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İktisadi

1. Giriş; Bu çalışmada sağhk ekonomisinin (health eco·nomics.) (1)
temellerini ortaya koymak ve bu konudaki devlet müdahalesinin araçlarını belirtmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, önce sağlık tanımından
hareket edilecek daha sonra sağlıksız olmayı önleyici kamu hizmetlerinin etkinliği tartışılacaktır.
Çalışmanın ikinci 'bölümünde, belli seçilmiş hastalık türlerinin önlenmesi ve tedavisinin fayda ve maliyetleri ele alınacaktır. Son bölüm Türkiye'de sağlık hizmetleri ko~usundaki devlet politikası kısaca
incelenecektir.

il. SAGLIK VE SAGUK HİZMETİ; Sağlık, sağlıksız olmama, hasta olmama halini ifade eden bir kavramdır.
Mükemmel bir sağlığa sahip olmanın karşıtı ölümdür. Kötü bir
ya da mükemmel sağlıktan sapma ·acaba neyi anlatmaktadır.
Kısaca bunu açıklayalım ('2 ). Bu konuda üç yaklaşım geliştirilmiştir.
Biyomedikal yaklaşıma göre, tamamen tıbbi olan, çeşitli hastalıklarla
(kanser, yüksek tansiyon, şizofreni) sağlıksızlıktır. Fonks.i yo·nel yaklaşımda ise bir kişinin normal yaşam şeklinin (duygu ve yeteneklerisağlık

·hizmetlerinin ekonomik analizi konusundaki çalışmaların bundan
300 yıl kadar önce William Pety'in Verbum Sapienti adlı eseri ile baş
ladığı ve bu eserin günümüzde insan gücüne yatırım kavramının, hastalıkların
önlenmesi ile ilişkisinin temellerini ortaya atmış olduğu ileri sürülmektedir. Bu
konunun ingiltere'deki öncüsü D. S. Lees'dir. Bkz. Health Through Choice, lnstitute
of Economic Affairs, Landon, 1961 ve Culyer Anthony J. Health, Eoonomics and
Health Economics, Pmceedings of the World Congress on Health Economics,
Leiden, 1970. Ed. Jacques sander Gaag , and Mark Perlman s. 3. Ayrıca B'kz.
Alpugan, Oktay; Sağlı·k Hizmetlerinin Ekonomik Acıdan İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ord. Prof. Şükrü Baban'a Armağan, istan·b ul, 1984,
ss. 133 - 157.
(2 )
Williams, Alan: Health Service Planning, Studies in Modern Economic
Analysis, (Ed. M. J. Artis, A. R. Nobaıy), Basil Blackwell 1977, ss. 302 - 303.
( 1)
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ve fonksiyonlarını yerine getirmedeki yetersizlik sağ
olarak kabul edilmektedir. Kültüre·I yaklaşımda ise fonksiyonel
yaklaşımla çok sıkı ilişkili olarak hasta bir kişinin toplum içindeki yerini sorumluluklarını ve toplumun bu kişiye yönelik davranışlarına ağır
lık vererek sağlıksız olma hali tanımlanmıştır.
bozulması

nin)

lıksız

ekonomisi ise iktisat biliminin sağlık konusuna uygulandığı bir disiplindir. Sağlık ekonomisinin amacı, dar anlamıyla, sağlık
hizmetleri teşkilatının etkinliğini değerlendirmek ve '.bu örgütün geliş
tirilmesi 'konusunda önerilerde bulunmaktır. Geniş anlamıyla ise, sağ
lığın yo - da kötü sağlığın davranışsa!, çevresel ve tıbbi tıedenletinin
3
araştırılması ve bunları önleyici araçların geliştirilmesidir ( ).
Sağlık

durumunu etkileyen araçlardır. Siyasal
felsefe bakımından, sağlık hizmetleri bir kişinin vazgeçilmez temel
ekli görülmektedir.
beşeri haklarını güvence altına almak için ger_
Sağlık

