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SAĞLIK HÎZİFTLERİNLE VERİMLİLİK KAVRAMI ÜZERİNLE 
DENEME 

i* GİRİ^ i 

Ğzellikle plânlı kalkınma yolunu seçmiş çelişme halindeki 
ülkellerde ekonomik ve sosyal kalkınmada beliren ihtiyaçlar ve ihti¬ 
yaçla #an karşılanmasında yetersiz kalan kaynaklar, bu kaynakların 
optimum kullanımında yöntemler aramayı gerektirmektedir. 

Kaynakİir.Sâfi ..ı azami faydayı elde etmenin ana amaç olduğu 
pMnİ0*ma sürecinde, sonuçların sayılarla ifade edilebildiği sektörler¬ 

de, ön.ıceliklerin saptanmasında ve sektörel plânların yapılmasında 
/ 

yeteriH veri bulunabilmektedir. 

Sosyal sektörlerde, özellikle sağlık alanında, yapılan 
harcamalar ve elde edilen faydanın karşılaştırmasında çeşitli zorluk¬ 
lar belirmektedir. Bu karşılaştırmalar da ortaya çıkan sorunların 

saptanması ve çözüm yollarının aranması, sağlık plânlamasında önce¬ 
liklerin tesbiti açısından önem taşımaktadır. 

Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmaya başlayan gelişme haA 
lindeki ülkeler sanayileşmiş diğer ülkelerin bu konudaki tecrübelerin¬ 

den yararlanmak durumundadırlar. Bunların başıhda bu ülkelerin bir k 
kısmında sağlığa,yönelen harcamaların ve "Sağlık tüketimi"nin isten¬ 

meyen bir yönde ve sosyal sigo rta kuruluşlarını zor durumlarda bıra¬ 
kacak ölçüde gelişmeleri gelmektedir. Bu istenmeyen gelişmenin ana 

nedeni bu tikelerde sağlık hizmetlerinin ağırlıkla tedavi edici hiz¬ 
metlere yönelmesi ve sağlık hizmeti arzının herhangi bir tüketim ma¬ 
lının üretimi gibi serbest piyasa koşullarına bırakılmasıdır. 



Günümüzde sosyal Devle-t anlsyısının gelismasi sonucu saği 
lık bir hak olarak belirmekte ve Devletin bu hizmeti yeterince suna¬ 

bilmesi için en etktn sistemin, mevcut sınırlı kaynaklar aracılığıy¬ 
la yaygınlaştırılması en önemli sorun olmaktadır. 

Bu durumda sağlık hizmetlerinin götürülmesinde en etken 
sistemin seçimi ve seçilen sistemin tam işleyebilmesi için gerekli 
standartların saptanması önem kazanmaktadır.- 

Çalışmanın amaeı, sağlık sektörüne yapılan harcamaların 
memleket ekonemisi içinde yerini ve ağırlığını saptamak değil, sağ¬ 

lık sektörüne ayrılabilen kaynaklardan, sektör içinde en etken ve 

verimli, ne şekilde yararlanılabileceği konusua^S^ görüşler geliştir¬ 
mektedir, 

Bu çalışma götürülen sağlık hizmetlerinin değerlendiril¬ 

mesinde, verimlilik kavramının ne o İma sil ve hizmetlerin yaygınlaştı¬ 
rılmasında ne ölçüde gösönünde tutulması gerektiğini araştıran bir 
deneme niteliğindedir. 

Sağlık hizmetlerinde verimlilik kavramına bir açıklık ge¬ 

tirebilmek için sağlık hiz metlerinin değerlendirilmesinde denenen 
yön temler, bu yöntemlerin nisbi geçerliliği ve sağlık talebi konu¬ 

larının Sa ineelenmesi zorunlu olmuştur. 
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2. TANIMLAR : 

a) Sağlık : 

r Dünya Sağlık Teşkilâtının tanımına güre "Sağlık yal¬ 

nız bir hastalık veya sakatlığın yok%jh|sj değil" kişinin bedenî, ruhî 
ve sesyal bakımdan tam bir iyilik halidir. 

\ 

Bu geniş tanımın kapsamına kişinin beslenmesi, ba¬ 
rınması, v.b. gibi unsurlar da girmektedir. Diğer bir tanıma göre; 
"Halk sağlığı hastalıklardan korunmanın, hayat süresini uzatmanın, 
örgütleşmiş toplum faaliyetleri yolu ile çevre sağlığı şartlarını 

geliştirmenin, bulaşıcı hastalıkların kontrolünün" fertleri kendi 
temizlik ve sağlık şartları yönünden eğitmenin, hastalıkların erken 
teşhis ve tedavisi için tıbbî er gani zasyon kurmanın, her ferde sağlığı¬ 

nın devamı için yeterli bir yaşama düzeyi sağlamak üzere sosyal meka¬ 
nizmanın gelişmesinin ve bu imkânları her vatandaşın kullanbilmesinin 
ilmi ve sanatıdır. (1) 

Sağlık hizmetkâri genin anlamda ele alındığında bes¬ 

lenme, barınma, çevre sağlığı şartlarının düzeltilmesi, içme ve kul^ 
lanma suyu temini eğitim v.b. gibi konulardan soyutlanamaz. Ancak bu 

çalınmada konuyu sınırlamak amacıyla "Sağlık Hizmetleri denilince 
özellikle sağlık personeli tarafından yürütülen ve insan sağlığına 
zarar veren faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin te¬ 

sirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedenî ve ruhî yete¬ 

nekleri azalanların işe al*.ştırılması için yapılan tıbbî faaliyetle¬ 
rin tümü" anlaşılmalıdır. 

