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Ödeme biçimleri 
 

• Maaş 

• “Fee for Service” Hizmet başına ödeme (hekimin istediği) 

– Çok fazla tetkik istenir 

– Maliyet etkin değildir 

• “Capitation” Kelle başı ödeme (sigorta sisteminin istediği) 

– Tetkiklere sınırlama getirir, maliyet düşürücü etkisi 
vardır 

– “Kritik hasta”dan kaçma gibi etik açıdan çok sorunlu 
tutum ve davranış değişimine neden olabilir 

•  p4p (performansa dayalı ödeme) 

– Maliyet etkindir 

– Kaliteyi artırma üzerine etkisi tartışmalıdır 

–  “pragmatism for practice“ denilerek eleştirilir. 

TCD Performans Sistemi Çalıştayı 26.12.2010 



• Performansa göre ödeme (PGÖ) hekimin 

gelirinin finansal teşvik doğrultusunda 

hasta görme ve girişim yapmalarına göre 

değişmesi olarak tanımlanmaktadır.  

 

Pawlson LG: Pay for performance:two critical steps needed 

 to achieve a successful program. American Journalof Manag Care. 

 November 2004 (suppl): 4-6 



• Performans sisteminde, sağlık hizmeti sunanlara 
hizmetin karşılığını ödeyenler tarafından bir dizi 
gerçekleştirilmesi gereken hedefler konmakta ve 
bunları başarmaları talep edilmektedir.  

• Sistemin amacı sağlık hizmetinde kaliteyi 
artırmak ve kaynak kullanımını etkinleştirmek 
için sağlık sistemine piyasa güçlerini 
yerleştirmek olarak özetlenmektedir.  

• Böylelikle piyasa mantığı, kalite ve maliyet 
üzerinde asli ve temel bir etki oluşturacaktır  

Pawlson LG: Pay for performance: two critical steps needed to achieve a  

successful program. American Journal of Manag Care. November 2004 (suppl): 4-6 



• Düzenleyiciler tarafından övülen PGÖ 

sistemi hekimler tarafından ciddi biçimde 

eleştirilmektedir.  

• ABD‟de performans siteminin hekimin 

yetenek ve tecrübelerini aşağıladığını ileri 

süren yazarlar olmuştur  

Weber DO: Pay-for-performance programs 

 pressure and please physicians. Physician Exec 30: 6-11, 2004 



• Performans sisteminin uzun vadede sağlık 
hizmetlerini nasıl etkilediği henüz 
bilinmemektedir.  

• Sağlık hizmetlerinde iyileşmeyi 
değerlendirmek ve kanıtlamak teknik 
olarak çok güç bir konudur ve PGÖ sistemi 
kriterleri arasında genellikle sağlık 
hizmetinde iyileşme bir ölçüt olarak yer 
almamaktadır . 

Ittner C, Larker D, Pizzini M: Performance-based Compensation in  

Professional Service Firms. Organizational Economics of Health Care Conference 

 2003 (revised draft 2005) http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=468340. 

http://papers.ssrn.com/sol3/


• PGÖ sitemlerinin uygulama maliyetleri 

yüksektir ve sağlık hizmeti kullanımı 

artırma potansiyeline sahiptir .  

Chartres L: Pay for performance likely to become physicians‟ reality.  

Ophthalmology Times. March 1, 2006. http://www.ophthalmologytimes.  

com/ophthalmologytimes/ a r t i c l e / a r t i c l e D e t a i l . jsp?id=310088&pageID=2. 

 

 

Bothe A: Physician pay for performance. 

 Presentation to the Practicing Physician Advisory Council,  

Centers for Medicare and Medicaid Services,  

Association of American Medical Colleges. May 23, 2005. 

http://www.ophthalmologytimes/


• Performans ölçütleri standardizasyondan 

yoksundur ve değişik durumlar için 

uygulanabilirliği oldukça kısıtlıdır .  

