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Çeviren:Dilek YILMAZCAN(**)
Ulusal Sağlık Hizmeti’nin süregelen varlığı, ülkeye önerilen herhangi bir pratik
seçenekte tartışılmadığı gibi, ileride de ciddi olarak tartışılması beklenmemektedir.
Ancak, günümüzde Ulusal Sağlık Hizmeti'nin ulusun sağlık ihtiyaçlarını örgütlemek
için uygun bir yol olup olmadığı konusunda giderek artan kuşkular vardır, bu kuşkular,
özellikle son zamanlarda önümüzdeki 10 yıl içinde özel sağlık hizmetlerinin USH'ye
(***) oranla artacağı yolundaki Bakanlık tahminleriyle daha da önem kazanmıştır.
Görünüşe bakılırsa, sağlık hizmetlerinin devlet ve piyasa tarafından sunulmasının avan
tajlarına ilişkin eski tartışma, bir sürelik suskunluğun ardından yeniden alevlenecektir.
Bu nedenle, tartışmanın daha önceki aşamalarında işlenmiş olan kimi görüşleri gözden
geçirmenin ve kamu ile özel sektör arasındaki dengeyi korumanın bugünün ihtiyaçları
açısından önemsiz olup olmadığım sorgulamanın tam zamanıdır.
Sağlık hizmetlerinin özel sektör değil de kamu sektörü tarafından sunulmasının te
ninde ve aleyhinde geliştirilen başlıca savlar iki temel kategoride toparlanabilir; kişisel
sorumluluk, eşitlik ve özgürlük gibi konulara ilişkin politik felsefe tartışmaları ve
sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde piyasa güçleriyle kamu kuruluşlarının hangi
ölçülerde verimli olduklarına ilişkin Politik Ekonomi tartışmaları. Bunların her ikisini
de sırayla ele alacağım.
Politik Felsefe Tartışmaları.
Sağlığa ilişkin iki temel görüş arasında samimi ve muhtemelen çözümsüz bir çelişki
vardır. Sağlık hizmetleri, kişinin kendi kazançlarının toplamı karşısında elde edebildiği
dünya nimetlerinin bir parçası sayan görüş ite sağlığı herkes için bir temel hak sayan,
onun yalnız bir insan hakkı değil, kazançları sağlayan üretici etkinliklerin gerekli bir
koşulu olarak benimseyen görüşün çelişkisi. Günümüzde herhalde pek az kişi insanın
kendi işleri karşısındaki kişisel sorumluluğunu çok fazla vurgulayarak ve üretken
çalışma için iktisadi teşvikleri aşın önemli bularak halka arzedilen mallardan sağlık hiz
metlerinin ayrılmasını o sistem için onarılamayacak kadar ağır bir darbe olarak görür.
Yine de, bireyin ancak kendi geliriyle yararlanabilidiği hizmetlerden herhangi birinin yok
olması, üretkenlik güdüsünü belirgin biçimde zayıflatır. Öte yandan, günümüzde pek az
kişi gerçekten muhtaç olanların salt özel yardımlarla desteklenmesini doğru bulmak bir
likte herkesin de ekonomide "istenen" ve "istenmeyen” indirimleri arasındaki çizgiyi aynı
noktaya çekecek kadar eşitlik meraklısı olduğu düşünülemez.
Kişisel sorumluluk ve iktisadi teşviklerin gerekliliği konuları vurgulanırken,
çoğunlukla yüksek kazanç elde edenlerin bu geliri ve bununla satın alınabilen mal ve
hizmetleri hak ettikleri savı da öne sürülür. Ancak bu sav, ikna edici sayılmaz, çünkü,
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kişiyle geliri, arasındaki ahlaki bağ anlamında hak elme kavramı, onun değerli hir ürün
için harcadığı çabalarla ilintili olmalıdır. Oysa, ekonominin temel hir önermesi, kişinin
ürüne yaptığı katkının değerinin (onun marjinal ürünün değerinin) yalnız kendi
çabasından değil, birlikte çalıştığı kişilerin çabalarından, eldeki gereçlerde yansıyan tek
nolojiden, şans etkenlerinden, ikame ürünlerin miktar ve niteliğinden ve birçok başka et
kenden kaynaklandığıdır. Bir işçinin ürününe etki eden olgular, sadece bu ürünü teşvik
edenlerle sınırlaııdırılsa bile, kişisel çaba bunların sadece biri olacaktır. Dolayısıyla, geli
rini katkısı- nedeniyle hak ettiği kabul edilse bile, tirune katkısı olan diğer etkenlerin de
aynı nedenle bu geliri hak ettikleri söylenebilir. Zira o etkenlerin katkısı olmasaydı,
kişinin de katkısı söz konusu edilemezdi. Neoklasik marjinal verimlilik kuramı, gelir
dağılımına ilişkin hak etme savlarını gerçekten çok sarsmıştır.
Ancak, bireysel sorumluluk ve hak etme kavramlarına fazla ağırlık vermek doğru ol
mamakla birlikle, "temel insan hakkı" savını fazla vurgulamak da akıllıca değildir. Bir
hakkın varlığından söz ediliyorsa da, çoğunluğa göre, bu sağlıklı olma hakkıdır; sağlık
hizmetlerinden yararlanma hakkı değil. Bu görüşün sağlam da dayanağı vardır: Sağlık
hizmetleri, sağlık durumunu etkileyen olgulardan sadece biridir. Günümüzde birçok epidenıiyolog ve tıbbın sosyal yönleriyle ilgili uzman, ulus sağlığının sonınması ve
geliştirilmesinde, sağlık hizmetlerinden çok yaşam tarzına ve koruyucu .önlemlere ağırlık
vermektedir. Hatta bunların bir bölümü daha da ileri giderek, (cerrahi dahil) geleneksel
tıbbın pek çok etkinliğinin hasta sağlığına yarar getirmediğini ileri sürmektedir. Şu
halde "insan haklan" yaklaşımı, rakip yaklaşım kadar dikkatle işlenmelidir. Etkisiz ya da
yüksek maliyetli bakım için eşit hak tartışması, pek de cazip değildir.