(1) WHO. Technical Report Series,No:215 geneva. 1961 Sf.5. 
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Saflık hizmetleri koruyueu, tedavi edici ve sosyal 
yardım hizmetleri olarak gruplandırılabilir. (1) "Zamanımızda tıp 

düşünürleri tedavi hekimliği, koruyucu hekimlik ve sosyal hekimlik 

görüş ve uygulamalarının bir bütün içerisinde birleştirilmesi eğili¬ 
mindedirler# Bu görüş tıpta "Tümcü felsefe" diye adlandırılmıştır. 

"Dilimize toplum hekimliği olarak çevrilen tümcü hekimliğin temel 
ilkeleri şunlardır: "Bir kimse hasta olsun veya olmasın-sürekli he¬ 
kim gözlemi altında olmalıdır. Hekim, kişileri hastalıktan korumak 

için her şey i yapmalı bfeaB^a rağmen hastalanırsa onu tedavi etmelidir. 
Hekim kişileri çevresiyle bir bütün olarak düşünmeli hastalık sebep¬ 

lerini iyi bilmeli ve çevr edeki bu faktörleri ortadan kaldırmağa 

çalışmalıdır. Sağlık hizmeti bir hekimin yapacağı hizmet olmaktan 
çıkmış, çeşitli sağlık mensuplarının bir ekip halinde yürüteceği bir 
hizmet niteliği kazanmıştır." (2) ' 

Tanımın kapsamına giren faaliyetler belirli sağlık 

tesisleri tarafından yürütülmektedir. Bu tesisler bazı ayrıntılar dı¬ 
şında her ülkede benzerlikler göstermektedir. 

lardır: 

Türkiye'de kabul edilen sisteme göre bu tesisler şun- 

- Hastaneler 

- Genel Hastaneler 

- Özel Dal Hastaneleri 

- Dispanserler 

- Ver.um Savaş Dispanserleri 

- Trahom Savaş Dispanserleri 

- Koruyucu Hekimlik Dispanserleri 

- Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri 

- Sağlık Ocak ve Evi©ti 

- Halk Sağlığı Laboratuvarları 
- Rehabilitasyon Kurumlan    

(iy Dr,M*Rahmi’Dirican-Türkiye'de’ Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesine 
Genel Bir Bakı s-Af at ürk Üni.T.atp Bülteni Cilt. 3 Sayı 9 Sh.26 

(2) Prof.Nusret H.Pişek-Türkiye1 de Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi¬ 
ni Engelleyen raktör-1970 T.T.B.Yıllığı Sf.7-15 
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b) Verimlilik : 

’’Verimlilik en genel anlamı, ile insan ihtiyaçlarını 

tatmin eden kaynakların etkinliğinin ölçüsü, daha teknik ve dar açı¬ 
dan üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu üretimde kullanılan faktör 

miktarı arasındaki ilişki şeklinde tanımlanabilir".(1) 

Verimlilik, toplam faktör verimliliği ve kısmı ve¬ 

rimlilik olmak üzere iki şekilde ele alınabilir. Toplam faktör ve¬ 

rimliliği: belli bir üretim faaliyetinin sonucunda elde edilen 
ürünün bunun üretilmesinde kullanılan üretim faktörlerine bölümü şek¬ 

linde tanımlanır.(2) 

Verimliliği ölçüsü, bir mal veya hizmet üreten bir 
üretim sürecinde toplam ölçülebilir çıktılar ile toplam ölçülebilir 

girdiler arasındaki ilişkidir. Bu ilişkiyi ele alırken hizmet üreten 

bir imi»:, .dışa dönüklüğü sözkonusudur, yani r.ihaî çıktılar birim ola¬ 
rak alınmalıdır. 

Çıktının sadece belli bir girdiye oranı ise kısmı 
verimlilik olarak adlandırılır. Kısmî verimlilik kavramı, belli bir 

zaman içinde belli girdilere yapılan tasarrufları ölçmede faydalı ol¬ 
maktadır. 

Sağlık hizmetlerinde, verimlilik kavramından etken¬ 

lik kavramını kesin bir sınırla ayırmak imkânı yoktur. Hizmetin 
outputu nitelik ve nicelik yenleriyle gözönünde tutulmak durumunda¬ 
dır. 

