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ÖNSÖZ
Sağlık politikaları, belirli sağlık hedeflerine ulaşmak ve toplumun sağlığını geliştirmek
amacıyla, devletler, hükümetler, sağlık ve kalkınmanın paydaşları, sivil toplum, endüstri ve özel
sektör gibi tüm tarafların katılımıyla tasarlanan ve geliştirilen kararlar, planlar ve eylemler
bütünü olarak tanımlanmaktadır. Ülkelerin politik, tarihsel, sosyo-ekonomik birikim ve
gereksinimlerine göre değişiklik göstermekle birlikte, sağlık politikaları kısa ve orta vadede
hedef ve referans noktaları oluşturmakta ve gelecek için bir vizyon tanımlamaktadırlar.
Tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleşme ile beraber artan ve çeşitlenen ihtiyaçların
yanında, kaynakların kısıtlılığı, karmaşık sağlık sistemlerinin performansları ile toplumun
beklentileri arasındaki uyumsuzluk, gerçekçi maliyetlendirme ve güçlü izleme ve
değerlendirmenin gerekliliği nedeniyle ülkeler, sağlık politikalarını geliştirmek ve güçlendirmek
zorunda kalmaktadırlar. Ulusal sağlık politikaları, ülkelerin sağlıkla ilgili göstergelerinin
en önemli belirleyicisidir ve sadece sağlık sistemini değil, sağlığa etkisi olan tüm kurum ve
kuruluşları da kapsamalıdır.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi, çok paydaşlı ve katılımcı bir anlayış ile kanıta dayalı ve maliyet etkili hizmet sunum
modelleri geliştirilmesine katkı sağlamayı; ortaya konan yenilikçi ve iyileştirici çözümleri
yuvarlak masa, rapor, araştırma gibi farklı tartışma, üretim ve paylaşım platformlarında
ele alarak oluşan bilgi ve deneyimi, ulusal ve uluslararası karar vericilerle paylaşmayı
amaçlamaktadır.
Türkiye’nin ulusal sağlık politikaları çerçevesinde, özel bir alan olarak göz sağlığını ele
alan “Bir Ulusal Sağlık Programı Örneği Olarak: Ulusal Göz Sağlığı Programı” isimli bu yayın,
Deloitte tarafından Novartis ve Alcon için yapılmış olan kalitatif araştırma raporu ile başlayan
bir sürecin son aşamasıdır. Ülkedeki göz sağlığı hizmetlerinin gelişimini destekleyecek
politikaların oluşturulması yönünde bir girdi çalışması olması amaçlanan rapor, Merkez
tarafından 30 Mart 2017 tarihinde Ankara’da yuvarlak masa toplantısı formatında düzenlenen
atölye çalışmasında, ilgili paydaşlar olarak Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk
Oftalmoloji Derneği, Novartis ve Alcon ile paylaşılmıştır. Toplantıdaki verimli diyalog ortamında
ve izleyen süreçte paydaşlardan gelen bilgi ve alınan geri bildirimler ışığında son hali verilerek
2017 yılı Aralık ayında Merkez’in ikinci yayını haline getirilmiştir.
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BAŞLARKEN
Merkez’in, kuruluş Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere “kamu-özel-akademik-sivil
toplum ve gönüllü gibi kurum ve kuruluşları” bir araya getirdiği tartışma platformunun ilk örneği
olan bu toplantıya katılarak destek veren ve görüşlerini paylaşan Sağlık Bakanlığı Müsteşar
Yardımcıları Sayın Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Dr. Şuayip Birinci başta olmak üzere Sağlık
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Oftalmoloji Derneği yetkililerine; süreci başlatarak
raporu hazırlatan Novartis ve Alcon ile ön raporu hazırlayan Deloitte firmalarına teşekkür
ediyor, bu yayının takip edecek çalışmalara öncü olmasını diliyoruz.
Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

Merkez Müdürü

Rektör

Bireylerin bağımsızlığı ve yaşam kalitesi, ulusal sağlık politikalarının dayanağını oluşturan
önemli faktörlerdir. Görme işlevinin iyi olması da, toplumların iyilik hallerinin ayrılmaz bir
parçasıdır.
Görme işlevi, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması Versiyon-10’da (ICD-10)1 dört
kategoride sınıflandırılmaktadır:
1. Normal görme,
2. Orta derecede görme bozukluğu,
3. Ağır derecede görme bozukluğu,
4. Körlük.
Orta ve ağır derecede görme bozukluğu, “zayıf görme” olarak gruplanmakta ve körlük ile
birlikte tüm görme bozukluklarını oluşturmaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, orta
ve ağır görme bozukluklarının küresel çaptaki temel nedenleri şunlardır:2
 Düzeltilmemiş kırma kusurları, %53,
 Ameliyat edilmemiş katarakt, %25,
 Yaşa bağlı maküler dejenerasyon, %4,
 Glokom, %2,
 Diyabetik retinopati, %1.
Körlüğün temel nedenleri ise şöyle sıralanmaktadır:2
 Ameliyat edilmemiş katarakt, %35,
 Düzeltilmemiş kırma kusuru, %21,
 Glokom, %8.
DSÖ’nün 2017 yılı verilerine göre, dünya genelinde 253 milyon kişide görme bozukluğu
olduğu, bunlardan 36 milyonun kör olduğu, 217 milyonunda ise orta ve ağır derecede görme
bozukluğu bulunduğu tahmin edilmektedir.2
Trahom ve onkoserkiyasis gibi gözün enfeksiyon hastalıkları son 25 yılda önemli oranda
azalmakla birlikte, kronik göz hastalıkları %84 oranla görme kaybının temel nedeni olmaya
devam etmektedirler.2
Düzeltilmemiş kırma bozuklukları ve ameliyat edilmemiş katarakt, görme bozukluğunun
sırasıyla en önemli iki nedenidir. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde ameliyat edilmemiş
katarakt körlüğün önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir.2

VIII

IX

SÜREÇ
Yaşlılar ve çocuklar risk altındaki gruplardır. Kör olan ya da orta ve ağır görme bozukluğu
olan insanların %81’ini, 50 yaş ve üzeri kişiler oluşturmaktadır. Giderek yaşlanan nüfus ve yaşlanmaya bağlı olarak, daha fazla insanın kronik göz hastalıklarına bağlı görme bozukluğu riski
ile karşılaşması kaçınılmazdır. Tahmini 19 milyon çocukta görme bozukluğu vardır. Bunların 12
milyonunda görme bozukluğu kırma kusuruna bağlıdır. Yaklaşık 1.4 milyon çocukta, işlevselliklerini sağlayacak ve engelliliklerini azaltacak görme rehabilitasyonu hizmetlerine gereksinim yaratan kalıcı körlük bulunmaktadır.2

Dünya Sağlık Örgütü verileri, göz hastalıklarının dünyada en sık görülen on engellilik nedeninden üçünü oluşturmakta olduğunu; yeterli bilgi ve müdahalenin zamanında yapılması halinde dünya genelinde körlüğün %80’inin önlenebildiğini göstermektedir.

DSÖ verilerine göre, tüm görme bozukluklarının %80’inden fazlasının önlenebildiği ya da
tedavi edilebildiği bilinmektedir.2 DSÖ, görme bozukluğunun dünya genelinde iki ana nedeni olan
düzeltilmemiş kırma kusurları ve ameliyat edilmemiş kataraktın yükünü azaltmaya yönelik
maliyet-etkili girişimlerin tüm ülkelerde mevcut olduğunu; bu iki neden önceliklendirilerek
kontrol önlemleri uygulandığı ve ihtiyacı olan kişilere refraktif hizmet ile katarakt cerrahisi
sunulduğu durumlarda, görme engelli insanların üçte ikisinin iyi görüş kazanabildiğini
belirtmektedir.

 Türkiye’de sağlık sisteminin kapsamlı olarak değerlendirilmesi;

Tüm dünyada son 25 yılda belirgin ilerleme sağlanmasında etkili olduğu tespit edilen
uygulamalar, Türkiye’de yapılmakta olan ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalara ışık
tutması açısından aşağıda özetlenmiştir:

 Elde edilen geri bildirimlerin dikkate alınması ile öneriler geliştirilmesi ve bir yol haritası
oluşturulması.

 Görme bozukluklarını önlemek ve kontrol altına almak için ulusal programlar uygulanması
ve düzenlemeler getirilmesi;
 Kaliteli ve ulaşılabilir göz sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması; göz sağlığı hizmetlerinin
dikey programlar olarak uygulanması yerine birinci ve ikinci basamak sağlık sistemleri ile
entegre edilmesi;
 Göz sağlığının geliştirilmesi açısından körlük nedeni olarak kanıtlanmış şeker hastalığı,
sigara, erken doğum gibi risk faktörlerine yönelik çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların
sağlık sektöründe genel bir yaklaşımla ele alınması;
 Okul temelli eğitim de dahil olmak üzere, görme işlevinin önemi hakkında eğitim vermek ve
farkındalık yaratmak için kampanyalar düzenlenmesi;
 Kamu önderliğinde, özel sektör ve sivil toplumun da katılımıyla, ulusal ve uluslararası çok
paydaşlı ortaklıklar oluşturulması;
 Küresel yaşlanma ile birlikte önemi ve büyüklüğünün de artması beklenen görme bozukluklarına yönelik göz sağlığı çalışmalarının ülkenin geniş kapsamlı sağlık politikaları ve
stratejileri içinde yer alması.2,3
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Bu noktadan hareketle, Novartis ve Alcon sponsorluğunda Deloitte tarafından “Göz Sağlığı” konusunda bir ön çalışma yapılmış ve Türkiye’nin Göz Sağlığı alanındaki mevcut durumu,
literatür taraması, üst politika belgelerinin incelenmesi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler
kullanılarak aşağıda belirtilen aktiviteler yoluyla tespit edilmeye çalışılmıştır:
 Göz sağlığı hizmet sunumunun referans ülkeler ile kıyaslanması; güçlü ve zayıf yönler ile
aradaki farkların ortaya konması;
 Önlenebilir körlüğe yol açan başlıca göz hastalıklarında hastalık yolculuklarının hizmet sunucular gözünden değerlendirilmesi;
 Uluslararası iyi örneklerin uygulanabilirlik ve uygunluk açısından değerlendirilmesi;

Türkiye’nin göz sağlığı politikalarının gelişimine hız katacak desteklerin oluşturulması ve
bu yönde paydaşlarla diyalog ortamının başlatılması aşamasında bir girdi raporu olarak kabul
edilen Taslak Rapor, 30 Mart 2017 tarihinde Ankara’da bir yuvarlak masa toplantısı formatında düzenlenen atölye çalışması ile paydaşların görüşüne sunulmuştur. Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen “Bir Sağlık Programı Örneği Olarak Göz Sağlığı Çalışması” toplantısına; kamu paydaşları
olarak Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu, uzmanlık derneği olarak Türk Oftalmoloji
Derneği ile, Novartis, Alcon, Deloitte ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi temsilcileri katılmıştır.
Toplantının moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Sayın Prof. Dr. Fatma
Meriç Yılmaz ve Sayın Dr. Şuayip Birinci ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık
Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Doç. Dr. S. Haluk Özsarı yapmışlardır. Toplantıda, çalışmanın temel hedefleri, metodolojisi ve ana bulgularını kapsayan bir sunum
ile taslak rapor katılımcılarla paylaşılmıştır. Sunumda, çalışmanın aşamaları aktarılmış; politika geliştirme yolunda temel konular, Türkiye’nin hedefleri, nasıl devam edilmesi gerektiği ve
ilgili politik faktörler özetlenmiştir.
Bu katılımcı süreçte taslak raporda yer alan aşağıdaki uygulama önerileri paylaşılmış;
taraflarca önceliklendirilen önerilerin tartışmaya açılması ile konunun daha derinlemesine ele
alınması sağlanmıştır:
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Katkıda Bulunanlar
 Diyabet hastaları gibi riskli gruplar için daha iyi tanı ve tedavi olanakları sağlamaya yönelik
olarak, daha çok kırsal alanlara odaklı, farkındalık kampanyası oluşturulması;
 Hastalıkların zamanında tanınmasını sağlayarak görme kaybı başlangıçlarını engellemeye
ve tedavi edilmelerini sağlayarak sistem harcamalarından tasarruf sağlamaya yönelik olarak göz hastalıkları ulusal tarama programı oluşturulması;
 Epidemiyolojik değişimlerin ve göz hastalıklarının nedenleri ile tedavi sonuçlarının daha iyi
izlenmesini sağlamak amacıyla, göz sağlığı hizmetlerine yönelik bilişim teknolojileri sistemi kurulması;
 Kamu hastanelerinde alt yapının geliştirilmesi ve ileri teknolojinin kullanılması.
Toplantı sırasında paydaşların taslak rapor ve sunuma dönük tespit, katkı ve önerileri
alınarak bir toplantı notu hazırlanmış ve toplantıyı izleyen günlerde katılımcılara iletilmiştir.
Katılımcılardan hem toplantıda sunulan Taslak Rapor, hem de toplantı raporuna ilişkin geri
bildirimleri yazılı olarak bir kez daha alınmış; ardından Göz Sağlığı Taslak Raporu, belirtilen
bu görüş ve öneriler ışığında revize edilmiştir. Son aşamada, söz konusu rapor 2017 yılı Aralık
ayında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Merkezi tarafından bir
akademik yayın formatına dönüştürülerek yayına hazırlanmış olup sektörle paylaşılmaktadır.

Atölye Çalışmasına Katkıda Bulunanlar
30 Mart 2017 tarihinde Ankara’da yuvarlak masa toplantısı formatında düzenlenen “Bir
Sağlık Programı Örneği Olarak Göz Sağlığı Atölye Çalışması”na katılan tüm katılımcılara değerli katkıları için teşekkür ederiz.
Sağlık Bakanlığı
 Prof. Dr. Fatma MERİÇ YILMAZ, Müsteşar Yardımcısı
 Dr. Şuayip BİRİNCİ, Müsteşar Yardımcısı
 Dr. Ufuk AKDIKAN, Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi
 Dr. Bekir KESKİNKILINÇ, Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı
 Dr. Ertuğrul EĞİN, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
 Dr. F. Zehra YILDIZ, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire
Başkanlığı
 Dr. Aslıhan KÜLEKÇİ UĞUR, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire
Başkanlığı
 Dr. Gamze DUR, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 Gültekin BAYRAKTAR, Sağlık Bakanlığı
 Doç. Dr. Rabia KAHVECİ, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sosyal Güvenlik Kurumu
 Op. Dr. Alper SÜZEN, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı
 Dr. Halil AKÇE, Genel Sağlık Sigortası Medula ve Bilişim Uygulamaları Daire Başkanı
 Dr. Tuncay ALKAN, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
Türk Oftalmoloji Derneği
 Prof. Dr. Reha ERSÖZ, Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı
 Prof. Dr Huban ATİLLA, Türk Oftalmoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Novartis/Alcon
 Alper YÖRÜK, Novartis Türkiye
 Çağdaş BALCI, Novartis Türkiye
 Dr. Bakhuti SHENGELİA, Novartis Sağlık Sistemleri Direktörü
 Dr. Fatih SARIÖZ, Novartis Türkiye
 Ege BAY, Alcon Türkiye
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Yönetici Özeti
 Elif EKSİN, Novartis Türkiye
 Nilüfer UMUR, Alcon Türkiye
 Selcen ERDEM, Novartis Türkiye
 Selen AKMENEK, Novartis Türkiye
 Sevgi DİREK, Novartis Türkiye
Deloitte
 Dr. Ömer SAKA, Deloitte
 Burçak AYDIN, Deloitte
 Cem YILMAZ, Deloitte
 Gizem CİHAN, Deloitte
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, Merkez Müdürü
 Yrd. Doç. Dr. Berna EREN, Merkez Müdür Yardımcısı
 Dr. Göksenin AKTULAY, Danışman