 Bodenheimer T, May JH, Berenson RA: Center for Studying Health System Change: 

 Issue Brief 102, 2005  



•  PGÖ ile ilgili çalışmalar sistemin en 

kolay ölçülebilir konulara odaklandığını ve 

bu konuların genellikle en önemli konular 

olmadığını ortaya koymuştur .  

Rosenthal MB, Fernandopulle R, Song HR, Landon B: Paying for quality: 

 providers‟ incentives for quality improvement. Health Aff (Millwood) 23: 127-41, 2004  



• Ayrıca bireysel ölçümlere odaklanan 

sistem bir ekip çalışması olması istenen ve 

böylece daha etkin ve yararlı olması 

beklenen kalite gelişimini kötü yönde 

etkilemektedir. 

Rosenthal MB, Fernandopulle R, Song HR, Landon B: Paying for quality: 

 providers‟ incentives for quality improvement. Health Aff (Millwood) 23: 127-41, 2004 



• Birden çok sayıda uzmanın devrede 

olduğu durumlar için sonuçları ve bunların 

birbirine bağımlı ödemelerini öngörmek 

oldukça zordur.  

Pham HH, Schrag D, O‟Malley AS, et al: Care patterns in Medicare and 

 their implications for pay for performance. N Engl J Med 356: 1130-9, 2007 



• PGÖ ağır hastaları tedavi eden hekimlerin 

bir bakıma cezalandırılmaları gibi ters 

teşvik edici durumlara yol açmaktadır. 

• Bu durum hekimlik değerleri ile tam bir 

çelişkidir. 

Poses R: A skeptical look at pay for performance.  

Health Care Renewal. May 26, 2006.  

http://hcrenewal.-blogspot.com/2006/05/skepticallook- at-pay-for-performance.html. 

 

Petersen LA, Woodard LD, Urech T, et al: Does pay-for-performance 

 improve the quality of health care?. Ann Intern Med 145: 265-72, 2006 

http://hcrenewal.-/
http://hcrenewal.-/


• PGÖ sistemi potansiyel maddi ödül 

ve/veya cezalandırmaya dayalıdır. 

Sonuçları hastaların değil üçüncü bir 

tarafın (hükümet ya da ödeme kurumu) 

tatminiyle ilişkilendirmektedir.  

• Bu durum tıp mesleğinin temel kurgusuna 

aykırıdır .  

Dawes R, van de Kragt J, Orbell J:Cooperation for the 

 benefit of us –not me, or my conscience, in Mansbridge J (ed): 

 Beyond Self-Interest. Chicago, University of Chicago Press, 1990, pp 99-110 



• PGÖ sistemi hasta-hekim arasındaki ilişkiyi 
rekabetçi primleri ile de bozmaktadır.  

• Bu ödeme sitemi hekimleri birbiri ile yarışmaya 
itmektedir.  

• Önceden belirlenmiş göstergelere göre 
performansta artış sağlayabilenler 
ödüllendirilmektedir.  

• Bu önceden belirlenmiş göstergeler genellikle 
klinik sonuçlardan çok referans yapısal 
iyileşmelere dayandırılmaktadır.  

Rosenthal MB, Fernandopulle R, Song HR, Landon B: 

 Paying for quality: providers‟ incentives for quality improvement. 

 Health Aff (Millwood) 23: 127-41, 2004 



• Pek çok çalışma,  kompetitif PGÖ sisteminde 
herkesin ortadaki paradan bir pay kapmak için 
çalıştığını göstermiştir.  

• Performansı yüksek olan hekimler bile 
hâlihazırda yüksek olan performanslarının 
devamını sağlamak için bu oyuna devam etmek 
zorunda kalmaktadır.  

• Sağlık hizmeti kalitesinde gerçek gelişimi ölçmek 
ve tanımlamak ise bu sistemde imkânsızdır. 

• Ayrıca yağılan çalışmalarda PGÖ sistemi ile elde 
edilen kazançların hekim primlerini karşılamakta 
yetersiz kaldığı gösterilmiştir .  

Rosenthal MB, Fernandopulle R,Song HR, Landon B:  

Paying for quality: providers‟ incentives for quality improvement. 