hizmetleri,

sağlık

hakkJ yalnızca temel hak olmakla kalmayıp bir kişinin,_
4
gelir getirici üretken faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır ( ). Sağ
hk hizmetlerinin sunıulmasmda da, amaç, hem sağhk hakkmı güvence
oltma almak hem de kişinin faktör olara·k üretimde kullandmasım sağ
lamaktır. Her kişinin kiŞisel özgürlüklerinden en az fedakôrlık yaparak, sağlık hizmetlerinden az çok eşit şekilde faydalanması esastır.
Öte yandan, modern tıp acısından, sağlık hizmetleri tüketimi, diğer
malların tüketimine benzememektedir. Burada diğer mallarda olduğu
gibi, tüketici egemenliği yoktur. Hasta doktorun önerileriyle bağım1ı
dır. Sağlık hizmetleri konusunda b~raya kadar anlattığımız işin siyasal felsefe yönüdür.
Sağlık

İktisadi yönden ise sağlık hizmetlerinin arz ve talebi ve üretiminin etkin olması meselesi ile karşı karşıya _bulunmaktayız. Acaba
sağlık hizmetinin talep ve arz yönünden temel özellikleri nelerdir.
Önce talep yönünü ele alalım.
1~ Sağhk Hizmetleri Talebi: Bireylerin, sağlık hizmetini· talep
ederken, öncelikle sağlık konusunda rasyonel davranmadıkları «hasilecek savdır. Bunu öntalık gafili» oldukları bu konuda ileri sürüleb_
lemek için kullanılacak temel araç, hastalıkların başlıca devlet sağ
lık sistemi aracılığ'ı ile önceden ara~tırılması ve teşhisidir. Bu koru-

Culyer, A; op. cit. ss. 3 - 4.
Culyer, A; Health Services in the Mixed Economy, The Mixed Economy,
Ed. by Lord Roll of lpsden, Salford, 19'80 ·ss. 128 - 129.
(3)

(4 )
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yucu sağlık hizmetleri ve taramaların parasal yükü de engelleyici bir
faktör olarak ortqya çıkmoktadır ..
Sağlık

hizmetleri talebi konusunda, hastanın hizmet düzeyi konusundaki bHgisizliği, sosyal g~venlik kurumları aracılığı sunulan sağ ..
lık sigortasında, özel kesime oranla daha düşük maliyet olmasına
rağmen, kişisel özgürlüğün zedelenmesi de talebi etkileyen faktörler
olarak sayılabilir.
2. Sağhk Hizmetleri Arzı : Arz konusunda öncelikle tıbbi etkinlik'ten söz etmek gerekir. Bir çok tıp otoritesine göre bir çok tedavi
yönteminin hem çok;. uzun süre, hem yüksek maliyetli, hem de hastaların sağlığını daha da bozucu nitelikte olduğu tesbit edilmiştir (5 ).
Bunun dışında teşhis ve tedavide de büyük teşhis ve tedavi farklılık
ları ve b~lirsizlik vardır. Bu çalışmaya göre hastanelerde yapılan teş
hislerin ancak yüzde 80'inde isabet olduğu kaydedilmiştir (6 ). Tedavi
türünün seçiminde, hastanede kalış süresinin tesbitinde, aynı hastahk için çok farklı uygulamalar görülmektedir.
Bu da maliyet
Hizmet
ridir.

arzında

farklılaşmasına

neden

olmaktadır

(7).

etke.n olan ikinci neden grubu, hizmetin girdiledoktor, hemşire tıbbi personel emre hazır ya-

Bunların başında

5
( )
Buna ·g öre peptik ülser'de mideye buz konulması; 'Sarada kolektomi, kan
kanserinde potasyum arsenit, frengi tedavisinde civa, astımda sempatektomi, esansiyel hipertansiyonda adrenale1ktomi, foıkal sepsis halinde· tam diş çekilmesi, aort
anevrizmasında telle dikme, •kalp krizinden sonra kan 'kolestrolünün düşürülmesi
amacıyla kullanılan ilaçlar, yaşlı koroner hastalarının y'Oğun bakım ünitelerinde
tedavisi, ciddi mikrobik sarılığın •korti'kostreoidlerle tedavisi, bademcik ameliyatı,
verem tedavisinde uzun süreli yatak istirahati, pelvic kanamalarında çift yanlı
hipogastrik damar ligationu. Liste daha da uzatılabilmektedir. Cochrane, A. L;
Effectiveness and Efficiency; Random Reflections on Health Services, Landon, 1972
ve Ederer F.; The Randomized Clinical Trial, Clinical Practice and Economics,
Landon, 1977 içinde Culyer, A: Medical Service·s ... ss. 137 - 138.