(1) Öney Erden, Verimlilik Kavramları ve Verimliliğin Ölçülmesi. 
A.Ü.S.B.v. Yayını Ankara 1968 Sf.l 

(2) A.G.E. Sf,13 
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3. SAO-LIK HİZMETDERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ t 

a) Sağlık Hizmetlerinden Sağlanan "faydalar : 

Sağlık hizmetleri ile sağlanan tasarruf ve faydalar 
iki grupta toplanabilir: Bunlar 

(1) Dolaysız faydalar (SAğlık durumundaki düzelme¬ 
ler) 

(2) Dolaylı faydalar : 

(a) Sağlıktaki düzelmeler nedeniyle orta¬ 
ya çıkacak üretim artışları, 

(b) İstikbaldeki tıbbı bakım masrafların¬ 

dan ve muhtemel kayıplardan tasarruf¬ 

lardır. (1) 

(1) Dolaylı "Faydalar 

Sağlık hizmetlerinden sağlanan fayda konusun¬ 

da, sağlıktaki düzelmeler nedeniyle ortaya çıkacak üretim artışları, 

özellikle issizliğin az olduğu piyasa ekonomilerinde kolaylıkla hesap- 

lanabilmektedir. Burada, sağlık hizmetlerinin "Hastalık yüzünden de¬ 
vamsızlığı" önlemesi ve çalışma kapasitesini artırması bakımından ka¬ 
zanılan işgücü fazlasının ekonomiye katkısı bahis konusudur. Aneak, 

issiz oranının yüksek olduğu bir toplumda kazanılan ek işgücünün kulla¬ 

nılamaması halinde bu çeşit hesaplamaların da pratik geçerliliği yok¬ 
tur. 

(1) OMS-D’Efficacite des sohns medieaux>-Copenhaglu 1966 Sf.57 
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delecekteki tıbbî bakım masraflarından tasar¬ 

ruf konusunda da, bugün götürülen bir hizmetin maliyeti, ve bu hizmet 
götürülmediği takdirde ileride orsaya çıkabilecek hastalığın gideril¬ 
mesi için gereken hizmetin maliyeti ve ekonominin kayıpları toplamı 

karşılaştırılarak sonuçlara varılabilir, (1) 

Bu çeşit karşılaştırmalar yalnız ölüm oranla¬ 

rındaki azalmalar »le alınarak yapılırsa yanıltıcı sonuçlara götürebi¬ 
lir, Ancak belirli hastalıkların, Özellikle bulaşıcı hastalıkların e 

eradike edilmesi programlarının ekonomik sonuçlarının hesaplanması ge¬ 

çerli olmaktadır. 

Bu çeşit değerlendirmeye örnek olmak üzere 

S.S.C.B.'de çocuk felci ile mücadele ve sonuçları konusundaki araş- 
t ırma gösterilebilir. Bu ülkede 1955-1958 yılları arasında aşılama* 
aşılayıcı persanel ücretleri, hastaların bakımı için gerekli doktor 

ve nakliye masrafları, değenfek^iyon masrafları ve araştırma masraf¬ 
ları olarak toplam 45.8 milyon ruble harcanmıştır. Bu faaliyet sonucu 

çocuk felci 1959'dan itibaren azalmaya başlamış ve 1964'te yalnız -475 
vaka ■ görülmüştür. 

1958 yılındaki hastalık oranlarının değişme¬ 
den devam etmesi varsayılarak yapılan bir hesaplamada; yeni vakalar, 

meydana gelen felçler, tamamen sakatlanma halleri, doktorların ev zi¬ 
yaretleri, hastane-bakım masrafları, readaptasyon masrafları gibi ye¬ 
niden belireeek tıbbî masraflar ve sakatların bakımı için gerekli 

ödenek ve kaybolacak işgücü (ölüm ve sakatlık nedeniyle)nün toplam 
maliyetinin 3 milyar rubleye ulaşacağı ortaya çıkmıştır. Bu durumda 
mutlak rakam olarak 2,9 milyar ruble kazanç vardır, ve yatırılan 1 

ruble karşılığı 65 ruble kazanılmıştır.(1)  
(l)' Birleşik Amerika'da yapılan ve içme sularının fluerlanmasıvia diş 

çürümelerinin önüne geçilmesini hedef alan bir araştırmada yatırı¬ 
lan 1 Dolara karşı 58 Dolar tasarruf edildiği saptanmıştır, 

(1) Prof.Bogatyrev ve Dr,Rojtman.Methodes d'ötude du rendement 
^co5sond<\uö de la lutte contre les maladies,0.M.S. "L'Economie 
Sanitaire" seminerine sunulan tebliğ-1968 
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Gelecekteki tıbbî bakım masraflarından tasar¬ 
ruf konusunda sonuçlar bu örnekte görüldüğü gibi uzun vadeli bir ge¬ 
leceğe dönük olabildiği gibi, herhangi bir sağlık hizmeti talebinin, 
aynı sonucu sağlamak şartıyla, daha ucuz bir h*izraetle karşılanması 
ve hizmetin daha pahalıya mal olduğu bir birime başvurmanın önlenme¬ 
si konusunda da belirmektedir. 

Bu duruma bir örnek olarak, Sosyalleştirme 
Programının tüm birimleriyle uygulandığı Et imesgut'ta hastane-Ocak 
ilişkileri gösterilmiştir. 