 Health Aff (Millwood) 23: 127-41, 2004 



• ABD Tabipler Birliği başkanı William G 
Plested´in gözlemlerine göre PGÖ tıp mesleğinin 
erozyonuna geçmiş on yıllardaki geri ödeme 
kesintilerinden çok daha büyük bir katkıda 
bulunmuştur. “…En büyük tehdit bir mesleğin 
kendisi için belirlediği mesleki kurallarından 
vazgeçmesidir…” Plested hekimleri tıbbı ve 
onun ana prensiplerini koruyan bir grup olarak 
tanımlamaktadır. Hekimleri mesleklerini geri 
almaya ve değerlerini korumak için haklarını 
yeniden kazanmaya çağırmaktadır .  

Plested W: AMA President‟s Address to the House of Delegates, 

 Interim Meeting 2006. 60th Interim Meeting of the AMA House of Delegates, 

 Las Vegas Nevada. November 11, 2006.  

http://www.ama-assn.org/ ama/pub/category/17082.html. 

http://www.ama-assn.org/
http://www.ama-assn.org/
http://www.ama-assn.org/


•  “Bu çağrı  hekimlerin yalnızca meslektaşlarına hesap 
verdikleri ve her şey üzerinde otorite oldukları eski 
paternalistik modele geri dönüş olarak algılanmamalıdır . 
Yetmişli ve 80´li yıllarda hukuk ve tıp gibi mesleklerde 
önemli ve radikal bir demistifikasyon ortaya çıktı. 
Hekimler mesleklerinin sorgulanmasını ve hastalara 
şeffaf biçimde hizmet etmeyi benimsedi.  İnternetin 
yaygınlaşması ve tıbbi içeriğe erişimin kolaylaşmasının 
hasta hekim ilişkileri üzerinde önemli etkileri oldu ve bu 
durum hasta hekim arasındaki bilgi asimetrisini azalttı. 
Hekimler bilgilerini ve deneyimlerini hastalarının yaşam 
biçimi ve ihtiyaçlarına göre kullanmaya başladılar.  
Şeffaflaşan hekimlik uygulamaları sayesinde hasta-
hekim ilişkileri daha eşitlikçi olmaya başladı” . 

Plested W: AMA President‟s Address to the House of Delegates, 

 Interim Meeting 2006. 60th Interim Meeting of the AMA House of Delegates, 

 Las Vegas Nevada. November 11, 2006. 

 http://www.ama-assn.org/ ama/pub/category/17082.html. 

http://www.ama-assn.org/
http://www.ama-assn.org/
http://www.ama-assn.org/


• “Şimdi PGÖ sistemi ile gelen ekonomik 
teşvikler, hasta hekim ilişkisini oynak bir 
zemine oturtmaktadır.  

• Hekimin öncelikli motivasyonu hastasının 
iyiliğini savunmak olmadığında raydan 
çıkmaktadır. PGÖ sitemi hekimleri genel 
durumu kötü hastaların tedavisinden 
kaçınmaları konusunda 
cesaretlendirmektedir” . 

Plested W: AMA President‟s Address to the House of Delegates,  

Interim Meeting 2006. 60th Interim Meeting of the AMA House of Delegates, 

 Las Vegas Nevada. November 11, 2006.  

http://www.ama-assn.org/ ama/pub/category/17082.html. 

http://www.ama-assn.org/
http://www.ama-assn.org/
http://www.ama-assn.org/


• “Uygulama farklılıklarına karsın eğer PGÖ 

emrivaki haline getirilecek gibi görünüyor. 

Sistemin açıklarını bulmak hekimlerin 

ahlaki ve etik bir görevidir”. 

Plested W: AMA President‟s Address to the House of Delegates,  

Interim Meeting 2006. 60th Interim Meeting of the AMA House of Delegates, 

 Las Vegas Nevada. November 11, 2006.  

http://www.ama-assn.org/ ama/pub/category/17082.html. 

http://www.ama-assn.org/
http://www.ama-assn.org/
http://www.ama-assn.org/


• Dr. R. Adams Dudley, PGÖ sistemini öven 

çalışmaları incelediğinde ciddi yapısal 

sorunlar saptamakta ve hekimlere bu 

çalışmalara kuşku ile yaklaşmalarını 

önermektedir. 

