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Sayõn Bakanõm, saygõdeğer konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum.
TÜSİAD olarak, ülkemizde sağlõk hizmetlerinin mevcut durumu ve dünyanõn
geldiği nokta itibarõyla, “sağlõk hizmetlerinde yeniden yapõlanma” konusunun
öncelikle ve kapsamlõ şekilde ele alõnmasõ gerekliliğinden yola çõkarak;
Temmuz 2003’de başlattõğõmõz “Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda
Uygulanabilir Çözüm Önerileri” başlõklõ raporumuzun tanõtõm toplantõsõna
hoşgeldiniz.
Sözlerime başlamadan önce bugün biraraya gelmemize vesile olan raporun
hazõrlanmasõna öncülük eden TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonu bünyesinde
faaliyet gösteren Sağlõk Çalõşma Grubuna, grup içinde bu proje için oluşturulan
Yönlendirme Komitesine ve raporu hazõrlayan, Johns Hopkins Üniversitesi
Bloomberg Halk Sağlõğõ Okulu proje ekibine teşekkür etmek istiyorum. Ayrõca,
projenin gelişiminde büyük payõ olan sponsor firmalarõmõza da şükranlarõmõ
sunuyorum.
“Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm
Önerileri” başlõklõ raporumuzun içeriğini birazdan Johns Hopkins Üniversitesi
Bloomberg Halk Sağlõğõ Okulu proje ekibi sizlere aktaracak. O nedenle, ben,
burada, fazla vaktinizi almadan, birkaç cümle ile TÜSİAD olarak, neden böyle
bir proje başlattõğõmõza değinmekle yetineceğim.
Ülkemizin yapõsal reform projelerini yaşama geçirmeye başladõğõ son yõllarda,
kaynaklarõmõzõ maliyet etkili bir biçimde kullanarak, yurttaşlara “harcanana
değer” bir hizmet sunmak, artõk hizmet sektöründe de gündemimize girmeye
başladõ. Bu çerçevede sağlõk reformu ihtiyacõ, konunun tüm paydaşlarõ
tarafõndan, giderek daha yüksek sesle ve çeşitli çalõşmalarla desteklenerek ortaya
konulmaktadõr.
TÜSİAD olarak 2002 yõlõnda, kamu hizmetleriyle ilgili yaptõrdõğõmõz bir
kamuoyu araştõrmasõnõn sonuçlarõ da, yurttaşlarõn ekonomi, sağlõk, eğitim ve
adalet alanlarõnda reform istemini açõkça ortaya koymuştu. Gerçekten de,
Türkiye'de sağlõk, tüm insanlarõmõzõn çözüm beklediği, yeni bir vizyon
geliştirilmesi gereken temel konularõn başta gelenlerinden biridir.
Sağlõk sisteminde kaynak yetersizliği, mevcut kaynaklarõn bölgeler ve hizmet
türleri arasõnda ihtiyaçlarõ karşõlayacak şekilde dağõlmamõş olmasõ, sağlõk
hizmetlerine ulaşõmda güçlükler gibi temel sorunlar, toplumun sağlõk seviyesini
olumsuz yönde etkilemektedir.

Türkiye’nin sağlõk harcama seviyeleri, hem Gayrõ Safi Milli Hasõla’dan sağlõğa
ayrõlan pay hem de mutlak değerlerle, Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve
Kalkõnma Teşkilatõ OECD ülkelerininkilerden oldukça düşük. Farklõ
kaynaklardan alõnan rakamlar, Türkiye’nin kişi başõna düşen sağlõk
harcamalarõnõn da sosyal ve ekonomik açõdan benzer durumda olan ülkelerden
çok daha düşük ve yetersiz olduğunu ortaya koyuyor.
2001 yõlõ verilerine göre, OECD ülkelerinde sağlõğa ayrõlan pay GSMH’nõn
ortalama % 8’i iken, Türkiye’de % 5'tir. Bu oran Macaristan’da % 6.8, Çek
Cumhuriyeti’nde % 7.2, İspanya’da % 7.7, Yunanistan’da % 8.3, Kanada’da %
9.5 olup ABD’de %13 ile en yüksek seviyededir.
Kaynak yetersizliğinin yanõsõra, sağlõk sistemimizde başka temel sorunlar da
bulunmaktadõr. Sistemimizde “hastalõğõ tedavi etmenin” yanõnda, öncelikle
"sağlõğõ koruma” anlayõşõnõn yerleşmesi, profesyonel yönetim anlayõşõnõn
geliştirilmesi, hizmet kalitesinin denetlenmesine ve standardizasyonuna yönelik
yeterli çalõşmanõn yapõlmasõ, sağlõk hizmetinin finansmanõ ile sunumunun
birbirinden ayrõlmasõ, sağlõkta insan kaynaklarõnõn geliştirilmesi, sağlõk
mevzuatõnõn güncellenmesi gibi alanlarda eksiklerimiz mevcuttur.
İşte tüm bu sorunlar, sağlõk hizmetlerinin yeniden yapõlandõrõlmasõnda, tutarlõ,
kalõcõ ve uzun vadeli model arayõşlarõnõ gündeme getirmektedir. Bu çerçevede,
TÜSİAD olarak, “Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir
Çözüm Önerileri” başlõklõ araştõrma projesinin ilk görüşmelerini 2001 yõlõnda
başlattõk. 1 Temmuz 2003 tarihinde de, bugün tanõtõmõ yapõlacak olacak
raporumuzun üretim süreci başlatõldõ.
Ulusal ve uluslararasõ sektör deneyiminin bir araya gelmesiyle, bir yõlõ aşkõn bir
sürede tamamlanan rapor ile, sağlõk hizmetlerinin; finansman, hizmet sunumu,
organizasyon, insangücü, bilgi teknolojisi ve yasal altyapõ gibi parçalarõndan
oluşan bütünsel bir anlayõş içinde yeniden yapõlandõrõlmasõ amaçlanmõştõr.
Sözlerime son vermeden önce, raporumuzun, sağlõk alanõnda reform
çalõşmalarõnõn ve Genel Sağlõk Sigortasõ hazõrlõklarõnõn gündemde olduğu
bugünlerde, adil ve dengeli kaynak dağõlõmõna dayalõ, maliyet etkili, kaliteli ve
ulaşõlabilir bir sağlõk sistemi için tutarlõ ve kalõcõ bir sağlõk modeli geliştirilmesi
konusunda planlayõcõ ve karar vericilere yol gösterici olmasõnõ diliyorum.
Beni sabõrla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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