Görme, insanların en önemli duyusudur. Gözler yoluyla çevreyi yaklaşık %80 oran ile algılar, bağlantı kurar ve tehlikeden korunurlar. İyi bir görüş, toplumların iyilik halinin önemli bir
parçası olup, bireyin bağımsızlık ve yaşam kalitesi açısından önemli bir faktördür.
Normal görme işlevinin dışında kalan tüm görme bozuklukları, orta ve ağır derecede
görme bozuklukları ile körlükten oluşmaktadır. Dünya genelinde 253 milyon kişide görme
bozukluğu olduğu, bunlardan 36 milyonun kör olduğu, 217 milyonunda ise orta ve ağır derecede görme bozukluğu bulunduğu tahmin edilmektedir. Kronik göz hastalıkları %84 oranla
görme kaybının temel nedenidir. Kör olan ya da orta ve ağır görme bozukluğu olan insanların %81’ini, 50 yaş ve üzeri kişiler oluştururken, tahmini 19 milyon çocukta görme bozukluğu
bulunmaktadır.2
Düzeltilmemiş kırma kusurları ve ameliyat edilmemiş katarakt dünya genelinde görme
bozukluğunun iki ana nedenini oluşturmakla birlikte, tüm görme bozukluklarının %80’inden
fazlası önlenebilmekte ya da tedavi edilebilmektedir.2
Tüm bu veriler ışığında, Novartis ve Alcon sponsorluğunda, Deloitte tarafından “Göz Sağlığı” konusunda yapılan ön çalışma ile; göz sağlığı alanında son onyıllarda dünya genelinde
sağlanan belirgin ilerlemede etkili olduğu tespit edilen uygulamalar da göz önünde tutularak,
literatür taraması, üst politika belgelerinin incelenmesi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla Türkiye’nin genel sağlık sistemi ile göz sağlığı özelinde sağlık hizmet sunumu açısından
mevcut durum tespiti aşağıdaki başlıklarda gerçekleştirilmiştir:
Türkiye’de Sağlık Sisteminin Kapsamlı Olarak Değerlendirilmesi
Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanması sonucu ülkenin sağlık politikaları
ve sağlık sistemi büyük değişim geçirmiştir. Tüm toplumu kapsayan Genel Sağlık Sigortası’nın
oluşturulması, sağlık hizmet sunucularında bir artışa neden olmuş, bu da sağlık sonuçlarında
ve hasta memnuniyetinde önemli iyileşmelerle sonuçlanmıştır.
Sağlık politika hedeflerinde iyileşmeler yapılmış olmasına rağmen, sağlık hizmetlerinin
sunulması ve sağlık sonuçları açısından yüksek hedefler konmuştur. Göz hastalıklarının toplumdaki yüksek hastalık yükü ve aynı zamanda göz sağlığı hizmetlerinin yüksek yatırım getirisi
nedeniyle, göz sağlığı bu hedeflere ulaşılabilecek bir alan olabilecektir.
Göz Sağlığı Hizmet Sunumunun Referans Ülkeler ile Kıyaslanması; Güçlü ve Zayıf Yönleri ile
Aradaki Farkların Ortaya Konması
Diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de hastalık yükünün fazla olması ve önlenebilir körlüğün yüksek prevalansı nedeniyle göz sağlığı hizmetlerinin kayda değer ekonomik etkisi
vardır. Bu bulgular, göz sağlığı hizmetlerine daha fazla odaklanılmasına gerekçe olmaktadır.
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Kısaltmalar
Önlenebilir Körlüğe Yol Açan Başlıca Göz Hastalıklarında Hastalık Yolculuklarının Hizmet
Sunucular Gözünden Değerlendirilmesi
Bununla birlikte, çalışma kapsamında hekimlerle yapılan görüşmeler, göz sağlığı hizmetlerinde iyileştirme alanları bulunduğunu; bu hizmet boşluklarının, körlüğe yol açan başlıca göz
hastalıklarının (katarakt, glokom, yaşa bağlı maküler dejenerasyon, diyabetik maküler ödem,
prematüre retinopatisi) tedavi sürecindeki dört aşama (önleme ve risk faktörleri, tanı, tedavi ve
takip) olduğunu ortaya koymaktadır.
Uluslararası İyi Örneklerin Uygulanabilirlik ve Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası örnekler, Türkiye’deki göz sağlığı hizmetlerinde tanımlanmış boşluklar için
dünyada etkililiği kanıtlanmış çözümler sağlamaktadır. Bu uluslararası örneklerin Türkiye’nin
ihtiyaçlarına özgün hale getirilmesi ile, hizmetlerdeki boşlukların doldurulabileceği ve bunun
da Türkiye’de göz sağlığı hizmetlerinde mükemmelliyete ulaşılmasına büyük etkisi olabileceği
düşünülmektedir.
Elde Edilen Geri Bildirimlerin Dikkate Alınması ile Öneriler Geliştirilmesi ve Bir Yol Haritası
Oluşturulması
Çalışma, Türkiye’nin göz sağlığı politikalarının gelişimine hız katacak desteklerin oluşturulması ve bu yönde paydaşlarla diyalog ortamının başlatılması amacıyla, Acıbadem Mehmet
Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde 30
Mart 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında, kamu paydaşları
olan Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile uzmanlık derneği Türk Oftalmoloji Derneği
ile paylaşılmıştır.
Novartis, Alcon ve Deloitte temsilcilerinin de bulunduğu toplantıdaki katılımcı süreçte paydaşlarla paylaşılan ve verimli bir diyalog ortamında alınan geri bildirimler ve yapılan önceliklendirmelerin değerlendirilmesi sonucu aşağıdaki öneriler belirlenmiş ve her biri için yol
haritası taslakları oluşturulmuştur:
 Diyabet hastaları gibi riskli gruplar için daha iyi tanı ve tedavi olanakları sağlayamaya yönelik olarak, daha çok kırsal alanlara odaklı, farkındalık kampanyası oluşturulması,
 Hastalıkların zamanında tanınmasını sağlayarak görme kaybı başlangıçlarını engellemeye
ve tedavi edilmelerini sağlayarak sistem harcamalarından tasarruf sağlamaya yönelik olarak göz hastalıkları ulusal tarama programı oluşturulması,
 Epidemiyolojik değişimlerin ve göz hastalıklarının nedenleri ile tedavi sonuçlarının daha iyi
izlenmesini sağlamak amacıyla, göz sağlığı hizmetlerine yönelik bilişim teknolojileri sistemi kurulması,
 Kamu hastanelerinde alt yapının geliştirilmesi ve ileri teknolojinin kullanılması.
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1

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Tanımlanması
Türk Sağlık Sistemi, 2003 yılından bu yana büyük bir değişim geçirmektedir.
Türkiye, sağlık sistemini dönüştürmek, sistemin yanı sıra sağlık sonuçlarını da iyileştirmek
için geniş kapsamlı reformlara girişmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP), finansal eksiklikler, adaletsiz ve parçalı sigorta sistemi, hizmet sunumundaki coğrafi farklılıklar ve bulaşıcı
olmayan (kronik) hastalıkların giderek artan yükü gibi nedenlerle, “birey ve topluma, erişilebilir,
uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetlerini ve finansal sürdürebilirliği sağlamak” amacıyla uygulamaya konmuştur.4
SDP’nın, göz sağlığı alanındaki hedeflere ulaşılmasında kayda değer bir katkısı olduğu
düşünülmektedir.
 Sağlık sigortası kapsamının genişlemesi,
 Parçalı sigorta sistemlerinin birleştirilmesi,
 Acil hizmetlere erişimin arttırılması,
 Tüm hastanelerde acil ve yoğun bakım hizmetlerine ücretsiz ulaşılabilmesi,
 Acil yardım hattı hizmetinin kurulması,
 Hastanelere hizmet kalitesi kriterleri ile hekimlere yönelik performans sisteminin
getirilmesi,
 Sağlık yatırımlarının modernleştirilmesi,
 İlaç fiyatlandırma politikalarının yeniden düzenlenmesi ve referans fiyatlandırmanın uygulamaya konması,
 Ulusal Sağlık Bilgi Sisteminin uygulamaya konması,
 Hasta memnuniyeti seviyelerinin artması.
“Birçok açıdan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın içeriği, Türkiye’de 2003 öncesinde var olan
sistemin zayıf yönlerini gidermeyi hedeflerken, bu sistemin güçlü yönlerine dayanarak
oluşturulacak sağlık sistemine yönelik bir dizi reformu içeren “ders kitabı” gibi görünmektedir.”5
Özellikle düşük gelir gruplarında sigortalılık kapsamı artmış ve Türkiye evrensel sağlık
kapsayıcılığına ulaşmıştır.
Genel Sağlık Sigortası (GSS), kişilerin sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade etmektedir. 16
Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen, 20 Mayıs 2006 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile işçi, işveren ve memurlarla ilgili
üç farklı sosyal güvenlik kurumu olan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)” adı altında tek çatı altında toplanmış; kişilerin ekonomik
gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.6

2

3

tır.7 Sonuç olarak, en fakir ondalık dilimde sağlık sigortası kapsamındaki kişi sayısı 2003 yılında
2.4 milyon iken, 2011 yılında 10.2 milyon kişiye ulaşarak neredeyse beş katına çıkmıştır.8
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Evrensel sağlık kapsayıcılığı, SDP’nın en temel özelliklerinden biri olarak kabul edilmekte-

Kişi başı GSMH

Şekil 2. Türkiye’de yıllara göre (güncel $ olarak) kişi başı sağlık harcaması ve kişi başı GSMH.10
Birinci basamak sağlık hizmetleri, özellikle koruyucu hizmetler ve anne-çocuk sağlığı hizmetleri, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulamaları ile güçlendirilmiştir.
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel amaçlarından biri, bireylerin ve toplumun sağlık
düzeyinin yükseltilmesine yönelik olarak, anne-bebek ölümlerinin azaltılması, bulaşıcı hasta-

Kapsam içi

Kapsam dışı

Kapsama oranı

lıklarla ve kronik hastalıkların risk faktörleriyle mücadele edilmesi, sağlığın geliştirilmesi ve
koruyucu hekimlik yaklaşımının sağlığın merkezine yerleştirilmesidir. Bu yolla, hakkaniyet il-

Şekil 1. Yıllara göre sosyal güvenlik kapsama alanı ve kapsama oranları.7

kesi temelinde tüm topluma sağlık hizmetlerinin sunulacağı, toplumun hastalık yükünün azaltılacağı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının yükünün azaltılarak daha iyi ve kaliteli
sağlık hizmeti sunmalarının sağlanacağı öngörülmüştür.12

“Türkiye, vizyonunu hızla sonuçlara ve Türk toplumu için ölçülebilen faydalara dönüştürerek
evrensel sağlık kapsayıcılığını sahiplenme yoluyla nelerin başarılabileceğine dair iyi bir
örnektir”, Zsuzsanna Jakab, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü, 20139

Buna yönelik olarak, birinci basamak sağlık hizmetleri yeniden düzenlenmiş; Aile Hekimliği sistemi ile sağlık hizmetlerinin toplumun katılımını sağlayacak şekilde, bireylerin yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, koruyucu, tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici yönleriyle sunulması amaçlanmıştır.12

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanma süreci boyunca finansal sürdürülebilirlik, maliyet-etkililik önlemlerinin kullanımı ve verimlilik artışı ile izlenmiştir.
Türk ekonomisi, 2003-2014 yılları arasında kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla’da (GSMH)
%8,1’lik Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (YBBO) ile hızla büyümüştür (2003 yılında 4.440$’dan 2014

Aile hekimleri ile iki yıl süreli sözleşme yapılmakta; ödemeler, kişi başına ve bölgenin
sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre ayarlanacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğer
anne ve çocuk sağlığı performans hedeflerine (aşılar dahil) ulaşılmazsa, hizmet sunucuların
ödemelerinin %20’ye kadar olan kısmı kesilmektedir.

yılında 10.500$’a). Artmış ekonomik refah ile uyumlu olarak, kişi başı sağlık harcaması 2003-

lında %5,7 olmak üzere çok az artmıştır. Sağlık Bakanlığı’na göre, GSMH içindeki sağlık harcamaları payının köklü ve kapsamlı reformların yapıldığı ve sağlık hizmetlerine daha fazla erişim
sağlandığı bir dönemde istikrarlı kalması, sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini göstermektedir. Bu, ancak maliyet-etkililik önlemlerinin kullanımı ve verimliliğin artmasından
4

dolayı mümkün olmuştur.
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Diğer yandan, GSMH içindeki sağlık harcamalarının oranı, 2003 yılında %5,3 iken 2014 yı-
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2014 yılları arasında 237$’dan 598$’a yükselerek %8,8 YBBO ile büyümüştür.10,11
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Şekil 3. Türkiye’de yıllara göre birinci basamak sağlık kuruluş sayıları.13
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Performansa dayalı ödeme sistemi, kademeli olarak kamu kuruluşlarındaki diğer uzmanlıklara da yaygınlaştırılmıştır.

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017 yılı başında yayınlanan “Kamu-Özel İşbirliği Raporu
2016”ya göre, kamu-özel sektör ortaklığı ile yapılan ve çoğunluğunu şehir hastanelerinin oluşturduğu 18 sağlık tesisi için özel sektöre 30 milyar dolar kira ödeneceği; kira süresinin, şehir

“Aile hekimliği performansa dayalı sözleşme sistemi yoluyla hizmet sunucuların çabalarına
odaklanmak ve onları sorumlu tutmak üzere özendirici tedbirler ve performans hedeflerinin
kullanılması bu stratejiyi güçlendirmiştir. Bunun bir sonucu olarak Türkiye’de, bağışıklama,
antenatal (doğum öncesi) ve postnatal (doğum sonrası) bakım kapsayıcılığı, bebek izleme,
birinci basamak sağlık hizmetlerinin kullanımı, sağlık personelinin dağılımı ve hem hasta hem
de hizmet sunucuların memnuniyetinde kaydadeğer iyileşmeler görülmüştür.”14

Kamu Özel İşbirliği Programı, sağlık sektöründe fiziksel altyapıyı geliştirmek üzere
tasarlanmıştır.
Türkiye, yap-kirala-devret modeli kullanılarak toplam 32 sağlık kampüsü ve şehir hasta-

hastaneleri için 25 yıl, Halk Sağlığı Kurumu için 15 yıl olduğu; 2015 yılına göre sağlık tesislerine
kamu tarafından ödenecek kiranın da yüzde 10 artmış olduğu görülmektedir.15,19,20 Aynı raporda,
2015 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gerçekleşen KÖİ proje büyüklükleri incelendiğinde,
ilk sırada 9.2 milyar € ile Türkiye’nin yer aldığı; Türkiye’yi 2.4 milyar € ile İngiltere ve 1.2 milyar
€ ile Fransa’nın takip ettiği belirtilmektedir.15
Şehir hastaneleri kapsamında inşa edilmesi planlanan göz hastalıkları hastanesi bulunmamakla birlikte, şehir hastanelerinde göz sağlığı hizmetleri sunulacaktır.
2013 yılında kabul edilen yeni Kamu Özel İşbirliği mevzuatı, sağlık kuruluşlarında kullanılan
tıbbi ekipmanın en az %20’sinin kamu özel işbirliği aracılığı ile yerel olarak üretilmesini
gerektirmektedir.

nesinin inşa edileceği Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Programı’nı uygulamaya koymuştur. KÖİ, yatırım

Sağlık personelinin sayısal eksikliği ve bölgeler arası eşit olmayan dağılımına yönelik ola-

ve hizmetlerin, bir sözleşmeye dayalı olarak ve projenin maliyet, risk ve getirilerinin kamu ve

rak insan kaynakları girişimleri başlatılmıştır.

özel sektör arasında dengeli bir şekilde paylaşılması yoluyla gerçekleştirilmesidir.15 Bu model
ile sağlık tesisleri inşa edilmekte ya da yenilenmekte ve proje şirketi tarafından devlete belirli
bir süre ve fiyat ile kiralanmaktadır.
2015 yılı başı itibarıyla Sağlık Bakanlığı, projesi hazır olan 32 şehir hastanesinden ihalesi
yapılan 17 projenin yatırım tutarının 9-10 milyar dolar olduğunu; 2018 yılında yatakların %95’ini
oluşturan 95.000 yatağın, 2023 yılında ise yatakların tamamının nitelikli hale getirilmesinin
amaçlandığını ve bunun yarısının kamu-özel işbirliğiyle gerçekleştirileceğini açıklamıştır. Ayrıca,
2018 yılında 10.000 kişiye düşen yatak sayısının 28’e, 2023 yılında 30’a çıkarılacağı; böylece 2018
yılında 200.000 ve 2023 yılında ise 230.000 yatak kapasitesine ulaşılacağı ifade edilmiştir.16,17

SDP kapsamında, sağlık işgücündeki sayısal eksiklikleri ve coğrafi farklılıkları ele almak
üzere, dört temel insan kaynakları girişimi başlatılmıştır.8
Girişim 1: Hekim ve yardımcı sağlık personeli yetiştiren eğitim ve öğretim kurumlarına alınan
yıllık öğrenci sayılarının arttırılması;
Girişim 2: Performansa dayalı ek ödeme sistemi ile, sağlık personelinin ulaşılabilirliğinin artması karşılığında finansal teşvikler sağlanması;
Girişim 3: Kırsal bölgelerde çalışan sağlık personeline daha yüksek gelir fırsatlarının sunulması;
Girişim 4: Kamu hastanelerinde çalışan doktorların resmi çalışma saatlerinde kişisel muayenehanelerde çalışmalarının kısıtlanması.
Bu girişimler Sağlık Bakanlığı’nın on yıl içinde sağlık personeli sayısını ikiye katlamasını
sağlamış; Türkiye’de sağlık profesyonellerinin toplam sayısı 2003 ile 2014 yılları arasında %5,8
YBBO ile artmıştır.
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Şekil 4. Orta ve uzun vadede gelişen Kamu-Özel İşbirliği pazarında uzmanlar tarafından seçilen ‘en iyi’ler, 2012.18
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Şekil 5. Türkiye’de sağlık personeli sayıları, 2003 ve 2014 yılları karşılaştırması.13
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Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak, “daha
iyi düzeyde sağlık hizmeti talep eden halkımızda, güven ve beklenti oluştu. Bu beklentiyi
karşılayacak şekilde, başlatılan hizmetlerin tamamlanması ve yeni atılımların yapılması
gerekmektedir. Bunu sağlayacak azim, kararlılık ve birikimimiz mevcuttur.”4

Türkiye’de sağlık hizmetlerindeki iyileşmeler, özellikle sağlık sonuçları, diğer yüksek gelirli ülkelerden daha çabuk elde edilmiştir.
Türkiye nispeten kısıtlı bir zamanda önemli gelişme göstermiştir; örneğin, doğumda beklenen yaşam süresi 2000 yılında 71 iken, 2013 yılında 76,6’ya yükselmiştir. Buna ek olarak, Türkiye’nin 2000 ile 2013 yılları arasındaki beklenen yaşam süresindeki artış aynı gelir grubundaki
ülkelerden ve yüksek gelir grubundaki ülkelerden daha fazladır.27
Şekil 6. Türkiye’de sağlık personeli dağılımı, 2000 ve 2013 yılları karşılaştırması.21
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kazanımları, sağlık hizmetlerinden duyulan hasta memnuniyeti seviyelerindeki üssel artış ile ifade edilmektedir.