Dudley RA: Pay-for-performance research:  

how to learn what clinicians and policy makers need to know. 

 JAMA 294: 1821-3, 2005 



• Plested´e tekrar kulak verirsek; “…. 

kimliklerimizi ve bilgi birikimimizi erozyona 

uğratan ve kendi hastalık ve stres riskimizi 

artıran bu duruma karsı uyanık olmalıyız… 

Çok az şey bu kadar acemi ve mantıksız 

olabilir….” 



•  PGÖ sistemi hekimlere yönelik ücretlendirmede bir 
yöntem olarak görece yeni ve pek çok ülkenin 
kullanmadığı bir sistemdir. Sağlık harcamalarının aşırı 
arttığı ve sağlık hizmetine erişimde çok ciddi sıkıntılar 
yaşandığı bilinen Amerika Birleşik Devletleri‟nde özelikle 
son 6 yılda yürütülmekte olan “medicare” (sağlık hizmeti 
sunumunun %40‟ı) içinde yaygınlaşmıştır. 

•  İngiltere‟de genel bir sistem olmayıp yalnızca aile 
hekimleri için sınırlı biçimde denenmektedir. 

•  İtalya‟da kısmi bir uygulama vardır; hekim maaşının 
%20‟si performans sisteminden ödenmektedir. 

•  İspanya ve Portekiz‟de ise halen deneme 
aşamasındadır. Bu az sayıdaki örneklerin dışında, 
dünyada yaygın olarak uygulanmamaktadır (19). 

Epstein AM. Pay for performance at the tipping point. N Engl J Med. 2007; 1;356(5):515-7. 

 



• Yakın zaman önce yayınlanan iki derleme makalede 
performans sisteminin etkinliği incelenmiştir.  

• Her iki makale geniş biçimde örnek ülkeleri ve alınan 
sonuçları irdeledikten sonra şu konulara vurgu yapmıştır:  

• Performansa dayalı ödeme sisteminin topluma sunulan 
sağlık hizmeti kalitesi üzerinde etkisi minimaldir.  

• Belirgin yarar sağladığı konu sağlık alanında 
dökümentasyonda iyileşme sağlanmasıdır . 
 

 

 
• Rosenthal MB, Frank RG. What is the empirical basis for paying for quality in health care? Med Care Res Rev. 

2006; 63(2):135-57.  

• Petersen LA, Woodard LD, Urech T, Daw C, Sookanan S Does pay-for-performance improve the quality of health 
care? Ann Intern Med. 2006; 15;145(4):265-72. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Woodard%20LD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Urech%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Daw%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sookanan%20S%22%5BAuthor%5D


• Tıbbi literatürde performans sistemi üzerine kaleme 
alınmış bilimsel raporlardan çıkan sonuç, bu sistemin 
değerlendirme (dökümentasyon) ve gösterme 
(kamuoyuna rapor etme) yararlı olduğu ancak, 
performans sisteminin sağlık hizmetleri üzerine yararının 
(hizmet sunumunda artış gibi) çok minimal olduğu, bazı 
tıbbı etik ihlallerini beraberinde getirdiği ve hekimlere 
yönelik ödeme sisteminin performans üzerine 
kurulmaması gerektiği şeklindedir .  

 

 
Epstein AM. Pay for performance at the tipping point. N Engl J Med. 2007; 1;356(5):515-7 

 

 



Büyük fotoğraf 

•  Ülkemizde sağlık sistemi hızla piyasa 
güçlerine açılıyor. Bu sadece bizim 
ülkemizde görülen bir durum değil aslında. 
Bu radikal değişim bizde olduğu gibi pek 
çok ülkede de sağlık reformu adı altında 
yürütülmekte. Sağlık sistemlerinde değişim 
ABD kaynaklı ve literatürdeki ismi 
“Managed Care”  



• “Managed Care” sistemi piyasa güçlerinin sağlık 

sektörüne yerleştirilmesi, sağlık sisteminde 

rekabet ve kar üzerinden düzenlemelere 

gidilmesi ve kamusal sağlık hizmetlerinin 

özelleştirilmesi gibi temel ilkeleri içeriyor. 

