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The medical school, Harvard University, and three major Harvard teaching 
hospitals -- Massachusetts General, Brigham and Women's, and Beth Israel 
Deaconess -- have agreed to double the funds for hospital-based instructors from 
$8 million to $16 million a year.  There is wide variation in what the roughly 7,000 
full-time instructors at Harvard Medical School are paid to teach the school's 771 
students in classrooms, labs, and hospitals.
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 2008 / SGK Mevzuat Değişiklikleri

 15.2.2008 / Özel Hastaneler Yönetmeliği (Değişiklik)
Bakanlıkça ... faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait 
sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi 
cihaz dağılımı alanlarında... planlama yapılır.

 11.3.2009 / Özel Hastaneler Yönetmeliği (Değişiklik)
Özel hastanelerde çalışan hekimlerin (a) tam zamanlı kadrolu, (b) kısmi zamanlı 
ve (c) konsültan statülerinin tanımlanması.

 23.9.2010 / Özel Hastaneler Yönetmeliği (Değişiklik)
Özel hastaneler hekim kadrolarını o il sınırları içinde başka bir özel hastane veya 
tıp merkezine devredebilir veya karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi 
yapabilirler.

 21.1.2010 / 5947 sayılı Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına 
Dair Kanun



KAMU ÜNİVERSİTE
ÖZEL

SGK Hastası SGK Hastası
SGK Hastası
+ Cepten Ödeme 
+ Özel Sigorta

SGK sözleşmesinin son hali  anlaşma yapan özel hastanelerin gerçek birer özel girişimler olarak 
devamını sağlayabilecek mi? Yoksa belli bir süre sonra kamuya hizmet sunumu  bağımlısı haline mi 
getirecek?

Özel sigortalı sayısı: 1’300’000  (%65 grup, %35 bireysel)



KAMU ÜNİVERSİTE
ÖZEL

SGK Hastası SGK Hastası SGK Hastası

ÖZEL

Özel sigortalı
+ peşin ödeme

Uzun yıllardır üç ana kategoride hastanesi olan ülkemize yeni bir kategori eklendi: Sadece 
SGK hastasına hizmet veren özel hastaneler.  
Gerçek özel hastalar “SGK özel hastaneleri”ni kullanmayacaklar, zaten bu mali olarak da 
anlamsız olurdu.

*
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Hastane sözleşmeleri ve katılım payları

 15.2.2008 / Özel Hastaneler Yönetmeliği (Değişiklik)
Bakanlıkça ... faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait 
sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi 
cihaz dağılımı alanlarında... planlama yapılır.

 11.3.2009 / Özel Hastaneler Yönetmeliği (Değişiklik)
Özel hastanelerde çalışan hekimlerin (a) tam zamanlı kadrolu, (b) kısmi zamanlı 
ve (c) konsültan statülerinin tanımlanması.
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Amaç;
Sağlık Hizmetlerinin etkili, verimli
ve hakkaniyete uygun bir şekilde 
organize edilmesi, finansmanının 
sağlanması ve sunulmasıdır.
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 Hekimlerin çalışabileceği ortamlar mülkiyet bazlı ayrıştı.

 Kamu personeli içerisinde yalnızca öğretim üyeleri -sınırlamalar 
ile- mesleklerini serbest olarak da uygulayabilecekler.

 Ya da sadece "serbest çalışan hekim" statüsünde çalışılacak;

 Bunun da kuralları belli ve oldukça dar.

 Özel, ayrıcalıklı ve küçük dal uzmanlarının kamu dışında 
çalışmaları olanaklı (gerçekçi) değil.

 Özel sağlık kurumlarının kapasite artırmaları ya da hizmet 
çeşitliliğini farklılaştırmaları pratikte mümkün değil.
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ulaşamıyor)ulaşamıyor)

Durum ADurum A
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hizmetinin 
niteliğinin 

yükseltilmesi

Çok hasta 
bakılması

Durum B

Boyut:  Ülke, hastane, sağlık sigorta şirketi...



 Hasta güvenliği ihlalleri ABD’de yılda 100,000 den fazla 
hastanın ölümüne neden olmaktadır (Gurwitz et al., 2000, 2003; 
IOM, 2000).

 Ortalama olarak, önerilen tedaviyi alan hasta oranı %55 olarak 
bulunmaktadır (McGlynn et al., 2003).

 Sağlık harcamalarının yüksek olduğu bölgelerle, düşük olan 
bölgeler arasında verilen hizmetin kalitesi ve hasta güvenliği 
yönlerinden hiç bir fark bulunmamıştır (Fisher et al., 2003, 2004).

 Hizmet kalitesi daha düşük olan hastanelerde bazı girişimlerin, 
yüksek kaliteli hizmet sunan hastanelere göre daha pahalı 
olduğu saptanmıştır (Baser et al., 2009).

The Rising Tide of Pay for Performance, National Committee for 
Quality Health Care, 2006



 ABD’de sunulan sağlık hizmetinin, genel olarak, beklenilenden 
daha kötü olduğu görülmektedir.