Doğumda beklenen yaşam süresi, 2013

2000-2013 yılları arasında beklenen yaşam süresindeki artış

79,0
80,4

Hasta memnuniyeti, 2003 yılında %39,5 iken 2011 yılında %76’ya yükselmiş; 2014’de hafif bir
düşüşle %71 olmuştur.22,23
Türkiye’nin hasta memnuniyeti seviyelerini arttırmadaki başarısının yüksek olduğu göyelerde olduğu benzer ülkelerin hepsinden, hatta kişi başı sağlık harcaması Türkiye’den 3 kat
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Şekil 8. Belirli ortak değişkenler temelinde 2013 yılında doğumda beklenen yaşam süresi ve
2000-2013 yılları arasında beklenen yaşam süresinde gözlenen artış.28,21,29
Bebek ölüm hızı, 2013 yılında 1.000 canlı doğumda 31,5 iken 2014 yılında 7,6’ya düşmüş;
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beş yaş altı ölüm hızı ise aynı dönemde 37’den 11,3’e azalmıştır.27 Ayrıca gösterilmiştir ki, Türkiye’de 1990 ile 2010 yılları arasında anne ölüm hızındaki düşüş oranı, diğer gelişmekte olan
ülkelerden daha büyüktür.8
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Şekil 7. Hasta memnuniyeti ve kişi başı sağlık harcamaları.24,25,26
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bununla birlikte Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir sonraki fazında benzer bir iyileşmeye
kalite açısından gerek duyulmaktadır.
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Şekil 9. OECD ülkeleri ve Türkiye’de 2003-2014 yılları arasında bebek ölüm hızlarındaki değişim (1.000 canlı doğumda).21,28,29
Sağlıkta Dönüşüm Programı’na atfedilen kazanımlar, Türkiye’nin sağlık turizmi135 açısından
hedef ülke olarak çekiciliğini arttırmıştır.
Türkiye’de sağlık hizmet sunumunu iyileştirme girişimleri, sağlık veya tıbbi amaçlar ile

yon olarak kaydedilmiştir. Bu, 2002 ile 2012 yılları arasında birinci, ikinci ve üçüncü basamak
sağlık kuruluşlarına yapılan başvurularda %9,8 YYOB ile bir artışı göstermektedir.13
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sayısı 2003 yılında 139.971 iken 2015 yılında 360.180’e yükselmiştir. Bu, 2003-2015 yılları araBirinci basamak 		

sında, ağırlıklı olarak yabancı hastalara dayanan %8,2 YBBO büyüme göstermektedir.30

Şekil 11. Türkiye’de yıllara göre toplam hekime başvuru sayısı/milyon.13
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Şekil 10. 2003-2015 yılları arasında sağlık ve tıbbi nedenler ile Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı.30
Sağlık Turizmi: Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi; kişilerin ihtiyaç duydukları tıbbi tedavi ya da rehabilitasyon hizmetini almak, termal kaynakları kullanmak, kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmelerini
sağlayacak hizmetleri almak amacıyla ikamet ettikleri yerden başka bir ülkeye planlı ve en az 24 saat süre ile gitmeleridir. Şu alt başlıklarda incelenir: Medikal Turizm (Hastanede tıbbi ve cerrahi girişimler); Termal Turizm (Termal
tesislerde tedavi ve rehabilitasyon ile dinlenme vb. hizmetler); Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya
yaylalarda sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar); Spa Turizmi (su, çamur, masaj ve aroma terapiler
ile fitness, güzellik, bakım hizmetleri.
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erişimi kolaylaştırmadaki başarısı birçok uluslararası kuruluş tarafından desteklenmiştir. SDP,
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fustaki artıştan dolayı olmadığını göstermektedir. Türkiye’nin hastalar için sağlık hizmetlerine
sunulan hizmetlerin kalitesinde de benzer bir değişime gerek duymaktadır.
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Şekil 12. Türkiye’de yıllara göre kişi başına hekime başvuru sayısı.13
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“Türkiye’nin, berrak vizyon ve güçlü liderlik ile yönlendirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
ilk on yılı, sağlık hizmetine erişimi çarpıcı biçimde arttırmıştır. Hastane sektöründeki kayda
değer yatırımlar, aile hekimliği sisteminin kurulması ve ödeme reformlarının eşliğinde Sağlıkta
Dönüşüm Programı, sağlık sisteminde daha iyi erişimi ve yüksek etkinlik seviyesini sağlamıştır.
Tüm bu başarıların üzerine, Türkiye için vurgunun yüksek hacimli hizmetten yüksek kalitede
sağlık hizmeti sunumuna kaydırılmasının zamanıdır.”6
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Bölüm II

13

Türkiye’de Sağlık Politika Hedeflerinin Yansımaları
Türkiye, 2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yıldönümü için sağlık hizmetleri ile ilişkili olanları
da kapsayan hedefler belirlemiştir.31,32,33
Vizyon 202334
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümüne yönelik olarak, Vizyon 2023 çerçevesinde aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

 2 trilyon $ GSMH,
 Kişi başına 25.000 $ GSMH,
 İşsizlik oranının %5’e düşürülmesi,
 En büyük on ekonomiden biri olma,
 Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının GSMH içindeki payının %3’e yükseltilmesi.
2015-2018 İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı35
İlaçlar, temel önceliğe sahip dönüşüm alanları arasına alınmış ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 2015-2018 dönemi için ilaç sektörüne yönelik 6 stratejik hedefin
belirlendiği bir eylem planı geliştirilmiştir:
 Hukuki ve idari kapasitelerin güçlendirilmesi,
 Sektörün gereksinimlerini karşılayacak nitelikli insan gücü oluşturulması,
 Kamu, üniversite ve özel sektör arasında işbirliğinin teşvik edilmesi,
 Tüketicilerin ve hizmet sunucuların bilinçlendirilerek akılcı ilaç kullanımının sağlanması,
 Katma değeri yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması ve
bu yönde koordinasyonun sağlanması,
 Akılcı bir finansman yapısının oluşturulması.
2016-2018 Orta Vadeli Program36
Program, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde maliyet kontrol önlemlerinin devamlılığını sağlayarak, artmış kamu sağlık altyapı yatırımları için bir denge aramaktadır:
 Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün vermeksizin ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamalarının akılcı hale getirilmesi,
 Teknolojik ürün yatırımlarının, ön ürün geliştirilmesi ve kümeleme faaliyetlerinin
desteklenmesi,
 Risk analizi ve veri madenciliğinde denetim modellerinin ve bilgi teknolojisi altyapısının
güçlendirilmesi,
 KÖİ projeleri dahil, kamu yatırımlarında sağlık hizmetlerinin önceliklendirilmesi,
 Sağlık turizmindeki kuruluşların yetkilendirilmesi ve akreditasyonu için alt yapının
geliştirilmesi.
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Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı37
Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı taslak olarak yayınlanmış olup yakın bir
tarihte kabul edilmesi beklenmektedir. Planda 6 ana alan ve 30 eylem maddesi belirlenmiştir:
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 İdari altyapının iyileştirilmesi,

60

 Üretim, Ar-Ge, inovasyon, markalaşma çalışmalarının planlanması ve nihai ürünlerin
desteklenmesi,

40

 Kamu, üniversite ve sanayi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi,

2011

 Tıbbi cihazlar için finansal araçların geliştirilmesi.
İlgili kuruluşlar için merkezi veri organizasyonunun sağlanması,
En fazla yük yaratan tıbbi ürünlerin saptanması,

100

2017t

2023t

0

 Tıbbi cihazlarda ürün güvenliğine yönelik süreçlerin geliştirilmesi,






95

20

 Sektöre özgün ihtiyaçlara yönelik nitelikli insan gücüne yatırım yapılması,

Bu hedeflere ulaşabilmek üzere 30 eylem maddesi planlanmıştır:

80

Şekil 14. Health.net adresinde erişilebilir olan uluslararası standartlardaki göstergeler (%).4
*2011 yılından sonra halka açık bilgi olmadığı için ilerleme ölçülememiştir.

Üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi,
Nitelikli insan kaynağı (özellikle Ar-Ge çalışmalarında) oluşturulması.
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Son on yıldaki kazanımlar dikkate alındığında, Türkiye sağlık sistemini daha da geliştirmek
için çabalarını sürdürmekte kararlıdır.
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Sağlık Bakanlığı (SB), hizmet kalitesinin ve verimliliğinin iyileştirilmesinin, adaletsizliklerin azaltılmasının, inovasyonların desteklenmesinin ve sağlık turizminin geliştirilmesinin önceliklendirilmesine vurgu yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na göre, Türkiye 2023 yılına kadar kişi
başına sağlık harcamasında %10 YBBO büyüme ile %15 artış hedeflemektedir. 100.000 kişiye
düşen toplam hemşire ve ebe sayısının 2023 yılında 400’e ulaşması hedeflenmiştir. SB ayrıca,
Türkiye’deki epidemiyolojik değişimleri izleyebilmek üzere genel kullanıma açık sağlık göstergelerinde uluslararası standartları karşılamak için hedefler belirlemiştir.4

Şekil 15. Türkiye’de elektronik verileri paylaşan sağlık kurumlarının yüzdesi (%).4

Sağlık ile İlişkili Endüstrilerde Yapısal Dönüşüm Programı38

*2011 yılından sonra halka açık bilgi olmadığı için ilerleme ölçülememiştir.
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Yerli üretim kapasitesinin etkililiğinin iyileştirilmesi kapsamında iki hedef belirlenmiştir:
 Yurtiçi tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacının %20’sinin yerli üretimle karşılanması,

Türkiye’de

 Yurtiçi ilaç ihtiyacının (değer olarak) %60’ının yerel üretimle karşılanması.

tamamlanmamıştır. OECD üyesi eşdeğer ülkelerin çoğuna kıyasla hala iyileştirilecek alanlar

elde

edilen

birçok

kazanıma

rağmen,

yapılması

gerekenler

henüz

bulunmaktadır.
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Türkiye, evrensel sağlık kapsayıcılığındaki gelişmeye rağmen, OECD ülkeleri arasında kişi

400

başına düşen en düşük toplam sağlık harcamasına sahiptir. Buna karşılık, son on yılda gösteri-
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len büyüme sonucunda, toplam sağlık harcamalarının yüzdesi olarak kamu sağlık harcamaları
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OECD ülkeleri ile uyumlu hale gelmiştir. Genel olarak geride kalınan alanlar, sağlık hizmetlerine erişim ve özellikle ülkenin doğusu ile batısı arasında hizmetlerin eşit olmayan dağılımıdır.
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Şekil 13. 2014 yılında Türkiye’de 100.000 nüfusa düşen hemşire ve ebe sayısı ile 2017 ve 2023
tahminleri.4

16

17

$ 6.000

rak DSÖ tarafından diğer ülkeler açısından ‘örnek ülke’ olarak kabul edilmiştir.27 Bu bağlamda,
kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet, kronik solunum hastalıkları, inme ve böbrek yet-

$ 5.000

mezliği gibi belirli hastalıklar için ulusal programlar planlanmış ve uygulamaya konmuştur. Bu-

$ 4.000

nunla birlikte, BOH’ların Türkiye’deki ölümlerin %86’sını oluşturacağı yönündeki tahmin göz

$ 3.000

önüne alındığında, bu ilk adımların daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.43,44
Buna ek olarak, BOH’lara bağlı engelliliğe ayarlanmış yaşam yılı kaybı (DALY) yılda 6.5 mil-

$ 2.000

yon olarak tahmin edilmektedir.45 BOH’a bağlı DALY ile kişi başına GSMH ilişkilendirildiğinde,

$ 1.000

GSMH’da 65 trilyon $ değerinde beceri kaybına yol açmaktadır.45
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Kazalar; %7

Bulaşıcı hastalıklar, maternal,
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bağlı durumlar; %7

Şekil 16. Seçilmiş OECD ülkelerinde kişi başı toplam sağlık harcaması, 2016 (satın alma gücü
paritesi $ olarak ifade edilmiştir).39
Düşük Performans

%56

Diğer BOH; %7

Yüksek Performans

%100

Diyabet; %2

Kardiyovasküler
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Kronik Solunum Hastalıkları; %8

Şekil 17. Seçilmiş OECD ülkelerinde kamu sağlık harcamaları yüzdesi ile sağlık hizmetleri
performansı arasındaki ilişki.39
Düşük Performans

%14,9

%0,3

Şekil 18. Seçilmiş OECD ülkelerinde hastalar tarafından belirtilen, tıbbi muayenede karşılanmayan ihtiyaçlar ile sağlık hizmetleri performansı arasındaki ilişki.40
Düşük Performans

0.8

Yüksek Performans

3.1

Şekil 20. Türkiye’de toplam ölümlerin yüzdesi olarak bulaşıcı olmayan hastalıkların mortalite
oranları.43
“Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve kronik solunum hastalıkları (astım, Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastalığı) gibi alanlarda ulusal önleme ve kontrol programları geliştirilmesi için yakın
zamanlarda gösterilen çabalara rağmen, hala yapılacak pek çok şey vardır. Gerçekten de,
BOH’ların insidanslarının azaltılması ve bu hastalığa sahip hastaların uygun şekilde yönetilmesi
önümüzdeki yıllardaki başlıca zorluklardan olacaktır.”27

Şekil 19. Seçilmiş OECD ülkelerinde hekim yoğunluğu ile sağlık hizmetleri performansı arasındaki ilişki.39

Göz hastalıkları, dünyada önde gelen 10 engellilik durumundan 3’ünü oluşturmaktadır. Eğer

Genel performansın iyileştirilmesine ek olarak, bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltıl-

Mortalitenin yanı sıra, engelliliğin de toplum üzerinde oldukça büyük bir etkisi vardır, bu

ması yönünde daha fazla ilerleme sağlanması Türkiye açısından özellikle önemlidir.
Türkiye’de hastalık yükü bulaşıcı olmayan hastalıklara (BOH) doğru kaymaktadır. Bu nedenle, BOH’ları kontrol altında tutmak amacıyla kurumsal yapılar oluşturulmuştur. Türkiye,
özellikle yaşlı ve daha az avantajlı kadınlarda giderek daha yaygınlaşmakta olan obezitenin
aksine; 2006 yılında %33,441 olan tütün kullanımını 2012 yılında %26,8’e42 düşürmeyi başara-

18

Kanser; %22

Yüksek Performans

tedavi edilirse çoğu vakada körlük önlenebilmektedir.
nedenle engelliliğe neden olan durumların bilinmesi çok önemlidir. Küresel olarak, göz hastalıkları engellilikte büyük bir role sahiptir, zira en sık görülen ve engellilik ile sonlanan 10
hastalıktan 3’ünü oluşturmaktadırlar. Göz hastalıklarının yaşlı nüfustaki yüksek prevalansı,
göz hastalıklarına bağlı engelliliğin beklenen yaşam süresinin artışına bağlı olarak artabileceği
anlamına gelmektedir.

19

Yüksek gelirli ülkelerde göz hastalıkları prevalansı, orta gelirli ülke olarak kabul edilen

2,5

Türkiye’dekinden göreceli olarak düşüktür; çünkü vakaların çoğunluğu yüksek oranda teda-

2,0
Milyon Hasta

viye elverişli ve orta şiddette olup ağır engellilikler önlenebilmektedir. Bu da, göz hastalıkları
açısından yapılacak uygun yatırım ile önlenebilir körlük vakalarının birçoğundan kaçınılabileceği anlamına gelmektedir.
Tablo 1. Orta ve ağır derece sakatlıklara neden olan durumların yüksek ve orta-düşük gelirli
ülkelerde yaşa göre tahmini prevalansı, 2004.46
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Şekil 21. Türkiye’de sağlık turizminde yıllara göre hasta sayıları ve gelir tahminleri, 20102023.47
Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı48 ve Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm
Programı34, teknoloji kullanımında ilerleme, daha iyi sağlık hizmet kalitesi, tıbbi süreçlere daha
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Sağlık turizmi ile ilişkili hedefler Türkiye’nin bölgesel mükemmellik merkezi olarak konumlanması amacıyla devletten özel ilgi görmektedir.
Gelen uluslararası turist sayısı açısından 2014 yılında dünyanın en popüler 6. turizm mer-

mektedir. Bu unsurlar DSÖ tarafından da sağlık turizminin gelişimi için ana etmenler olarak
belirlenmiştir.49 Buna ek olarak, Kalkınma Bakanlığı da, sektörde çalışan şirketler ve işletmeler için sağlık turizmi teşvikleri geliştirmiştir.
Sağlık Turizmi Geliştirme Programı Eylem Planı48
Sağlık Turizmi Geliştirme Programı’nın 2018 yılına kadarki hedefleri:

 Yatak Kapasitesi: Termal turizmde (mineral ya da sıcak su kaynağı spalar/ılıcalar) 100.000
yatak kapasitesine ulaşılması,

 Hastalar: Termal turizmde 1.500.000 (600.000 tedavi amaçlı) yabancı termal turiste hizmet
sunulması, sağlık turizminde 750.000 yabancı hastanın tedavi edilmesi, ileri yaş turizminde 150.000 yabancı turistin ülkeyi ziyaret etmesi,

 Gelir: Termal turizmde 3 milyar $, sağlık turizminde 5,6 milyar $ ve ileri yaş turizminde
750 milyon $ gelir elde edilmesi,

 Sağlık turizminde dünyadaki ilk 5 turizm merkezi içinde yer almak olarak belirlenmiştir.

kezi olmasının yanı sıra, Türkiye sağlık turizmi alanında da yüksek hedeflere sahiptir. SB, 2015

Göz Sağlığı, Türkiye’nin önde gelen bir sağlık turizmi merkezi olma girişimlerini güçlendire-

yılında 500.000 yabancı hastadan 7 milyar $ ve 2023 yılında 2 milyon yabancı hastadan 20 milyar

cek bir alan olarak ortaya çıkmaktadır.

$ gelir hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla bir Stratejik Plan geliştirilmiş-

“Küresel açıdan, şu anda 7 milyon olarak tahmin edilen katarakt cerrahi sayısının 2000

tir. Ancak, bölgedeki siyasi gerginliklerin genel olarak turizme, özellikle sağlık turizmine zarar

yılında 12 milyona ve 2010 yılında 20 milyona yükselmesi gereklidir. 2020 yılı itibarıyla hedef

vermesi olasılığı bulunmaktadır.

yıllık 32 milyon katarakt cerrahisi olmalıdır.” 50

47

20

hızlı erişim ile tıbbi ve isteğe bağlı süreçler için daha düşük hizmet maliyeti hedeflerini içer-
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“Küresel olarak, glokom katarakttan sonra körlüğün önde gelen ikinci nedenidir. Bununla
birlikte, glokom dönüşümsüz körlüğe yol açtığından dolayı, katarakttan çok daha büyük bir

$ 25.000.000

halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır.”