Kuzey Amerika'da İngiltere'den çok daha yaygın olan bir kuşku, özel kurumlar ya da
İngiltere'deki gibi kamu kuruluşları aracılığıydı olsun zorunlu sağlık sigortasının
özgürlüğe ağır zarar verip vermediği yolundadır. İngiltere liim geleneksel tıbbi
özgürlükleri koruduğu gibi, hastanın USH'deki başlıca doktonınu bizzat seçmek ve is
terse özel muayeneye başvurmak haklarını da saklı tutmuştur. Gerçi özel muayeneyi
yeğleyen hastalar USH'ııe yapmış oldukları vergi katkısını geri alamamaktadır, ancak
bunu ayarlamak da çok güçtür, kaldı ki, pek az kişinin gerçekten vahim ve kronik has
talıkların tedavi giderlerini karşılayacak özel sigortalan yada servetleri vardır. Sonuçta
özel sektörün varlık nedeni, lıastahanelerdeki sıra bekleyenlerin çoğunluğunu oluşturan
basit vakaların tedavisidir, tş öldürücü olabilecek ciddiyetteki hastalıklara gelip day
andığında (kanser, dolaşım hastalıkları ve kafa traınvaları ) hepimiz USH hastası oluruz.
Dolayısıyla, özel muayeneden geçen hir hastanın vergilerinin ne kadarını geri alma hakkı
olabileceğini saptamak kolay değildir. Sigortacılık açısından bir hesap yapmak kuşkusuz
mümkündür. İdari açıdan ise, maliyeün karı aşacağı muhakkaktır.
Sağlık hizmetlerine ilişkin kimi siyasal sorunları böyle çok kısaca özetledikten son
ra, iki genel sonuç çıkartılabilir. Öncelikle "özgürlük", "eşitlik" ya da "herkese hakettiği
kadar" türünde tek bir toplumsal amaç savunanların durumu pek hoş değildir. Zira çok
azımız bir tek basit ve kışkırtıcı sloganda özetlenebilecek değerlere inanırız. Çoğumuzun
birkaç amacı birden vardır. Çimeğin, özgürlük de, eşitlik ve kendine yeterlilik de değerli
kavramlardır ve birine sahip olmak için diğerlerinde daha azla yetinmek gerekebilir. O za
man da sorun, bir tek değeri savunmak değil, çeşitli değerler arasında bir denge kur
maktır. Böylece dikkatler "özgürlükten herhangi bir biçimde feragat etmenin haklı bir
nedeni olabilir mi?" türünde sorulara yöneltilmez. "Bireysel özgürlükten asgari bir indi
rimle herkesin sağlık hizmetlerinden aşağı yukarı eşil ölçüde yararlanmasını nasıl
sağlayabiliriz" türünde sorular ön plana çıkar.
İkinci genelleme ise, böyle sorunlar tartışılırken modern tıbbın özünün hesaba
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katılması gereğidir. Sağlık hizmetleri, sağlığı korumaya yarar, yani belli bir amaca
ulaşmak için birer araçtır. Ancak amaç aracı meşru kılabileceğine göre, bireylerin bu
amaçlara ne kadar ulaşabildiği yolundaki siyasi ve felsefi tartışmalara girmeden önce,
araçlarla amaç arasındaki teknik ilişkiyi irdelemek gerekir. Böyle bir yaklaşım, peşinde
koştuğumuz nesnelerin hiç değilse bir bölümünü değiştirecektir. Örneğin, etkisiz sağlık
hizmetlerinden yararlanma eşitliği için savaşmak, eşitlik konusunu mantıksızca ele al
mak olacaktır. Öte yandan, bu yaklaşım, üzerinde durulan siyasal hakların türü hakkında
bazı temel sorulara da yol açacaktır. Tıbbi bakım tüketicisi, başka malların
tüketicilerinden farklı durumdadır. Öncelikle aldığı hizmet son derece teknik bir hizmettir
ve bunun tek yönü hakkında çok az şey bildiği gibi sunuluş biçimini de
değerlendirebilecek durumda değildir. Ayrıca hekimiyle arasında fevkalade kişisel bir
ilişki bulunur ve gerçek ya da düşsel tüm korkularını ilettiği bu hekimin kendi gereksi
nimlerini anlama yeteneğine güvenmek zorundadır. Çoğunlukla hekimin yükleneceği
rol, hastanın kişisel seçim özgürlüklerinin büyük bölümünden feragat etmesini gerekti
rir. Seçimlerin çoğunu yapan hekim, tüketicinin temsilcisi konumuna gelir. Kısaca has
ta, hekimini seçmekte (İngiltere'deki gibi) özgür olmalıdır; fakat bu tüketimde,
ekonomik yaşamının başka bölümlerinde olduğu gibi egemen bir tüketici rolünde ol
mayacaktır.
Politik Ekonomiye İlişkin Sorunlar
Sağlık hizmetleri politik ekonomisinde sorunlar iki grupta ele alınabilir: talebe
ilişkin sorunlar ile arza ilişkin sorunlar...Burada, bu iki gruba sırayla değinilecektir.
Sağlık hizmetlerinin sunulmasına ilişkin siyasi felsefenin temel sorunları eşitlik, kişisel
sorumluluk ve özgürlüğe dairken aynı hizmetlere ilişkin politik ekonominin temel so
runları verimlilik bağlamında ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada literatürde çoktan beridir
kabul edilmiş bir modele uygun olarak, piyasanın yetersiz olduğunu düşündüren bir dizi
Konu ele alınacaktır. Konuların her biri için, tartışmanın ne gibi bir yaran olabileceği
belirlenecektir. Sonuçta, gerek talep, gerekse arz cephelerinde tartışılan konuların, sağlık
hizmetlerinin piyasada sunulması ya da aleyhine bir görüşe birlikte ağırlık verip vere
meyecekleri üzerinde durulacaktır.
