, ktlesel br sağ l ık hzmet sunablmek ç n ya çok fakr

ya da organze olmaktan yoksunlar. Afrka, Hndstan, Ç n ve Güney

Amerka’nın kırsal kesmnde yaşayan brçok nsan hayatları boyunca doktor

görmüyor ve sağ l ık hzmetne ulaşamadığ ı  ç n hayatını kaybedyor.

 

Kaynakların daha sınırlı  olduğu gelşmemş  ü lkeler üzerne knc br dosya

hazırlamakta, dünya ü lkelernn sağ l ık sstemlerne bakış  aç ı larını anlamak

aç ısından öneml olacaktır. Tab gerçekten br sstem varsa...

 

Zmbabve'nın 30  yıl  boyunca lder olan ve 2017  yıl ında 93  yaş ındayken

görev bırakan Mugabe, ü lkesnde koleradan ö len çocuklara aldırmaz, ancak

kend tedavs ç n Sngapur'a uçardı. Bu sağ l ık turzmnn 2016  yıl ındak

malyet 53  mlyon dolar olarak hesaplanıyordu. Bu rakam ü lke sağ l ık

bütçesnn tam altı katıydı.

B A Ş L A R K E N

SYM Sağlık Sektörü İçn İçerk Hzmetler
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A B D

Nkk Whte bugün ö ldü .  32  yaş ındaydı. Tek suçu

dünya'nın en zengn ü lkesnn vatandaş ı

olmasıydı. Dünya'nın knc, üçüncü ,  dördüncü
hatta daha gerlerdek ü lkelern brnde dah

yaşasa br sağ l ık sgortası olacak, hzmet

alablecek ve belk de yaşamaya devam

edecekt.
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Amerka sağ l ık sstem doktor kaltes, tıbb teknolojlern gelşmş l ğ  ,

hastanelern hzmet standartları gb özellkleryle değerlendrldğ nde, belk

de dünyanın en y sağ l ık sstem. Ancak, br sağ l ık sstemn y olarak

tanımlamak ç n hzmetn kaltes yetmez ve çok daha fazla bleşene htyaç
duyulur. Şöyle br yorum yapsak belk daha doğru olur. ABD dünyanın en y

sağ l ık hzmetn sunan ama en kötü  sağ l ık sstemne sahp olan ü lkes.

 

Amerkalı k doktor olan Donald E. Ross ve  H. Clfford Loos’un 1929  yıl ında

kurdukları Roos-Loos ş rket günümüz sağ l ık sgortacılığ ı  mantığ ının lk

örneğ   olarak gösterlyor. Tüketcler, aynı bugün olduğu gb, sgortaya

önceden yaptıkları aylık ödemelerle, bütün br yıl  ç n hastane ve laç
gderlern garant altına alablyorlardı. Ş rketn lk müşters se Los Angeles

Beledyes Su ve Enerj Dares çalışanları ve aleler olmuştu. Roos-Loos 70
yıl boyunca faalyet gösterd, çeş tl  sgorta ve hastane gruplarınca satın

alındı, son olarak Cgna bünyesne geçerek, 1999  yıl ında tcaret hayatını

noktaladı.

ABD Sağlık Sstem

A B D

SYM Sağlık Sektörü İçn İçerk Hzmetler

ABD Sağlık Sstem Temeller

Amerka Sağ l ık sstem, özel sağ l ık sgortacılığ ı  temelne oturtulmuş
durumda. Sağ l ık sgortalarının ü lkede 90  yıl l ık br geçmş   var. Aslında konuyu

daha y anlamak ç n ABD’nn syas yapısına ve tarhne grmek gerekyor.

Blndğ   gb ABD, eyaletlerden oluşuyor, yan her eyaletn kend yönetm var.

Br de, genel yönetm var buda federal yönetm olarak adlandırıl ıyor. Her

ü lkenn genel yönetmlerden bazı temel beklentler vardır; yol yapmak,

güvenlk sağ lamak, sağ l ık hzmet vermek gb. Hükümetler se halktan verg

toplayarak bu hzmetler sunar.

ABD ç n sorun tamda burada baş l ıyor. Neredeyse ell  yıl  öncesne kadar,

genel yönetmn topladığ ı  vergler oldukça sınırlıydı. Bunun en büyük neden

se ayrılık yanlısı Güney eyaletleryd. Devletn sosyal hzmetler sağ layacak

yeterl  parası olmadığ ı  ç n, özel sektörü  teşvk ederek, hzmetler kamu-özel

şbrlğ yle vermeye baş ladı. Örneğ n, 19 .yüzyılın ortalarında doğu ve batıyı

brbrne bağ layan br demryolu yapılmak stenmşt,  ancak kasada bunu

karş ı layacak para yoktu. Devlet özel sektörü  davet etmş  ve demryolunu

yapmasını karş ı l ığ ında br sürü  teşvk ve toprak teklf etmşt.  
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Günümüze kadar gelen, Rockefeller ve Morgan gb zengn aleler o dönemde

servet sahb olmuş lardır.Yan ABD’de posta teşklatı ve ordu gb temel

devlet kurumları dah özel sektör gücü   le çalışmaktadır. Irak ve

Afganstan’dak ABD’l  askerler aslında özel sektör çalışanıydı. Bu halyle

baktığ ımızda sağ l ık hzmetnn de özel sermayenn elnde olması anlaş ı lablr

gelyor.

 

Sağ l ık kuruluş larının hepsne söz geç reblen tek br sağ l ık bakanlığ ı  da yok.

Ü lkemzde yada dğer gelşmş  batı ü lkelernn aksne ABD Sağ l ık Bakanlığ ı

hastaneler üzernde güç lü  br otorte değ  l .  Hal hazırda eyaletlern kend

bakanlıkları bulunuyor ve özellkle güney eyaletlernn bazılarına göre federal

devletn bakanlıkları sstem ç nde ş levsz ve gereksz kalıyor. Bu durum

özellkle Corona gb acl reaksyon steyen durumlarda probleme yol aç ıyor

ve Amerka Sağ l ık Bakanlığ ının tek br otorte olmaması ş  yapış  sürecn

uzatıyor.

 

Sstem yaygın olarak, br ş rketn çalışanına özel sağ l ık sgortası yaptırması

ve bu sgorta le hastanelerden hzmet alablmes şeklne bürünmüştür.

Türkye’de nasıl br çalışanın SGK’sı ş rket tarafından ödenyor ve kş   o

şeklde devlet hastanelernden ücretsz olarak hzmet alıyorsa, ABD’de de

ş rketler çalışanlarına özel sağ l ık sgortası yapıyorlar, ancak bu sgortalar

oldukça çeş tldr ve kş nn yaş ı ,  unvanı, ş rketn ayırdığ ı  bütçe gb

değ şkenlere göre gdebleceğ   hastaneler ve alableceğ   hzmetler şekllenr.

A B D

SYM Sağlık Sektörü İçn İçerk Hzmetler

HMO Nedr?