50

$ 20.000.000

“Optik, anatomi, fizyoloji bilgisive bu değişmeyen kavramların bileşimi yalnızca gelişen tek-

$ 15.000.000

noloji ile güçlendirilebilir.”51
“Sağlık turizmi, döviz gelirleri ile cari işlemler dengesinde iyileşme, emek-yoğun yapısı

$ 10.000.000

nedeniyle istihdam, turizmde çeşitliliği ve katma değeri arttırarak gelirde büyüme ve sağlık alt

$ 5.000.000

yapısını güçlendirmeye dayanan yatırım artışı yaratabilecek bir alandır”52

$0

“Diğer klinikler ile kıyaslandığında, Türkiye’de 2012 yılında en fazla sayıda yabancı hasta
çeken hizmetler göz sağlığı hizmetleri olmuştur. Bu hastaların çoğunluğu özel sağlık hizmet
sunucuları tarafından tedavi edilmişlerdir.”53
“Koruyucu sağlık hizmetleri için ayrılan bütçe 2013 yılından 2014 yılına %13 artmış ve 8,3
milyon Türk Lirası olmuştur. 2015 yılında bütçe 9 milyon Türk Lirası’na yükseltilmiştir.”54
Göz sağlığı, sağlık turizmi hedeflerine ulaşma açısından odak noktası olmayı hak etmektedir.
Bununla birlikte ülkenin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için harekete geçilmesi
gerekmektedir.
Yabancı hastalardan elde edilen gelirdeki artışlar, ulusal sağlık sistemindeki iyileştirmeleri
finanse etmek için yatırım getirisi sağlayabilir.

55
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Şekil 23. Türkiye’de yıllara göre medikal (tıbbi) turistlerin artışından beklenen katarakt cerrahisi gelirlerinin yıllara göre projeksiyonu ($).57
Kalitedeki iyileşmeye bağlı olarak artan tıp (medikal) turizmi, yıllık geliri 21 milyon $’dan fazla
arttırabilir.
Göz sağlığı girişimlerinin finansal yatırım getirisi çok yüksektir.
Göz hastalıkları dünyanın önde gelen 10 engellilik nedeninin 3’ünden sorumludur.58 Körlüğü de kapsayan görme bozukluklarının, tüm toplumlarda önemli insani ve sosyo-ekonomik
sonuçları vardır.

Türkiye’nin sağlık turizmi kapsamında gelecekte elde edeceği katarakt cerrahisi geliri ve

Küresel körlüklerin %80’i önlenebilir.58 Bu körlükler, ya trahom ve nehir körlüğü gibi

gelecek dönemdeki ekonomik büyüme, sağlık turizmi açısından başlıca kaynak ülkeler ve ka-

mevcut bilgi ve müdahaleler zamanında uygulanmış olsa engellenebilecek durumlar; ya da

tarakt cerrahi fiyatları göz önüne alınarak modellenmiştir. Buna göre:

katarakt gibi kişinin görüşünü geri getirecek şekilde başarıyla tedavi edilebilecek durumlar
nedeniyle oluşmaktadır.
Göz sağlığı alanındaki sağlık girişimlerine yatırım yapmak, sadece hastalara ve topluma
değer getirmekle kalmamakta, aynı zamanda, özellikle karşılanmamış ihtiyaç ve yaşlanan nüfus göz önüne alındığında, sağlık girişimleri arasında en yüksek finansal yatırım getirisine de
sahip bulunmaktadır.59
Tablo 2. Göz sağlığı alanındaki girişimlerin yatırım getirileri (% olarak).59

Şekil 22. Türkiye’de yıllara göre medikal (tıbbi) turistlerden beklenen katarakt cerrahisi gelir-

Girişim

Yatırım Getirisi

Anti-VEGF neovasküler YBMD

%450

Glokom, topikal timolol tedavisi

%3,957

Katarakt cerrahisi, ilk göz

%4,567

Göz sağlığı hizmetlerine yapılan yatırım, kaliteye yeterince odaklanıldığı sürece, sağlık sisteminin rekabet edebilirliğine katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.

leri projeksiyonu ($).56

22

23

Bölüm III

24

25

Göz Sağlığı Hizmetlerine Odaklanılması
Türkiye’de göz sağlığı hizmetleri sunumunu anlamak amacıyla bir ulusal sağlık sistem
analizi gerçekleştirilmiştir.
Göz sağlığı alanında sağlık politika hedefleri ve sağlık hizmet sunumu üzerine yapılan ikincil136
araştırma:
Göz sağlığı ile ilgili verilerin toplanmasında aşağıdaki kurumlar ve kuruluşların kaynaklarından yararlanılmıştır:
 SB Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 SB Strateji Geliştirme Başkanlığı,
 SB Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü,
 Kalkınma Bakanlığı,
 SGK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı,
 SB Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,
 SB Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü,
 SB Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,
 European Forum Against Blindness,
 Pubmed,
 International Agency for the Prevention of Blindness,
 Dünya Sağlık Örgütü,
 American Academy of Ophthalmology,
 The National Institute of Health and Care Excellence.
Hekim görüşmeleri:
Hastalık yolculuklarının doğrulanması ve Türkiye’de göz sağlığı hizmetlerindeki boşluklar
ile güçlü yönlerin tanımlanması amacıyla başlıca fikir liderleri, hastane yöneticileri ve göz hastalıkları uzmanları ile 11 şehirde 25 görüşme gerçekleştirilmiştir.
Analizin sonuçları, Türkiye’nin uluslararası düzeyde nasıl bir performans gösterdiği
konusunda tam bir kıyaslama yapılabilmesi amacıyla diğer ülkelerdeki sağlık sistemleri ile
karşılaştırılmıştır.
Hizmet sunumundaki boşlukları tanımlamak için, Harvard çerçevesi kullanılarak çok boyutlu bir analiz gerçekleştirilmiştir:
 Kıyaslanacak

ülkelerin

sağlık

sistemleri

performans

göstergeleri

kullanılarak

değerlendirilmiştir.
 Bu veri, farklı boyutlar kullanılarak gruplandırılmıştır.
 Ülkeler, bu boyutlardaki performansa dayalı olarak kıyaslanmıştır.
136
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Var olan ikincil veriler derlenerek gerçekleştirilen araştırma, masabaşı araştırması.
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Hizmetin Boyutları
Göz sağlığı hizmetleri, aşağıda tanımlanan 4 boyutta değerlendirilmiştir:

Diğer

 Kalite: Hizmet kalitesine odaklanan göstergeler,
 Hakkaniyet: Bölgeler ve sosyo-ekonomik gruplar arasında hizmete erişimin nasıl farklılık
gösterdiğini betimleyen göstergeler,
 Hasta memnuniyeti: Hastaların sağlık hizmet deneyimini nasıl yorumladıklarını tanımlayan
göstergeler.

Maküler Dejenerasyon

33%

75%

Diyabetik Retinopati

Önlenebilir Körlük

 Verimlilik: Hizmetin nasıl verimli sunulduğunu betimleyen göstergeler,
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Batı Avrupa
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13%
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Kıyaslanacak Ülkelerin Seçim Gerekçeleri
Coğrafi Özellik: Ülkelerin kırsal nüfus oranları her ülkenin tanımlamasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak Kanada kırsal alanların genişliği ve metropol dağılımı açısından
Türkiye ile benzerlik göstermektedir.
Tarihsel Özellik: Güney Kore, Türkiye’den önce sağlık sektörünü dönüştürmüş ve evrensel
sağlık kapsayıcılığını uygulamıştır.

Şekil 24. Seçilmiş ülkelerde yüzde olarak körlük nedenlerinin dağılımı (görme keskinliği
<3/60).60, 139
Türkiye’de dört göz hastalığının genel toplam iyilik hali kaybı 120.000 DALY140 olup; bu da,
akciğer kanseri ya da tüm trafik kazalarına bağlı kaybın iki katı kadardır.

Avrupa Birliği Ölçütleri: Türkiye’nin AB ile olan tarihsel süreci ve ilişkileri çerçevesinde, AB

Dört göz hastalığının Türkiye’deki toplam iyilik hali kaybı azımsanmayacak miktarda olup

içinde farklı politika yapılarına sahip üye ülkeler seçilmiş ve AB’de göz sağlığı hizmet sunumu-

topluma yüksek kalitede ve zamanında tedavi sunulmasıyla makul şekilde azaltılabilir. Kör-

nun kalitesini ve erişimi ölçmek için kıstas olarak kullanılmıştır.

lüğün büyük bir kısmı, diyabetik nüfusta tarama oranının ve kataraktlı kişilerde körlük riski
farkındalığının artırılması gibi önleme çalışmalarına odaklanılarak engellenebilir.

Literatür bulguları, karşılaştırılan diğer ülkelere kıyasla Türkiye’nin en yüksek önlenebilir
körlük payına sahip olduğunu göstermektedir.

28.900

Kanada’da %0,2, Kore’de %0,4, Almanya ve İngiltere’de %0,49 olan körlük prevalansı,
Türkiye ve Fransa’da %1,5 olarak görülmektedir.60,137 Türkiye’de körlüğün önlenebilir neden-

%0

leri, katarakt, düzeltilmemiş kırma kusurları ve diyabetik retinopatidir. Bunlar sırasıyla cer-
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rahi, mercek kullanımı ve tarama programları ile önlenebilmektedir. Türkiye’deki vakaların
%22’sinde nedenin, aslında tedavi edilebilen ve körlük noktasına kadar ilerlememesi gereken
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Toplam 120.000 DALY

bir durum olan katarakt olduğu açıkça görülmektedir. Zamanında ve nitelikli tedavi ile Türkiye’deki körlüklerin beşte biri önlenebilecektir.60, 138
Türkiye’de diyabet hastalarındaki körlük prevalansı, verilerin erişilebilir olduğu ülke-

Şekil 25. Hastalık başına DALY olarak, Türkiye’de körlüğe yol açan en yaygın 4 nedenin hastalık
yükü.62

ler arasında %2,7 ile en yüksektir. Bunun nedenlerinden biri, diyabetli nüfusta düzenli retinopati taramalarının önemi konusunda farkındalık eksikliği olabilir. Bu durum, Diyabetik Göz
Tarama Programı’na sahip olan İngiltere’de prevalansın %0,8 gibi düşük bir değerde oluşunu

Araştırmalara göre, engellenebilir körlüğe doğru ilerleyen durumların prevalansı Türkiye’de
oldukça yüksektir; bu da hastalık yükünde gereksiz bir artışa yol açmaktadır.

açıklamaktadır.61
137
Türkiye’de bu alandaki veri kısıtlılığı nedeni ile referans makalenin kapsadığı ülkeler içinde Türkiye ile benzer
kategorideki Orta Avrupa ülkeleri proxy olarak kullanılmış; Türkiye için tahmini prevalans o bölgedeki verilerden
derive edilerek hesaplanmıştır.
138
Türkiye’de bu alandaki veri kısıtlılığı nedeni ile referans makalenin kapsadığı ülkeler içinde Türkiye ile benzer
kategorideki Orta Avrupa ülkeleri proxy olarak kullanılmış; Türkiye için tahmini prevalans o bölgedeki verilerden
derive edilerek hesaplanmıştır.
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Türkiye’de bu alandaki veri kısıtlılığı nedeni ile referans makalenin kapsadığı ülkeler içinde Türkiye ile benzer
kategorideki Orta Avrupa ülkeleri proxy olarak kullanılmış; Türkiye için tahmini prevalans o bölgedeki verilerden
derive edilerek hesaplanmıştır.
140
DALY: Engelliliğe ayarlanmış yaşam yılı.
139

29

Türkiye’de göz sağlığı hizmetlerini iyileştirecek çalışmalar, iyilik halini geliştirirken önlenebilir körlüğün belirgin yükünü azaltacaktır.

Düşük Performans

Yüksek Performans

103

Göz Hastalıkları
Literatür taraması ve ekstrapolasyon yöntemine dayalı olarak yapılan tahminlere göre,
karşılaştırılan ülkeler arasında Türkiye, görece olarak düşük katarakt prevalansına sahip ol-

10

Şekil 29. Seçilmiş ülkelerde körlük nedeniyle DALY (bin).46

makla birlikte, engellenebilir körlüklerin %22’sinin nedeni hala katarakttır. Ayrıca, Türkiye’nin
diyabetik retinopati ve glokom prevalansları en yüksek prevalanslar arasındadır.62 Eksüdatif

Türkiye’de göz sağlığı hizmetlerini iyileştirecek çalışmalar ayrıca engellenebilir körlüğün

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (YBMD) prevalansı, İngiltere ve Kanada’dakinden daha dü-

yarattığı ciddi ekonomik etkinin hafifletilmesine de katkıda bulunacaktır.

şük, fakat Almanya’dakinden daha yüksektir.62 Bunun sebebi belirsiz olmakla birlikte, tanının

Doktor ziyaretleri, tanı yöntemleri ve tedavilerden oluşan doğrudan maliyetler, göz has-

yaşa çok bağlı olması ve Türkiye’de beklenen yaşam süresinin karşılaştırılan ülkelerden daha

talıklarında başlıca harcama unsurlarıdır. Görme bozukluğundan kaynaklanan üretim kaybı,

düşük olması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

etkili tedavilerin daha yaygın kullanılması halinde oldukça azaltılabilecek bir maliyettir. Göz

Körlük

hastalarının ek bakım (informal olarak aile üyelerinden) almaya gereksinim duydukları hal-

Buna karşılık, Türkiye’de körlük prevalansı çok yüksektir; bu da, körlüğün başlamasını
önlemek için tanıyı ve göz hastalıkları hakkında farkındalığı iyileştirmeye gereksinim olduğunu

lerde, bu durum genel üretkenliği tehdit etmekte ve işe devamsızlığı artırarak sosyal yükü
arttırmaktadır.

göstermektedir. Benzer sonuca, orta ve ağır derecede görme bozukluğu prevalansına bakarak
da varılabilir. Yapılan çalışmalar, Türkiye’nin körlük prevalansı açısından, Kanada’daki toplam
hastaların neredeyse 3 katı hasta sayısı ile üst sıralarda olduğunu, bunun da yüksek hastalık
yüküne yol açtığını göstermektedir.62
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Şekil 26. Seçilmiş ülkelerde 5 göz hastalığının karşılaştırmalı prevalansları.62
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Şekil 30. Türkiye’de 4 göz hastalığının yıllık doğrudan ve dolaylı maliyeti (milyon €).62

Şekil 27. Seçilmiş ülkelerde orta ve ağır derecede görme bozukluğu prevalansı.

63

Düşük Performans

%1,5

Yüksek Performans

Bu dört ana göz hastalığının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi ve sağlık sistemi üzerindeki
finansal yükü, önleyici çabalara ve erken teşhise odaklanılması halinde oldukça azaltılabilir.

%0,2

Şekil 28. Seçilmiş ülkelerde 50 yaş ve üstü kişilerde körlük prevalansı.62
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Son dönemde Deloitte tarafından yürütülen bir ekonomik analiz, körlüğü önleyici mevcut

Göz sağlığı hizmetlerini iyileştirme çalışmaları, hastaların büyük çoğunluğunun kamu hiz-

tedavilerin maliyet-etkili olduğunu göstermektedir.

met sunucularından hizmet alması nedeniyle kamu kuruluşlarına odaklanmalıdır.
2014 yılı itibarıyla, Türkiye’deki hastalar 866 kamu hastanesi ve 556 özel hastaneden yararla-

Maliyet etkililik eşik düzeyi 1 x
kişi başı GSMH

Maliyet etkililik eşik düzeyi 3 x
kişi başı GSMH

€13.087,00

Yüksek
maliyet etkili

dır. İkinci basamak sağlık hizmet kuruluşları, tanı ve tedavi süreçlerinde rol oynamakta; üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin dışında, katarakt ve glokoma yönelik tanı ve tedavi hizmetleri

€39.261,00

Maliyet
etkili

nabilmektedir. Ülke genelinde halen 69 üniversite hastanesi ve 27 göz hastanesi bulunmakta-

Maliyet etkili
değil

vermektedirler. Hastalar ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet kuruluşlarındaki göz sağlığı
uzmanlarına doğrudan muayene olabilmektedirler; ancak anti-vasküler endotelyal büyüme
faktörü (anti-VEGF) tedavisi yalnızca üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında reçetelendiril-

Glokom
taraması

€ 85.761

€ 16.309

mektedir.65 Kamu kuruluşları, sağlık sektöründe en sık müracaat edilen merkezlerdir. 2014
yılında, hastaların yaklaşık %75’i üniversite ya da özel hastaneler yerine kamu hastanelerine
müracaat etmişlerdir.

Diyabetik
retinopati
taraması

€ 4.288

€ 28.478
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Şekil 31. Türkiye’de 4 göz hastalığının tanı ve tedavi yöntemlerinin maliyet-etkililiği.62
SB

Tarama programları, çoğu kez etkilidir; örneğin, katarakt taraması yüksek maliyet-etkili
bir girişim olarak kabul edilmektedir. Bu durum, hastalıkların yüksek prevalansı ile birlikte

Üniversite

Özel

Şekil 32. Türkiye’de yıllara ve sektörlere göre hastanelere müracaat sayıları.13

değerlendirildiğinde maliyetlerin küçük bir kısmı ile sağlık sonuçlarının iyileştirilebileceği görülmektedir. Yüksek maliyet-etkililik seviyeleri, göz sağlığı hizmetlerinde yüksek yatırım ge-

Göz sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi, gelişmiş ülkelerin hizmet sunumlarıyla eş dü-

tirisini ifade etmektedir. Tayvan’da olduğu gibi, bir ‘Gezici Minibüs Görme Birimi’(Mobile Van

zeye gelmek için daha fazla iyileştirme gerektiren alanları göstermektedir.

