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Editöryal Yorum
Paket fiyat uygulamalar› hastay› m›, kurumlar› m› korumaktad›r?
Is package pricing in favor of patients or institutions?
Dr. Vedat Aytekin
Kadir Has Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal›, Florence Nightingale Hastanesi, ‹stanbul

Tüm ülkelerde, devletin sa¤l›k harcamalar›na
ay›rd›¤› kaynak ve bu kayna¤›n kullan›m ﬂekli çeﬂitli platformlarda s›k tart›ﬂ›lmakta ve eleﬂtirilmektedir.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde bu kaynakta yap›lan art›r›m, yeni
hastalar› kurtarmak için kullan›lmaktad›r. Bir yandan
koruyucu önlemlere ayr›lan pay art›r›lmakta, di¤er
yandan tedavi giderlerinin geri ödemesinde s›k› para
politikas› uygulanmaktad›r.
T›bbi malzemelerin bir ülkedeki fiyat›, o ülkenin
bu malzemeyi üretme kapasitesi, ithalat maliyeti,
vergi ekleri gibi çeﬂitli etkenlerle oluﬂmaktad›r. T›bbi giriﬂimlerin maliyeti ise temel olarak, t›bbi malzeme fiyat›, cihazlar›n maliyet ve y›pranma pay›, iﬂgücü maliyeti gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle, t›bbi giriﬂim maliyetlerinin ülkeden ülkeye
farkl› olmas› do¤al karﬂ›lanmal›d›r.
Ülkemizde, t›bbi malzeme ve iﬂlem fiyatlar›n›n
belirlenmesinde devletin sa¤l›k güvence kurumlar›
olan Emekli Sand›¤› ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ödeme politikalar› etkili olmaktad›r. Bu fiyatlar›n oluﬂturulmas›na, devlet kurumlar›n›n gecikmeli ald›¤› kararlar, di¤er ülkelerdeki uygulamalar›n
yeterli incelenmemesi ve belki de son y›llara kadar
devam eden yüksek enflasyon rakamlar› olumsuz etkiler yapm›ﬂt›r. Geçti¤imiz y›llarda bu yaklaﬂ›m›n giriﬂimsel kardiyoloji iﬂlemlerine de olumsuz yans›d›¤›
görülmüﬂtür. Kullan›lan t›bbi malzeme maliyetleri,
hastane ve laboratuvar masraflar› ve t›bbi personelin
iﬂgücü karﬂ›l›¤› düﬂünülmeden yap›lan paket fiyat
belirlemeleri yetersiz ödemelere neden olmuﬂtur.
Kullan›lan t›bbi malzeme standartlar›n›n yeterli belirlenmemiﬂ olmas› ve yetersiz ödeme, malzeme kalitesinin düﬂmesine ve denetimsiz malzemelerin kul-

lan›lmas›na yol açm›ﬂt›r. 2002 y›l›nda yaﬂanan “stent
krizi”ni izleyen dönemde sanayi temsilcileri yasal
sorunlarla çok yo¤un s›k›nt›lar yaﬂam›ﬂ, birçok giriﬂimsel malzeme zor ithal edilmiﬂ, paket fiyat ve buna
eklenen malzeme maliyetlerinin devlet kurumlar› taraf›ndan ödenmesi aç›s›ndan oldukça karars›z (stabil
olmayan) bir dönem yaﬂanm›ﬂt›r. ‹thal edilen baz›
t›bbi malzemelerin temsilcilikleri de¤iﬂmiﬂ, farkl› sanayi temsilcileri birçok yeni marka ürünü yeni fiyat
ﬂartlar›yla ithal etmiﬂtir. Baz› malzemeler ülkemizde
üretilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan, her hastane, elemanlar›n› ayn› kalite ve yo¤unlukta çal›ﬂt›rmad›¤› gibi eleman say›s›
ve ödemelerin kapsam› merkezler aras›nda farkl›l›k
gösterebilir. Benzer ﬂekilde, malzeme maliyetleri de,
al›m politikas›ndaki farkl›l›klar nedeniyle de¤iﬂkenlik gösterebilir.