• ABD 1990‟larda “Managed Care” (piyasa 

yönelimli sağlık hizmeti) sistemine geçti: Bu 

dönem sağlık hizmet sunucuları (hastaneler ve 

hekimler) ile sigorta şirketleri arasındaki 

işbirliğinin bittiği dönemdir…. 

Bodenheimer TS, Grumbach K.  

Understanding Health Policy, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 

 New York, 2005, p. 4-189. 



• Hastanelerden seçici kontrat yaklaşımı ile sağlık hizmeti satın 
alınması yaygınlık kazandı. Yürürlüğe konan paket ödeme sistemi 
ile hastaneler çok ciddi gelir kaybına uğradı. Pek çok diğer önlem ile 
ucuz hizmet satın alımına ağırlık verildi. 

• Hizmeti sunanlar arasında daha ucuz bedelli hizmet için rekabet 
başladı 

• Büyük entegre sağlık  “netvvork” ları oluşturuldu 

• Hekimler „solo‟ hekimlik (muaynehane hekimliği)  yerine büyük 
gruplar halinde (“HMO” -  Bunlar hekimlerin maaş+performans ile işe 
alındıkları ve büyük gruplar halinde kadrolu çalıştırıldıkları 
organizasyonlardır) çalışacak biçimde organize olmak zorunda 
bırakıldı. 

• Muayenehane hekimliği kısa sürede ortadan kalktı. Hekimler 
kendilerinin işvereni olma özelliklerini hızla yitirdiler. 

• 1990‟larda büyük HMO‟lar, küçük olanları satın aldı. 1998‟de ABD 
pazarının % 40‟ı, 6 HMO‟nun eline geçti.  



• Hekimlere kıyasla, hastanelerin konsolidasyonu çok 
daha büyük oldu. 2000 yılında hastanelerin % 80‟i 
hastane zincirlerinden birine katıldı. 

• Sigorta şirketleri “managed care” piyasasının kontrolünü 
eline geçirdi 

• Birincil amacı kar olmayan sağlık kuruluşları el değiştirdi. 
Kar amaçlı kuruluşlara dönüştürüldüler. 

• 100‟den fazla kâr amacı gütmeyen hastane, 1993-1996 
yılları arasında kâr amaçlı tek bir hastane grubu 
tarafından satın alındı. 

• Kar amacı güden sağlık kuruluşlarının önemi ve gücü 
arttı 

• Akademik merkezler iflas etti 



• 1996 yılında “Academy for International Health Studies” kuruluşunun 
başkanı yeni bir hedef  tanımladı: “2000 yılına kadar ABD nüfusunun % 80‟i 
bir şekilde “Managed Care” organizasyonlarından biri tarafından sigortalı 
olacaktır. ABD‟deki “Managed Care” organizasyonlarının % 70‟i kar amaçlı 
kuruluşlar olduğu için büyümeyi ve yatırımı sürdürebilmenin yolu yeni 
piyasalar bulmaktır”  

•  Böylelikle “ Managed Care” şirketleri için zaman yabancı piyasalara 
açılma zamanı olarak ilan edilmiş oldu! 

•  İlk aşamada Avrupa oldukça çekici göründü. Pek çok Avrupa ulusal 
sağlık programında “Managed Care” ilkeleri (piyasa rekabeti, kamusal 
hizmetlerin özelleştirilmesi gibi) uyarınca reformlar yapıldı. Başta  İngiltere 
olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde  iktidarlar bu reformları benimsediler. 
Clinton hükümetinin “Managed Care” planı danışmanı Alain Enthoven ve 
ekibi, bu reformların gerçekleşmesi için Avrupa ülkelerindeki hükümetlere 
danışmanlık hizmeti verdi. Ancak kamusal sağlık alanının güçlü olduğu 
ülkelerde, reform çabaları toplum tarafından destek bulmadı. Kısa bir süre 
sonra İngiltere, Hollanda ve İsveç gibi ülkeler 90‟ların sonundan itibaren 
özelleştirme politikalarından vazgeçtiler  

Waitzkin H, Celia I. How the United States exports managed care to developing  

countries. In Political and Economic Determinants of population Health and Well-Being. 