(6)
Özellikle laboratuar testlerinde, röntgen filmleri tetkikinden ·h atta tansiyon ölçülmesinde hatalara rastlanma'ktadır. Apandisit vakalarında bile 85 hastanın
ancak 75'inde doğru bir teşhise varılabilmiştir. İbid. s. 138.
·

(7) İngiliz doğume:vlerinde yapılan bir araştırmaya gÖre hizmetin arzı konusunda ortalama olarak yata·k 1sayısının hemşire· ve ilaçtan cok daha önemli olduğu
ortaya cıkmıştır. Lavers, Robert, Whynes. David; A ProducUon Function Analysis
of English Maternity Hospitals, Socio Economic Planning Science:s, Vol. 12 No. 2

1978

'S.

93.
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r (8 ). Sağlık hizmetlerinin arz
tak sayısı, ilôç ve mal?eme gelmektedi_
ve talebini etkileyen bu faktörlerden hizmetin etkin üretimi ile ilgili .
şu sonuçlar çıkmaktadır.

3. Hizmetin Etkin Üretimi :
9
hizmetinde etkin üretim iki anlama gelmekte dir ( ) : Etkinliğin birinci anlamı, uygulanan tıbbi prosedürün klinik olarak etkin
olması, bir başka deyimle, belli bir şikôyeti olan hastanın sağlığ .ına
kavuşması için en etkin tedavi ya da hastalıktan önce, sağlığı koruma
yönteminin kullanılması gerekir.
Etkinliğin ikinci anlamı, uygulanan koruma ya da tedavi yönteminin tıbbi maksada ulaştırmak kaydıyla en düşük maliyetli olmasıdır.
Burada da hizmetin P'iyasa ya da devletçe arzı söz konusu olmaktave
dır. Sağlığın özel kesime bırakılması halinde üretilecek sağlık mal
Sağlık
r.
olmaktqdı
hizmetleri bileşimi, ödeme gücü ve isteğine bağlı
hizmetlerinin sosyalizasyonu halinde, tercihler kısmen politikacılar tarafından yapılmakta ama çoğunluk bu iş doktorlara bırakılmaktadır.

Sağlık

hizmetleri üretiminin etkin olmasına tesir eden başlıca
oı. gu, klinik özgürlüğü ya da doktorların hastası iç.in en iyisini qüşü
nerek hareket etme hakkıdır. Doktorlar bu haklarını 'kullanırken genellikle maliyetini göz ardı etmektedirler. Doktor sağlık hizmetinin
üretimini belirleyen temel araçtır. Böylece bir anlamda klinik etkinlikle~ iktisadi etkinlik çatışmaktadır. Bu nedenle de, sağlık hizmetler inde özellikle tesadüfi denetim yöntemleri (randomized cont.rol trials)
uygulanmalı ve belli 1 hastalıkların daha önce de açıkladığımız gibi
tedavi yöntemlerinin fayda ve maliyetleri karşılaştırılmalıdır.
Sağlık

4. Koruyucu ve Tedavi Edici Hizmetler

Aymmı:

ekonomisinde sağlık bütçesinin sağlığı koruma (hijyen)
hizmetleri ile tedavi hizmetleri paylaştırılması konusu da büyük önem
Sağlık

taşımaktadır.