Bu sgorta türlernden br HMO’dur. HMO, ü lkemzdek tamamlayıcı sağ l ık

sgortaları(TSS) le eş leştrleblr.  Çünkü  TSS’de olduğu gb HMO’da da

kş  lern gdeblecekler hastane türler ve sayıları kısıtlanmıştır. Ayrıca,

ABD’de dğer sağ l ık sgortalarının aksne HMO’da breyn ödeyeceğ   ücret

mnmuma çeklmştr. Bu halyle de TSS le benzerlk göstermektedr. Ancak,

bu eş leştrme çokta yernde olmayablr.  TSS kapsamında verlen sağ l ık

hzmetlernn sınırlaması çok azdır. Yan, rahatlıkla MR, USG ya da kan

tahlllernz yaptırablr ve hekm onay verdğ   amelyatları yaptırablr.  Ancak,

bu noktada HMO’nun çalışma tarzı değ ş yor. Çünkü  esasında, HMO breylere

en az ve en efektf sağ l ık hzmetn sunmak ç n gelştrlmş  ucuz br sağ l ık

sgortası. 
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SYM Sağlık Sektörü İçn İçerk Hzmetler

Kş  ler bu sgorta kapsamında, ale hekmlerne gdeblyorlar, kronk

hastalıkları ç n tedav alablyorlar. Uzman br doktora gtmek ç n se ale

hekmnn yönlendrmesne htyaç ları var. Bu halyle de HMO, İngltere sağ l ık

sstemne benzetleblr.  ABD’de, ş rketlern %19 ’u çalışanlarını HMO le

sgortalamış  durumunda.

EPO ve PPO

Dğer k özel ABD sağ l ık sgortası türü  de, EPO(Exclusve Provder

Organzaton) VE PPO(Preferred Provder Organzaton)’dur. Bu k sgorta

türü  ü lkemzdek Özel sağ l ık sgortası anlayış ı   le aynıdır. Anlaşmalı

hastanelere gdldğ nde katılım payı ödenerek tüm sağ l ık hzmetler alınablr.

HMO’nun aksne uzman br doktora gtmek ç n ale hekm yönlendrmesne

htyaç  yoktur, hastalar doğrudan uzman doktora başvurablr.  Bu k türün

brbrnden farkı se PPO’nun avantajlarında saklıdır. EPO anlaşmalı olmayan

hastaneler ç n hç  ödeme yapmazken, PPO ücretlern yarısını öder. Ayrıca,

hasta katılım payı EPO’da daha yüksektr. Bu avantajlardan dolayı PPO daha

pahalı br sgorta türüdür. Ancak, hastanın gelecekte yapacağ ı  sağ l ık

harcamalarını çok daha öngörü leblr kılar.

Medcare ve Medcad

Öte yandan, eğer kş   kend ş nde çalış ıyor veya şsz se sağ l ık hzmet

alablmesnn tek yolu kendne özel veya kamu sağ l ık sgortası satın almaktır.

Burada k tür kamu sgortası vardır; Medcad ve Obamacare. Bu sgortalar le

düşük gelrl  kş  ler, devlet desteğ    le sgortaya sahp olablrler. Br dğer

kamu sgortası da Medcare’dr, bu sgorta türü  de 65  yaş  üstü  kş  ler devlet

güvencesyle sgortalar. Bu sgortalara sahp kş  ler, anlaşmalı hastanelere

gdeblrler. Ancak, sorunlardan br de, ü lkenn en y hastanelernn bu

kurumlarla çok sınırlı  br anlaşmaya sahp olmasıdır. Örneğ n, Mayo

Clnc sadece organ nakl hastaları ç n anlaşmalıdır ve bu anlaşma sadece

kend eyaletnzde geçerldr.

 

Hasta eğer özel sağ l ık sgortası almak sterse, yaşadığ ı  eyalete ve yaş ına

göre değ şmekle brlkte, kapsamlı br sgorta ç n aylık 500  doları gözden

ç ıkarması gerekecektr.
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SYM Sağlık Sektörü İçn İçerk Hzmetler

BBC’ye göre; ABD’de, genelde yoksul kesmlerden, düşük ücretllerden oluşan

30  mlyon nsanın sağ l ık sgortası yok. Yaklaş ık 50  mlyon nsanın ancak

kısm ve yetersz sevyede sgorta yaptırabldğ   anlaş ı l ıyor. Corona tedavs

konusunda da sorun tamda burada baş l ıyor, tüm hastanelerde test

yaptırılablr,  ancak konu tedavye geldğ nde, sgorta öneml oluyor. Tab,

acl durumlarda tüm hastanelern kapısı aç ık. Yan, br hastanın durumu acl

olarak yoğun bakımlık duruma geldğ nde, hastaneler bu hastaya kapılarını

açacaktır. Ancak, sınırlı  br polçe çerğ ne sahpse hasta, gdp Cleveland

Clnc’de normal hasta odasında yatamayacaktır. Geçtğ mz haftalarda

yaklaş ık 5  mlyon Amerkalının sgortasını kaybettğ   bldrl yor, bu aynı

zaman sağ l ık sgortasını da kaybetmek demek.

ABD Hastaneler ve Hzmet Kaltes

Dünyanın en y hastanelern sıralayan newsweek’e göre, dünyanın en y 100
hastanenn 18 ’   ABD’de de yer alıyor. İ lk onda se üç  Amerkalı hastane

bulunuyor, bunların ks se brnc ve knc sırada. İ lk sıra Mayo Clnc’n

knc sıra se Cleveland Clnc’n. Cleveland Clnc ayrıca dünyanın en y kalp

hastanes olarakta değerlendrl yor. Ü lkenn, bu hastanelern yanı sıra,

dünyanın en değerl hekmlerne ve blm nsanlarına ev sahplğ   yaptığ ını da

blyoruz. Ayrıca, büyük sağ l ık teknolojs ve laç  ş rketler de yne bu ü lkede

yer alıyor; General Electrc, Medtronc, Pfzer, El  Llly bunlardan bazıları.

Başarılı  sağ l ık ç ıktıları ç n gerekl olan üç  unsura (hekm, hastane, teknoloj)

en üst sevyede sahp olduklarını düşünürsek, hzmetn kaltes de oldukça

yüksek oluyor. Ancak, dğer bö lümlerde değ ndğ mz gb, kaltel sağ l ık

hzmetne ulaşmak halkın br kısmı ç n mkansız, br kısmı ç nse fazla

malyetl.

Fazla Tedav

ABD’de sunulan hzmetn kaltes takdr edlmekle brlkte, gereksz ve bunun

sonucu olarak da hatalı ş lemler yapıldığ ı  da herkesçe blyor ve sürekl olarak

makalelere konu oluyor. Dünya’nın en saygın tıp derglernden br BMJ’ye

göre, ABD’de br yıl  ç nde tıbb hatalar nedenyle ö len kş   sayısı 251bn.