Tablo 1: Etimesgut'ta Hasta Bakımı (Kişi) 

1968 1969 

Sağlık Ocağı 40.268 47.946 

Hastaneye Sevk 6.236 10.7*5 

Kaynak : Etimesgut Sağlık Bölgesinin 1967, 1968, 1969 Yılları 
"Faaliyet Raporu, Ankara 1970. Sf. 31 

Tablonun'rincelenmesi 1968 yılında sağlık Oca¬ 

ğına başvuranların yüzde 15,5'inin, 1969'da yüzde 22,5'inin, hastane¬ 
ye sevk edildiğini göstermektedir. 

Bölgede sağlık ocağı gibi bir ilk kademe sağ¬ 
lık biriminin bulunmaması halinde, ocağa başvuranların yüzde 100'e ya¬ 
kın bir oranda hastaneye başvuracakları kabul edilebilir. Bu örnekte 
sağlık ocağı, hastaneye başvurmayı 1969 yılında yüzde 77,5 oranında 
azaltmaktadır. 
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Aynı bölgede ocaklara ve hastaneje yapılan 
yatırım ve harcamalar Tablo 2 ve 3'te gösterilmiştir. 

Tablo 2 : Etimesgut Sağlık Bölgesinde Yatırımlar (Bin Tl ) 
Sağlık Ocakları Hastane 

(9 Adet) (50 Yataklı) 

Bina 2.307 2.500 

Malzeme 204 610 

Döşeme 205 160 

Taşıt 244 105 

Toplam : 2.960 3.375 

Kaynak : Etimesgut Sağlık Bölgesi, faaliyet Raporu. 1970 Ankara Sf.38 

Tablo 3î Etimesgut Sağlık Bölgesinde Yıllık Carî Harcama (1969) 
(Bin TL.) 

Sağlık Ocakları Hastane 

İ&as ve Ücretler 1.257 746 

İlâç 155 120 

Yiyecek 18 269 

Taşıt 72 2 

Laboratuvar - 56 

Diğer 56 227 

Toplam : 1.558 1.420 

Kaynak : Faaliyet.Raporu 1970 

Bölgenin 1969 durumu incelendiğinde sağlık 

ocaklarına başvuran hasta başına 61 TL. yatırım ve 32,5 Tl. cari harca 

ma yapıldığı, hastanede tedavi edilen hasta başına 312,9 TT • yatırım 
ve yıllık 131»7 cari harcama yapıldığı görülmektedir. 
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Ancak bu sonuçların "Ocakta görülen hizmet 

hastanede görülen hizmetten daha ucuz olmaktadır", seklinde yorumlar- 
ması yanıltıcı olur. İki birim de hizmetin kademelendirilmesinde 
gereklidir ve sundukları hizmetlerin niteliği değişiktir. 

Burada sağlık ocağı, pahalı bir hizmet olan 

hastaneeiliğfc- gereksiz talebi önlemiş, hastaneye başvurulduğu takdir¬ 
de pahalıya mal olacak bir hizmeti daha ucuza vermiştir. 

Hastane yönünden kazanç ise, gereksiz ‘bir 

taleple karşılaşmamış olması dolayısıyla götürdüğü hizmetin etkenli¬ 
ğindeki artıştır. 

Örnefcte elde edilen sonucun, ülke düzeyine 

ve genel sağlık plânlamasına yansıması hastane yatak sayısı/nüfus 
oranlarımda' görülecektir. Koruyucu tesislerle birlikte götürüldü¬ 

ğü takdirde hastane yatak sayılarını özellikle asgari hizmetin yay¬ 
gınlaştırılması safhasında belirli oranlarda tutmak mümkündür. 

Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü gibi 

sağlık hizmetlerinin dolaylı faydaları olarak gruplayabileceğimiz, 
sağlıktaki düzelmeler nedeniyle ortaya çıkacak üretim artışları ve 

istikbaldeki tıbbî bakım masraflarından ve muhtemel kayıplardan ta¬ 
sarruflar konularında kantifiye edilebilen sonuçlara varmak mümkün 
olabilmektedir.' 
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(2) Dolaysız ^aydalar : 

Sağlık hizmetlerinden setğlanan faydanın ölçül- 
, , . ı. 

mevt konusunda esas rü$3$k sağlık hizmetleri ile sağlan&ri "Dolaysız 

faydalar1', yani kişinin Kftğlık durumundaki düzelmeler kbftüsÜîida belir¬ 
mektedir. "Sağlık hizmetlerinin dolftysiz faydal&f im 
insanın ekonomik değerinden hareket ederek ölçtöe çflbAlüî-ı görülmüştür, 
Bir insanın doğumundan ölümüne kadar, yatırım ve yetişme masruflan 

. 

ve muhtemel kayıpları toplamının, prodüktif sürede insandan beklenen 
faydadan çıkarılması ile insanın ekonomiye katkısının hesaplahAbile- 
eeği görüsüyle 1900-1960 dönemi için Amerika Birleşik Devletlerinde 
yapılan bir hesaplamada bu devrede sağlanan tasarruf tahmin edilmiştir, 

t 
; i / 

Bu denemede I960'da, 1900'deki ölüm oranının 

devam etmesi halinde ölüm sayısının ne olacağı tahmin edilmiş teorik 
olarak hesaplanan ölüm sayısı ile fiilen vukubulan ölüm sayısı ara- 