Örne'k olarak, beş temel hastalık konusunda 435 doktorun, 30 farklı reSöz gelimi osteo - artrit için doktorların % 11'i çok paçete
önermiştir.
halı lndocid adlı ilaç tavsiye ederken % lO'u en ucuz olan aspirini
yapılmadan
alar
ıkarşılaştırm
kesin
çok
i
Yutak bademciği iltihabında, tonsillektom
çocuklar için en çok önerilen tedavi yöntemi olmak,tadır. Aynı etkinsizliğin ruh
sağlığı 'konusunda da ·olduğu ıbelirtilmeıktedir~ İbid. ıs. 139.
9
Maynard, Alan, Ludbrook Anne; What's Wrong with the National Health
( )
Service, Uoyds Bank Review No·: 138, October 1!9'80, 'S. 28.
(8)

verd1ği belirlenmiştir.
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1

Yapılan teorik çalışmalara göre bir toplumda koruyucu sağlık
hizmetleri üretimini etkileyen faktörler; sağlığı koruma ve tedavi edici
sağlık hizmetlerinin fiyatındaki düşüş, koruma hizmetlerindeki etkinlikteki artış, tedavi edici hizmet etkinliğindeki düşüş, sağlıklı olmaktan duyulan hazzın fazla ya da hasta olmaktan duyulan elemin büyük
olması gibi etkenlerdir (10 ).

Öte yandan sağlıklı insan, hasta olma ihtimalini düşük, görmekte
buna karşılık bir çok hasta kişi iyi olma ihtimalini yüıksek görmektedir. Hasta olma ihtimalinin yüksek görülmesi sağlık hizmetleri maliyetini artırmakta, iyileşme ihtimalinin yüksek olduğunun kabulü ise
sağlık bütçenin'bir anlamda azalmasına yol açmaktadır. Burada devletin, gerçek ihtimalin ne olduğu konusunda halkı eğitmesi bir görev
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu genel açıklamalardan sonra, koruyucu ve· tedavi edici sağlık
hizmetlerinden birkaç örnek \(ererek, hizmetin iktisadi etkinliğini tartışıyoruz.

111. SAGUK HİZMETLERİNE DEVLET MÜDAHALESİ
1. Koruyucu Sağıhk Hizmetler-i ve, Bireysel Özgürlükler :
Devletin koruyucu bir sağlık hizmetinin üretimine müdahale etmesinin gene·I gerekçesi, piyasa sürecinin «sosyal maliyetleri» hesaba katmamasında yatmaktadır.
Bir piyasa
dahalesidir.

başarısızlığı vardır

ve

b,_.ınun

en iyi çaresi devlet mü·

alacak olursak, devlet birçok ülkede, sigaranın
ve reklam konusunda bir takım sınırlamalar getirmekte,
bu üründen ağır vergiler almakta si'garanın sağlığa zararlı olduğuna dair uyarılar yapmaktadır ve sigara içilmemesi gereken yerleri tesbit
etmektedir. Bütün bu önlemlerin amaıcı birey ve toplum sağlığını koSigara