 Her ne kadar kalite iyileştirme konusunda önemli adımlar 
atılmış olsa da, bugünkü ücretlendirme sistemi içerisinde bu 
adımların başarılı olması çok sınırlı olacaktır.

 Bugünkü ücretlendirme sistemi klinik kalite, hasta-odaklılık ve 
verimlilik gibi verilen hizmetin “değer”ini ölçememektedir.

 Bu nedenle kanıta dayalı bir performans sisteminin kurulması 
ve ücretlendirmede esas alınması gerekmektedir.

Pathways to Quality Health Care, Rewarding Provider Performance
Institute of Medicine, 2007



• Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı

• Genel Sağlık Sigortası

• Yaygın, erişimi kolay sağlık hizmet sunumu

• Aile hekimliği sistemi

• Sevk zinciri

• İdari ve mali özerkliğe sahip 
sağlık işletmeleri

• Motivasyonu yüksek sağlık insan gücü

• Sisteme destek verecek eğitim kurumları

• Kalite ve akreditasyon

• İlaç,malzeme kurumu

• Sağlık bilgi sistemleri



Belirlenmiş standart ölçümlere göre, Belirlenmiş standart ölçümlere göre, 
verilen sağlık hizmetinin niteliksel verilen sağlık hizmetinin niteliksel 
kıyaslanması:kıyaslanması:

•• Beklenen klinik sonuçların elde edilen sonuçlar Beklenen klinik sonuçların elde edilen sonuçlar 
ile kıyaslanmasıile kıyaslanması

•• Başka bölümler ile niteliğin kıyaslanmasıBaşka bölümler ile niteliğin kıyaslanması

•• Başka hastaneler ile niteliğin kıyaslanmasıBaşka hastaneler ile niteliğin kıyaslanması

Verilen sağlık hizmetinin sayısal Verilen sağlık hizmetinin sayısal 
ölçülmesi (≠ kıyaslanması)ölçülmesi (≠ kıyaslanması)



Belirlenmiş standart ölçümlere göre, Belirlenmiş standart ölçümlere göre, 
verilen sağlık hizmetinin niteliksel verilen sağlık hizmetinin niteliksel 
kıyaslanması:kıyaslanması:

•• Beklenen klinik sonuçların elde edilen sonuçlarBeklenen klinik sonuçların elde edilen sonuçlar
ile kıyaslanmasıile kıyaslanması

•• Başka bölümler ile niteliğin kıyaslanmasıBaşka bölümler ile niteliğin kıyaslanması

•• Başka hastaneler ile niteliğin kıyaslanmasıBaşka hastaneler ile niteliğin kıyaslanması

•• Hasta güvenliğiHasta güvenliği
•• Klinik etkinlikKlinik etkinlik
•• HastaHasta--odaklılıkodaklılık
•• Zamanında hizmetZamanında hizmet
•• VerimlilikVerimlilik



Belirlenmiş standart ölçümlere göre, Belirlenmiş standart ölçümlere göre, 
verilen sağlık hizmetinin niteliksel verilen sağlık hizmetinin niteliksel 
kıyaslanması:kıyaslanması:

•• Beklenen klinik sonuçların elde edilen sonuçlarBeklenen klinik sonuçların elde edilen sonuçlar
ile kıyaslanmasıile kıyaslanması

•• Başka bölümler ile niteliğin kıyaslanmasıBaşka bölümler ile niteliğin kıyaslanması

•• Başka hastaneler ile niteliğin kıyaslanmasıBaşka hastaneler ile niteliğin kıyaslanması

•• Kılavuzlara uyumKılavuzlara uyum
•• Gereksiz tetkiklerden Gereksiz tetkiklerden 

kaçınmakaçınma
•• HbA1c tetkikiHbA1c tetkiki
•• Sigara bıraktırmaSigara bıraktırma
•• MammografiMammografi
•• ......



Verilen sağlık hizmetinin sayısal Verilen sağlık hizmetinin sayısal 
ölçülmesi (≠ kıyaslanması)ölçülmesi (≠ kıyaslanması)

•• Poliklinik sayısıPoliklinik sayısı
•• Ameliyat sayısıAmeliyat sayısı
•• Ameliyat ağırlığıAmeliyat ağırlığı
•• Konsültasyon Konsültasyon 

sayısısayısı
•• İzlenen hasta İzlenen hasta 

sayısısayısı
•• ......