 Ed. Navarro V, Muntaner C. Baywood Publishing Company Inc.,  

New York 2004 p. 147-157. 



• ABD‟den “Managed Care” planının diğer ülkelere ihraç edilmesi, 
Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası şirketler tarafından 
desteklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelere “Managed Care” 
planını kabul etmeleri; sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerini bu plan 
doğrultusunda düzenlemeleri için büyük baskılar yapılmaktadır. 
Yakın zaman öncesinde ABD “Managed Care” organizasyonları 
hızla Latin Amerika piyasalarına girdi ve bu modeli Afrika ve Asya 
için de bir örnek olarak kullandılar. Hükümetlerin sağlık ve sosyal 
güvenlik sistemlerini özelleştirmeleri “Managed Care” 
organizasyonlarının Latin Amerika‟da genişlemesine büyük imkân 
tanıdı. Arjantin ve Kolombiya gibi kamu sektörünün hali hazırda 
verimsiz, pahalı ve yolsuzluklardan muzdarip olduğu ülkelere 
“Managed Care” sistemi, bu durumu düzeltme vaadiyle kolayca girdi  



• Hükümetlere, sağlık ve sosyal güvenlik 

sistemlerine yaptıkları finansmanı 

azaltmaları, bu sistemleri özelleştirmeleri 

ve “Managed Care” ilkeleri ile reorganize 

etmeleri için baskı yapılmaktadır. Bu 

reformlar (!) uluslararası borç para veren 

kurum ve  şirketler tarafından yönetilmekte 

ve finanse edilmektedir. 

Waitzkin H, Celia I. How the United States exports managed care 

 to developing countries. In Political and Economic  

Determinants of population Health and Well-Being. Ed. 

 Navarro V, Muntaner C. Baywood Publishing Company Inc.,  

New York 2004 p. 147-157. 



Şimdi de ülkemize neler olduğuna 

bakalım: 
 

• Sağlık alanında özel sektör hızla geliştirilmektedir (sayı, kapasite, 
hizmet sunumu ve finansman boyutlarıyla).  

• Devlet sağlık hizmeti sunumundan mümkün olduğunca çekilmek 
istemektedir. 

• Kamu hastaneleri de bu dönüşüme uygun hale getirilmektedir. 

• Hastanelerde otomasyon sistemleri kurulmuştur 

• Hastaneler hızla şirketleşmeye zorlanmaktadır 

• Son aşamanın özelleştirme olacağı ön görülmektedir 

• Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasası bu çalışmaya imkan tanımaktadır. 

• Kamu hastaneleri yönetiminin özel sektör yönetim yapısına 
benzemesi  için büyük çaba harcanmaktadır. 

• Kamu hastanelerinin özel sektöre devri ya da bir aşama olarak 
Kamu-Özel İşbirliği Modeli üzerinde çalışılmaktadır. 

 



• En çok tedavi hizmetleri ve ilaçta olmak üzere sağlık harcamalarında çok 
ciddi artış olmuştur 

• Tedavi hizmetleri ve ilaç harcamalarının artışında hastanelerin rolü büyüktür 

• SGK harcamalarında özel hastanelerin payı sürekli artmış ve 1/3‟e 
 ulaşmıştır 

• Öte yandan sağlık hizmetleri ciddi bir finansal baskı altındadır 

• Pek çok üniversite  hastanesi iflas etmiş ya da eşiğindedir 

• Döner sermaye ek ödemeleri personele ek gelir sağlamayacak durumdadır 

• Personel geliri ise döner sermayeye dayandırılmıştır 

• Hizmet maliyeti ve giderleri artmaktadır 

• Önümüzdeki süreç hastanelerin yerel yönetimlere (belediyelere, il özel 
idarelerine, hastane birliklerine) devredilmesidir 