örneğini

pazarlanması

(lO) Hey, J. O; Pa,t el, M. S; Prevention and Cure? Or; Is an ounce· of prevention worth a pound of cure?, Journal of. Health 'Economics, Vol. 2 No: 2, Au'g ust
1983 S'S. 132 - 133. Ne var iki, bazı köşeı çözümleri deı düşünmek gerekir. Söz gelimi,
bazı irrasyonel ıkişiler, hiç bir şekilde· sağlıklarını ıkoruyucu önlemlerden faydalanmayabilir (gıda rejimi, hareket, aşırı alkol, taramadan ya da checkup'dan kaçınma g'ibi). Hatta tedavi hizmetleri bedava bile olsa, .tedavisi mümkün bir hastalıktan muzdarip çoık ıkişi bir tür «hastalrk aysbergi» ·oluşturabilir.
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arz ve talebi piyasaya bırakılınca şu maliye tler
Birinc isi, sigçıra içenlerin bilinci ne varmadıkları,
tür alışkanlık olduğundan,
sağlık sorunları ortaya çıkarmaktadır, bir
arını verem emekt edir. Bu
kararl
bireyl er sigarayı bırakma konusundaki
ğı hastalıklar,
bireys el maliye tlerin yanısıra, sigaranın ortaya ·çıkardı
lmesi, siyükse
maliye tlerini n
dolayısiyle, sigara içmey enleri n sağlık
geHr . kayıpları da
garanın çevreye verdiği rahatsız edici etkile r ve
toplum sal maliye tler olarak sayılmaktadır.
e devle t
Sigara gibi sağlığa zararlı olduğu kabul edilen madd
için tıbbi bamüda halesi nin gerekçesi, bireyl erin kendileri ve toplum
ar alamadığı
kararl
uygun
ve
iği
kımdan sakıncalı olan nokta lar bilmed
uzmanların
ımda,
yaklaş
varsayımına dayanmaktadır. Bu pa:ternalist
dir. Ancak bu
bu konuda daha iyi kararları verebileceği düşünülmekte
el özgür lükler in zedelenokta da, yasakların yaygınlaşacağı ve bireys
11
ımın kullanıla
neceği · tehİikesine işaret edilm ekted ir ( ). Bu yaklaş
olmaması, koığı
farklıl
bilmesi için, ilgili uzma nlar arasında görüş
olması ve bu
de
nunun bireys el özgür lükler i zedele·rneye değer önem
mekte dir. Bikonud aki en yumuşak araçla rdan ·faydalanılması gerek
zararlı faaliy etler ve tükereyl~r. sigara ya benze r çok sayıda sağlığa
·
timde bulunmaktadır.

rumaktır. Sigaranın
ortaya çıkmaktadır.

ucu sağlık
Özetle rsek belli mal ve hizme tlerin tüketi minin koruy
si, yaverme
u
sonuc
n
istene
hizme tleri gerekçesi ile yasaklanmasının
hizsağlık
ucu
Koruy
r.
saklamanın amacının iyi saptanmasına bağlıdı
oln
erişki
ni
metle rinin konus undak i yasaklayıcı devlet müdahalesi
sınır
aması ile
mayan çocuk lar ve akıl hastalarının özgür lükler i kısıtl
r.
üçlüdü
g
·
lama konusunda · görüşler
2. Tedavi· Edici

Sağhk

Hizme tlerini n Sosy·a l Maliye ti :

uygulanır.
Tedavi edici sağlık hizme tleri genelde birey üzerinde
edileb ilir
ihmal
arının
faydal
Dolayısiyle ek sosyal maliye tlerini n ya da
cerrah i
r
iste'
i
nitelik te olduğu savunulur. Ne var ki, ister ilaçla tedav
tinin
maliye
i
operasyon niteliğinde olsun «teda·vi tekno lojisin in, iktisad
bir gastro enbüyük önemi bulunmaktadır. Söz ·gelimi oldukç a yaygın
ülseri nonum)
{dued
ı
barsağ
terolo jik bir 'hastalık olan onikip armak
arasıntomi):
(vago
ale_
de, ilaçla tedavi (sime tidin) ile cerrah i müdah
ik karetkinl
t
. da uygUn bir iskon to oranı kullanılarak yapılan maliye

Policy Relevant to
Littlech ild, S. C.; Wiseman, J.; Princip les. of Public
12.
11
ss.
•
1984,
y
Januar
,
Smo'king, Policy. Studies
(
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11 )

şılaştırmaları, tahminleriner bakıl:dığmd:a, ilaçla tedavinin iktisadi bakımdan daha etkin olduğunu göstermektedir. İlaçla tedavinin en yüksek maliyeti ile, cerrahi müdahalenin en düşük maliyetinin birbirine
çok yakın olduğunu ortaya konmuştur (r2 ).