Talep Cephesi
"Bireyler, Sağlık konularında Rasyonel Değildir." Yukarıdaki sava, piyasa karşıtı
literatürde sıklıkla rastlanmakla birlikte, burada fazla ağırlık verilmeyecektir. Bunun ne
deni yaran ne olursa olsun, (ki, bu yararı hesaplamak için öncelikle rasyonel ve irrasyo
nel davranışın anlamı üzerinde anlamamız gerekirdi) bu savın sağlık hizmetlerinin devlet
mi, yoksa özel sektör tarafından mı örgütlenmesinin daha büyük bir verim sağlayacağı
konusuyla ilişkisi bulunmamaktadır. Eğer, bireyler rasyonel değilse, o zaman herhangi
bir sistemin onların gereksinimlerini karşılamaktaki verimliliği araştırılmaya değmez.
Eğer rasyonel iseler, verimlilik dilini kullanabiliriz. Ancak herhangi bir sistemin rasyo
nel istemleri yanıtlama yeteneği hakkında elimizde bilgi bulunamamaktadır. Kısacası,
tıbbi bakım tüketicilerinin rasyonel ya da irrasyonel olmaları, tıpta devlet ile piyasanın
verimlilik düzeylerini ayırdetmek açısından tümüyle geçersizdir.

ı
"Bireyler sağlıkları ve Bunun Olası Geleceği Konusunda Bilgisizdir"

}

Bilindiği kadarıyla, bireylerin bu konuda (örneğin) İngiltere'de (örneğin) ABD’den
daha fazla bilgi sahibi olduklarını gösteren veriler yoktur. Dolayısıyla bu savın ortaya
koymak istediği, devletin cehaleti gidermede piyasadan daha etkin olduğu değil, fakat
tüketiciyi cehaletin talihsiz sonuçlarından daha iyi koruyabileceğidir, burada esas sorun,
81.

sistemin bir hastalığın erken tetkik, tanı ve tedavisine engel olacak bir özelliğinin bu
lunmamasıdır. Bu tür engellerin en tipik örneği, mali engeldir: Ödemelerin hastaların bir
konsültasyondan kaçınmasına yol açması ve sağlığında dönüşsüz (ya da ancak acılı ve
pahalı bir dönüşü olan) bir bozukluğun oluşması... Eğer bireyler bu riskten korunmanın
kendi yararlarına olduğunu görürlerse, bir tür sigorta en uygun çözümdür, söz konusu
risk, hem piyasa sisteminde, hem de devletin yürüttüğü sağlık sistemlerinde azaltılabilir.
Dolayısıyla bu sorun da iki sistemi karşılaştırmamız için geçerli değildir.
"Bireyler, Aldıkları Tıbbi Bakımın Niteliği Konusunda Bilgisizdir"
Bu sav, genelde rasyonel bireyin "piyasa araştırması yapacağını" ve böylece yararlı
rekabet güçlerini harekete geçireceğini varsayan ekonomik varsayımı çürütmek üzere ileri
sürülmektedir: Eğer tüketicinin cehaleti, tıp piyasasını rekabet ve verimden uzak
laştırıyorsa (ki bu gerçekten mümkündür) o zaman piyasanın ortadan kaldırılması ve dev
let güdümlü sistemin yerleştirilmesi rekabeti mi artıracaktır, yoksa cehaleti mi
azaltacaktır? Bunların ikisi de pek mümkün görünmemektedir. Herhalde bu sorunun
çözümü, onu dolaysız olarak ele almaktır: Bir yandan tüketicilere gerekli bilgiyi verirk
en, diğer yandan da profesyonelleri eğitim programlarını ve verdikleri hizmetin niteliğini
yeniden gözden geçirmeye zorlamak gerekir. Eğer bu önlemlere başvurulacaksa, bu hem
devlet güdümlü sistemlerde hem de piyasa sistemlerinde yapılabilir (ve yapılmaktadır),
şu halde bu sorun da iki seçenek arasındaki tercihimizi yönlendirecek nitelikte değildir.
"Sağlık Harcamalarının Önceden Tahmini Olanaksızdır ve Bunlar Yıkıcı Olabilir".
Bu sav, piyasa aleyhine ileri sürüldüğünde anlamlı değildir, zira piyasanın önceden
tahmin edilemeyen, yüksek harcamaları küçük ve kesin harcamalara dönüştürmek için si
gorta sistemi vardır. Bundan çok daha önemli ve birazdan tartışılacak olan bir dizi sorun,
özel sigortalardan ve übbi harcamaların tahmin edilemez değil, edilebilir olmasından kay
naklanmaktadır: Ya bireyin bir hastalığı vardır ve sigorta edilememektedir ya da bireyin
hastalık beklentisi çok yüksek olduğu için ödediği primler de "aşırı" yüksektir. "Aşın /
yükseğin anlamı üçüncü kişilerin yorumuna bağlıdır, zira bireyin gerçek ya da beklenen
tıbbi masrafları karşılama yeteneği temelde bir bölüşüm sorunudur. Özet olarak, bu
savın piyasa aleyhinde başarısı varsa da, bu başarı sigortaların belirsizlikle başa
çıkamayışlarmdan değil, piyasanın aile gereksinimlerini Karşılayan gelirler yaratmaktaki,
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Şu halde piyasayı destekleyen kişinin savunması
hazırdır. Eğer şu andaki gelir dağılımından hoşnut değilseniz, sizce ihtiyacı olan binle
rine birşeyler verin, fakat işler haldeki piyasayı tahrip etmeyin.