Ayrıca, her yıl  765  mlyar dolarlık gereksz tıbb harcama yapıldığ ı

düşünü lüyor.
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SYM Sağlık Sektörü İçn İçerk Hzmetler

Gazetec T.R Red The Healng of Amerca sml,  ABD sağ l ık sstem 

eleştrdğ   ve en y sağ l ık sstemn bulablmek ç n tüm dünyayı dolaştığ ı

ktabında, omuz rahatsızlığ ı  ç n İngltere’de önce ale hekmne sonra br

ortoped uzmanına gder ve ü lkesyle kıyaslandığ ında pekte beklemedğ   br

cevap alır,  “Cdd br rahatsızlık vermedğ   sürece, omuz artroskops

amelyatlarını yapmayız. Sağ l ık sgortası bunu karş ı lamaz. Szn durumunuzda

amelyata uygun değ  l .  Amelyat olmadan normal hayatınıza devam

edeblrsnz.” Yazar Red şaş ırır,  çünkü  ABD’de kendsne önerlen omzuna

ttanyum br platn takılmasıydı.

Grşmclk ve ABD Sağlık Sstem

Dünya’nın en karlı  hastaneler,  en çok kazanan doktorları,  sağ l ık hukuku

uzmanları,  sağ l ık  letş mcler,  sağ l ık yönetcler bu ü lkededr. Ayrıca

Amerka sağ l ık sgortası ş rketler de dünyanın en büyük sgorta ş rketler

arasında yer almaktadır. 

 

ABD fırsatlar ü lkes olarak adlandırıl ır,  ü lkede grş mclk rüzgarı hakmdr.

Aklımıza gelen neredeyse tüm büyük markalar bu ü lkeden ç ıkmıştır. Apple,

Instagram, General Electrc, Mcrosoft, Coca Cola, McDonalds, Google,

Amazon vs. vs.

 

Ü lkenn sağ l ık sstemnn sorunlu olması ve grş mclk kü ltürü  br araya

gelnce, sağ l ık grş mclğ   de oldukça çekc br hal alıyor. Daha önce, Google,

Mcrosoft ve Apple’ın sağ l ık sektörü  grş mlernden bahsetmştk. Hatta

Google, ABD’nn en öneml hastanelernden br olan UCLA’da 25  yıl  boyunca

CEO ve Başkan olarak görev yapan Dr. Davd Fenberg’ı transfer ederek,

sağ l ık projelernn baş ına getrd. Br dğer sağ l ık grş mcs se bzden br

sm. Eren Bal,  onlne eğ tm ş rket udemy’nn ardından carbon health le

sağ l ık sektörüne grd. Daha önce ayrıntılı  olarak ele aldığ ımız grş m, onlne

konsü ltasyon yaparak ve küçük tanı merkezler açarak tüketcye ekonomk

ve etkl  br hzmet vermeye çalış ıyor.

 

Eşyanın tabatı gereğ  ,  tüm grş mler y gtmyor ve bazıları dbe çakılıyor.

Elzabeth Holmes’un 19  yaş ında Stanford Ünverstesn bırakarak kurduğu

Theranos ş rket de bunlardan br.

09



A B D

SYM Sağlık Sektörü İçn İçerk Hzmetler

Elzabeth Holmes’un 19  yaş ında Stanford

Ünverstesn bırakarak kurduğu Theranos

ş rket de bunlardan br.  Br kan test

ş rket olan Theranos, sadece br

parmaktan alınan ufak kanı kullanarak çok

çeş tl  laboratuvar testler

yapılableceğ n dda etmş  ve bunun ç n

edson sml br chaz gelştrdklern

belrtmşt.  

 

Br sonrak Steve Jobs olarak gösterlen

sağ l ık grş m CEO’su Elzabeth Holmes’un

hkayes dolandırıcılık suç lamasıyla

sonuç landı ve brkaç  yıl  önce değer 9
mlyar dolar olan ş rket kapatıldı.    

ABD’de Doktor Olmak

Amerka, doktorların en çok para kazanabldğ   ü lkedr. Örneğ n br ortoped

uzmanı yıll ık ortalama 482bn dolar kazanıyor. Ancak ne kadar kazanılan gelr

çoksa, harcananda o kadar fazla. Öncelkle tıp fakü ltesne ortalama olarak

yıll ık 60-65  bn dolar ödemek zorundasın. Brçok öğrenc br şeklde bu

ücretn br kısmı ç n kred kullanıyor. Bu, ABD’l  doktorların meslek hayatına

baş larken İngltere ya da Kanada’dak br doktordan farklı olarak, bankaya,

ünversteye, devlete veya alesne borç lu olması anlamına gelyor. Meslek

hayatında se, malpractce sgortaları dğer ü lkelerden oldukça farklı.

İngltere de yıll ık malpractce sgortası yıll ık 4bn dolar cvarındayken, ABD’de

bu rakam eyalete ve ve vakaya bağ l ı  olarak değ şeblyor ve New York’da

çalışan br cerrah ç n 50bn dolarlara kadar ç ıkablyor. Bu malyetn

artmasının sebeb ayrıca, defansf tıp uygulamaları ç nde sgortanın gerekl

olması.

Ş rketn, yaptığ ı  testlern yanlış  sonuç  verdğ   anlaş ı lmıştı.Holmes’un bu

dkkat çekc hkayes, HBO tarafından çeklen The Inventor: Out for Blood n

Slcon Valley belgeselne konu oldu.

10
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Yüksek ücretl malprakts davaları ve hukuk frmalarına harcanan ücretler

yne sağ l ık harcamalarını arttırmaktadır. Sağ l ık harcamalarının yüksek

oluşunun neden sağ l ık hzmetlernn pahalı olmasının yanı sıra, yüksek

yönetc maaş ları,  fnans danışmanlıkları,  pazarlama gderler,  lobclk

faalyetler gb sağ l ık dış ı  gderlerle de alakalıdır.

Sonuç

Eğer çerktek kısaltmaların ve termlern

ç nde kaybolduysanız, ABD sağ l ık sstem

ne kadar karmaş ık, br ö lçüde anlamış
olmalısınız. Dğer ü lkeler ncelerken tek

br sağ l ık sstem anlayış ının olduğundan

bahsetmştk. Ancak, ABD tüm bu

sstemlern br harmonsdr. Yan,

ş rketlerde çalışan ve 65  yaş ının altındak

breyler ç n Bsmarck sstemn

uygularken, hükümet çalışanları,  asker

personel yada Pentagon mensupları ç n

Beverdge sağ l ık sstem mevcuttur. 65
yaş  üstü  ç n se Kanada sağ l ık sstem

uygulanmaktadır. Öte yandan gerye kalan

45  mlyon ABD vatandaş ı  ç n se br

sstem yoktur, aynı Burkna Faso ya da

Demokratk Kongo Cumhuryet gb.

 

 Tüm dünyada ü lkeler halk sağ l ığ ı

uygulamaları ve koruyucu sağ l ık

poltkalarından uzaklaşmış  ve tedavye

yönelk hzmetlere yoğunlaşmış ,  ABD se

buna öncü lük etmştr. Çok fazla aktörün

olduğu ve karmaş ık olan Amerka Sağ l ık

Sstem Corona le savaşmakta ktlesel

olarak en zayıf ü lkelerden brdr.

Öte yandan brçok hastanede en y hzmetn verldğ   ve aş ı  üretmek

konusunda da en yüksek potansyele sahp ü lkedr. Bu halyle ABD Sağ l ık

Sstem yıllardır olduğu gb garp br klemn ç ndedr.