Vision Unit) ile göz tarama hizmeti sunulması, hizmete sınırlı erişimin olduğu yerlerde yaşayan
hastalar açısından yüksek maliyet-etkili bir yöntem olabilmektedir.64

Göz sağlığı hizmetlerinin maliyetleri açısından Türkiye, karşılaştırılan diğer ülkelere göre
azımsanmayacak rekabet avantajına sahiptir. Türkiye’de katarakt cerrahisinde yüksek teknoloji kullanılmasına rağmen, genel maliyetin bu ülkeler arasında en düşük görünmesinin temel

En çok risk altında olan nüfusu taramak ve tedavi etmek için maliyet-etkililiği kanıtlanmış
yöntemler kullanılarak, göz hastalıklarının yüksek prevalansı ile mücadele edilebilir.

sebebi, kamunun izlediği maliyet kısıtlayıcı tedbirler olarak açıklanabilir.141
Bununla birlikte, genel sonuçlar ve göz sağlığı hizmetlerinin sunumu açısından durum aynı
değildir:
 Türkiye, karşılaştırılan ülkelerdeki (Almanya hariç) ortalama %95’e karşılık %53 oranı ile
görece olarak düşük sayıda günlük katarakt vaka sayısına sahiptir. Yapılan görüşmeler, ile141
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TOD tarafından verilen geribildirime dayanılarak revize edilmiştir.

33

ri teknoloji kullanımına ilişkin çelişkili sonuçlar vermekle birlikte gelişim alanı olabileceği
izlenimi doğurmaktadır.
 OECD verilerine göre, gözün ameliyat sonrası ciddi bir bakteriyel enfeksiyonu olan postoperatif endoftalmi oranı, araştırma kapsamındaki diğer ülkelerle kıyaslandığında Türki-

Bölüm IV

ye’de en yüksektir.66,67,68,69,70
Düşük Performans

Yüksek Performans

€ 171

€ 1.264
Şekil 33. Seçilmiş ülkelerde katarakt cerrahisinin toplam maliyeti (€).142
Düşük Performans

Yüksek Performans

%100
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Şekil 34. Seçilmiş ülkelerde katarakt cerrahisi için günlük vaka yüzdeleri.28,39,143
Düşük Performans

Yüksek Performans

1,6

3
Şekil 35. Seçilmiş ülkelerde katarakt cerrahisi için hastanede yatış süreleri.28,39,144
Düşük Performans

%0,12

Yüksek Performans

%0,01

Şekil 36. Seçilmiş ülkelerde postoperatif endoftalmit oranları.66,67,68,69,70
Beklenen yaşam süresinin ve yaşam biçimine duyarlı hastalıkların artışı dikkate alındığında, göz sağlığı hizmetlerinin mevcut performansını gelecekte devam ettirebilmek için bile
ek çalışmalar gerekebilecektir.
Artan nüfus ve beklenen yaşam süresindeki artışın sağlık sistemleri üzerine etki yapması
beklenmektedir. Göz hastalıklarının prevalansı nüfusun yaşam süresi ile birlikte artacak, bu
da hizmeti bugünkü seviyelerde sürdürmek için bile ek kaynaklara ihtiyaç duyulmasına yol
açacaktır.
142
Türkiye için ilgili maliyet, Sağlık Uygulama Tebliği veritabanı kullanılarak bulunmuştur. Diğer ülkeler (İngiltere,
İtalya, Hollanda, Almanya) için European Health Management Association tarafından hazırlanan ülke raporlarından
yararlanılmıştır.
143
OECD Stat. Health Care Utilisation. Surgical procedures. http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30167#
144
OECD Stat. Health Care Utilisation. Hospital average length of stay by diagnostic categories. http://stats.oecd.org/
index.aspx?queryid=30167#
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Göz Sağlığı Hizmetlerinde İyileştirme Alanları

Sağlık sonuçlarını aksatan kilit darboğazları anlayabilmek için körlüğe neden olan başlıca
göz hastalıklarının hastalık yolculukları analiz edilmiştir.
Bu çalışma, bir politika girdi çalışması olarak tasarlanmış olup, amacı, bu alanda araştırma ve yatırım yapan ticari şirket vizyonunu da içine alan bir durum tespiti yapmak ve politika
önerisinde bulunmaktır. Burada odaklanılan başlıca göz hastalıkları bu açıdan öncelikli olarak
Novartis Grubun bilgi ve tecrübe sahibi olduğu hastalık alanları arasından seçilmiştir. Ulusal
bazda bir politika belirlenmesi aşamasında burada eksik kalmış alanları da kapsayacak daha
geniş bir çalışma yapılması gerekeceği aşikar olup, yayın içeriğinin bu bakış açısıyla değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Odak Alanının Seçilmesi ve Hastalık Yolculukları Taslağının Hazırlanması
Körlüğe neden olan başlıca göz hastalıkları olarak;
 Katarakt,
 Glokom,
 Yaşa bağlı maküler dejenerasyon (YBMD),
 Diyabetik maküler ödem (DMÖ),
 Prematüre retinopatisi (RoP) belirlenmiş; refraksiyon kusurları, şaşılık ve ambliyopi gibi
diğer önemli göz hastalıkları kapsam dışı bırakılmıştır.
Hastalık yolculuklarının taslağını yapmak üzere uluslararası rehberler (ör: American Academy of Ophthalmology, European Glaucoma Society, National Institute for Health and Care
Excellence-NICE) ve yayınlar (ör: DSÖ Vision 2020) incelenmiştir.
Sağlık hizmetlerinin ana faaliyet alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 Önleme ve risk faktörleri,
 Tanı,
 Tedavi,
 Takip.
Hekimler ile Yüzyüze Görüşmeler
Türkiye‘deki göz sağlığı hizmetlerinde hastalık yolculuklarının doğrulanması ve boşluklar
ile güçlü yanlarının belirlenmesi amacıyla 11 ilde 25 mülakat gerçekleştirilmiştir. İllerin seçiminde Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının bölgesel dağılımı dikkate alınmıştır.
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2. Katarakt
Katarakt, göz içindeki lensin opak bir görünüm alması nedeniyle net görüşün bulanmasıdır. Her ne kadar çoğu katarakt vakası yaşlanma süreci ile ilişkili olsa da, nadiren bebekler bu
hastalıkla doğabilmekte ya da göz yaralanmaları, inflamasyon ve diğer bazı göz hastalıklarından sonra da katarakt gelişebilmektedir. Katarakt, körlüğün önde gelen nedeni olmaya devam
etmekte olup, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görme azlığının da önemli bir
sebebidir.72
3. Diyabetik Maküler Ödem
Diyabetik retinopati, uzun yıllardır diyabeti olan bireylerin retinasında bulunan karakteristik bir grup lezyondan oluşmaktadır. Retinal dolaşımdaki damarsal değişikliklerin sonucu
olduğu düşünülmektedir. Erken aşamalarda damarsal tıkanma ve genişlemeler meydana gelmekte; yeni kan damarlarının gelişimi ile proliferatif retinopatiye ilerlemektedir. DMÖ (retinanın merkez kısmının kalınlaşması) görsel keskinliği belirgin sekilde azaltmaktadır.73
Görüşmelerin yapıldığı şehirler

4. Glokom
Glokom, ortak son noktaları yapısal değişiklikler ve fonksiyon kaybı ile belirlenen karakte-

Şekil 37. Hekimler ile yüzyüze görüşmelerin gerçekleştirildiği şehirler.

ristik optik nöropati olan bir grup hastalık olarak kabul edilmektedir. Birçok farklı glokom tipi
bulunmaktadır; bununla birlikte, en yaygın görünenler yavaş ve sinsi başlangıçlı primer açık

Görüşmelerde, kamu sağlık hizmet sunucularına öncelik verilmiş; görüşme soruları, has-

açılı glokom (PAAG) ve daha nadir görülen ve daha akut olma eğilimindeki kapalı açılı glokom-

talığa özel sorular (her ana hizmet bölümü için) ve ulusal sağlık sisteminin kalite, verimlilik,

dur (KAG).74

etkililik ve hakkaniyete dayalı değerlendirilmesine yönelik sorulardan oluşturulmuştur.

5. Prematüre Retinopatisi

Boşluk Analizi145 ve Göz Sağlığı Hizmetlerinin Değerlendirmesi
Hastalık yolculukları, görüşmelerden elde edilen geri bildirime göre, yeniden düzenlenmiştir. Nitel ve nicel değerlendirmeler, her hastalık için boşlukların ve müdahale noktalarının

Normal gebelik süresi 38 ile 42 hafta arasında olup; Prematüre Retinopatisi, gebeliğin 31.
haftasından önce, 1250 gram ya da daha az ağırlıkta doğan prematüre bebekleri etkileyen ve
potansiyel olarak körlüğe götüren göz bozukluğudur.75

belirlenmesi amacıyla hizmetin ana faaliyet alanlarına (önleme, tanı, tedavi, takip) göre gerçekleştirilmiştir. Kilit boşlukların belirlenmesinden sonra, altta yatan nedenlerin ve sonuçların
olası kaynakları (kök neden analizi), görüşme sonuçları ve ikincil146 araştırmaya dayanılarak

Ortak iyileştirme alanları, başlıca hizmet bölümlerine dayanılarak çözümlenmiştir.
Bu bölümde, ortak iyileştirme alanları hizmetin aşağıda belirtilen ana faaliyet alanlarına

doğrulanmıştır. Daha sonra, göz sağlığı hizmet değerlendirmesi sağlık politika göstergelerine

dayanılarak ele alınmıştır.

(kalite, verimlilik ve hakkaniyet) göre özetlenmiştir.

 Önleme ve risk faktörleri,
 Tanı,

Bu Çalışma Kapsamında Ele Alınan Beş Göz Hastalığı
1. Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon
YBMD, genelde yaşlı insanları etkileyen bir durumdur ve kişinin merkezi görme alanının
kaybına yol açar. Maküler (merkezi) retinada dejeneratif lezyonların gelişmesiyle oluşur.
Dolaşım yetersizliğine bağlı olarak maküler alanda kan akımının azalmasının da rol oynadığı
düşünülmektedir.71

 Tedavi,
 Takip.
Her bir odak alan için saptanan sorunlar, sorunların kök nedenleri ve belirlenen boşlukların üstesinden gelmek yönündeki ilgili hekim görüşleri sırasıyla gösterilmiştir.
Ayrıntılı hastalık yolculuğu analizleri bu çözümlemeye zemin oluşturmuştur. Bu analizler,
hastalık yolculuklarını, hekimlerle görüşmelere dayalı olarak yapılan niteliksel boşluk değerlendirmeleri ile niceliksel analizleri ve bunların yanı sıra uluslararası karşılaştırmaları içer-

İngilizce’de kullanılan “Gap Analysis” teriminin karşılığı olarak bu rapor boyunca “Boşluk Analizi” terimi
kullanılmıştır.
146
Var olan ikincil veriler derlenerek gerçekleştirilen araştırma, masabaşı araştırması.
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mektedir. Çalışma kapsamında hekimlerle yapılan görüşmelere dayalı hastalık yolculukları,
Bölüm VIII’de sunulmaktadır.
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Risk faktörleri ve riskli hastalara yönelik önleme stratejileri konusunda toplumun farkın-

Kök Neden Analizi

dalık düzeyinin düşük oluşu, bu rapor kapsamındaki tüm hastalık alanları açısından başlıca

 Çoğul gebelik veya erken doğum riskleri hakkında farkındalığın azlığı,

boşluk olarak ön plana çıkmaktadır.

 İn vitro fertilizasyon (IVF) riskleri hakkında bilgilendirmenin eksikliği,
 Türkiye’de akraba evliliği sayılarının yüksek olması.

Tüm Hastalık Alanları

Hekimlerin Görüş ve Önerileri

Sorun

 Kamu ve sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından farkındalık yaratma çalışmalarının

 Türkiye’de prevalans yüksek olmasına rağmen, önleme ve risk faktörlerine ilişkin farkındalık düzeyinin düşük olması,


Bazı durumlarda (ör: DMÖ) hekimlerin farkındalık düzeyinin de düşük olabileceği ifade
edilmiştir.



düzenlenmesi,
 Özellikle kırsal kesimdeki hastaların IVF ve akraba evliliğinin riskleri hakkında kapsamlı
olarak bilgilendirilmesi,
 Özellikle kırsal kesimde RoP riskleri hakkında bilgi düzeyinin arttırılması.

Riskli hastalara glokomu tetikleyebilen tedavilerin reçete edilebildiği belirtilmiştir.

Kök Neden Analizi

Tarama programlarının ve kamu hastanelerinde standartlaştırılmış süreçlerin eksikliği tanı

 Düşük sosyo ekonomik düzey,

oranlarının düşük olmasına yol açmaktadır.

 Ağırlıklı olarak kırsal kesimdeki hastaların düşük eğitim seviyesi,
 Kronik hastalıkları önlemek amaçlı sağlık geliştirme programlarının yetersiz uygulanması.

Diyabetik Maküler Ödem, Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon, Glokom, Katarakt

Hekimlerin Görüş ve Önerileri

Sorun

 Özellikle DMÖ ve Glokom için farkındalık kampanyalarının düzenlenmesi,

 Özellikle kırsal alanlarda tanı oranlarının düşük olması,

 Hastaların etkili takibi açısından hasta raporlarının elektronik olarak tutulması gerekliliği,

 Erken tanı eksikliğinin olabileceği kanısı (konjenital katarakt için dile getirilmiştir).

 Bu hastalıkların çeşitliliğini ve ciddi komplikasyonlarını göstermek üzere kamu spotları,

Kök Neden Analizi

eğitimler ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
 Farkındalığın arttırılması için hasta derneklerinin kurulmasının desteklenmesi.

 Ulusal tarama testlerinin olmayışı,
 Farkındalık düzeyinin düşük olması.
Hekimlerin Görüş ve Önerileri

Diyabetik Maküler Ödem

 Görme alanı testlerinin aile hekimlerinin rutin süreçlerine dahil edilmesi,

Sorun

 Özellikle kırsal kesimde kontrollü tarama programları yürütülmesi,

 Hekimlerin, DMÖ için yüksek risk grubunda olan hastalara glitazon içeren ilaçları reçete

 YBMD ve Diyabetik Retinopati (DR) için kullanımı kolay elektrofizyoloji cihazları ile göz ta-

edebilmesi.
Kök Neden Analizi
 Göz polikliniklerindeki hasta yığılmaları ve hasta başına düşen zamanın sınırlı olması (bazı

raması yürütülmesi,
 Kırsal kesimde yaşayan, özellikle yaşlı nüfus için ev ziyaretlerinin verimli bir tarama yöntemi olabileceği.

testlerin atlanabileceği endişesi).
Hekimlerin Görüş ve Önerileri

Diyabetik Maküler Ödem

 Hekimlere yönelik bölgesel eğitimler düzenlenmesi,

Sorun

 Eğitim kliniklerinde eğitim akreditasyonunun sağlanması,
 İhtiyaca göre gelişmiş kliniklere rotasyon getirilmesi.

 Diğer alanlardaki uzman hekimlerle işbirliğinin sınırlı olması ve yetersiz sevk oranları.
Kök Neden Analizi
 Hasta başına ayrılan zamanın sınırlı olması,

Prematüre Retinopatisi

 Ulusal rehberlerin ve standartlaştırılmış süreçlerin eksik olması.

Sorun

Hekimlerin Görüş ve Önerileri

 Yüksek risk grubundaki hastalarda farkındalığın azlığı.
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 Rehberlerin desteği ile sevk mekanizmasının yeniden etkinleştirilmesi,

41

 Aile hekimlerinin eğitimine daha fazla önem verilmesi,

Kök Neden Analizi

 Tüm diyabet hastalarının bir göz hastalıkları uzmanına sevk edilmesi,

 Hasta başına ayrılan zamanın sınırlı olması,

 Disiplinler arası iletişimin iyileştirilmesi.

 Hastaların farkındalık düzeyinin düşük olması,
 Diyabet alanında çalışan uzmanlar arasında işbirliğinin sınırlı olması.

Diyabetik Maküler Ödem, Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon

Hekimlerin Görüş ve Önerileri

Sorun

 Performans sisteminin, hizmet kalitesine daha fazla vurgu yapılarak gözden geçirilmesi,

 Üçüncü basamakta hasta hacminin yüksek olmasından dolayı hasta başına daha az zaman
ayrılması ve tarama oranının düşük olması.
Kök Neden Analizi
 Mutlak bir sevk zinciri mekanizması olmaması, hastanın herhangi bir ön eleme ve yönlendirmeden geçmeden doğrudan başvurması.
Hekimlerin Görüş ve Önerileri
 Üçüncü basamak sağlık kuruluşları tedavi ile ilgilenirken, tanı aşaması için görüntü okuma
merkezlerinin kurulması.
Ulusal rehberlerin ve standartlaştırılmış süreçlerin eksikliği, tanı ve tedavideki diğer birçok
sorunun altında yatan neden olarak belirlenmiştir.
Glokom
Sorun
 Düşük ya da normal tansiyonlu glokom tanısının, özellikle ikinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan Göz Hastalıkları Uzmanları tarafından gözden kaçırılabileceği,

 Uzmanlar arasında etkileşimi arttırmak için çok disiplinli bölgesel aktiviteler düzenlenmesi,
 Hastaların HbA1c seviyeleri hakkındaki farkındalıklarının kitlesel iletişim araçları veya eğitim programlarının kullanımı yoluyla arttırılması gerektiği.
Katarakt, Diyabetik Maküler Ödem, Prematüre Retinopatisi
Sorun
 Tanı oranlarının düşük olması (ör. konjenital katarakt).
Kök Neden Analizi
 Ebeveynlerin farkındalık düzeyinin düşük olması,
 Yenidoğan uzmanı sayısının kısıtlı olması,
 Çocuklarda göz muayenelerinin sınırlı uygulanması,
 Yardımcı sağlık personelinin sınırlı sayıda olması,
 Bazı vakalarda teknolojik alt yapının yetersiz olması.
Hekimlerin Görüş ve Önerileri
 Konjenital katarakt için kırmızı refle testi kullanılarak periyodik muayene yapılması,

 Gonyoskop ve tonometre kullanımında deneyim yetersizliği ile karşılaşılabileceği.