Sigorta Sorunları
Öte yandan, piyasadaki özel ve isteğe bağlı sigorta düzenlemeleriyle ilgili sorunlar
vardır. Sigorta şirketlerinin masrafları olduğu için ve tekel konumunda bulunabildikleri
için, primleri ortalama olarak makul bir düzeyin üstüne çıkması kaçınılmazdır, do
layısıyla, eğer bu yıl 500 Sterlin harcama ihtimaliniz % 10 ise, makul prim kuşkusuz 50
sterlindir. Sigorta şirketlerinin aldıkları primler bu makul düzeye ne kadar yakın tutulur
sa, insanlar hastalığın mali risklerinden o kadar korunmuş olacaktır. Bir kamu sigorta
sistemi ölçek ekonomisi kullanarak makul prime yaklaştığı ölçüde özel sigortalara karşı
avantaj kazanır. Eldeki veriler bir kamu sigorta sisteminin idari açıdan daha ucuza
işlenebildiğini düşündürmektedir. Ancak bu konuda görüş birliği yoktur.
Bir diğer sigorta problemi "ters seçim" adıyla anılır. Sigorta piyasasında rekabet
arttıkça şiddetlenen bu eğilim, iyi risklerin piyasadan sürülmesi ve sistemin en kötü
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risklerle başbaşa kalması yönündedir. Ters seçim şu şekilde gerçekleşir- ınnn i r M n i r
nüfusta 500 kişinin gelecek yıldaki sağlık h a rc a m a lin m 100'er sterlin o S m ı d ig eî
500 kişinin ise 900'er sterlin harcama beklediklerini varsayalım. Sigorta şirkefleri’n i / d e
ıkı grubu ayırdredemedıklennı ancak birey başına düşecek ortalama harcama beklentisini
hesaplayabildiklerim varsayalım. Bireysel beklenüler gerçekleştiği takdirde toplam har
cama 500.000 sterlini bulacak, birey başına düşen sigorta primi ise «'yükleme yüzünden)
adil prim olan 500 sterlini aşacaktır. Ancak adil prim alınm ış olsaydı bile IOO sterlin
harcamayı bekleyen kişi için 500 sterlin prim ödemek, küçük bir risk için büyük bir
karşılıktır. 900 sterlin harcamayı bekleyenler ise bu prim i çok elverişli bulabilirler
Sonuçta elbette ki en iyi riskler sistemden ayrılacak kötü riskler kalacak ve prim ler de
yükselecektir. Bu problemi önlemenin en akla yakın yolu, sağlık sigortasını zorunla
hale getirecek iyi risklerin kaçışını durdurmaktır. Bu nedenle, eğer yükleme sorunu bir
kamu sistemiyle, ters seçim sorunu, ise zorunlu sağlık sistem iyle ortad an
kaldırılabiliyorsa, hükümet güdümlü zorunlu sağlık sigortasını destekleyen iki savım ız
vardır. Kuşkusuz eğer tüm hükümet etkinlikleri özgürlüğün tehdidi olarak algılanıyor ve
zorunlu sigortanın da özgürlüğe yeni ber darbe vuracağı düşünülüyorsa, bu sonuç benimsenmeyecektir. Ancak ampirik verilere göre, düşük yüklemeden ve ters seçim olm a
masından elde edilen kazanç yeterince büyükse, pek çok kişi bu çözümün getireceği
özgünlük kaybını göze alabilecektir.
"Tüm sigorta sistemlerini ilgilendiren bir diğer güçlük, "ahlaki zarar adıyla
anılmaktadır. Bu iki yönlü bir olgudur, bir yönüyle, sigortalanmış bireylerin masra a yo
açabilecek olaylara karşı daha az tedbir alma eğilimine ilişkindir. Kuşkusuz pek az m
sağlıklarını bozacak bir yaşam tarzım kasıtlı olarak benimser. Yine de s i g o r t a n ı n , ,
talığın dezavantajlarını ortadan kaldırdığı oranda ve bireylerin yaşam stili ı e s g
arasındaki bağlantının bilincinde oldukları oranda, sigortacıların daha çok motosı
lanması, daha aşın yiyip içmesi, az egzersiz yapması v.s. beklenebilir. Ahlakı ^
ikinci yönü, sigortanın lüks sayılabilecek sağlık hizmetlerine yönelimi teşvı ®
ilişkindir (yetenekleri kadar faturalanyla da tanınmış uluslararası üne sahip bir
_
yerel cerraha tercih edilmesi; hastahanelerin lüks otel konforuyla donanması), u
aları, dolayısıyla da primleri öyle yükseltir ki, yine bir çok kişi istedikleri hal e sıg
lanmaktan cayar, sigortalı olmayı sürdürenlerin kazancı da aşınır. Ahlaki zararın ı y
de piyasada sabit tazminatlarla, hastayı aldığı hizmetin bir bölümünü ödetmeye zorun u
kılmakla ve diğer mali cezalarla azaltılabilir. Fakat (ABD de yaygın olarak kullanılan)
tüm bu mekanizmaların bir özelliği, kişilere sigortalanmış olmanın avantajlarını unut
turmalarıdır. İngiliz sisteminde ahlaki zarar tümüyle mevcuttur, zira her tür sağlık h iz
meti bedavadır. Burada problem hastanın gereksinimleri konusundaki tıbbi yargılarla
çözümlenmektedir. Asltnda hekimler, mantıklarını kullanarak fiyat mekanizmasının yeri
ni almaktadır.
Bölüşüm Sorunları

Şu ana kadar, sağlık harcamalarının bölüşümü sorununa bir kaç yerde değindik. B aşka
insanların sağlıkları için endişe duyarak onlardan yararlanmayı olanaksızlaştıran ödemeler
talep edildiğini görmezden gelirsek, ya da gelirleri için kaygılanarak aşırı ağır hatta basa
çıkılmaz olabilecek harcamaları görmezden gelirsek, piyasanın yerini alacak va da onu
değiştirecek bir modele gereksinim duyarız. Aslında genellikle değişiklik veterMir ftn d*
özellikle destek primleri şeklinde olmalıdır. Başkalarının sağlık ve
t
,Ü
kİ düşüncelerin niteligne güre, bu demekleri a la n l a r a g e l r i d t a v S
lir. Ancak genel sonuç, desteklerin genel gelir arttırımı hiritndld
gÖ! f ayarlanat>1‘
özgü bir biçimde verilmesi gerektiğidir.