Bu çok de¤iﬂkenli denklemin çözümünün kolay
olmayaca¤› aç›kt›r. Sosyal güvenlik kurumlar›n›n
tek çat› alt›nda toplanmas› ve özel sa¤l›k sigortas›
kapsam›n›n giderek geniﬂlemesi ödeme kurumlar›n›n yapt›r›m gücünü art›racakt›r. Bu durum, yeni
dönemde yap›labilecek yeni hatalar›n önemini daha
da art›rmaktad›r. T›bbi sorunlar›n çözümünde kan›ta dayal›, bilimsel yollar aranmas› en do¤ru yöntemdir. Eski yap›lan hatalar›n yinelenmemesi için, devlet ve özel sa¤l›k sigorta kurumlar›, Türk Kardiyoloji Derne¤i, üniversiteler ve e¤itim kurumlar› gibi
yetkin sivil toplum örgütlerinin ve bilim çevrelerinin bilgisine çok daha fazla baﬂvurmal›, paket fiyat
oluﬂturma yöntemini yeniden gözden geçirmeli ve
yurtd›ﬂ›nda oluﬂan geliﬂmeleri, de¤iﬂimleri yak›ndan izlemelidir. En do¤ru uygulama, etik kurallara
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uygun bir ﬂekilde, kullan›lan malzemelerin ve bu
malzemelere ve çeﬂitli giriﬂimlere iliﬂkin en uygun
fiyatlar›n Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ilgili birimleri taraf›ndan, yukar›da belirtilen bilimsel kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i içinde belirlenmesidir. Devlet ve özel sigorta
kurumlar› ise hangi malzeme veya iﬂlem için ne kadar ödeme yapabilece¤ini belirlemelidir.
Ülkemizde 1997 y›l›nda yaklaﬂ›k 82 bin hastaya
koroner anjiyografi ve kalp kateterizasyonu, 12 bin
hastaya perkütan koroner giriﬂim (PKG) (5.500’ü
stent) uygulanm›ﬂt›r; bunlar›n toplam tutar›, SSK paket fiyatlar› ile 18 trilyon TL yapmaktad›r.[1] Bugün
ise, TKD Giriﬂimsel Kardiyoloji Çal›ﬂma Grubu’nun
2001 ve 2002 y›l› verilerindeki e¤ilime bak›l›rsa, koroner anjiyografi, kalp kateterizasyonu ve di¤er iﬂlemlerin say›s›n›n yaklaﬂ›k 140 bini bulmas›; yaklaﬂ›k 40 bin hastada PKG (30.000’den fazlas› stent)
kullan›lmas› beklenmektedir.[2] Ayr›ca, giderek artan
ilaç sal›n›ml› stent kullan›m› da eklendi¤inde, bu iﬂlemlerin tutar›n›n, SSK paket fiyatlar› temel al›n›rsa
bugünkü de¤erler aç›s›ndan 250 trilyon TL (250 milyon YTL) civar›nda oldu¤u tahmin edilebilir. Çok
büyük bir harcama kalemi olmas›na karﬂ›n, ödenen
birim iﬂlem rakamlar› Bat› ülkeleri ile k›yasland›¤›nda oldukça düﬂük kalmaktad›r.
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun koroner anjiyografi için 1997 y›l›nda 110 milyon TL (1 ABD dolar›
151.000 TL) olan ödemesi, bugün 572 milyon TL’dir
(1 ABD dolar› 1.340.000 TL).[3] ABD dolar› ($) aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›rsak, 1997 y›l›nda yaklaﬂ›k 730 $
olan koroner anjiyografi paket fiyat ödemesi bugün
yaklaﬂ›k 426 $; ayn› y›l 383 milyon TL (2.540 $) olan
PKG için (stent d›ﬂ›nda) ödeme ise bugün yaklaﬂ›k 1
milyar TL’dir (750 $). Perkütan koroner giriﬂimin
yurt d›ﬂ›ndaki y›ll›k kümülatif maliyetinin, ilaç sal›n›ml› stent öncesinde yap›lan çokmerkezli çal›ﬂmalar›n fiyat analizinde en az 10.000 $ civar›nda oldu¤u
görülmektedir.[4,5] Ülkemizde ise, üç stent uygulanan
bir PKG hastas› için yap›lan paket fiyat ödemesi toplam› 1280 $ civar›ndad›r. Birçok t›bbi malzemenin
yurtd›ﬂ›ndan ithal edildi¤i günümüzde rakamlar›n bu
derece farkl› olmas› düﬂündürücüdür.