? sındaki fark 196© yılında kurtarılan (tasarrufledilen) hayatlar olarak 
hesaplanmışt ır. Ölüm oranlarının azalmasında sağlık hizmetlerinin ge- 

İlismesinin payı büyüktür. Aneak yaşama şartlarının düzelmesi, beslen¬ 
me v.b, gibi unsurların da gözönünde tutulması gerekir. Bu bakımdan 

ölüm oranlarının azalmasını tamamen sağlık hizmetlerinin gelişmesine 
saklayan ve insanı ekonomiye katkısı ölçüsünde değerlendiren bu çeşit 

yaklaşımlar pek geçerli değildir. 
I ı . , . 

İ Sağlık hizmetlerinin bir amacından bahsetmek gerekirse bunun "insan sağlığının korunması" olduğunu söyleyebiliriz. 

ffertler yönünden en fazla değer verilen fayda da budur. Hizmetlerin 

ekonomik değerlendirilmesi yapılabilir. Ancak bu çeşit değerlendirmeler 
sağlık hizmetlerinin sosyal yönünü ikinci plâna atmamalıdır. Sağlık 
hizmetlerinin yukarıda bahsedilen bazı ekonomik sonuçları vardır. Ancak 
hizmetlerin götürülmesinde ana amaç "Dolaysız faydalar" olarak tanımla- 

?an faydaların, diğer bir deyimle "Sosyal faydanın" sağlanmasıdır. 1) John İ.tluılon. Principles of Publichealth .. Adminietration, 1964 
i 
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Kişilerin sağlık hizmeti talebi de Özellikle 

hizmetlerin dolaysız faydalarına yönelmiştir*;. 

b) Sağlık Hizmeti Talebi : 

Sağlık hizmetlerinde "Talep" ve "Effektif Tâlep" ara¬ 

sındaki fark’-aşağıda açıklanmıştır, 

"Talep" belirli bir nüfus grubundan, belirli bir sü-* 

rede, koruyueu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerinden yararlanmala¬ 
rına gerek olanlar sayısı olarak tanımlanabilir. 

"Effektif Talep" gene belirli bir nüfus grubu içinden 
i 

sağlık hizmeti görenlerle, sağlık hizmeti için başvurmuş fakat gerçek¬ 
leştirilememiş istek sayısının toplamıdır. 

Sağlık hizmeti talebini etkileyen çeşitli faktörler 
mevcuttur. Bunlar nüfus yapısı, fertlerin gelir düzeyi ve buna bağlı 

olarak beslenme olanakları, örf ve adetler, çevre sağlığı şartları, 

eğitim durumu, hizmet yerine uzaklık ve ulaşım imkânları, hizmetin 
fiyatı ve hizmetin niteliği, hastalığın safhası, iklim şartları, mev¬ 
simler v.b. olarak belirlenebilir. 

Herkese hizmetten yararlanma olanağının verildiği 

yani hizmetten yararlanmak isteyenlere hizmetin açık tutulduğu ve ay¬ 
nı koşullar altında verildiği bir sistemde ve yukarda sayılan diğer 

faktörlerin de benzer olduğu varsayılan bir nüfus grubunda sağlık ta¬ 
lebinin belirli bir dönem içinde yaklaşık olarak ne olabileceği sap¬ 
tanabilir. 
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1968 - 1970 yılları için bazı gelişmiş Avrupa ülke¬ 
lerinde tutulan istatistikler 1000 kişinin bir yılda 52İl kere teda¬ 
vi, 992 kere dispanser tedavisi, 2573 kere koruyucu muayene olmak üze- 

re 8810 kere sağlık kurumlarına başvurduğunu göstermiştir. Bü başvur¬ 
maların 2110'ü dahiliye, 932'si cerrahi, 1366' sı çocuk, 804 ^ü ksidüh 
doğum, 465'i K.B.B., 633'ü göz, 445'i nöroloji, 256'sı psikiyatri* 
165'i verem, 426'sı deri-zührevi, 1139'u diş, 68'i konuşma bozuklüğü, 
ve 20'si kanser konularındadır.(1) 

Toplam Sağlık talebini tabanını tedavisi ve körun- 
ması kolay ve ucuz hastalıkların meydana getirdiği ve ucunda tedavisi 

güç ve fazla masraf isteyen hastalıkların bulunduğu bir piramide ben¬ 
zetilebilir. Ancak bütün hastalıkların ortak bir yönü vardır; tedavi 

edilmedikleri takdirde aynı sonucu verirler. 