^
e değil sağlık hizmetine

t
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Sonuçlar
Şimdi bu talep cephesi savlarını kısaca gözden geçirerek, bize sağlık hizmetlerinin fi
nansmanı ve sunulmasında piyasa ile devletin rollerine ilişkin neler düşündürdüklerini
tekrarlayalım:
1) Hastanın hizmeti değerlendirmedeki güçlüğü ve hekim hasta ilişkisinin fazlasıyla
kişisel niteliği yüzünden, verilen sağlık hizmetlerinin nitelik açısından denetlenmesi
doğru olur. Böyle bir düzenleme, yalnız piyasada değil, kamu güdümlü bir şişemde de
gereklidir.
2) Sağlık giderleri için sigorta gerektiği, haklı bir noktadır.
3) Kamusal sigortalar özel sigortalardan daha az masraflı olabilir, fakat seçme
özgürlüğünün kısıtlanması gibi gizli bir maliyet de söz konusudur.
4) Zorunlu sigorta da isteğe bağlı sigortadan daha düşük maliyeti olabilir, fakat bu
hiçbir koşulda sigortalanmak istemeyenler için geçerli değildir.
5) Bir kamusal sigortalama sistemi ahlaki zarar ile savaşırken, tıbbi ölçütleri daha
kolaylıkla kullanabilir. Özel bir sigorta sistemi ise daha çok mali ölçütler kullanmak
eğilimindedir. Ancak bedave hizmet sunan herhangi bir sistemin belli kısıtlamalara tabi
olması gerekir. Aksi halde ahlaki zarar sorunu ulusun çok büyük kaynaklarını silip
süpürür. Şu halde USH nin de mali bir kısıtlaması vardır, ancak bu kısıtlama hastanın
kaynaklarıyla değil, sistemle ilgilidir. Hükümet tarafından dayatılan bu tür kaynak
kısıtlamalarının sigorta şirketlerinin getirdikleri kısıtlamalara yeğlenip yeğlenmeyeceği,
bizde politik istisadın yanıtlayabileceği bir soru değildir.
Yukarıdaki hususların tümünde, hekimlik ve onunla ilgili mesleklerde bir tür
düzenlemenin yararlı olacağı görüşünün izleri sezilmektedir. Ayrıca zorunlu kamusal
sağlık sigortasının getireceği özgürlük sorunlarının elde edilecek kazançlara göre önemsiz
düzeyde kaldığı söylenebilir. Ancak unutmamak gerekir ki, hizmet kalitesi tartışmaları
dışında, şu ana dek değinilen tüm savlar tıbbi bakımın finansmanına ilişkindir. Bu sav
ların hiçbirinde yalnız sigorta piyasasının değil, sağlık hizmetleri piyasasanmın da esaslı
bir müdahaleye gereksinimi olduğu görüşü egemen değildir. Belki bu konuda bir ipucu
elde etmek için sağlık hizmetleri politik iktisadının arz cephesindeki sorunlara bakmak
uygun olabilir.
,
Arz Cephesi

,

Bu bölümde tıbbi uygulamanın dört özelliği ele alınacaktır. Tıbbın yeterliği, tıbbi
tekel, kara yönelik olmayan kurumlar ve (yine) hekimlerin aracı rolü.
Tıbbın Yeterliği
/
Daha önce de belirtildiği gibi, pek çok uzm an tıbbın insanları hastalık ve
sonuçlarından korumakta marjinal koruma geldiğine inanmaktadır. Ayrıca yetersiz (etki
siz) bakımdan da söz edilmiştir. Pek çok tedavinin etkisiz olduğu iddiası şaşırtıcı
görünebilir; yine de doğrudur. ABD Ulusal Klinik Sağlık Araştırmaları Komitesi'ne
göre, pek çok tedavi hem aşırı pahalı hem de hastalar için zararlıdır. Bu listede pepük
ülser için soğutma tedavisi epilepsi için kolektomi, lösemi tedavisi için potasyum arsenit, pelvik hemoraji için bilaterel hipogastrik arter ligosyonu, sifilis tedavisinde CIVA,
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hepatik siroz için portakal şan t, akut böbrek yetmezliğinde böbrek kapsülünün soyul
ması, astımda sempatektomi, koroner damar hastalığında arteria mammaria li asyonu, assit için "düğme operasyonu", esantiyel hepartansiyon için adrenalektomi, lokal sepsisden
kaynaklandığı sanılan bir dizi sorun için tüm dişlerin çekilmesi ve aort anevrizmaların da
tel bağlama tekniği bulunmaktadır. Henüz kullanılmaya devam edilen, görünürde etkisiz
prosedürler arasında (henüz kanıtlanmamış olanlar bir yana) kalp krizinden sonra kan, ko
lesterol düzeyini düşürmek için kullanılan ilaçlar, yaşlı koroner hastalarının yoğun
bakıma alınması, şiddetli viral hepatit vakalarında kortikosteroid kullanımı, kadınlarda
rahim ağzı kanserlerinin presemptomaük tanısı için yapılan smear testleri, tosillektomi
ve tüberküloz tedavisinde uzun süreli yatak istirahaü sayılabilir (corkrane 1972; Ederer
1977).
Tanı ve tedavide çeşitlilik ve belirsizlik vardır. Şu anda, teknolojik ölçümler kullana
rak sağlık ve hastalık durumlarını kesin olarak ayırtetmek giderek zorlaşmaktadır.
Hemoglobin düzeyleri, kan basıncı, kan şekeri ve pek çok diğer test edilebilir belirti
ölçüldüğünde, harekete geçmek için bir değerin ortalamanın ne kadar altında ya da
üstünde olması gerektiğine karar vermek gereklidir. Gözlemci hataları, röntgen Alimleri
nin değerlendirilmesinde de, tansiyon ölçümünde de ortaya çıkabilir. Hatta en deneyimli
hastane hekimleri arasında bile teşhis konusunda belirgin farklılıklar görünebilmektedir.