J A P O N Y A

Japonlar, doğum günlernde yerel yönetmlerden

br mektup alıyorlar; “Yoğun programınızı

bö ldüğümüz ç n kusura bakmayın. Ancak, yıll ık

check-up randevunuz ç n sz blglendrmek

sterz. Yıll ık kapsamlı fzksel muayenenz

ücretszdr ve lçedek herhang br hastanede

yaptırablrsnz. Doğum gününüzden sonrak

otuz gün ç nde programdan yararlanablrsnz.”

12
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Japonya Sağlık Sstem
Japonya sağ l ık sstem, batı ü lkelernn brçok y özellğ ne sahp olduğu gb,

bazı verlerde dünya’nın en y sstem olarakta en plana ç ıkıyor. Japonya’da

hekme ve hastaneye ulaşmak oldukça kolay. Japonlar, tüm dünyada doktora

en çok başvuran kş  ler. Yıll ık ortalama kş   baş ı  14 .5  ve bu rakam Avrupa’nın

neredeyse k katı. Aslında sağ l ık hzmetleryle bu kadar ç l   dış l ı  olmak,

sadece tüketclerle alakalı değ  l .  Eğer vatandaş lar doktora gdemyorlarsa,

uzaktalarsa, ş ler çok yoğunsa. Ale hekmlernden, herşeyn yolunda olup

olmadığ ına dar br telefon alıyorlar.

 

Blndğ   üzere, Japonya br teknoloj ü lkes, Sony, Canon, Toshba ve dğerler.

Şu blnyor k,  Japonlar teknolojy sevyor, bu sağ l ık teknolojler ç nde

geçerl.  Amerkalılara göre yılda k kat BT, üç  katta MR çektryorlar.

 

Hastanede yatmayı sevyorlar. İnanması güç  olablr ama, Japonya’da

hastanede ortalama yatış  süres tam 36  gün, bu rakam ABD’dek yatış lardan

6  kat daha fazla. Bu rakam doğumlarda da kendsn gösteryor. Ü lkemzde

doğum sonrası hastanede rutn olarak br veya k gün yatış  yapılıyor.

Japonya’da doğum yapan annelern hastanede yatış  yaptığ ı  gün sayısı, 8-10
gün arası değ ş klk gösteryor.

 

Japonlar dünyada en sağ l ıklı  nsanlar durumunda. Ortalama yaşam süres

83 ,6  ve ayrıca belk daha yararlı  br statstk olarak, sağ l ıklı  yaşam beklents

de 60  yıl .  (Cdd br amelyata htyaç  duymadan geçen süre) Ancak sağ l ık

hzmetlernn kaltes veya vatandaş ların hzmet kullanım alışkanlıkları,  bu

durumu ortaya ç ıkaran tek sebep değ  l .  Ü lkenn tanınmış  sağ l ık ekonomst

Prof.Ikegam Naok, ü lkede suç  ve ş ddet olaylarının düşük olması, trafk

kazalarının azlığ ı ,  obez nsan sayısının dğer gelşmş  ü lkere (özellkle ABD’ye)

göre düşük olması, HIV enfeksyonunun yaygın olmaması, yasadış ı   laç
kullanımının düşüklüğü  gb faktörler ü lkenn sağ l ık statstklernn y

olmasına katkıda bulunuyor.
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Sstemn Temeller

Ü lke, Bsmarck Modelne benzer br sağ l ık sstem kullanıyor. Sağ l ık

hzmetler,  kar amacı gütmeyen sgorta ş rketler tarafından fnanse edlyor

ve tüketclere sunulan sgorta planı sayısı oldukça fazla. Fransa’da 14  sağ l ık

sgorta planı, Almanya‘da 200 ’den fazla sgorta fonu bulunuyor. Japonya’da

se yaklaş ık 3500  sağ l ık sgortası planı bulunuyor. Ancak, Japonlar bu

planlardan brn seçmek konusunda özgür değ  l .  Sgortalı ç n en uygun planı

sgortayı sağ layan kş   veya kuruluş  seçeblyor, yan şveren veya yerel

yönetmler. Çünkü ,  Japonya’da kş  lern sağ l ık sgortaları,  çalıştıkları şyerler

veya yaş l ı/emekl olma durumlarına göre, şveren, yerel yönetm ve kş nn

katkı payı ortaklığ ıyla temn edlr.  Ancak, plan farketmekszn hastalar

stedkler doktor ve hastaneye seçmekte özgürdürler. Japonya’da, stsnasız

olarak tüm vatandaş ların sağ l ık sgortası olmak zorunda. Almanya ve

ü lkemzde olduğu gb, küçük gruplar ç nde olsa sgortasız olmak mümkün

değ  l .

Fyatlandırma ve Kapsam

Japonya’da sağ l ık hzmetlernn fyatlandırılmasında se, sağ l ık bakanlığ ı  tek

yetk sahbdr. Bakanlık, hzmet sağ layıcılarla görüşerek, tüm ş lemler ç n br

fyat lstes hazırlar ve bu lste Tokyo plazalarının arasında yer alan br klnk

ç n de kırsalda hzmet veren br doktor ç nde aynıdır. Örneğ n MR çekm ç n

belrlenen ücret 105  dolardır ve bu ü lkenn her yernde aynıdır. Aslında, bu

ucuzda br ücrettr, özellkle ABD’de MR çekm ücretnn 1000  – 1400  dolar

arasında değ ştğ   düşünü lürse. Bu ucuzluk, MR çekmlernn fazlalığ ının da

nedenn br yerde aç ıklamaktadır. Ayrıca, MR maknaları Japonya oldukça

ucuzdur. Japonya’da doktorlar Toshba, Htach gb sağ l ık teknolojs üreten

frmalarla görüşerek, pahalı olmayan, uygun ve yeterl  br chaz stedklern

dle getrrler ve frmalar yaklaş ık 150bn dolara satın alınablecek br chaz

üretrler. Bu rakam, ABD’de kullanılan dev ve lüks MR maknalarının yaklaş ık

onda br.  Bu durumda, Japonların sağ l ık hzmetlerne nasıl daha az para

harcadıklarını ama yoğun ve y br hzmet almaya devam edebldklern

aç ıklayan başka br faktör.

 

Japonya sağ l ık sstem, geleneksel tedavler de karş ı l ıyor. Ancak, kulağa

lgnç  gelen br bç mde doğumu kapsamıyor. Dr.Ikegam durumu şöyle

aç ıklıyor; Doğum sağ l ıklı  kadınlar ç n doğal br durumdur, yan sgortamaya 
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gerek yoktur. Sgorta, kazalar ve hastalıklar ç ndr. Ancak, Japonyada sağ l ık

sstem bu durum ç n br çözüm sunuyor. Hamle kaldıkltan sonra, tüm

kadınlara, 3bn dolarlık kapsamı olan br doğum polçes sağ lanıyor.