Bu konuda bir başkçı örnek «kan na,k li»dir (transfus·ion). Oldukça özgeci bir davranış olarak savunulan ve çoğunlukla bir yaşamı
kurtaran bu sağlık hizmetinin acaba sosyal maliyeti var mıdır? Epidemiyolojik yönden, kan naklinin ortaya çıkardığı tehlikeler şunlar
dır: Birinci, kan bağışı yapan kişi sarılık (hepatit) mikrobu taşıyabilir.
Bu mikrop, kan nakli yapılana geçebilir.
Son olarak da bu salgın, diğer hastalara ve hastane personeline
gecebHir. Bu tehlikelerin büyük bir bölümü ihtimal_sıfıra inmese bile
azaltılabilmektedir. Öte yandan, belli kalitede bir kan arzı, arzedilen
kanın istenen özelliklere sahip olması ve istenen miktarda arzedilmesi ·gibi .ekonomik, sorunlar da bulunmaktddır. Bu konuda kan tekeli
ve piyasası alternatiflerinin fayda ve maliyetleri tartışılmaktadır. Bir
görüşe göre; kan naklinin, maliyeti hiç dikkate alınmoksızın hastaya
riskinin minimum, 'kan temin eden kuruluşun sorumluluğunun ise
maksimum olması gerektiği savunulmaktadır. Ancak kan naklir'lde
tıbbi ' riski azaltmanın, belli gruplardan kan almanın (uyuşturucu bağımlıları, mahkumlar gibi) önlenmesinin de maliyeti vardır. Öte yandan piyasa -sisteminin geçerı'i olması halinde kan arzı artmaktadır.
Ancak gene ampirik çalışmalara göre, kanın alınıp satılması halinde,
kan verenler iyice tetkike tabi tutulmazsa risk artmaktadır (13 ). Özetlersek tıbbi etkinlik kan veren kaynaklarda düğümlen~ekte, iktisadi
etkinlik ise arz ve talebin uyumu noktasında sağlanmaktadır.
Sağlık

hizmetlerinin etkinliği konusundaki bu tartışmalardan sonra Türkiye'de sağlık hizmetleri politikasını kısaca inceliyelim.
iV. TÜRKİVE'DE SAGUK HİZMETLERİ VE POLİTİKASI
1. Türkiye'de 1986 yılı itibariyle
(14 ).

sağlık

hizmetlerinin

dağılımı aşa

ğıdaki şekildedir

( 12 )
Culyer~ A. J, Maynard, A. K; Cost - EffectiVeness of Duodenal Ulcer Treatment, Social Sciences and .Medicine Vol. 15 No. 1 - 1982, s. 9.
( 1·3)
Culyer~ A. J. Blood ond Altruism; An Economic Heview Blood Policy,
Ediled, Johnson, · David Washington D. C. içinde s.s. 53 - 54.
( 14 )
1986 Mali Yılı Bütçe·s i ss. 156· - 160.
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Merkez i

A.

Sağlık

Koruyucu

Hizmet leri· Bileşimi

Sağlık

Tuta:r (Milya;r )

%

67.0

42.2

Hizmetleri ve

Sosyalleştirme
Planlaması ve
Ana Çocuk Sağlığı
Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

B. Aile

c.

Türkiye 'de

sağlık

7.2

4.5

84.5

53.3

hizmetleri içinde tedavi edici

sağlık

hizmetleri

ağırlıkl. ıdır.

hizmetleri dağılımındaki dengesizlik
da verilebi lir.

Sağlık
bakılarak

Sa:ğhk

Yatmm lan

Bileşimi

sağlık

yatırımlarına

(% )

A. Temel Sağlık Hizmetleri Yatırımlan
B. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Yatırımları
C. Ana Çocuk Sağlığı Yatırımları
D. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Yatırımları
E. Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri Yatırımları
F. Sdğlık Meslek Okulları Yatırımları

20.5
1.4
1.5
30.3
43.6
2.8

1 - Görüldüğü gibi, bulaşıcı hastalıklar, ana çocuk sağlığı konusund aki yatırımlar payı en alt düzeydedir. En büyük yatırım payını
kurumları yatırım
sırasıyla, destek hizmetl eri ve tedavi edici sağlık
girmekt edir. Öte
inşaat
ölçüde
larıdır. Yatırım kavramı içine büyük
bütçesi nin
sağlık
yandan fakir hastala r icin öngörü len tedavi yardımı
bütçesi bileşimi,
yalnızca onbinde 2.5 düzeyindedir. Türkiye 'de sağlık
ere ağır verici
sağlık konusu ndaki devlet politikasının tedavi hizmetl
ri dağılımında
nedenle
örüm
Nitekim
nitelikte olduğu anlatmaktadır.
toplam ölümölüm,
a
doğumd
ile
enfeksi yon ve parazit hastalıkları
lerin :% 13.1 'ini

oluşturmaktadır

(15 ).