Bir araştırmada, büyük bir hastahanenin kontültan hekimlerinin tanıları, son tanıyla (ki
bu, çoğu vakada cerrahi girişimle koyulmuştur) karşılaştırıldı. 85 apandisit vakasından
sadece 75 i hastahanenin en deneyimli hekimleri tarafından doğru teşhis edildi. Toplam
olarak, hekimler tanılarında % 80 haklıydılar.
Aynı şekilde doğru tedavinin uygulanması da halk arasında zannedildiği kadar kolay
ve belirgin değildir. Sainsburg komitesi'nin ilaç endüstrisiyle ilgili raporunun bir ekinde
455 pratisyenin, bilinen 5 hastalıktan herbiri için 30 dan fazla değişik reçete verdikleri
bildirilmiştir. Toplam 2275 reçetenin sadece 8 i kabul edilemeyecek kadar toksik ya da
etkisiz bulunmuştur. Ancak maliyet farkları dikkate değerdir. Örneğin ağrılı osteo-artrid
için pratisyenlerin % ll'i, eski penny fiyatında Indocid önerirken % 10'u 2 d.lik aspirin
önermiştir.
Hastahane uygulamaları da geniş farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, pulmoner
tüberkülozda hastahanede yatmanın önemsiz olduğunu gösteren güçlü veriler bulunduğu
halde bu hastaların ortalama hastahanede yatma süreleri çok yavaş düşmekte ve önerilen
süreler bir uzmandan bir diğerine büyük farklılıklar göstermektedir. (Bir vakada erkek
hastaların yaklaşık % 20 si 1 aydan kısa sürede, tümü 3 ay içinde taburcu edilmiştir. Bir
diğerinde hastaların % 10’u l aydan kısa süre yatarken % 20 den fazlası 1 yılı aşkın süre
hastahanede kalmıştır).
Çok sayıda standart tedavinin, hastalıkların normal akışı üzerindeki etkileri bilinme
mekte ya da tartışılmaktadır. Örneğin toksilektomi, çocukların hastahaneye yatırılmaları
için en yaygın nedendir ve ameliyatın (küçük de olsa) pozitif mortalitesi vardır. Öte yan
dan, eldeki veriler iyi bir tıbbi tedavinin cerrahi girişimden daha az etkili olmadığım bel
ki daha üstün bile olabileceğini göstermektedir. Kişi başına düşen tonsilektomi sayısı,
İngiltere'nin değişik bölgeleri arasında büyük farklılıklar göstermektedir (1971’de 100.000
kişiye düşen tonsilektomi sayısı Sheffıeld'de 234, Oxford’da 410 idi ve vakaların % 18'i
14 yaşın altındaydı). Gereklilik çoğu zaman modaya bağlı olabilir. Bir kaç yıl önce
ABD'de, tonsil sorunu olmayan 389 adet 11 yaş çocuğu bir grup hekim tarafından ince
lenmiş ve % 45'ine (174 çocuk) tonsillektomi önerilmiştir, kalan 215 çocuk benzer bir
hekim grubuna daha muayene ettirilmiş ve % 46 sına (99 çocuk) tonsillektomi
önerilmiştir. Her iki hekim ekibinin de sağlıklı bulduğu 116 çocuk üçüncü bir grup he85

kime muayene ettirildiğinde % 44 'ü (51 çocuk) tonsillektomi önerilmiştir. Böylece, üç
muayeneden sonra sadece 65 çocuk (% 17) "tonsillektomiye gereksinimsiz" sayılmıştır.
En çarpıcı kuşku nedenleri ise ruh sağlığı alanında ortaya çıkmaktadır. Yakın bir tarihte,
Stanford'da bir hekim 8 "normai" insanı akıl hastahanelerine yerleştirmeyi başarmış ve
bu kişiler farkedilmeden, dayanabildikleri kadar bu hastalıanelerde kalmışlardır. Dahası bir.
hastahane hasta taklidi yapan normal kişilerin sızdığı konusunda uyarılmış ve uzman he
kimlerden biri 41, diğeri 23 kişinin bu durumda olduklarını "keşfetmiştir". Oysa hastahanedeki 193 hastanın tümü de, daha önce değişik yerlerde teşhisleri koyulmuş "gerçek"
vakalardır.
Sağlık kuruluşlarındaki sağlık üretimi, gerek maliyet gerekse olası sonuçlar ve etkil
er açısından çok önemli bir alan olduğu halde, pek az araştırılmıştır. Bu durum ulusun
kaynaklarını verimli bir biçimde kullanmanın yollarını arayan iktisatçılar için, sorun ya
rattığı halde, bu bozuklukları gidermek iktisatçıların görevi değildir. Neyse ki, bu bozuk
luklara yönelik epidomiyolojik araştırmalar artmakta ve giderek kimi sorulara yanıt
getirmektedir. Modem tıbbın başarıları karşısında aşırı hayranlık duymamak gerekir.
Ancak bu başarı ve başarısızlıkların "sanayiin" organizasyonuna ne getirdiği sorul
malıdır: Bizce tek bir şey olabilir: Şu andaki verilerin çoğu sağlık politikasını kurumsal
laşmış sağlık hizmetlerininkinden daha geniş bir bağlamda düşünmemiz gerektiğini
göstermektedir: Koruyucu tıp yaşam biçimini düzeltme kurumlar dışında topluluk
sağlığı, aileler ve yalnız yaşayan kişilere hizmet veren diğer yardımcı kunımlarla
bütünleşme gibi.
Bizce böyle kapsamlı bir politika, birleşik bir kamu hizmetleri paketi halinde uygu
lanırsa daha başarılı olur. Çeşitli özel hizmetler arasında eşgüdüm sağlamak pek kolay
olmayacaktır. (Ayrıca eşgüdüm sağlamayı kim üstlenebilir?) Kuşkusuz İngiltere'de özel
gönüllü kuruluşlar ile kamu otoriteleri arasında bir eşgüdüm geleneği vardır ve bu konu
fazla sorun olmamaktadır. Ancak hem mülkiyet hem de denetim büyük adem-i merkeziy
et olan bir ülkede etkili bir sağlık politikasının nasıl gelişeceği çok kuşku götürür.