Japonya'da Doktor Olmak

İ lgnç  br blg se, doktor ve klnklern, hastaların araç larından ücret

kesmes. Hastalar, klnğe arabalarıyla geldklernde, yol kenarında ücretsz

br alana park yapsalar dah, arabaları ç n ücret ödemek zorundalar. Tokyo’da

Kono Medcal Klnğ n sahb Dr. Kono Htosh, ü lkede doktorların çok parak

kazanmadıkları ve gelrlernn arttırmak ç n böyle uygulamalara gttklern

söylüyor. Dr.Kono, günde park ücretlernden 100  dolar kazandığ ımız ble

oluyor dyor. Kono’nun eş   de doktor, yıll ık ortalama gelrler 160bn dolar. Bu

rakam, Japonya’da ünverste mezunu k ç ftn kazandıkları ortalama ücret

olarak kabul edlyor. Yan, Japonyada doktorluk, ABD’l  meslektaş ları kadar

para kazandırmıyor. Ancak, bu tıp fakü ltelerne olan lgy kaybettrmyor.

Japonya’nın en popü ler anmelernden olan New Black Jack’de Dr. Sato,

neredeyse her bö lümde dramatk br durumda olan acl hastayı tedav edyor.

Bu hkayeler, çocukların hep lgsn çekyor ve doktor olmak ç n

heveslendryor. Kono’nun dedes ve babası da doktordu, ş md se büyük kızı

tıp fakü ltesnde öğrenc. Aslında, dünyanın tüm ü lkernde olduğu gb

Japonyada doktor olmak hala cazbesn koruyor.

 

Doktor gelrlernn dğer ü lkelere görece az olmasının neden se, ü lkede

hzmet fyatlarının belrleyen tek br kuruluş  olması. Örneğ n ü lkemzdek gb

SUT ve TTB gb k fyat belrleyc var. TTB fyatları se aslında sadece br yol

gösterc, bu ksnn dış ında hastaneler ve doktorlar, hçbr fyat belrleycye

bağ l ı  kalmadan kend rakamlarını belrleyerek de hzmet sağ layablyorlar.

Ancak, Japonya’da bakanlık tarafından belrlenen fyatlara tüketclerde

hzmet sağ layıcılarda uymak zorunda ve cdd br denetm de söz konusu.

 

Son olarak, vatandaş lar, doğum günlernde yerel yönetmlerden şu şeklde br

mektup alıyorlar;“Yoğun programınızı bö ldüğümüz ç n kusura bakmayın.

Ancak, yıll ık check-up randevunuz ç n sz blglendrmek sterz. Yıll ık

kampsamlı fzksel muayenenz ücretszdr ve lçedek herhang br hastanede

yaptırablrsnz. Programınız mkan verrse, doğum gününüzden sonrak otuz

gün ç nde programdan yararlanablrsnz.”



K A N A D A

Kanadalılar aynı  laca, Amerkalılardan çok daha

az br ücret ödeyerek sahp oluyorlar. Bu yüzden

de, daha uygun fyata laç  alablmek ç n sık sık

güneyl komşuları tarafından zyaret edlyorlar.

16
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Kanada Sağlık Sstem
Kanada’da, sağ l ık hzmetlernn çok büyük br kısmını, kamu karş ı l ıyor. En

yakın komşuları ABD le kıyaslandıklarında, tek br ödeyc kuruluşun varlığ ı

(Medcare), tüm sstem kolaylaştırıyor ve daha anlaş ı lablr hale getryor. 

 

Kadana sağ l ık sstem, meslek, yaş ,  gelr durumu vs. herhang br krtere

bakmadan tüm vatandaş ları sgortalıyor ve sağ l ık hzmetlern garant

edyor.Kanada sağ l ık sstem, gelşmş  ü lkeler ç nde belk de, en uzun

bekleme lstesne sahp ü lke konumunda. Acl kategorsne grmeyen, örneğ n

br omuz amelyatı ç n br yıla kadar beklemek söz konusu olablyor.

Kanada’nın Saskatchewan eyaletnn Saskatoon kentnde ale hekm olarak

çalışan Dr.Steven Goluboff şöyle dyor; “Ortoped muayenesne htyacı olan

br hastamı uzman doktora sevk edeblrm. Ancak, sıkıntılı  durum şu k, bu

muayene ç n hastanın 10-12  ay kadar beklemes gerekeblr.  Uzmanlar

amelyat kararı verrse bunun ç nde amelyat lstesne eklenmek gerekyor,

bu da yaklaş ık altı,  sekz ay beklemek demek.

 

Kanada sağ l ık sstem, özel sağ l ık hzmet sunumuna zn vermyor, yan

ü lkede özel hastane yok ve tüm hastaneler kamuya at. Bu yüzden, parasıyla

hzmet almak steyen kş  ler, Amerka’ya gtmey terch edyor. Ancak,

Kanada’da büyümüş  olanlar bu bekleme olayını çok da dert

etmyorlar. Prnceton Ünverstesnden, ekonomst Uwe Renhardth,

vatandaş ların bu konuyla büyük br sorunları olmadığ ını çünkü  br kş   ne

kadar zengn ya da fakr olursa olsun aynı l stede aynı sürey beklemek

zorunda olduğunu, söylüyor. Tab k,  acl sağ l ık hzmetler ya da kanser gb

vakalar ç n böyle br l ste söz konusu değ  l .

Kanada Ulusal Sağlık Sstem

Her ü lkede olduğu gb, bazı hzmetler devlet tarafından karş ı lanmıyor, dş ,  

özel hasta odası,  laç lar, anne-baba okulları kapsam dış ındak bazı hzmetler,

bunlar ç nde vatandaş lar özel sağ l ık sgortası satın alablyor. Ancak krtk

nokta şurası k,    özel sağ l ık sgortasıyla bekleme lstesnde ön sıralara

geçemezsnz.

 

 



K A N A D A

SYM Sağlık Sektörü İçn İçerk Hzmetler

18

Örneğ n, doğum yapacak br anne özel br odada kalmak steyeblr,  büyük br

plazması, büyük koltukları,  ek br knc odası olan özel br odada, bunun

masrafı gecelğ   150  dolar cvarındadır. Tüm büyük ş lemler, devlet

tarafından karş ı lanmaktadır, ger kalanlar ç n se özel sağ l ık sgortası

gerekr. Fakat bu sgortada çok pahalı değ  ldr ve yaygın olarak brçok şveren

yan hak olarak bunu çalışanlarına sağ lar.

 

Ancak, km kesmlerce bu kısıtlı  özel sağ l ık sgortanın varlığ ı  da, br problem

halne geleblr.  Zengn nsanların, özel sağ l ık sgortasını daha çok talep

etmeye baş lamasıyla brlkte, sgortanın kapsamı genş leyeblr ve daha

sonrasında bu kş  ler Medcare’den (Genel Kamu Sağ l ık Sgortası) ç ıkablr.  Bu

durum k yıkıcı sonuca yol açar. İ lk,  zengn nsanlar stedkler sağ l ık hzmet

alırlarken, daha fakr olanlar, bu hzmetler ç n hala beklemeye devam eder.