 Ücretlendirme

 Yükseltme

 Sözleşme yenilenmesi

Belirlenmiş standart Belirlenmiş standart 
ölçümlere göre, verilen ölçümlere göre, verilen 

sağlık hizmetinin niteliksel sağlık hizmetinin niteliksel 
kıyaslanmasıkıyaslanması

Verilen sağlık hizmetinin Verilen sağlık hizmetinin 
sayısal ölçülmesi (≠ sayısal ölçülmesi (≠ 

kıyaslanması)kıyaslanması)



 Klinik Kalite (klinik sonuçlar)

 Hasta merkezlilik (odaklılık)

 Verimlilik



 Tıbbi sonuçlar

 Hasta, yakınları ve toplumun deneyimi



 Tıbbi sonuçlar  (iyi tanı, iyi tedavi)

 Teknik mükemmellik

 Profesyonellerin beceri ve yetkinliği

 Tanı ve tedavi ekipmanının uygunluğu

 Prosedürlerin varlığı; bunların uygulanması

 Hasta, yakınları ve toplumun deneyimi



 Tıbbi sonuçlar

 Hasta, yakınları ve toplumun deneyimi

 Bireysel, sübjektif deneyim

 Duygular ve insan ilişkileri boyutu 

 Hasta gereksinmelerine ve kaygılarına odaklanma

 Hizmet sunumu

 Bilgi, iletişim ve eğitime verilen önem

 Fiziksel konforun niteliği

 Duygusal destek, korku ve kaygıların azaltılması
 Aile ve arkadaşların tedavi sürecine katılımına olanak sağlayabilecek 

unsurlarda duyarlı olunması 





Sübjektif, 
Algıya dayalı, 
Ölçülmesi zor, 
Deneyim ağırlıklı,
Kişisel sorumlulukta 
“Büyüme”nin ana itici gücü

Klinik sonuçlar, 
Süreç iyileştirilmesi,
Veri bazlı, 
Objektif,
Ekip sorumluluğunda,
“Etkin”liğin ana itici gücü

Söylenen
(ya da 
söylenmeyen)

Yapılan
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79% Higher earnings in Top 

Quartile than Bottom Quartile

The Gallup Organization, PRINCETON, NJ.

Patients reserve their good word of mouth and loyality for hospitals where
they feel their needs were anticipated and met by a courteous, caring staff.
Patients reserve their good word of mouth and loyality for hospitals where
they feel their needs were anticipated and met by a courteous, caring staff.



Category 1Category 2Category 3Category 4

Hakediş = 
İşlem tutarı x Profesyonel oran x Performans oranı

ÖdenenÖdenen

Garanti Edilen MinimumGaranti Edilen Minimum
Ödeme TutarıÖdeme Tutarı



1. Hasta ve İç Müşteri Memnuniyeti 40 Puan

2. Kendini Geliştirme 25 Puan

3. Kurum Kültürüne Uyum 25 Puan

4. Klinik Performans Değerlendirmesi 10 Puan

 Bölüm koordinatörü/faaliyet merkezi yöneticisi + 10 puan

 Departman direktörü + 3 puan

 ASM’de çalıştığı süre içinde doçent olan hekim o yıl için %100

Puan Performans 
Oranı

< 55 %  75

Her + 3 puan için + % 1

100 % 90



1A. Hasta memnuniyeti anketi sonuçları

1B. İç müşteri memnuniyeti anketi sonuçları (3600)

1C. Etik Kurul kararları



 A: CME KREDİLERİ VE KONGRELERE KATILIM  (max. 5 Puan)

 Ulusal kongreye katılım 2 puan

 Uluslararası kongreye katılım 5 puan

 ...

 B: BİLİMSEL ÇALIŞMALAR  (max. 20 Puan)

 Ulusal kongrede poster 5 puan

 Ulusal kongrede bildiri 7 puan

 Ulusal kongrede panel konuşması veya yöneticiliği 10 puan

 Ulusal platformda konferans 10 puan

 Üniversitede ders verme (sayısı önemli değil) 10 puan

 Ulusal bilimsel derneklerde aktif görev almak 7 puan

 ...



 A: KURUL ÇALIŞMALARINA, ZORUNLU EĞİTİMLERE KATILIM (max. 8 Puan)

 B: ASM GELİŞTİRME ÇABALARINA KATILIM (max. 8 Puan)

 PR Üretkenliği

 Yayın Üretkenliği

 Organizasyon Üretkenliği

 Vital Dergisine Katılım

 C: KAYIT VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI (max. 9 Puan)



 Departman direktörlerinin departmanda çalışan hekimleri, bölüm 
koordinatörlerinin departman direktörlerini ve Tıbbi Hizmetler 
Direktörü’nün bölüm koordinatörlerini 6 ayda bir, aşağıda yer alan 
başlıklar ışığında değerlendirmesini kapsamaktadır:

 Departmanın hastalarla ilgili ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde ulaşılabilirlik

 Profesyonelizm, hekimler ve diğer çalışanlar ile uyum, nezaket

 Multidisipliner çalışmaya yatkınlık

 Refere eden hekime konsültasyon notu/bilgisi aktarma alışkanlığı

 Yeni klinik program/hizmet oluşumuna katkı

 Nöbet çizelgesine katılım ve nöbette ulaşılabilirlik

 Çalışma programına ve saatlere uyum

 Slot kapatma/randevu iptal etme politikasına uyum

 Ameliyat gün ve saatlerine uyum



Moving from Volume to ValueMoving from Volume to Value

Cost

Quality

Volume-driven
Health care

Value-driven
Health care

From VOLUME to VALUE : 
Transforming Health Care Payment  and Delivery 
Systems to Improve Quality and Reduce Costs, 
RWJF, 2009.