Sağlık Tekeli
Doktorlar her yerde ve her zaman güçlü bir sağlık örgütünde birleşirler: Bu örgüt bir
meslek örgütünün işlevlerini (konferans düzenlemek, dergi yayınlamak vs.) bir sendi
kanın işlevleriyle birarada yürütür. İngiltere'de hastahane hekimleri maaş alır, pratisyen
ler ise temelde kendilerine kayıtlı hasta sayısına göre ücret alır (bu ücretlere yaş, özel
hizmetler vs. temelinde ilaveler yapılır). Pratisyenler serbest çalıştıkları halde müşterileri
aynı zamanda hastahane hekimlerinin işverenleridir: Böylece USH, sigortanın temsil
ettiği tekelci güce karşı esaslı bir monopson gücüne sahip olmaktadır. Ödeme, periyodik
olarak bir organ tarafmdansaptanmaktadır. Devletin dengeleyici etkisi olmasaydı hekim
lerin nasıl bir yaşam standardına ulaşacağını söylemek kuşkusuz olanaksızdır. Ancak bu
gücün, tıbbi tekelin fiyatları yükseltme yeteneğini kısıtlıyor olması gerekir. Devlet tek
müşteri-işveren sıfaüyla sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürmektedir. USH’nin en katı
eleştirmenleri bile, bu sistemin maliyetinin dikkat çekecek ölçüde düşük olduğunu kabul
etmektedir.
Kara Yönelik Olmama
Piyasa kökenli üreticilerin verimliliği konusundaki geleneksel sav, şu önermeden
kaynaklanır: Gerek sermaye piyasasında girişimin mülkiyeti için süren rekabet, gerekse
ürün piyasasında aynı ürünü verenler arasındaki rekabet, hem tüketici taleplerine uygun
üretim yapılmasını hem de üretimin olabildiğince ucuz olmasını sağlayacaktır.
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Tıpta ne yâzık ki bu öğelerin ikisi de yoktur. Piyasa yaklaşımına en yakın model
olan ABD'de, sağlık .hizmeti veren kuruluşların pek azı kar amaçlıdır. İngiltere'de bu tür
kuruluşların oranı son derece küçüktür. Rekabetin kuşkusuz mümkün olduğu hizmet
piyasasında, ABD'de bile rekabet reklam yasağı, fiyatların anlaşmayla saptanması gibi
yöntemlerle olabildiğine kısıtlanmaktadır.
Şu halde, piyasa kuramlarının rekabet yoluyla verimi arttırdığı genelde kabul edilse
bile, sağlık hizmetlerinin bu genellemeye örnek oluşturduğunu söyleyemeyiz, kuşkusuz
bu sav kamu tekellerinin verimsizliğe mahkum olduğuna inananların düşüncelerini
değişürecek bir sav değildir. Ancak tıbbi piyasanın en azından bilinen örneklerinin kamu
tekelinden üstün olduğunu ileri sürenlerin görüşlerini çürütmektedir.
Hekimin Aracı Rolü
Hekimin hastasının gereksinimlerini belirlerken üstlendiği rol, çoğunlukla bir aracı
rclü olarak tanımlanır, zira hekim hastası için bir aracı ya da temsilcisi gibi
çalışmaktadır. İlginç olanı, klinik uygulama vokabüslerinin aracılık ilişkilerine uygun
düzenlenmesidir: Hekimlerin müşterileri ya da alıcıları değil; hastalan (danışanları)
vardır. Hastalar avukat müvekkilleri gibi "talep etmez", danışırlar. Rolün paternalizmi
"itaat" konusundaki mesleki tartışmalarda açığa vurulur: hastanın kendisine söylendiği
şekilde hareket etmesini sağlamak gereklidir.
Tüm bunların bir sonucu, daha önce belirtildiği gibi hastanın özgürlüklerinden bir
bölümünü gönüllü olarak doktoruna teslim etmesidir. Bir diğer sonuç ise piyasaların ve
rimli işlemesini ilgilendirmektedir: talep ve arz kategorilerini birbirinden ayrı tutmanın
güçlüğü... Aracı olarak hekim yalnız hizmet sunmak ve başka tür hizmetler önermekle
kalmaz, çoğu yerde talep edici bir rolü de vardır.
Bu noktada, çoğu kişilerin tıbbın en çarpıcı özelliği olarak gördüğü sorun ortaya
çıkmaktadır: Aracı rolü, nasıl olur da hekimin hizmet arzeden kişi sıfatıyla korumak is
teyeceği çıkarlarıyla gölgelenmekten kurtulabilir? Bu yüzden, örneğin piyasa sistemle
rinde görülen hizm et-başına-ödem e yöntem inde talebin doktorların çıkarları
doğrultusunda yönlendirdiğini gösteren veriler vardır (Ancak bu yönlendirme, hastaların
tıbbi açıdan zarar görmesine yol açıcı nitelikte olmayabilir). Örneğin Kanada'da fiyat ta
rifeleri değiştirildiğinde diğerlerine göre daha pahalı olan hizmeüerinin talep (ve arz) edil
diği görülmüştür. Şu halde bize göre eğer hekim in aracı rolü hastanın sağlık
gereksinimleri lehinde etkin olacaksa profesyonel değerlendirmeyle, hekimin gelirini elde
etme biçimi kesinlikle birbiriyle bağlantısız hale getirilmemelidir. Bu nokta da piyasayla
devlet güdümlü sistem arasındaki bir tercihi belirleyecek nitelikte değildir, zira ABD'deki
piyasa sistemleri ücretli çalışanları dışlarken (örneğin, Kanada'da) devlet güdümlü sistem
ler hizmet başına ödeme yöntemlerini dışlamaktadır.