Sağlık hizmetleri mevcut olanaklar çerçevesinde bu 
talebin karşılanmasını amaç olarak aldığında, ister istemez, pirami¬ 
din tabaatındaki talebe yönelmek durumundadır. Gelişmekte olan ülke¬ 

lerde piramidin tabanını bulaşıcı ve salgın hastalıklar meydana ge¬ 

tirir, Bu çeşit hastalıklarda ise tedaviden çok hastalıktan korunma 

önemli olduğundan aşılama, sürveyyans, çevre sağlığı hizmetleri, 

sağlık eğitimi gibi koruyucu hizmetler önem kazanmaktadır. Bu ülke¬ 

lerde sağlık plânlamasında koruyucu hizmetlere öncelik verilmesinin 
nedeni budur. 

(1) L'Econonomie Sanıtair-e, O.M.S. Copenhaoue 1969 Euro.0339* Sf.18 
\ 



c) Sağlık Hizmeti Ürünü (Output) 

Genel bir deyimle sağlık hizmetleri ürünü koruyucu, 

ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin sonuçlarından oluşmaktadır. 

Bu hizmetlerin ürününün kantifiye edilebilmesi için 

bir ölçü birimi gereklidir. Ep^jölçü biriminin koruyucu birimlerde ko¬ 
runan, hastanelerde ise f'.edavi edilen hasta mantısı olması düşünüle¬ 
bilir. Ancak tedavi ve koruma faaliyetlerinden elde edilen sonuçlar 

nitelik bakımından büyük farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık¬ 

lar hastalıkların çeşitliliğinden ileri geldiği gibi aynı hastalığın 

değişik safhalarında götürülen hizmetin ve elde edilen sonucun fark¬ 
lılığından da ileri gelebilir. 

/ 

Örneğin bir hastanede "Tedavi edilen hasta sayısı" 
ölçü birimi olarak kabul edilirse, basit bir ilâç tedavisiyle 

iyileşebilen bir raide hastasını, aynı hastalığın ilerlediği ve ancak 
ameliyatla düzelebildiği bir diğer hastayı ve ağır bir beyin ameli¬ 
yatı geçirerek iyileşen hastayı aynı ölçü birimi içinde değerlendir¬ 
mek gerekir. 

Bu duruma bir çözüm olmak üzere çeşitli hastalıkla¬ 

rı ve hastalıkların değişik safhalarını önceden saptanmış belirli 

ağırlıklarla değerlendirmek düşünülebilir. Ancak böyle bir değerlen¬ 
dirme hizmetlerin tıbbî sonuçlarının dikkatle izlenmesini ve sınıf¬ 
landırılmasını gerektireceği gibi vak'a sayısı kadar da ağırlık orta¬ 

ya çıkabilir. 
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öasilikle hadlanelerde uygulanan bir diğer ölçü biri¬ 
mi "Yatak işgal örarilhrı"dırı Yatak işgal oranı kavramında, hastaneye 
yatan hasta sayısı, hastaların kalış süreleri i hastanede kullanılan 
yatak sayısı gibi unsurlar vardın*(1) Yatak işgal oranlarının bir öl¬ 

çü birimi olarak alınması da, tedavi edilen hasta sayısının ölçü bi¬ 
rimi olarak alınmasındaki sakıncaları taşımaktadır* 

Herhangi bir aşılama programı, bir verem tarama 

programı vb. gibi belirli koruyucu sağlık programlarında ulaşılması 

gereken hedef ve hizmetlerden elde edilen sonuçlar ufak farklar dı¬ 

şında aynı olduğundan ve amaç önceden belirlendiğinden bu durumlar¬ 

da ölçü birimi olarak programın kapsadığı nüfus alınabilir. 

Örneğin bir polio aşılama programında, aşılananların 
yüzde 100’ünün bu hastalığa karsı bağışıklık kazandığı varsayılırsa 

bu programın output’u aşılanan kişi sayısı olarak kabul edilebilir. 

Bu ölçü birimi yalnız bu programın değerlendirilmesi bahis konusu ise 
geçerlidir. 

Özel programlar dışında, koruyucu sağlık hizmetleri¬ 
ni tedavi edici hizmetle entegre bir şekilde götüren sağlık birimlerin- 
de-ki bunun örneği Sosyalleştirme Programlarındaki sağlık ocaklarıdır.- 
Output ölçü birimi konusunda hastanelerdekine benzer zorluklar belir¬ 
mektedir. 

Bu birimlerin götürdükleri hizmetler de nitelik ba¬ 

kımından farklılıklar göstermektedir. Bu bakımdan "Başvuran hasta" 

"Kapsanan nüfus" v.b. gibi ölçü birimleri hizmetlerin ürününü hesap- 

lamada yeterli olamaz.   
(1) Yatak işgal oranı 0= formülü ile ifade edilir. Burada L 

yatak gün sayısını, B kullanılabilir yatak sayısını gös¬ 
termektedir. 
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Belirli bir nüfus grubunun sağlık hizmeti ihtiyacı¬ 

nı karşılamak için değişik birimler gereklidir. Bunlar bir ebenin 

çalıştığı sağlık evinden» bir verem savaş bir sıtma savaş dispanserin¬ 
den, bölge hastanesine kadar çeşitli kademelerdeki sağlık birimlerdir. 