 Tanı oranlarını artırmak için görme keskinliği testlerinin yaygın olarak yapılabilmesi,

Kök Neden Analizi

 Tüm prematüre doğumlarda göz muayenesi yapılması gerekliliği.

 Ulusal rehberlerin ve standartlaştırılmış süreçlerin eksikliği,
 Hasta başına ayrılan zamanın sınırlı olması,
 Yardımcı sağlık personelinin bilgi ve deneyiminin sınırlı olması.
Hekimlerin Görüş ve Önerileri
 Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) tarafından düzenlenen eğitimlerin faydalı bulunduğu ve
artırılması,
 Türkiye için geçerli olabilecek tercih edilen uygulama biçimlerinin geliştirilmesi,
 Göz Hastalıkları uzmanlık dalında yandalların SB tarafından teşvik edilmesi.
Diyabetik Maküler Ödem
Sorun
 Diğer uzmanlık alanlarının diyabetik hastalarda Hba1c seviyelerini izlemedikleri ve hastaları göz hastalıkları açısından yeterince bilgilendirmedikleri durumların olması.
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 Standartlaştırılmış süreçlerin her hasta için gerekli en az zamanı göstermesi gerektiği,

Birçok devlet hastanesi, özellikle ikinci basamak hastaneler, kaliteli hizmet sunmakta
zorlanmaktadırlar.
Glokom
Sorun
 Glokomun uygun olmayan tedavisi (bazı durumlarda hekimler kornea kalınlığını ve/veya
düşük göz içi basıncı yakalayamayabilir ve yanlış tedavi ya da cerrahi kararı verebilirler).
Kök Neden Analizi
 Standartlaştırılmış eğitim eksikliği,
 Ulusal rehberlerin ve standartlaştırılmış süreçlerin eksik olması.
Hekimlerin Görüş ve Önerileri
 Hastaların detaylı şekilde bilgilendirilmesi ve tedavi seçenekleri konusundaki tercihlerinin
dikkate alınması,
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 İlaç tedavisine rağmen hastalığı ilerleyen hastalar için cerrahinin düşünülmesi,

Kök Neden Analizi

 Akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalığı arttırmak için eğitimler düzenlenmesi.

 Tedaviye uyumsuzluğun riskleri hakkında farkındalık eksikliği,
 Enjeksiyon uygulaması için fiziksel alt yapının yetersiz ve üçüncü basamakta hasta hacmi-

Katarakt

nin yüksek olması,

Sorun

 Üniversite hastanelerinde çalışan asistan doktor sayısının yetersiz olması.

 Kamu hastanelerinde ileri teknoloji göz içi lenslerinin kullanımının, kamu tarafından bedeli

Hekimlerin Görüş ve Önerileri

ödenen tutarın düşük olması nedeniyle kısıtlı olması,

 Özellikle yaşlı hastalarda farkındalığın arttırılması,

 Kamu hastanelerinde gelişmiş teknolojilerin kullanım yaygınlığının düşük olması.

 Enjeksiyonların ikinci basamak hizmet sunucuları tarafından da uygulanabileceği,

Kök Neden Analizi

 Hastalara takip ziyaretlerini anımsatması için otomatik hatırlatıcı gönderilebileceği,

 Bazı ileri teknolojiler (torik ve multifokal lensler) için kamu tarafından bedeli ödenen tuta-

 Servis aracı hizmeti organize edilebileceği,

rın düşük olması,

 Hekim başına düşen yardımcı sağlık personeli sayısının artırılabileceği.

 Yüksek teknoloji göz içi lenslerinin kullanımı için teşviklerin olmaması,
 Tedavi seçenekleri konusunda toplumun farkındalığının düşük olması.

Diyabetik Maküler Ödem

Hekimlerin Görüş ve Önerileri

Sorun

 Geri ödeme kriterlerinin, yüksek teknoloji göz içi lensleri için geri ödenen miktarı arttırma
yoluyla kamu hastanelerinde ileri teknoloji kullanımına izin verecek şekilde gözden
geçirilmesi,
 Yüksek teknoloji kullanımının teşvik edilmesi.

 Tedaviye erişimde hasta katkı payları ve ulaşım masrafları başta olmak üzere bilinen engellerin varlığı.
Kök Neden Analizi
 Cepten yapılan ödemeler.
Hekimlerin Görüş ve Önerileri

Diyabetik Maküler Ödem, Katarakt, Glokom

 Katkı paylarının kaldırılmasının düşünülebileceği,

Sorun

 Özellikle yaşlı hastalar için servis aracı hizmeti organize edilmesinin tedaviye uyumu

 Hastaların, zaman kısıtlılıkları nedeniyle, tedavi seçenekleri hakkında tam olarak

artıracağı.

bilgilendirilememesi.
Kök Neden Analizi
 Hasta başına sınırlı (3 ile 5 dk arası) zaman ayrılması.

Sınırlı sağlık personeli sayısının yanı sıra, bilgi sistemlerinin konuşlandırılması ile ilişkili
sorunlar, yeterli hasta takibinin yapılmasını engellemektedir.

Hekimlerin Görüş ve Önerileri
 Performans sisteminin hizmet kalitesi üzerine daha fazla önem verilmesine gereksinim
göstermesi,
 Hastalar ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimi iyileştirecek programların arttırılması.

Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon, Diyabetik Maküler Ödem, Glokom, Prematüre Retinopatisi
Sorun
 Tedaviye uyum seviyelerinin düşük olması ve uyum ile ilgili sorunlar bulunması.
Kök Neden Analizi

Tedavi aşamasındaki sorunlar malpraktis riski doğurmakta ve hastaların genel iyilik halle-

 Hastaların farkındalığının az olması,

rini tehlikeye atmaktadır.

 Sosyo-ekonomik seviyelerin düşük olması,
 Tedaviye uyumsuzluğun riskleri konusunda hastalara yeterli bilgi verilmemesi,

Diyabetik Maküler Ödem ve Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon
Sorun

 Özellikle kırsal bölgelerdeki ikinci basamak hizmetlerde hasta başına ayrılan zamanın sınırlı olması.

 Uygulanan enjeksiyon sayısının uluslararası rehberlerde önerilen miktarın neredeyse yarısı kadar olması.
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Hekimlerin Görüş ve Önerileri
 Özellikle hastalar için, göz damlalarının kullanımı konusunda bilgilendirme mekanizmaları
ve eğitimler geliştirilmesi,

 Sağlık iş gücü- nitelikli yardımcı sağlık personeli sayısındaki eksikliğin tedavinin tüm aşamalarını etkilemesi [zayıf performans],
 Hasta hacmine dayalı Performans sistemi- kamu hastanelerinde çalışan göz sağlığı uz-

 İlaç firmalarının hasta takip programları tasarlayabileceği ve uygulayabileceği,

manları için (ileri tedavi seçeneklerini ya da teknolojilerini başlatmaları açısından) perfor-

 Hastaların tedaviye uyumsuzluğun riskleri konusunda hekimler tarafından yeterli şekilde

mans teşviklerinin düşük düzeyde olması [zayıf performans],

bilgilendirilmesi; hasta yakınlarının farkındalığının arttırılması,
 Akıllı telefonlarda tedaviye uyum uygulamaları geliştirilebileceği (Glokom).

 Sevk sistemi- (göz hastalıkları uzmanlarından yan dal cerrahilere ve uzmanlara) sevk sisteminin eksikliği [zayıf performans],
 Tanı- kamu hastanelerindeki göz sağlığı hizmetlerinde olası eksiklikler (tanı cihazlarının

Tüm Hastalıklar

yetersizliği- miktar ve kullanım oranları halka açık olmadığından yapılan değerlendirme

Sorun

teyit edilememektedir) [zayıf performans],

 Hastalar için veri kayıtlarının arzu edilen düzeyde olmaması; verilerin elektronik kayıtlar
yerine genellikle fiziksel ortamlarda saklanması.
Kök Neden Analizi
 Entegre olmayan bilgi teknolojileri sistemlerinin kullanılması,
 Yardımcı sağlık personeli sayısının sınırlı olması.
Hekimlerin Görüş ve Önerileri
 Hasta verilerinin elektronik ortamda saklanması,
 Ülke genelinde yayılımı ve uyumu sağlanmış bilgi teknolojisi sistemi kurulması,
 Verilerin elektronik ortama aktarımında destek sağlayacak nitelikli yardımcı sağlık perso-

 Hasta yolculuğu boyunca (örneğin RoP ve DR) disiplinler arası koordinasyonun eksik olması
[zayıf performans],
 Hasta sonuçlarını takip etmek veya monitorizasyonu için sağlık bilgi sistemlerinin yetersiz
kullanımı ve eksik olması [zayıf performans],
 Etkin ve yenilikçi girişimlere/teknolojilere ve yüksek kalite hizmete erişimde şehir merkezleri, yüksek gelirli nüfus ve gelişmiş batı bölgeleri lehine eşitsizlikler olması [zayıf performans],
 Tüm bölgelerde RoP tanısı ve tedavi merkezlerinin sayısının artması [iyi performans],
 Sosyal sağlık sigortası kapsamının neredeyse %100 olması [iyi performans].

neli sayısının arttırılması yönünde önlemler alınması.
Hastalık yolculukları analizlerine dayanarak yapılan değerlendirme, göz sağlığı hizmetlerindeki başlıca zayıf ve güçlü yönleri ortaya koymaktadır.
Göz sağlığı hizmetlerinin değerlendirmesi, aşağıdaki başlıklarda yapılmış ve performansları “iyi”, “orta” ve”zayıf” olarak yanlarında belirtilmiştir.
 Önleme/erken tanı- göz sağlığı bakımından risk altındaki nüfus için tarama ve farkındalık
programlarının eksikliği [zayıf performans],
 Epidemiyolojik değişimlerin izlenmesinin kısıtlılığı- göz hastalıklarının prevalansı, insidansı ve risk faktörleri ile ilgili halka açık veri olmaması [zayıf performans],
 Klinik kalite- Göz sağlığı hizmetlerinin kalitesi ve müdahale sonuçları ile ilgili halka açık
veri olmaması [orta düzey performans],
 Göz hastalıkları ve girişimleri ile ilgili ulusal rehberlerin ve standartlaştırılmış süreçlerin
yokluğu (TOD tarafından yayınlanan güncel rehberlerle bu ihtiyaç hafiflemiştir) [orta düzey
performans],
 Göz hastalıkları uzmanlık eğitimindeki (olası) yetersizlikler ve sürekli tıp eğitiminde eksikliklerin olması [orta düzey performans],
 Göz içi lens seçimleri açısından kamu hastanelerinde gelişmiş teknolojiyi sunma zorluğu
olması [zayıf performans],
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Bölüm V
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Uluslararası En İyi Göz Sağlığı Uygulamaları ve
Öğrenilen Dersler
Göz sağlığı, uluslararası alanda bir öncelik olarak tanınmakta ve bazı ülkeler Dünya Sağlık
Örgütü tarafından yayınlanan Vizyon 2020 eylem planında belirlenmiş hedeflere ulaşmaya
çalışmaktadırlar.

Doğrudan
maliyetler:
Kapsanan
maliyetlerin
oranı

Mevcut toplanmış fonlar
Hizmetler: hangi
hizmetler kapsam altındadır?
Nüfus: kimler kapsam altındadır?

Şekil 38. Evrensel kapsayıcılık yönünde ilerlerken göz önüne alınması gereken boyutlar.76,77
Evrensel göz sağlığına ulaşmanın unsurları:
A. Kapsamlı göz sağlığı hizmetleri: Görme engelliliğinin çeşitli nedenlerini kapsayıcı geniş yelpazeli hizmet sunumu,
B. Göz sağlığının genel sağlık sistemi ile entegrasyonu,
C. Evrensel erişim: Uygun teknolojileri de içeren ve herkesi kapsayan sağlık hizmet sunumu,
D. Maliyet paylaşımı (katkı payı) ve ücretlerin hizmetlere erişimi engellememesinin sağlanması.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2014-2019 Küresel Eylem Planında konulan hedef “2019 yılına
kadar önlenebilir görme özürlülüklerinin prevalansını %25 düşürmek”tir.50
Politika önerilerini şekillendirmek için kullanılan uluslararası örnekler tutarlı bir yöntem
ile belirlenmiştir.
Belirlenen boşluklar, çözümlerin gerçek dünya uygulamaları üzerine bir araştırmaya yönelik anahtar kelimeleri belirlemek üzere araştırılmıştır. Uluslararası örneklere dayanarak yapılan ilk öneriler, başarıları, uygulanabilirlikleri ve önerilecek politika önlemlerini belirlemeye
uygunlukları açısından test edilmiştir.

50

51

Uluslararası örnekler, göz sağlığı hizmet sunumu hakkındaki değerlendirmelerin hastalara

İskoçya’da göz sağlığı tedavi rehberlerinin güncellenmesi, hastalıklarla ilişkili sonuçların

hizmetin sunulma şekli üzerinde büyük etkisi olabileceğini göstermektedir.

daha iyi ve hizmetin daha verimli olması ile sonuçlanmıştır.82

Kanada: A Vision for Ontario78
Kanada Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine Bölgesel Vizyon Stratejisi Çalışma Grubu (Provincial Vision Strategy Task Force) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma olup, gelecekteki hasta ihtiyaçlarının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, Ontario’daki acil, genel
ve ihtisas göz sağlığı hizmetlerinin detaylı bir analizi yapılmış; göz sağlığı hizmetlerindeki tüm
boyutları kapsayan öneriler getirilmiştir. Çalışma grubu, seçilmiş bölgelerdeki sağlık sonuçlarını iyileştirmede alt seviyedeki yönetimlere ve sağlık sağlayıcılarına destek sağlamada halen aktiftir. Bu durum, birçok yerel entegre sağlık ağında hizmetlerin iyileştirilmesine neden
olmuştur.
Avustralya: The Roadmap to Close the Gap for Vision79
Melbourne Üniversitesi tarafından yerli Avustralya halkı açısından göz sağlığı hizmetlerindeki boşluğu ortadan kaldırmak için yapılan bir değerlendirmedir. Avustralya hükümetine, 9
alanda 42 öneriden oluşan tam bir göz sağlığı hizmet modeli sunulmuş olup, şu ana kadar, bu

Rehberlerin güncellenmesi, testlerin uygulanması, eğer test sonuçları yüksek göz içi basıncına işaret ediyorsa zorunlu sevk yapılması, ve hizmetin entegre sağlık kuruluşlarında sunulması konularında yol göstermektedir.
Rehberlerin hizmet sunumuna etkileri şunlardır:

 Tedavi gecikmesine bağlı görme bozukluğu olan hasta sayısının daha az olması (%25
düşüş),

 Göz hastanesine gereksiz sevk sayısının belirgin olarak daha az olması (hastaların
%37,6’sından %24,1’ine),

 İlk randevusunu kaçıran hasta sayısının belirgin olarak daha az olması (hastaların
%14,2’sinden %10,2’sine).

 Glokom semptomları gösteren hasta sayısının belirgin olarak daha az olması (hastaların
%70,2’sinden %54’üne).

önerilerden 7 tanesi uygulanmış ve diğerlerinde de belirgin gelişme sağlanmıştır.‘Vision 2020
Australia’ isimli kuruluşa göre, göz hastalıkları hizmetlerindeki boşlukları ortadan kaldırabi-

Farklı hizmet seviyelerinin tedavi alanına odaklı bir birime entegre edilmesi, sağlık hizmet

lecek somut eylemler mevcuttur.

kalitesini boyutlar arasında arttırmaktadır.
(Glokom gibi) Bir Göz Hastalığına Odaklanmış Özel Merkezler

Hastalıklar hakkında bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve toplum davranışlarının düzeltilmesinde hedefe yönelik toplumsal farkındalık kampanyalarının önemli etkisi olabilir.80
Avustralya: Melbourne’de Toplumsal Farkındalık Kampanyası80
Kampanya, diyabet hikayesi, aile öyküsünde glokom ya da YBMD olan ve görmelerinde bir
değişiklik fark eden 50 yaş ve üstü yaşlı nüfusta farkındalığın arttırılmasını hedeflemiştir. ‘Save-your-sight’ (Görüşünü koru) kampanyası radyo ve TV istasyonları ile gazeteleri içeren çeşitli
medya kanalları ve toplum etkinliklerinde yayınlanmıştır.
Kampanya sonrasında toplum davranışlarında bazı farklılıklar belirlenmiştir. Son iki yıl

Gerekli tüm testlerin bir gün içinde yapıldığı bu tip merkezler, tanı ve tedavi zamanının kısalmasını ve birden fazla hekim ziyaretinin neden olduğu hareketlilik sorunlarının azalmasını
sağlamaktadır. Örnek olarak:

 Belfast’taki ‘One stop Glaucoma Clinic’,83
 University of California, San Francisco’daki ‘Glaucoma Clinic’84 verilebilir.
Göz Sağlığı Hizmetleri için Özelleşmiş Klinik ya da Servis
Gerekli personeli ve göz cerrahilerine tahsis edilmiş ameliyathaneleri vardır ve düşük

içinde tarama yaptıran diyabetli hasta sayısı %52’den %70’e yükselmiş; yine son iki yıl içinde bir

riskli hastalar ayaktan hizmet birimlerine yönlendirilmektedir. Örnek olarak:

göz muayenesi olduğunu söyleyen kişi yüzdesi %61’den %70’e belirgin olarak artmıştır.