2 - Türk sağlık politikasının temel özelliklerinden biri de tedavi edici hizmetlerde·'kamu kesimini.n büyük ağırlık taşımasıdır. 1977'de 96.2./3.8 olan kamu ve özel tedavi kurumları yatak dağılımı 1984'de
9
95.5/4.5 olarak dağılmaktadır. Toplam 100.49'6 yatak içinde 4.56·
·
'dadır.
istanbul
60'ı
%
ise
rın
sayıda olan 'öz~I yatakla
( 15 )
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Veriler Türkiye sitatistik Yıllığı 1985'den derlenmiştir.

3 - Türkiye'de Kamu tedavi kurumlarının toplam yatak sayısı
nın bölgeler itibariyle dağılımı da ·gelişmiş yöreler lehinedir. Ancak
burada nüfus faktörünü gözden uzak tutmamak gerekir.
Kamu Hastaneleri Yatak

Saıyısmm Bölg·eıere

Marmara
Ege
Akdeniz
İc Anadolu
Karadeniz
Doğu Anadolu
Güney Doğu Anadolu

Göre. Dağıhmı (%)

1977

1984

28.8
14.8
8.6
21.4
13.6
8.1
4.6

31.2
14.0
8.5
20.8
13.1
7.5.
4.9

da görüldüğü gibi 1977 - 1984 arası en gelişmiş bö!ge
olan Marmara bölgesinde (İstanbul) nisbi yatak sayısr payı yükselTçıblodan

miştir.

4 - Bir hekime düşen nüfus, Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve· Kırk- .
lareli'nden oluşan · ı. Bölgede 1983 yılı itibariyle 1455 iken, Bitlis, Hak16
kari, Muş ve Van'dan oluşan XVI. bölgede 6384'dir ( ).
5 --:- Sağlık personelindeki son yedi yıldaki gelişme ise şöyle
olmuştur.

Sa: ğhk

Uzman Doktor
Pratisyen
Diş Hekimi
Hemşire
Sağlık

Ebe

Teknisyeni

Personeli . (Adet)

1977

1984

14.724
9.196
5'.954
19.859
11.183
16.785

19.140
13.123
6.802
29.216
7.375
12.570

Artış

Ora:nt (%)
30
42.7
14.0
47.0
51.6

33.5

Doktor başına nüfus sayıs,ı, düşük gelirli ülkelerde 21.200, orta gel'irli
5.800, ·sanayileşmiş ül'kelerde (kapitalist) 600, sanayileşmiş sosyalist ülkelerde ise 300'dür. Batarsa, Bela; .Public Finance and Social Policy, Ed. Guy
Terny, A Culyer, Wayne State Pre:ss, 1985, s. 44.
( 16 )

ülıkelerde
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personeli içinde en büyük yüzde hemşireye aittir. Bunu
uzman doktor ve pratisyen ler almaktadır. Doktorlar arasında uzman
sayısı pratisyen lerin üzerindedir. Buna ·karşılık teknisyen sayısı gide. ·
rek azalmaktadır.
Sağlık

Öte yandan uzman doktorların başta İstanbul üç büyük ilimizde
yoğunlaştığı da söylenebilir. rn77'de .% 68.1 'i, 19ı84'de bu oran bir ölçüde düşmüştür (% ·64.9) .
.' Özetlersek Türkiye'de , sağlık hizmetleri yatırımları bileşimi ve
sağlık personeli dağılımında bir eşitsizlik ve çarpıklık görülmek tedir.
Gelişmiş ülkelerde, sağlık hizmetler indeki tıbbi etkinliğin yanı sıra
iktisadi etkinliğin .gözetilmesi konusundaki çalışmalar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ·cok daha önem taşıdığı ortadçıdır.
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