Derginin bu say›s›nda yer alan “Rasyonel bir maliyetlendirme sistemi risk faktörlerini göz önüne almal›: Koroner anjiyografi paket fiyat uygulamas›n›n
de¤erlendirilmesi” baﬂl›kl› yaz›da ülkemizde çok s›k
yap›lmayan bir maliyet-ödeme analizi yer almaktad›r. Yazarlar bu araﬂt›rmada, paket fiyat ile koroner
anjiyografi maliyeti aras›ndaki uyumsuzlu¤u gündeme getiriyorlar. Standart bir koroner anjiyografi iﬂlemi ile maliyet art›r›c› risk faktörlerine sahip bir has-
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tan›n eﬂit kabul edilemeyece¤ini; bu durum gözetilerek, böbrek yetersizli¤i riski alt›ndaki bir hastada oldu¤u gibi, ek maliyet getiren özel durumdaki hastalarda bu gideri karﬂ›layacak mekanizmalar›n bulunmas› gerekti¤ini vurguluyorlar. Koroner anjiyografi
sonras›nda, diyabetik ve kronik böbrek yetersizli¤i
olan hastalar›n %48’inde kreatinin de¤erlerinin yükseldi¤i göz önüne al›n›rsa; oluﬂabilecek akut böbrek
yetersizli¤i, diyaliz ya da hastanede yat›ﬂ süresindeki
uzamaya neden olan di¤er durumlar›n maliyeti ne ölçüde etkileyece¤i kolayl›kla anlaﬂ›lacakt›r.
Bu yelpazeyi malign hipertansiyonu olan bir hastada koroner anjiyografi sonras› oluﬂabilecek serebrovasküler olay ihtimali, periferik arter hastas›nda giriﬂim yap›lan ekstremitedeki iskemik komplikasyon
riski, geçirilmiﬂ büyük enfarktüs ya da kalp yetersizli¤i olan hastan›n alevlenebilecek akut sol kalp yetersizli¤i, geliﬂebilecek atriyal fibrilasyon gibi çok geniﬂ
bir alana yayabiliriz.
An›lan çal›ﬂmada yazarlar›n hareket noktas› çok
do¤ru olmakla birlikte, bu bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂ›lmas› durumunda s›n›rlar›n çizilmesinde büyük zorluklar
yaﬂanaca¤› da aç›kt›r. Risk gruplar›n› belirlemek ve
her risk grubundaki hastan›n maliyetini ayr›ca ortaya
koymak kolay bir yöntem olmayacakt›r. Bu yelpazeyi koroner anjiyografi d›ﬂ›ndaki sa¤-sol kalp kateterizasyonu, PKG’ler, balon valvotomi gibi iﬂlemlerin
tümünü içine alacak ﬂekilde geniﬂletti¤imizde durum
içinden ç›k›lmaz bir hal almayacak m›d›r?
Hasta haklar›n› koruyan, malzeme kullan›m›nda
etik ﬂartlar› zorlamayan, hekim ve hastanenin kaliteli hizmet vermesini sa¤layacak bir fiyat belirleme politikas›n›n geliﬂtirilmesi ve uygulanmas› zor de¤ildir.
Bu amaçla:
1. Di¤er ülkelerdeki malzeme fiyatlar› ve ödeme
politikalar›n› güncel bir ﬂekilde izlemek;
2. Uygun kalitedeki malzeme ve ilaç al›m fiyatlar›n›;
3. Hastanenin cihaz maliyeti ve y›pranma paylar›,
t›bbi malzeme maliyetleri, laboratuvar masraflar› ve
t›bbi personelin iﬂgücü karﬂ›l›¤›, sterilizasyon, otelcilik hizmetleri ile oluﬂan harcama kalemlerini belirlemek;
4. Beklenen komplikasyonlar›n ve risk gruplar›n›n getirece¤i ek maliyetleri bilimsel yöntemlerle di¤er olgular›n üzerine eklemek uygun olur.
Bu sayede, iﬂlem maliyeti adil bir ﬂekilde hesaplan›p ödenecek ve giriﬂim yapan klinikler komplikasyon oranlar›n› azaltmak için kendi ﬂartlar›n› gözden
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geçirmek durumunda kalacakt›r. Çok özel durumlarda, hastane taraf›ndan kurul raporu ile bildirilmesi
koﬂuluyla aﬂ›r› maliyetlerin ek olarak ödenmesi
mümkün olabilir.
Ülkemizde çok nadiren irdelenen bir maliyet analizi olmas› nedeniyle dergide yay›nlanan analizi sevinerek okudum. Bu ve benzeri incelemelerin daha s›k
yap›lmas›, devlet ve özel sigorta kurumlar›na yol
göstermek aç›s›ndan çok önemlidir.
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