İkncs se, kamunun bu sgorta ç n topladığ ı  prm düşeceğ nden, sunulan

hzmet sekteye uğrar ve kapsam daraltılır.  Aslında bu korkularının nedenn

anlamak çok zor değ  l ,  sadece yan komşularına bakmak yeterl  oluyor. Bunun

önüne geçmek ç n, özel sağ l ık sgortası kapsamı oldukça kısıtlı  tutuluyor,

grp lacı alamaz, bypass yaptıramaz, omuz amelyatı geç remezsnz. Ancak

botoks yaptırablr yada vagra satın alablrsnz.

 

Ü lkede sağ l ık hzmetlernn ücretsz oluşu, laç  fyatlarına da yansımış
durumda. Kanadalılar aynı  laca, Amerkalılardan çok daha az br ücret

ödeyerek sahp oluyorlar. Bu yüzden de, daha uygun fyata laç  alablmek ç n

sık sık kuzeyl komşularını zyaret edyorlar.

Kanadalı Doktorlar
Kanada’da sağ l ık hzmetler pyasaya bırakılmamış ,  devlet tamamen ş n

ç nde. Bu da doktorlar ç n daha az kazanç  ama aynı zamanda daha dertsz br

çalışma hayatı sunuyor. Amerkalı meslektaş larından neredeyse yarı yarıya az

kazanıyorlar. Ancak, malpractce sgortaları devlet tarafından karş ı lanıyor,

hasta kayıtları ç n ekstra br masraf yapmalarına gerek yok, herşey kamu

organze edyor. Hastalardan para almak, pazarlık yapmak konusunda br

düşünceler yok, tüm ödeme devlet tarafından yapılıyor. Ayrıca, tıp

fakü ltelernden okumak çok daha uygun hatta ücretsz, bu yüzdende Kanada

sağ l ık sstem, güneyde k komşusuna göre, doktorlarına, daha az borç la

mesleğe baş lama fırsatı sunuyor.



İ N G İ L T E R E

Kırık değ  lse tamr etme.

Tedbr, tedavden daha ydr.

19
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İngltere Sağlık Sstem
İngltere brçok yönden muhafazakar br ü lkedr ve geleneklere sıkı sıkıya

bağ l ıdır.  Kralyet alesnn varlığ ı  se bunun en büyük sembolüdür. Meşhur br

İnglz atasözü  şeyle der; “If t an’t broke, don’t fx t” yan “kırık değ  lse,

tamr etme” Eğer ş ler hala yürüyorsa, o zaman değ ştrmenn gereksz

olduğuna odaklanan bu cümle İnglz sağ l ık sstem ç n kısa br özet

ntelğ ndedr. 

 

İngltere, Natonal Health Servce (NHS) sml meşhur br sağ l ık sstemne

sahp. 80  yıl l ık bu yapı, belk de major br değ ş klğe maruz kalmadan

günümüze kadar gelen en esk sağ l ık sstem. NHS bünyesnde yaklaş ık 1 ,5
mlyon çalışan bulunuyor. Bu rakam NHS’ avrupanın en büyük şveren

pozsyonuna getryor.   Dünya’nın en büyük sağ l ık zncr olan HCA’nın se tam

on katı.

Beverdge Sağlık Sstem

Sstemn kurucu babası

Beverdge’e göre sağ l ık hzmetler,

tfayeden ya da halk

kütüphanesnden farksızdır.

Herkese aç ık ve ücretsz olmalıdır

ve fnansman genel verglerden

sağ lanmalıdır. 

 
Günümüzde bu bakış  aç ısı Beverdge Sağ l ık Sstem olarak adlandırılmaktadır

ve İspanya, Norveç ,  Danmarka gb ü lkeler tarafından da uygulanmaktadır.

 

İngltere de oturma zn olan bunun ç nde ü lkenn sağ l ık hzmetlernden

yararlanablen, yazar T.R Red The Healng of Amerca sml,  ABD sağ l ık

sstemn eleştrdğ   ve en y sağ l ık sstemn bulablmek ç n tüm dünyayı

dolaştığ ı  ktabında, omuz rahatsızlığ ı  ç n İngltere’de br ortoped uzmanına

gtmek stedğ nde,  lk olarak ale hekmne yönlendrl yor ve Dr.Badat le

tanış ıyor, doktor muayeneden sonra, omuz konusunda uzman olan br

ortopedste kendsn yönlendreceğ n ancak böyle akut olmayan br durum

ç n k-üç  bekleme süres olacağ ını belrtyor. 
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Yazar Red, k ay sonra ortoped uzmanına gttğ nde se pek de beklemedğ 

br cevap alıyor; “Cdd br rahatsızlık vermedğ   sürece, omuz artroskops

amelyatlarını yapmayız. Sağ l ık sgortası bunu karş ı lamaz. Szn durumunuzda

amelyata uygun değ  l .  Amelyat olmadan normal hayatınıza devam

edeblrsnz.” Yazar Red şaş ırıyor, çünkü  ABD’de kendsne önerlen omzuna

ttanyum br platn takılmasıydı, aradak tedav farkı tam br uçurum. NHS’de

gerye kalan tek seçenek se fzk tedav. Öte yandan, hasta tab k parasını

ödeyerekten amelyat olablr.

 

Seyahat esnasında 60  yaş ında olan yazar, PSA test yaptırmak stedğ nde

de sstem bunu ödemeyeceğ n belrtmş .  “Belrtnz yok, ale öykünüz yok, o

zaman test yapmanın da br anlamı yok.” Ancak, ale geçmş nde kolon

kanser vakası olduğu ç n, kolonoskop yaptırması ücretsz ve yılda br kez

bu ş lem yaptırmak zorunda. Ale hekm olan Dr.Badat, bunun hem sstem

hem de hasta ç n en ys olduğunu belrtyor. Böyle br ş lem yaptırmanın

ABD’de dek malyet hastane ve eyalete göre, 500-3000  dolar arasında

değ ş yor.

İngltere Sağlık Sstem İy M ?

İngltere sağ l ık sstem ç n getrlen en büyük eleştrlerden br uzun

bekleme sürelerdr. Bunun neden se gayet aç ıktır,  brçok ü lkede olduğu gb,

doktor sayısının az olması. Ancak İngltere’de durum braz daha farklı.  Doktor

sayısının az olmasının yanı sıra, mevcut doktorların da uzmanlıktan zyade

ale hekmlğ ne yönelyor olması sstem br noktada ç ıkmaza sokablyor.