 Toronto’daki ‘Kensington Eye Institute’,85

İngiltere’de diyabet hastalarına ülke genelinde göz taraması on yıldır sunulmaktadır.81

 Ontario’daki ‘The Ivey Eye Institute’,86

Tarama, tip 1 ve tip 2 diyabet hastalığı olan 12 yaş ve üzeri herkese sunulmakta; hali ha-

 Londra’daki ‘A&E Moorfields Eye Hospital’87 verilebilir.

zırda bir göz hastalığı için göz hastalıkları uzmanının takibinde olan kişiler tarama için davet
edilmemektedir. Program, tip 1 ya da tip 2 diyabeti olan hamile kadınlara retinopati gelişme
riskinden dolayı ek testler önermektedir. Dijital fundus kameralarına sahip yerleşik ve mobil
tarama birimleri bulunmaktadır. Protokol, biri maküla odaklı ve diğeri pupil dilatasyonunu takiben optik disk odaklı olmak üzere iki-alanlı renkli fundus fotoğraflanmasından oluşmaktadır.

Türkiye entegre hizmet çözümlerini izleyerek göz sağlığı hizmetlerinde iyileştirmeler yapabilir;
bu çözümlerin, verimliliği arttırırken mükemmel kalitede hizmet sunmada etkili oldukları
ispatlanmıştır.

Retina fotoğrafları birkaç derecelendirme merkezi tarafından okunmaktadır.
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Göz Hastalıkları Uzmanlığı’nın88 akademik bir kariyer olarak teşvik edilmesi, akademik ka-

larını kullanmaktadır. Avustralya, kronik hastalığı olan yaşlı hastalar için 6 farklı veri kaynağı

riyerlerini ilerletmek isteyen mezunların bu alanda uzmanlaşmalarını arttırabilir.

kullanarak bakım yolakları oluşturmaktadır.

Dünyada bu konuda yapılmış benzer çalışmalar bulunmaktadır.
Aile Hekimliği Tanıtım Planı89
The Scottish Royal College of General Practitioners (RGCP Scotland), aile hekimliğini teşvik etmenin aile hekimlerinin sayısını artırabileceğini savunmaktadır.

RetinaTR, hekimlerin tedavi sonuçlarını değerlendirmek üzere hasta verilerini ve test
sonuçlarını yüklemek, saklamak ve incelemek için kullanacakları başarılı bir araç olarak göze
çarpmaktadır. Sistem, diğer göz hastalıklarını kapsayacak şekilde ‘GözTR’ olarak genişletilebilir.

RGCP Scotland’a göre, teşvik için şunlar yapılmalıdır:

 Aile hekimliği merkezleri ve öğrenciler arasında tıbbi açıdan temas sağlanması,
 Devletin aile hekimi sayısını arttırmaya yönelik açık bir hedefinin olması,

Teknolojik altyapı ve sağlık personelinin eğitimi sağlık hizmetleri kalitesinin yükselmesine
katkıda bulunmakta; bu da sağlık turizmi üzerine doğrudan bir etki yapmaktadır.

 Üniversitelerin, öğrencileri aile hekimliği uzmanlığı hakkında eğitmek için özendirilmesi.
Tıpta Uzmanlığın Tanıtımı için Sosyal Medyanın Kullanılması90

İngiltere ve Kore’de, sağlık turistleri arkadaşlarının ve ailelerinin önerileriyle yurtdışına
gitmekte olup; bu durum, olumlu deneyimlerin yayılma etkisi olabileceğini göstermektedir.97

New York’ta bulunan ‘North Shore-LIJ Health System’ hekimleri Dr. Kenar Jhaveri ve Dr.

Tedavi için yurtdışına gitmeye karar verme sürecinde, yüksek teknoloji seviyelerinin ve tedavi

Hitesh Shah, nefroloji alanında öğrencilerin bilgisini iyileştirmek için bir sosyal medya kam-

sonuçlarının ana belirleyiciler olduğu bulunmuştur.98 Yabancılar için tıbbi hizmet, tıbbi persone-

panyası başlatmışlardır. Kampanyanın ana faaliyeti, ‘Nephmadness’ adı verilen ve blog yazıları

lin yüksek kalitesine, en son teknolojiye ya da gelişmiş tıbbi sistemlere dayanan tıbbi hizmet-

ile bağlantılı çevrim içi sanal bir turnuvadır.

lere yüksek derecede güven duyulmasını gerektirmektedir.99 Nitekim, Kore’nin bir tıp turizmi

Kampanya şu etkileri yaratmıştır:

destinasyonu olarak güçlü yönleri, yüksek kalitede sağlık personelini, yüksek seviyede tıbbi
hizmetleri, en ileri bilgi teknolojilerini ve güçlü devlet desteğini içermektedir.99

 Nefroloji hakkında üçüncü şahıslar tarafından yazılan blog paylaşımları,
 #NephMadness hashtag’inin 519.323 kere kullanılması.
Türkiye, veritabanı sistemlerini kullanarak göz hastalıkları klinikleri ile tedavinin sonuçlarını iyileştirme şansına sahiptir.91

Uluslararası örnekler göstermektedir ki, hizmet kalitesi sağlık turizmi açısından yurtdışında
iyi bir imajın en önemli faktörüdür; bu da, eğer Türkiye dönüşüm sürecine devam ederse bunun
sağlık turizmi üzerine olumlu bir etkisi olacağı anlamına gelmektedir.

Özelleşmiş Kliniklerin ve Tedavinin Kalitesi
Elektronik sağlık kayıtlarının geliştirilmesi ile, yalnızca sağlık hizmetlerinin yerinde ve
doğru karar alması değil, aynı zamanda sağlık kuruluşlarında sunulan bakımın kalitesi de değerlendirilmekte, ayrıca tanı ve tedavide kullanılan ekipman ve teknolojinin uygunluğunun denetlenmesi sağlanmaktadır. Örnek olarak:

Medikal turizm hızla büyüyen bir niş pazar olup, göz sağlığı bu pazarın kilit hizmet alanlarından biridir.
Uluslararası medikal ve sağlık turizmi konusunda kullanıcı verileri ile ilgili çalışmalar yapan Patients Beyond Borders isimli kuruluşun 2017 yılı tahminleri, pazar büyüklüğünün 45,5-

 Güney Kore’deki ‘Health Insurance Review & Assessment Service’ verilebilir.

72 milyar $ ve sınır ötesi hasta sayısının yaklaşık 14-16 milyon olacağını; dünya genelinde has-

Özelleşmiş Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) Kalitesi

taların ziyaret başına ortalama 3,800-6,000$ harcayacaklarını göstermektedir.100

92,93

İngiltere’de, tüm aile Sağlığı Merkezlerinde hastalara yüksek kalitede hizmet sunulmasını

Bu verilerden yararlanılarak hazırlanmış olan haritada dünyanın önde gelen tıp turizmi

teşvik amacıyla, gönüllü yıllık ödül ve teşvik programları uygulanmakta; veri, 7.800 Aile Hekimi

noktaları gösterilmekte olup; sağlık personeli, tıbbi ekipman ve aletler, prosedürler ve idari

için 56 milyon kayıtlı hastanın olduğu online veritabanı sisteminden yıllık olarak alınmaktadır.

altyapı açısından uluslararası sağlık standartlarını karşıladıklarından emin olmak amacıyla,

Örnek olarak:

çoğu Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edilmiş tedavi merkezleri ve

 İngiltere’de ‘Health and Social Care Information Centre’ tarafından organize edilen ‘The

hastaneler değerlendirmede esas alınmıştır.100,101

Quality and Outcomes Framework’ verilebilir.94
Entegre Göz Sağlığı Hizmetleri95,96
Birçok gelişmiş ülke, hizmet kalitesini ve hizmet sunumunun verimliliğini arttırmaya yöne-
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Sağlık turizmi sektöründeki liderlere göre, medikal turistler için ana çekici faktör yalnızca
fiyat değil, aynı zamanda hizmetin kalitesidir.102,103

lik sağlık politika kararlarını vermek amacıyla bireysel sağlık verilerini birleştirmektedir. İngil-

Yabancı hastalar tedavi için yurtdışına ya bu alanda uzmanlaşmış acenteler yoluyla, ya da

tere, hizmet sunum standartlarını arttırmak ve hasta sonuçlarını takip etmek için veri taban-

doğrudan bir yabancı sağlık kuruluşu aracılığı ile gitmektedir. Hasta yakınları için şehir turları,
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seyahat ayarlamaları, hava koşullarının bildirilmesi gibi tamamlayıcı hizmetler stresi azaltabilmekte ve hastalar için hizmetin değerini artırabilmektedir. Sağlık hizmetlerinin düşük maliyetleri, ikamet ettikleri ülkede sağlık maliyetleri yüksek olan hastalar açısından minimal invazif
işlemler için destinasyonları çekici hale getirebilmektedir. Doktorun ve/veya sağlık kuruluşunun saygınlığı çok önemlidir ve düşük kalite için düşük fiyatlar kabul edilmemektedir.

Türkiye: Gelen medikal
turistler başlıca göz cerrahisi
ve genel kontroller
(check-up) ile ilgilenmekte
Hindistan: Koroner
arter bypass cerrahisi
ABD’ye oranla %90
daha ucuz
ABD: Her yıl
yaklaşık 800.000
medikal turist
ziyaret etmekte

Macaristan:
Dış hizmetleri
için popüler
bir tercih

Meksika: Birçok medikal
turist ABD’den dış
hizmetleri ve kilo kaybı
girişimleri için gitmekte
Costa Rica: 2012’de her
biri ortalama 7.000 $
harcayan 50.000 medikal
turist çekmiş

BAE: 2013
yılında sağlık
turizmi iş kolu
olarak 1,7 milyar
$ ulaşmış
Tayland: 2012
yılında 2,5 milyon
kişi tedavi
amacıyla gelmiş
ve 4 milyar $
gelir üretmiş

Brezilya:Sağlık
turizmini sürdüren alan
kozmetik cerrahi

Bölüm VI

Kore Cumhuriyeti:
Tedavi edilen medikal
turistlerin %20’si
Çin’den gelmekte

Tayvan: Tedavi
edilen medikal
turistlerin %50’si
Çin’den gelmekte

Singapur: En
ileri seviyede
onkolojik tanı ve
tedavi hizmetleri
sunmakta

Şekil 39. Dünyanın önde gelen tıp turizmi noktaları.100,101

Haritada Kullanılan Medikal Turizm Kategorileri ve Simgeleri
Sağlık referans ülkeleri

Turistik destinasyonlar

Yabancı yaşlılar evleri

Sigortanın karşıladığı yurtdışı tedavi

Sağlık hizmetlerine daha ucuz ve hızlı erişim
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Dünya Standardında Göz Sağlığı Hizmetlerinin
Oluşturulması: Uygulama Önerileri
Türkiye’de güçlü ve verimli göz sağlığı hizmetleri sunumunun oluşturulması, ülkeyi bu alanda uluslararası mükemmeliyet merkezi olarak konumlandırmanın temelidir.
Başarılı bir göz sağlığı hizmet sunumu, uluslararası anlamda lider olarak tanınmak açısından önemli bir adımdır. Boşlukların ortadan kaldırılması uluslararası görünümümüzü iyileştirecek; boşlukları gidermedeki başarısızlık ise gelecekteki başarıları zayıflatabilecektir.

 Farkındalık eksikliği
Doktorlar ve hastaların göz sağlığı ile ilgili durumlar hakkındaki bilgi boşlukları tedavileri
etkileyebilecektir.

 Düşük tanı oranları
Yetersiz tanı, yüksek kaliteli tedavilerin gelişmesini engelleyecek ve sağlık sistemi üzerinde
önlenebilir ekonomik yük oluşturacaktır.

 Teknolojiye erişimde eşitsizlikler
Yenilikçi teknolojileri ve tedavileri kavramadaki kısıtlılık, yabancı hastaların Türkiye’yi seçmesinde caydırıcı olacaktır.
Türkiye’de göz sağlığı hizmetlerinde gereken değişim için sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yönündeki politika deviniminden yararlanılabilir.
Türkiye, sağlık hizmetleri sektörünü tüm nüfusa hizmet sunan bir sisteme dönüştürmeyi
başarmıştır. Bununla birlikte, Vizyon 2023 hedeflerine ulaşma yolunda gereken mükemmelliği
sağlayacak devinimi sürdürmek açısından birçok zorlukla karşılaşılacaktır.
Oftalmoloji mükemmeliyetin mümkün olduğu bir alandır. Sahadaki hekimlere göre, tedavi
yolculukları boyunca göz sağlığı hizmetlerini iyileştirecek çeşitli fırsatlar bulunmaktadır.
Bu bölümde sorun(lar) tanımlanacak, bu konuda Türkiye’nin neyi başarmak istediğine yönelik olarak hedef(ler) ile ülkenin bu konuda nasıl devam etmesi gerektiğini gösteren aktivite(ler) sıralanacak ve son olarak tüm bu süreci olanak ya da engel olarak etkileyecek politik
faktörler ortaya konacaktır.
Kalitenin iyileştirilmesi, sağlık sistemi için belirlenen genel hedefleri gerçekleştirmek için
önümüzdeki yıllarda daha fazla dikkat edilmesi gereken bir sorundur.
Sorun(lar)

 Erken tanı oranlarının düşük olması,
 Toplum farkındalığının düşük olması.
Hedef(ler)
 2020 itibariyla önlenebilir körlüğün elimine edilmesi,50
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 BOH ve risk faktörlerinin insidansının düşürülmesi ve izlenmesi,4

Eğitimli sağlık işgücünün yanı sıra bilgi teknolojileri çözümlerinin, rehberlerin ve ileri tek-

 BOH komplikasyonlarının kontrolü ve azaltılması,4

nolojinin artan kullanımı, kaliteyi geliştirmek için kilit odak alanlarını oluşturmaktadır.

 Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğinin idame ettirilmesi.4

Sorun(lar)

Aktivite(ler)
 Göz sağlığı farkındalık kampanyaları,

 Göz sağlığı hizmetlerinde ne klinik kalite, ne de girişim sonuçları hakkında halka açık veri
bulunmaması.

 Tarama programları.

Hedef(ler)

Politik Faktör(ler)

 Entegre ulusal göz sağlığı politikalarının ve planlarının geliştirilmesi ve uygulanması,50

 Önleyici hizmetlere odaklanmanın artması (politik olanak),

 Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve güvenliğinin iyileştirilmesi,4

 Göz sağlığının bir öncelik olmaması (politik engel).

 Tedavi kalitesinin sistematik bir şekilde incelenmesi.4
Aktivite(ler)

Sorun(lar)

 Müdahale sonuçlarını ve hizmet kalitesini izleyecek bilgi teknolojisi alt yapısının kurulması,

 Epidemiyolojik değişimlerin yeterince izlenmemesi.

 Hasta derneklerinin desteklenmesi.

Hedef(ler)

Politik Faktör(ler)

 Küresel ve bölgesel sağlık politikaları geliştirme ve uygulamada liderler arasında olmak,4

 Sağlık politika hedeflerinin mevcut olması (politik olanak)

 Önleyici ve temel sağlık hizmetlerinin verimli kullanımının sağlanması,4

 Katarakt cerrahileri için etkili ve geçerli denetim yapılması (politik olanak).

 Görme bozukluklarının boyutu ve nedenleri ile göz sağlığı hizmetleri hakkında kanıt
üretilmesi.50

Sorun(lar)

Aktivite(ler)

 Standartlaştırılmış süreçlerin ve ulusal rehberlerin eksikliği.

 Veri toplamak ve hasta sonuçlarının analizini sağlamak amacıyla göz sağlığı bilgi sistemi.

Hedef(ler)

Politik Faktör(ler)

 Hizmet kalitesinin sağlanması,4

 Sağlık politika hedeflerinin mevcut olması (politik olanak).

 Sonuçların iyileştirilmesi,4
 Sağlık sisteminin performansının izlenmesi ile sağlığa ve ulusal ekonomiye katkısının belgelenmesi,4

“Yetersiz olarak değinilen alanlardan biri, özellikle hastanelerdeki tanı ve tedavi hizmetlerinin
teknik kalitesidir. Reformların sağlık hizmetlerine erişimi artırmaya ve hizmet sunucuların
verimliliğini iyileştirmeye odaklandığı düşünüldüğünde; bu, şaşırtıcı bir durum değildir.
Kanıta dayalı klinik rehberler ve protokollerin geliştirilmesi ve kullanılması henüz başlangıç
aşamasındadır. Buna ek olarak, mevcut denetim sistemi hizmetin yapısal ve süreç yönleri
üzerinde durmaktadır, bu da özellikle hastane sektöründe tedavi sonucu verisinin – eğer
varsa - az olduğu anlamına gelmektedir. Tıbbi hata sayıları ve tipleri ile ilgili veri de neredeyse
bulunmamaktadır. Kısacası, kalitenin iyileştirilmesi gelecek yıllarda öncelikli dikkat
gerektirecek bir sorundur.”27

 Kendilerini ilgilendiren sağlık hizmetleriyle ilgili kararlarda aktif katılımlarını sağlayabilmek amacıyla bireylerin rolünün güçlendirilmesi.4
Aktivite(ler)
 Verimli hizmeti en iyi hale getirmek için rehber geliştirilmesi; geliştirilen rehberlerin kullanımının yaygınlaştırılması.
Politik Faktör(ler)
 TOD ile iş birliği fırsatları (politik olanak).
Sorun(lar)
 Kamu hastanelerinde ileri teknolojinin sunulmasında zorluklar (ör. göz içi lens seçimi).
Hedef(ler)
 Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve güvenliğinin iyileştirilmesi,4
 Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğinin idame ettirilmesi.4
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Aktivite(ler)

Hedef(ler)

 İleri teknoloji kullanımının desteklenmesi,

 Bir sevk sisteminin geliştirilmesi.52

 Akademik çalışmaların desteklenmesi.