Aracı-temsilci ilişkisini bozabilen hizmet başına ödeme yönteminin tümüyle ortadan
kaldırılması, ancak devlet güdümlü sistemde mümkündür. O halde tartışmanın devlet le
hine dengelendiği söylenebilir.
Sonuçlar
Savlar dengelendiğinde, yazarın sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde USH tipi bir
çözümü daha adem-i merkeziyetçi piyasa sistemlerine yeğlediği açıkça görülebilir. Burada
"savların dengelenmesi" konusu önemlidir. Talep cephesinde, değinilen savların çoğu,
devletin doğruca hizmet arzetmesinden çok, bunları finanse etmesini önerir niteliktedir.
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Ancak, arz cephesindeki savlarla birarada*ele alındığında, farklı görüşlerin toplamı
USH’nin çok lehinde bir noktaya ulaşmaktadır: Ortada mali desteğin, genelleştirme ve
zorunlu sağlık sigortasının istenirliğini gösteren bu kadar çok özellik varken; aracı rolü
piyasadan uzaklaşmanın büyük özgürlük kaybına yol açmamasını sağlarken ve hatta bazı
bozuklukların önünü alırken; tek bir işverenin monopsiony gücü en nitelikli insan
gücünün tekel gücüne karşı durmaktayken; verimli bir piyasanın rekabet önkoşulları or
tada yokken; sadece USH nin uygunluğundan değil, fakat devlet girişiminin diğer
türlerinde görülen relatif sakıncaların burada bulunmadığından söz edilebilir. (ABD'deki
özel hastahaneler, klinikler, sigorta şirketleri USH'nin toplam bürokrasisi İngiltere’deki
bürokrasiden daha büyüktür; kamu sektöründe görülmeyen kar arayışı, özel sektörde de
yoktur v.s.)
Aslında, daha ileri de gidilebilir: İnsanların giderek sağlık hizmetlerinin gözle görülür
biçimde düzeltmelerini talep edeceklerini umuyoruz. Ulusun sağlığını verimli ve
eşitlikçi bir biçimde düzeltmek için çoğunlukla teknik bir konuyla uğraşmaktayız. .
Örgütlenme ne şekilde olmalıdır? Sadece etkili hizmetlerin onlara gerek duyanlara -saece
gerek duyanlara- ulaştırıldığı ve kurumlar çevresel bakım, koruyucu önlemler, bakım ve
tedavi; tıp ve çevre arasında en parlak dengelerin sağlandığı bir sistem. Ayrıca sistem
öyle yönetilmelidir ki, başarıyı (ya da başarısızlığı) yeni gereksinimleri daha
doğuşlarından göstersin ve ulusun kaynaklarının ne ölçüde sağlık hizmetleri ne ölçüde de
özel ya da kamusal olarak üretilen diğer yaşam hizmetleri tarafından talep edileceğini sap
tasın.
Bu bağlamda, piyasaya yönelik temel görüşün kusurları olduğu anlaşılmaktadır:
Talep cephesinin taleplerini karşılamak için birbirleriyle rekabet eden çok sayıda farklı
arz sahibi. Ancak bunlar, USH'nin planlama yapısı konusunda hiçbir sorun olmadığı an
lamına gelmez. Böyle bir sav gerçekten çok uzaktır. Bu konunun detayları burada ele
alınmayacakur. Biz burada yaptıklarımızla, devletin mi, piyasanın mı sağlık hizmetleri
nin örgütlenmesinde daha yararlı olacağı konusuna ilişkin temel noktaları ortaya koymak
istedik. Devletin lehinde görüş belirtmemizin nedeni, piyasadaki açık kusurların ortadan
kaldırılmasıyla devlet sektörünün başarısının garantileneceği inancı değildir. Ne yazık ki,
böyle bir şey mümkün olamaz. Ancak piyasadaki kusurların ortadan kalkması, devletin
başarısı için gereklidir. Kısaca söylersek, USH'nin yapısı hizmetler için yardımcı, piya
sasındaki ise köstekleyici niteliktedir.
USH yanında küçük bir özel sektör için de yer vardır. Bu bir emniyet süpabı olacakür. Bu, belki hastahanede lüks otel olanakları arayanların taleplerine cevap verebilir.
Belli bir özgürlüğü de korumuş olur. Fakat İngiltere'de özel sektörün bugünkü % 7-8 in
üstünde bir hasta oranı elde etmesi üzücü olacaktır. Eğer kimilerinin savunduğu gibi özel
sektörün payı % 25'e çıkarsa, USH’nin elinde geriatri ve psikiyatri vakalarıyla kronik ve
en pahalı vakalardan başka bir şey kalmaz. USH orta sınıfa mensup kritik hastalarını yi
tirir. Ayrıca etkili ve genel kapsamlı bir sağlık hizmetleri modelinin planlanması da daha
güçleşir. Kısaca, İngiltere'deki sağlık piyasası, küçük kaldığı sürece yararlı olmaktadır.
Eğer çok büyürse, daha önce belirtildiği gibi köstekleyici bir etki yapacaktır.
Şu halde İngiltere'de sağlık hizmetlerinde geçerli devlet-piyasa dengesinin gücün ih
tiyaçlarına uygun olmadığı söylenemez. Başka ülkelerde, özelleştiriler sağlık hizmetleri,
dünyanın en yüksek maliyetli hizmetleridir. Bulgular, bunların yaşam beklentisini uzat
mak ve sağlığı düzeltmek konusunda daha fazla değil, daha az etkin olduklarını
göstermektedir. USH türü bir sistemin lehindeki savları bugün, 10 yıl ya da 20 yıl
öncekinden daha güçlüdür.
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Dahası USH ni güçlendirmek için, giderek daha çok tıbbi bilgiye ve finansman ve
planlama mekanizmalarına sahip olmaktayız.
Bizce karma ekonomide sağlık hizmetlerinde özel sektörle kamu sektörü orantısı yak
laşık 5:95 olmalıdır. Bu denge en fazla % 3 lük oynamalar gösterebilir.
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