İngltere’de doktorların neredeyse %60 ’ ı  brnc basamakta görev alıyor. Bu

rakam endüstrleşmş  ü lkelerde genelde çok daha düşüktür. ABD’de bu oran

%35  dolaylarındadır k bu da yne yüksek br rakamdır. Doktorların. Bu

oranının fazlalığ ının aç ıklaması se çok net: Daha çok para kazanmak

Corona ve İngltere Sağlık Sstem

Dünya sağ l ık sstemlernn ylğ n ve kötü lüğünü  yorumlarken bunu salt kabul

edlen sstemsel anlayış   le yorumlamamız oldukça güç .  ABD ve İngltere

sağ l ık sstem taban tabana zıt olmasına rağmen, bu k ü lkede Corona vrüs

salgını  le mücadelede sınıfta kaldı. Başarısızlığ ın neden se ABD’de sstemn

tamamen özel sektöre bırakılması ve bundan dolayı sgortası veya parası

olmayan kş  lern hzmete erşememes ken, İngltere’de sstemn neredeyse 
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İngltere’de ale hekmler,  uzman doktorlardan neredeyse k kat daha fazla

para kazanıyor. Doğrudan gelrler sınırlı  olsa da, ale hekmlerne daha çok

para kazanma fırsatı veren br sstem var. Bu halyle, İnglterede doktor

olmak dğer gelmş  ü lkelerden braz ayrılablr.  Bu ayrıcalığ ın verlmesnn

neden se NHS, ale hekmlern sağ l ık harcamalarını sınırlandıran br

“gatekeeper” bekç   olarak değerlendrmes. Ale hekmlernn kullandıkları

bnaların kraları NHS tarafından ödenyor. Hekmler, yaş l ı lar ve hastalarla

telefon görüşmeler yaparak da NHS’den ek gelr kazanıyor. Ayrıca, kapılarının

önünde duran lüks arabayı da vergden düşeblyorlar. Sstemn bel kemğ 

olmalarından dolayı da,  laç  frmaları tarafından el üstünde tutuluyorlar. 1990
yılında yasaklanana dek,  laç  frmalarının ale hekmlern tatle göndermes,

lüks hedyeler vermes ve golf kulübü  üyelk adatlarını ödemes oldukça

yaygındı. NHS tarafından belrlenen performans krterlerne göre, ale

hekmler ek br ödeme daha alıyor. Örneğ n, grp aş ısı yaptıran her yaş l ı  ç n

ek 6  dolar kazanıyorlar. Aslıdan NHS’n ale hekmlerne mesajı çok net;

 

“Hasta olmalarını engelle ve çok gerekmedkçe uzman doktora yönlendrme,

sen hallet.”

 

Br İnglzce atasözü  olan “an ounce of preventon s worth a pound of cure”

de bu görüşü  bre br karş ı l ıyor. Atasözü ,  “tedbr, tedavden ydr” şeklnde

çevrleblr.  İngltere de br ale hekmnn ortalama maaş ı  yıl l ık 75bn pound

(93bn dolar), ancak verdkler yan hzmetlerle brlkte bu ücretn k katına

ulaştıkları düşünü lüyor.

tamamen devlet elnde olması ve bundan dolayı kaynakların sınırlı  kalması.

Corona vrüs, yüksek kapasteye sahp ve özel-devlet şbrlğ    le sstemn

sürdürü ldüğü ,  Almanya ve Türkye modellern daha haklı ç ıkartıyor.

İngltere’de Doktor Olmak

Özel Sağlık Hzmet Sunumu

İngltere, dünyanın en gelşmş  refah ve zengnlk sevyesne sahp

ü lkelernden br,  Londra se dünyanın tcar başkentlernden brdr. Özellkle

varlıklı  kesm, sıra beklemek stemedğ   yada sstemn onay vermedğ 

ş lemler yaptırablmek ç n farklı alternatfler değerlendrmektedr. Böyle

arzuları olan tüketcler, özel sağ l ık sgortası satın alablrler. Böylece, sstem

dış ında kalan doktor ve hastanelere gdeblyor ya da NHS hastanelerne özel 
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sağ l ık sgortaları  le başvurablyorlar. Ü lkedek özel sağ l ık sgortaları

ncelendğ nde k büyük ş rket, sektörü  domne edyor. Ü lkemzde de

Acıbadem Sgortayı satın alarak büyüyen BUPA ve Avrupa’nın sgorta dev

AXA.  Gelecek yıllarda özel sağ l ık sgortacılığ ı  ve özel sağ l ık hzmet

sunumunun  İngltere sağ l ık sstem ç n daha öneml br aktör halne geleceğ 

düşünü lüyor.

İngltere’de Sağlık Yatırımı Yapmak

Ancak, özellkle uzmanlaşmış  sağ l ık hzmetlerne olan talebn yeternce

karş ı lanamadığ ı  görü lmekte ve özel sağ l ık kuruluş ları yatırımlarına hız

vermektedr. Örneğ n, sadece 2018  yıl ında Londra’da 5  adet yen özel tüp

bebek merkez aç ı lmıştır.

 

Uzmanlaşmış  sağ l ık hzmetlernn sınırlı  kalması ABD’nn büyük sağ l ık

zncrlern İngltere’de yatırım yapmak ç n heveslendryor. Zra, blndğ 

üzere asıl gelr  de bu uzmanlaşmış  sağ l ık hzmetlernden kazanıyorlar.

Dünya’nın en büyük hastane zncr HCA’nın ü lkede 9  özel hastanes var.

 

Cleveland Clnc se hastane nşaatını da sona yaklaş ıyor, 2021  yıl ının

ortalarında 185  yataklı br hastane ve br de tıp merkez hayata geçmş
olacak.

 

Ü lkemzden sağ l ık gruplarının da İngltere’ye lgs var. Florence Nghtngale

Londra Hastanes geçtğ mz yıllarda aç ı l ış ını yapmışytı. Hastane, Londra’nın

tbb alanda en öneml bö lges olan Harley street’de bulunuyor.   Acıbadem

Sağ l ık Grubu’da Batı Avrupa’da büyümek styor ve Hollanda’nın ardından,

Londra’da br tıp merkez veya hastane açablmek ç n fırsatları

değerlendryor.

 

Avrupa Brlğ nden ayrılış  sürecnde de NHS ve sağ l ık hzmetler syasetç  lern

gündemnde olmuştu. Başbakan Johnson, İngltere’nn AB bütçesne haftada

350  mlyon sterln katkıda bulunduğunu, bunun AB’den ç ıkılması durumunda

İngltere’nn sağ l ık sstemne aktarılacağ ını savunmuştu. Hatta bu fadeler

ayrılık kampanyasında kullanılan otobüslern üzernde de yer almıştı.  İnglz

sağ l ık sstem geçtğ mz yıl  sağ l ık bütçesne yaklaş ık 110  mlyar sterln

ayırmıştı.
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Almanya Sağlık Sstem

1815  yıl ında doğan Otto von Bsmarck, Almanya ç n oldukça öneml br l der.

Ü lkenn lk başbakanı ve Prusya kralının hakmyetnden ç ıkarak, ü lkeye

bağ ımsızlığ ını kazandırıyor. 

 

1890  yıl ında hayata geçen sstem, zamanla brçok değ ş klk geç rd,  ancak

temeller hala aynı mantığa dayanıyor. İ lgnçtr. Bu sürede, Almanya brnc

dünya savaş ını kaybett, sonrasında 14  yıl  süren ve bu sürede 21  hükümet

gören Wemar Cumhuryet kuruldu, ardından Nazler geld, knc dünya

savaş ını kaybettler, berln duvarı yapıldı.  Yıllar geçt,  Almanya bugünün

demokratk ü lkes oldu. Ancak, tüm bu olaylar sağ l ık sstemn değ ştremed.