Bu birimlerin götürdüğü hizmetler birbirlerinden kesin sınırlarla 
ayrılamaz. Ebe, ihtiyaç gördüğü durumda hastayı sağlık odağına, sağ¬ 
lık ocağı veya dispanser hekimi ise ihtiyaç gördüğü durumda hastayı 

İaboratuvara veya hastaneye gönderebilir. Hizmetin arzı değişik ka¬ 
demelerde bir devamlılık göstermelidir. 

Durum böjfcle olunca, sağlık hizmetlerinde belirli 

özel programların ve birimlerin ürününden çok, sağlık hizmeti götü¬ 
ren bu "Kompleks"in toplam ürünü önem kazanmaktadır. 

Soruna bu açıdan bakınca sağlık, hizmetlerinin ürünü¬ 

nü belirli bir nüfus grubunun "Sağlık durumundaki düzelmeler" olarak 
tanımlamak gerekir. 

Bu durumda cevaplandırılması gereken iki soru orta¬ 

ya çıkmaktadır: Sağlık durumundaki düzelmelerin göstergeleri neler 
olmalıdır? ve "Bu düzelmeler hangi zaman süresi içinde izlenmelidir?" 

Belirli bir nüfus grubunun sağlık durumundaki düzel¬ 
melerin göstergeleri; ölüm oranlarında azalmalar (1), ortalama hayat, 
süresinin uzaması, ve hastalık oranlarında azalmalar olarak üç grup¬ 

ta toplanabilir. Ölüm oranlarında azalmalar ve ortalama hayat süre¬ 

sinin uzaması sadece sağlık hizmetlerinin sonuçlarına bağlanamayaca- 
ğmdan değerlendirmelerde yalnız bu göstergelerin kullanılması ya- 

nıltıcı sonuçlara götürebilir.  
(1) Özellikle çocuk ölüm oranlarının düşmesi büyük ölçüde sağlık 

şartlarının düzelmesine bağlı olduğundan, bu tür değerlendir¬ 
melerde genel ölüm oranlarının azalmasından çok çocuk ölüm 
oranlarının gözönünde tutulması tercih edilmektedir. 



Ölüm oranlarında azalmalar ve ortalama hayat süre¬ 
leri gösterge olarak alındığında götürülen hizra«*t±i'sonuçlarının 

alınabilmesi bakımından nüfus grubunun bu sonuçlanın alınabildiği 

uzun bir dönemde incelenmesi gerekir. 

Özellikle koruyucu sağlık hizmetinin, hastalık oran 

lan üzerine etkisi daha çabuk görüldüğünden bu çeşit incelemelerde 
daha kısa süreli izlemeler mümkün olabilir. 

Bu çeşit incelemelerin ön şartı, istatistiklerin 

tüm nüfus grubunu ve bütün hastalıkları içine alacak kapsam ve ayrın 
tıda olması ve belirli sürelerde tekrarlanmasıdır. 

4. SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİMLİLİK : 

Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi yapılırken, konu¬ 
ya hizmetlerin nisbî etkenliği açısından bakmak ve belirli sayıda 

projeden hangisinin daha verimli ve etken olduğu konusunda karar ver 
meye yönelmek gerekir. 

Hizmetin götürülmesi bir zorunluluk olarak kabul edilmeli 

belirlenen tıbbî amaca eşit sonuçlarla ulaşabilen değişik programla¬ 
rın yatırım, işletme ve insangücü açılarından karşılaştırmaları yapı¬ 
larak etkenliklerini ve verimliliklerini ölçme yolu seçilmelidir. 
Belirli bir projenin tek başına değerlendirilmesinden yararlı sonuç 
elde edilemez. 

Burada dikkat edilecek bir diğer husus, karşılaştırmanın 

ancak aynı alanda ve kademedeki projeler arasında yapılabileceğidir. 
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Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bir bütün ola

rak kabul edildiğinde, bu hizmafcierin nihaî ürünü olarak, belirli bir 

nüfus grubunda hastalık oranlarındaki azalmalar, ölüm oranlarındaki 
azalmalar ve ortalama yasama süresinin uzaması kabul edilebilir. 

Bu 'durumda sağlık sektöründe verimliliği beMrli bir 
dönemde, belirli bir nüfus grubunda bu ürünlerin bu nüfûs grubuna gö

türülen tüm sağlık hizmeti faktörleri toplamına oranı olarak tanım

layabiliriz. Bu tanım sağlık hizmetlerinde toplam faktör verimliliği 

olarak kabul edilebilir. 

Örneğin, eşit nüfuslu ve esit sosyo-ekonomik düzeyde iki 

bölge ve A Bölgesinde sağlık hizmeti götüren 100 yataklı bir hastane 
>ir verem savaş dispanseri ve bir sağlık merkezi; B Bölgesinde ise 

4 sağlık ocağı, 5 sağlık evi, bir verem savaş dispanseri ve 50 yatak

lı bir hastane bulunduğu varsayılmaktadır. 