• Bu da yeni yönetsel yapı, yeni finansman biçimi ve mekanizmaları 
demektir… 

 



Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2006 Resmi Gazete  

Sayı: 26166 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, 

bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri 

dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, 

çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, 

eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri ile 

yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler 

ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar 

esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek 

ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık 

hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet 

sunumunu teşvik etmek amacını taşımaktadır . .    
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Ülkemizdeki Performans Sistemi 

– WHO, OECD tarafından izlenmektedir 

– Kendine özgü 
• Makedonya, KKTC 

• AR-GE‟si için üniversiteler öncü pozisyon almalı 

– Teşvik amacı güden 

– Kurumsal performansın daha fazla 
değerlendirilebildiği 

– Direk olarak hasta ile ilgili hizmetlerde (tanı, ameliyat, 
algoritmalara uyum vb..) bireysel kalite- verimlilik 
kriterlerinin değerlendirilemediği,  

– Risk-uyumlu değerlendirmeye olanak tanımayan 

– Niceliği daha fazla önceleyen ve ona göre ödemeyi 
planlayan bir sistemdir 
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TUTUM VE GÖRÜŞLER 
PERFORMANS SİSTEMİ HAKKINDA TCD GÖRÜŞÜ 



Geri ödeme sırasında sadece nicelik 

değerlendirildiğinde  

Örnek: 25 yaşında kadın, memede üç adet 
fibroadenom varlığında, 
 

• Tek seans, tek insizyon 
 Kar: 331 TL 
• Tek seans, iki insizyon 
 Kar: 356 TL 
• Tek seans, üç insizyon 
 Kar: 381 TL 
• Üç ayrı seans 
 Kar: 993 TL 
  

     Ya hiç birisinin çıkarılması gerekmiyorsa? 

TCD Performans Sistemi Çalıştayı 26.12.2010 



Hasta Güvenliği Sorunu 

• Sistem çıkarılan fibroadenom sayısına göre ödeme yapıyor.  
– Niceliğe göre ödeme yapılıyorsa 

– Ameliyatların gerekliliğinin de bir sistematik içinde 
sorgulanıyor olması gerekir (çok zor) 

• Malpraktis korkusu, 

• Çekinik tıp uygulamaları,  

• Nicelik bazlı performans uygulamaları,  
– “Çok ameliyat - çok kazanç” dürtüsüne neden olur  

  

TCD, ülkemizdeki küçük ameliyatların sayısındaki 
artışın dikkatle analiz edilmesi gerektiğini 

düşünmektedir. 
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TCD Performans sistemi online görüş ve 

öneriler  

(TCD web sayfasında yapılan ankete verilen yanıtlar)  

1. Branşlar arası adaletsizlik var 

2. Sigorta risk gruplarına göre ödeme yapılmalı 

3. Genel Cerrahi ameliyat puanları düşük, adil değil, diğer 
hizmetlerin puanları çok düşük, vizitlere neden puan 
verilmiyor? 

4. Acil ameliyatlar, icap ve hastane nöbetlerinde üretilen 
hizmetler gerçekçi bir değerlendirme kapsamına 
alınmalı 

5. Komplike ameliyatların karşılığı yok 

6. ICD-10‟un modifikasyonu bir felaket  
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TCD Performans sistemi online görüş ve 

öneriler  

(e-posta) 

7.  Performans karşılığı elde edilen gelir, harcanan emek, 

risk ile orantılı değil 

8.  D2 diseksiyon mu - aynı sürede bir sürü fıtık mı? 

9. Niteliğe değil, niceliğe değer veren bir sistem olduğu 

için karşıyım, 

10. Hizmet kalitesi ile alakası yok, 

11. Acil serviste hasta muayenesi 30 puan, tanısını koyup 

tedavisini düzenleyen bizler için konsultasyon 10 puan. 

12. Biz genel cerrahlar bu sistemle ölmüşüz. 
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