Bunun neden, sstemn felfesnde gzl.  Bsmarck dönem Almanyasında

sanay gelşmş  ve yoğun br şç   nüfus mevcuttu. İşç  lern en büyük

problemler ne sorusunun cevabını aradı ve "hayatlarının belrszlğ " cevabını

buldu.  "Sürekl br ş ler olacağ ından emn olamazlar, sağ l ıklı  yada çalışmaya

elverş l   olup olmayacaklarınında garants yok. Devlet, hastalıklardan vea

talhszlklerden onları koruyamaz. Ancak, zorluklarla karş ı laştıklarında

yanlarında olableceğ mz br sstem gerçekleştrmelyz. Zengn toplum fakr

olanlara bakmakla sorumludur" Yukarıda belrttğ mz gb, sstem zamanla

değ ş klkler yaşadı, ancak hala bu anlayış  geçerl.  Sstem fnansmanında,

genç ler htyarlara, sağ l ıklılar hastalara, ebeveynler çocuklarına bakıyor.

 

Sstem

Bsmarck sstemnde, br sgorta fonu vardır. İşç   ve şverenlerden alınan

vergler bu fonda toplanır ve burada brken para le sağ l ık hzmet sunulur.

Sgorta herkes kapsamak zorundadır. Sstem özel hastaneclğ de

özendrerek, sağ l ık hzmet sunumunun tüm yükünü  kamuya yüklemez.

Örneğ n, Bsmarck modeln benmseyen Japonya'da, ABD'den daha çok özel

hastane vardır. Ancak, zorunlu kamu sgortası sayesnde tüm vatandaş lar

sağ l ık hzmetnden yararlanablr.  

 

Korkulanın aksne, özel hastaneler tüketcye yüksek faturalar ç ıkaramaz.

Sıkı düzenleme, hükümete Beverdge Modelnn sağ ladığ ı  malyet kontrol

özellğ nn çoğunu veryor.
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Almanya’da herkesn sağ l ık sgortası

olmak zorunda ve vatandaş lar sağ l ık

hzmetlern yoğun olarak kullanıyorlar.

Ü lkemzde olduğu gb hastalar, uzman

doktorlara doğrudan ulaşablyorlar,

yan br sevk zncr yok. Devlete at k

büyük sgorta kurumu olan BKK ve

AOK Almanya Sağ l ık Sstem ç n krtk

öneme sahp. 

Ü lkemzde bulunan GSS gb sağ l ık prmler ya çalışanların maaş larından

kesnt yapılıyor ya da kş  ler bu ücret doğrudan kuruma ödüyorlar. Bu k

kurum, hastalık önleyc çalışmalar ç n sgortalılarını teşvkte edyor.

Sgortalının her yıl  check-up yaptırması halnde, bu check-up ç n kurum

sgortalılarına ücret ades yapıyor. Ayrıca, sgortalar bazı spor üyelklernn

bedeln de karş ı layablyor.

 

Newsweek tarafından belrlenn Dünya'nın en y 10  hastanes l stesnde’de

Berln’de bulunan Charte hastanes beş nc sırada, Hedelberg se 14 .  sırada

yer alıyor. Not edlmes gerek dğer br öneml konu se; Almanya

komşularından ve Körfez ü lkelerden yoğun olarak hasta kabul edyor ve

Sağ l ık sstem  bu turstlerden her yıl  12  mlyar euro para kazanıyor.

Bazı İlgnç Alışkanlıklar

5  ü lkenn sağ l ık sstemne değ nmeye çalıştığ ımız, bu ktapç ığ ı ,  Alman

toplumunun bazı  lgnç  sağ l ık alışkanlıklarıyla btrelm.

 

Almanlar, uzmanlık dallarına latnce smlerden vermekten vazgeçmş  ve ş 

sadeleştrmş .  Göz doktoru, clt doktoru, dş  doktoru, kadın doktoru, ev

doktoru (ale hekm). 

 

Bazı alışkanlıklar ve eylemlern sz hemen hata edeceğ   düşünü lüyor. Kraz

yedkten sonra su çmek, cereyanda kalmak, ç ğ  fasulye veya ç ğ  patates

yemek. Pek çok eczane ve muayenehane öğ leyn k saat kapalı olur, çünkü
öğ le yemeğ   zamanıdır. Çoğu Çarşamba günü  öğ leden sonrada kapalıdır,

çünkü  hafta ortasıdır.



A L M A N Y A

SYM Sağlık Sektörü İçn İçerk Hzmetler

27

Çoğu Alman baş  ağrısı ya da ateş  gb genel rahatsızlıklar ç n laç
kullanmaktan kaç ınır,  bunun ç n evde hazırlanmış  tuhaf çözümler vardır.

Kulağ ınızın arkasına soğan koymak ya da baldırlarınızı soğuk neml havluyla

sarmak gb. Almanlar ayrıca atkıların shrl  br yleştrme gücü  olduğuna

nanıyor. En ufak br soğuk algınlığ ı  ya da boğaz ağrısı belrtsnde atkıya

sarılıyorlar. Yazın, çerde, yatakta…Her zaman, her yerde. Sade atkıya güven !

 

Pek çok Alman blm nsanı, alternatf tıbbı hokus pokus olarak gördüğünden

reddedyor. Ama çoğu Globul olarak blnen küçük şeker topçuklarının üzerne

yemn edeblr.  Almanya sağ l ık sstem ç nde kendsne br nebze yer bulan,

alternatf br uygulama olan homeopat 1800 ’ lerde Almanya’da cat edld.

 

Havanın sağ l ığ ımız üzernde ne derecede etks var? Alman Meteoroloj

Dares ayrıntılı  byo-hava hartaları yayınlıyor. Bunlar aslında ü lkede havaya

bağ l ı  olarak muhtemelen nerede mgren ağrısı,  dolaş ım sstem ya da uyku

sorunları yaşayableceğ mz gösteryor.

Sonuç

Sağ l ık hzmet ne kadar kaltel olursa olsun, nsanlar ş kayet etmeye

devam eder.

Harcanan para ne olursa olsun, doktorlara ve hastanelere göre bu harcama

yeterszdr.

Ü lkenn son sağ l ık reformu başarısız olmuştur.

Ü lkelern sağ l ık sstemlern nceledğ mz bu raporda, hatırda tutulması

gereken brçok ayrıntı var. Bunlardan br,  sağ l ık sstemlernn ü lke

tarhleryle yakından alakalı olmaları.  Almanya ve ABD tarhler,  kurum

kü ltürler,  devlet nşa süreç ler sağ l ık sstemnde de kendsn göstermştr.

 

Sağ l ık hzmetlernde memnunyet sağ lamak se her zaman kolay olmuyor.

Amerkalı ekonomst Tsung-Me Cheng, ü lkelern sağ l ık sstemler üzerne

vatandaş ların beklentler ve şgücünün düşüncelern şöyle özetlyor;

 

 

Çalışmada yararlandığ ımız ana kaynak olan, The Healng of Amerca ktabının

yazarı T.R.Red'de Cheng'n bu düşüncesn paylaşmaktadır.
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