10 yıllık bir süre ile A ve 3 bölgelerinde yaşayan nüfu

sun sağlık durumundaki düzelmeler B bölgesinde götürülen hizmatis-, 
oransal düzelmelerde, daha etkili olduğunu göstermektedir. (Tablo 4) 

İki böî^erdeki tesislerin gerekli yatırım, cari masraf ve 
kullanılan insangücü açısından karşılaştırmaları sağlık hizmetlerinde 
standartların saptanmasında ve yurt düzeyinde yaygınlaştırılması ge

reken sistemin ne olması gerektiğinde yol gösterici niteliktedir. 
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Tablo 4 î Sağlık Hizmetlerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması 

A BÖLGESİ B BÖLGESİ 
1960 1970 fi Düzelme I960 1970 fi Düzelme 

Çocuk ölüm 
Oranı (fi>) 42.0 37.0 5 50 40 10 

Genel Ölüm 
Orana (fi) 80 70 1.0 75 62 1.3 

Ortalama 
Hayat 
Süresi 55 60 9.0 60 68 12.2 

Prevalans 
hızı 

(Binde) Hastalık Oranları Hastalık Oranları 

Verem : 18 10 0.8 22 10 1.2 

Sarılık: 30 20 1.0 30 20 1.0 

V.B. : 

Not ; Tablo karşılaştırmanın nasıl yapılabileceğini gösteren farazi 
bir örnek olarak düzenlenmiştir. Demografik göstergeler daha 
fazlalaştırılabileceği gibi, hastalık oranlarının tüm hastalık¬ 
ları kapsayan bir liste halinde olması gerekir. Bu tür ista¬ 
tistik verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi halinde 
getirilen yöntem ülkemizde de uygulanabilecek bir nitelikte 
görülmektedir. 

Sağlık hizmetlerinde kısmı verimlilik ise hastalık oran¬ 

larındaki azalmalar, ve diğer göstergelerdeki düzelmelerin belli bir 
girdiye oranı olarak tanımlanabilir. 

Tablo 4!de verilen örnekte, A Ve B bölgelerinde aynı te¬ 
sislerin bulunduğu, ancak B bölgesinde 10 hekim yerine, A bölgesin¬ 

de 2 hekim 8 sağlık memuru çalıştığı varsayılırsa, B bölgesinde da¬ 

ha belirgin olan düzelmelerin insangücü faktörüne bağlı olduğu söy¬ 
lenebilir. 
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A ve B bölgelerinde göstergelerde düzelmeler yaklaşık 

sonuçlar gösteriyorsa, hizmetin yaygınlaştırılmasında hekim sayısı¬ 

nın ufaltılarak yerine sağlık memuru kullanılmasına karar verilebi¬ 
lir demektir. 

5. SONUÇ : 

Sağlık hizmetlerinin plânlamasında, yaygınlaştırılması 
gereken sistemin etkenliği ve verimliliği, kaynakların optimal kulla¬ 
nımında yol gösteren bir araç olarak önem taşımaktadır. 

Sağlık hizmetlerinde verimlilik derken hizmetin yalnız 
sayısal gelişmesi ve sayısal sonuçları alınamaz. Hizmetin niteliği 

kesinlikle gözönünde tutulması gereken bir unsurdur. Bu bakımdan sağ¬ 

lık hizmetlerinin verimliliği kavramı hizmetin etkenliğini de kapsar. 

öte yandan sağlık hizmetlerini bir ülkenin tümünde değer¬ 

lendirmek gerekirse, verimliliğin ve etkenliğin ilk şartı, hizmetle¬ 
rin saflık talebini ülke düzeyinde eşit bir şekilde karşılamasıdır. 

Tesislerin belirli bölgelerde sağlık hizmeti talebinin üstünde yoğun¬ 

laşması, boş kapasite doğurduğu gibi, kaynakların yetersizliği nede-> 
niyle diğer bölgelerde öncelikli talebin karşılanamaması sonucunu 

da doğurabilir. 

Sağlık hizmetlerinde ana amaç, sosyal fayda olduğundan 
ve bu faydanın ölçülmesi özellikle istatistik verilerin yetersiz ol¬ 
duğu gelişme halindeki ülkelerde büyük zorluklar göst erdiğinden asga¬ 

rî sağlîrk hizmetlerinin yaygınlaştırılması safhasında, verimlilik 
ve etkenlik kavramlarının büyük rol oynamaması gerekmektedir. 



- 2İ - 

Götürülen asgari hizmet, mevcut ihtiyacın derhal talebe 

dönüşmesini doğuracağından, birim tam verimlilik ve etkenlikle ça¬ 
lışmaya başlayacaktır. 

Gelişmekte olan ülkelerin sağlık plânlamasında ana sorun, 

asgarî sağlık hizmetinin karşılanmasıdır. Diğer bir deyimle piramidin 
tabanındaki talebe yönelen ve sıfırdan başlayan bir hizmetin yaygına^ 
lastırılraası sözkonusudur. Bu durumda verimlilik ve etkenlik en üst 

seviyede olacaktır. 

Verimliliğin ve etkenliğin ölçülmesi daha çok piramidin 
üst kademelerindeki talebe yönelen hiz metlerde geç-erli olmaktadır, 
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