Aktivite(ler)

Politik Faktör(ler)

 Bölgesel eğitim programlarının düzenlenmesi.

 Kamu hastanelerinde teknoloji kullanımını arttıracak hedefler (politik olanak).

Politik Faktör(ler)

Göz sağlığı hizmetlerini iyileştirmeye yönelik stratejiler, politika yapıcı otoritelerin daha
güçlü kararlılığını gerektirmektedir.
Sorun(lar)
 Bazı kamu sağlık hizmet sunucularında tıbbi cihaz eksikliği ve/veya sonuçları değerlendirecek deneyimli sağlık işgücü sayısının kısıtlılığı.
Hedef(ler)
 Sonuçları iyileştirmek,4
 Hasta-merkezliliği artırmak,4
 Sağlık alt yapı ve teknolojilerinin kapasite, kalite ve dağılımının iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.4
Aktivite(ler)
 Ek eğitim programlarının desteklenmesi,
 Göz sağlığı hizmetleri için eğitim programlarının geliştirilmesi.
Politik Faktör(ler)
 Yeterli finansmanın olması (politik olanak).
Sorun(lar)
 Performans sisteminin hasta hacmine bağlı olması (sonunda her hastaya ayrılan zamanı
azaltarak hizmetlerin kalitesini olumsuz etkileyebilir).
Hedef(ler)

 Sağlık politika hedeflerinin varlığı (politik olanak).
Sorun(lar)
 Sağlık bilgi sistemlerinin kullanımının verimli olmaması.
Hedef(ler)
 Sağlık hizmet sunum sistemlerinde, izleme ve değerlendirme ile kanıta dayalı karar alımı
için sağlık bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi,4,52
 Sağlık sistem performansının izlenmesi ve topluma ve ulusal ekonomiye katkısının
belgelenmesi.4
Aktivite(ler)
 Bilgi teknolojisi sistemlerinin güncellenmesi ve dağıtılabilir programların kurulması.
Politik Faktör(ler)
 Sağlık politika hedeflerinin mevcut olması (politik olanak),
 Yeterli finansmanın mevcut olması (politik olanak).
Türkiye son on yılda hizmetlere erişimde hakkaniyet açısından belirgin ilerleme göstermiştir; ancak daha yüksek kalitede hizmete ulaşılabilirlik iyileştirilebilir.
Sorun(lar)
 Fiziksel alt yapının eksikliği ve adil olmayan dağılımı (erişimde hakkaniyet açısından eksik
kalan iyileştirme alanı olması açısından).

 İnsan kaynaklarının dağılım, yetkinlik ve motivasyonunun iyileştirilmesine devam edilmesi,4

Hedef(ler)

 Sağlık sistemi performansının izlenmesi ve topluma ve ulusal ekonomiye katkısının

 Sağlık alt yapı ve teknolojilerinin kapasite, kalite ve dağılımının iyileştirilmesi ve sürdürüle-

belgelenmesi.4

bilirliklerinin idame ettirilmesi,4

Aktivite(ler)

 Hasta merkezliliğin arttırılması.4

 Sağlık sistemindeki insan kaynaklarının yönetimini ve bunun en iyi uygulamaları temel alan

Aktivite(ler)

performans sonuçlarına etkisinin revize edilmesi.

 Envanter verisinin yayınlanması,

Politik Faktör(ler)

 Kamu hastanelerinin altyapılarının iyileştirilmesi.

 Hastaların farkındalık eksikliği (politik engel).

Politik Faktörler
 Sağlık politika hedeflerinin mevcut olması (politik olanak),

Sorun(lar)

 Yeterli finansmanın mevcut olması (politik olanak).

 Sevk sisteminin ya da disiplinler arası koordinasyonun olmaması.
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Sorun(lar)

Öneri 1: Göz Sağlığı Farkındalık Kampanyalarının Düzenlenmesi

 Etkili ve yeni teknolojilere erişimdeki eşitsizlikler.
Hedef(ler)

yalarının oluşturulması önerilmektedir. Böylece, diyabet hastaları gibi risk grupları için daha iyi

 Sağlık alt yapı ve teknolojilerinin kapasite, kalite ve dağılımının iyileştirilmesi, ve sürdürülebilirliklerinin idame ettirilmesi,
 Hasta merkezliliğin arttırılması.

Tanı oranlarının artması ve tedavilerin optimizasyonu için göz sağlığı farkındalık kampan-

4

4

tanı ve tedavi sağlanacaktır.
Eylem Zamanı ve Süresi
 Acil eylem gerektirmekte ve kısa sürmesi önerilmektedir.

Aktivite(ler)

 Uygulama 3 yıl süreyle her yıl yapılmalıdır.

 Toplumda farkındalığın artırılması.

Dikkate Alınması Gereken Eylem Planı Unsurları

Politik Faktörler

 Kampanya için hedefler belirlenirken coğrafi farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.

 Göz sağlığı hizmetlerinin öncelikli olmaması (politik engel),

 Uluslararası hasta derneklerinin katılımı sağlanmalıdır.

 Yeterli finansmanın mevcut olması (politik olanak).

 Araştırma sonuçları, DMÖ ve glokoma öncelik verilmesi gerektiğini göstermektedir.
 Avustralya’daki örnek, özel amaçlı bir farkındalık kampanyasından sonra göz muayenesi

Politika Önerileri
Türkiye’nin göz sağlığı hizmetleri açısından dünya standartlarında bir merkez olması yo-

olan diyabet hastalarının sayısının %53’den %70’e nasıl yükseldiğini göstermektedir.
 ‘Körlüğe İlerlemeyi Durdur’mak için kampanya başlatılmalıdır.

lunda belirlenen politika önerileri 4 ana başlıkta toplanmıştır:

Novartis ve Alcon Tarafından Yapılabilecekler [Yüksek Öncelik]

 Göz hastalıkları farkındalık kampanyalarının düzenlenmesi,

 Temel göz hastalıklarına yönelik amaca özel bir kampanya mesajı geliştirmek için var olan

 Ulusal tarama programları oluşturulması,

pazarlama materyalleri kullanılabilir.

 Göz sağlığı hizmetleri bilgi sistemi kurulması,

 Körlüğün hastalık yükü ile ilgili, hekimler ve risk grupları gibi farklı kitlelerde yankı uyan-

 Kamu hastanelerinde ileri teknoloji kullanımı.

dıracak bilimsel bir yayın benzeri bilimsel materyal geliştirilmesinde etkin rol alınabilir.

Her bir öneri, eylem planında dikkate alınması gereken unsurlar, Novartis ve Alcon tara-

Paydaş Katılımı

fından (öncelik dereceleri ile) yapılabilecekler ve bu kapsamda katılımı sağlanacak paydaşlar

 Sağlık Bakanlığı (ana sorumlu),

başlıkları altında ayrıntılı olarak açıklanmış; yol haritası oluşturulmuş ve yol haritasının uy-

 Türk Oftalmoloji Derneği (ana sorumlu),

gulanmasına başlamadan önce gerekli eylemlerin Novartis/Alcon tarafından planlaması için

 S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

tasarlanan ön koşullar belirtilmiştir.

 S.B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,
 Dünya Sağlık Örgütü,
 Sosyal Güvenlik Kurumu,
 Diğer ilaç ve tıbbi cihaz firmaları,
 Kitlesel medya ve basın.
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Ön Koşul147 1. Göz Sağlığı Farkındalık Kampanyalarının Düzenlenmesi

Yol Haritası 1
Göz Sağlığı Farkındalık Kampanyası Düzenlenmesi

 Farkındalığın artmasına ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi,
 Kampanyanın gerçekleştirilmesi için gerekli finansal ve insan kaynakları ihtiyaçlarının de-

Başlangıç

Hastalık
alanının
seçilmesi

Paydaşlar

Hedef
kitlenin
belirlenmesi
(hastalar)

Kampanya
amacının
belirlenmesi

Bölgesel ve
ulusal
ihtiyaçların
değerlendirilmesi

Her etkinlik
için fizibilite
çalışmasının
yapılması

Bağlantılı
etkinliklere
karar verilmesi

ğerlendirilmesi amacıyla bir fizibilite çalışması yapılması,
 Projenin başlatılması ve sürdürülmesi için iç sorumlulukların belirlenmesi,

Kampanyanın
özelliklerinin
belirlenmesi

 Kilit paydaşların belirlenmesi; karşılıklı etkileşimler ile katılımın yasalarla uyumlu olması
için neler yapılması gerektiğinin kontrol edilmesi,
 Paydaşlar ile temas kurmak için iletişim stratejisinin belirlenmesi,
 SB, TOD gibi konuyla ilişkili paydaşlar ile işbirliği yapmak için irtibat noktalarının atanması,

Halkla
ilişkiler
firmaları

Grafik
tasarımcıları

Resmi
onayın
alınması

Kampanya
iletişim
planının
tasarımı

Yazılı
materyallerin
tasarımı

 Kampanyanın sürdürülmesi için gerekli tüm iç ve dış onayların alınması,

Paydaşlar

Bütçe
ihtiyaçlarının
tahsisi

 Farkındalık kampanyası için onayların kontrol edilmesi,
Hayır

Kampanya
özelliklerinin
gözden
geçirilmesi

Paydaşlar
onaylıyor mu?

Kaynak
ihtiyaçlarının
belirlenmesi

 Diğer ilaç firmalarıyla iş birliği ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması,
 Uygulanabilir ise, ilgili diğer ilaç firmaları ile ortak görüşmelerin başlatılması.

Evet

Resmi
onay
var mı?

Sorunun
kaynağının
belirlenmesi

Hayır

Hayır
Evet

Mesajları
denemek için
odak grup
görüşmeleri

Paydaşlar

Paydaşlar

Evet
Olumlu sonuç
var mı?

Program
yönetimine
karar verilmesi

Temel
performans
göstergelerinin
belirlenmesi

Paydaşlar

Kampanyanın
Yürütülmesi

Başarının
değerlendirilmesi

Paydaşlar

Evet

3. Taraf
katılımı

Sadece
tek bir yol
seçilebilir

Deloitte
katkısı
mümkün

Her iki
yolda da
aynı anda
seçilebilir

İhtiyaç
değerlendirmesi

İhtiyaç
var mı?

Hayır

Son

Şekil 40. Yol Haritası-1 Göz Sağlığı Farkındalık Kampanyası Düzenlenmesi.
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Başka kampanya
için ihtiyaçların
dikkate alınması

147
Önkoşullar, Novartis/Alcon’un yol haritasının uygulanmasına başlamadan önce gerekli eylem öğelerini planlaması için tasarlanmıştır.
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Öneri 2: Ulusal Tarama Programları Oluşturulması

Yol Haritası 2
Ulusal Tarama Programları Oluşturulması

Görmeyi tehdit eden durumların zamanında tespit edilmesinde iyileştirme sağlamak için,
özellikle Türkiye’nin kırsal bölgelerinde göz hastalıkları ulusal tarama programları önerilmektedir. Bu durum, hastalıkların zamanında tedavisi, körlüğün başlangıç aşamasında önlenmesi

Başlangıç

Paydaşlar

ve sistem açısından tasarruf ile sonuçlanacaktır.
Eylem Zamanı ve Süresi

Hastalık
alanının
seçilmesi

 Orta vadeli eylem gerektirmekte ve uzun sürmesi önerilmektedir.

Hedef
nüfusun
belirlenmesi

Bölgesel ve
ulusal
ihtiyaçların
değerlendirilmesi

Tarama
testinin
belirlenmesi

Program
özelliklerinin
belirlenmesi

Program
özelliklerinin
tanımlanması

 Uygulama her yıl yapılmalıdır.
Dikkate Alınması Gereken Eylem Planı Unsurları
 Tarama

programlarının

uygulanması

öncelikle

hedef

nüfusun

tanımlanmasını

gerektirmektedir.

Paydaşlar

 Hedef nüfus, göz hastalıkları tarama testi yapılmak üzere davet edilecektir.
 Sonuçlar değerlendirilecek ve hastalarla paylaşılacaktır.
 Tedavi, gerektiği durumda her hastaya sunulmalıdır.

Pilot
program
yürütülmesi

 Tarama testlerinden elde edilen sonuçların girilmesi için veri yönetim sistemi bulunmalıdır.

Paydaşlar

Program
özelliklerinin
gözden
geçirilmesi

Sorunun
kaynağının
belirlenmesi

 Etkili bir tarama testi için en yenilikçi teknoloji sağlanabilir.
 Hekimlere göz hastalıklarının risk faktörleri ile ilgili eğitimler sunma yoluyla, hedef nüfusa
Olumlu
sonuç
var mı?

Hayır
Paydaşlar
onaylıyor mu?

Kaynak
ihtiyaçlarının
belirlenmesi

Evet

Hayır

Novartis ve Alcon Tarafından Yapılabilecekler [Yüksek Öncelik]

Paydaş Katılımı

Bütçe
ihtiyaçlarının
tahsisi

Evet

 İzleme ve değerlendirme sürekli olarak yapılmalıdır.

ulaşmak için paydaş katılımına olanak sağlanabilir.

Resmi
onayın
alınması

Resmi
onay
var mı?

Paydaşlar

Program
yönetimine
karar
verilmesi

Hayır
Evet

Paydaşlar

Temel
performans
göstergelerinin
belirlenmesi

Taramanın
yürütülmesi

Başarının
değerlendirilmesi

 Sağlık Bakanlığı (ana sorumlu),
 TOD (ana sorumlu),
 S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
 S.B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,

Paydaşlar

 Dünya Sağlık Örgütü,
Evet

 Sosyal Güvenlik Kurumu,
 Diğer ilaç ve tıbbi cihaz firmaları.

İhtiyaç
değerlendirmesi

İhtiyaç
var mı?

Başka göz
hastalığı ekleme
ihtiyacının
değerlendirilmesi

Hayır
3. Taraf
katılımı

Sadece
tek bir yol
seçilebilir

Deloitte
katkısı
mümkün

Her iki
yolda da
aynı anda
seçilebilir

Son

Şekil 41. Yol Haritası-2 Ulusal Tarama Programları Oluşturulması.
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Ön Koşul148 2. Ulusal Tarama Programları Oluşturulması

Öneri 3: Göz Sağlığı Hizmetleri Bilgi Sistemi Kurulması
Epidemiyolojik değişimlerin izlenmesi, tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi ve hizmet ka-

 Sıklığına ve/veya ciddiyetine bağlı olarak, hedeflenilecek hastalıklara karar verilmesi (yaş
YBMD, glokom, katarakt),
 Tanı süreçlerinin benzerliği değerlendirilerek birden fazla göz hastalığı için tarama yapılmasının programın bir parçası olarak göz önüne alınması,

litesinin yükseltilmesi amacıyla göz sağlık hizmetleri bilgi sisteminin kurulması önerilmektedir. Bu, performansın daha iyi izlenmesi ve nedenlerin daha iyi anlaşılması ile sonuçlanacaktır.
Eylem Zamanı ve Süresi

 Yukarıda belirtilen bu göz hastalıkları açısından taramanın etkisinin değerlendirilmesi,

 Orta vadeli eylem gerektirmekte ve uzun sürmesi önerilmektedir.

 Hedef nüfusun önceden tanımlanması,

 Uygulama 3 yıl süreyle yapılmalıdır.

 Kullanılacak tarama testi ve materyallerin önceden tanımlanması,

Dikkate Alınması Gereken Eylem Planı Unsurları

 Mevcut materyallerin gözden geçirilmesi ve diğer ihtiyaçların değerlendirilmesi,

 İhtiyaçlar incelenmeli ve eylem kapsamı değerlendirilmelidir.


 Kullanılacak tanı testleri için kiralama seçeneklerinin olup olmadığının değerlendirilmesi,

değerlendirilmesini; İngiltere’de ise, aile hekimlerinin, verdikleri hizmetin niceliği ye-

 Genel finansal ve insan kaynakları ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla bir fizibilite

rine kalitesi için ödüllendirilmesini sağlamıştır.

çalışmasının yapılması,
 Projenin başlatılması ve yürütülmesi için iç sorumlulukların tanımlanması,

Güney Kore’de bilgi teknolojisi sistemlerinin uygulanması, sağlık sistem kalitesinin

 Kamu ve özel paydaşlar arasında verinin dağıtımı ve paylaşımı için yasal altyapı kurulmalı
ya da tekrar düzenlenmelidir.

 Kilit paydaşların tanımlanması,
 Kilit paydaşlar ile temas kurmak için iletişim stratejisinin belirlenmesi,

 Bilgi teknolojisi sistemlerinin ülke genelinde entegrasyonu sağlanmalıdır.

 Kanıta dayalı politikaların ve sonuçların gözden geçirilmesi,

 Değer bazlı ihaleler149 dikkate alınmalıdır.

 Girişimlerin tanımlanması ve sunulacak uygun girişimlerin belirlenmesi için uluslararası

 Akademik çalışmalar teşvik edilmelidir.

örneklerin gözden geçirilmesi,

 Özel firmalar ve kilit fikir liderleri ile işbirliği yapılmalıdır.

 İç veri yönetim sistemlerinin bulunduğundan emin olunması,

Novartis ve Alcon Tarafından Yapılabilecekler [Orta Öncelik]

 Dahili program koordinasyonu, gözetimi ve kalite kontrolüne karar verilmesi.

 Retina-NET kullanımı diğer kamu hastanelerine yaygınlaştırılabilir.
 Diğer hastalık alanları için, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) glokom için hasta destek
programı olan ‘Openings’ gibi, benzer yazılımlar geliştirilebilir.
 RetinaTR, kataraktı da içerecek şekilde genişletilerek EyeNet olarak adlandırılabilir.
 Veri girişinin nasıl yapılacağı konusunda eğitim sağlanabilir.
 İsteğe bağlı olarak, Türkiye için ulusal düzeyde sistem sağlanabilir.
Paydaş Katılımı
 Sağlık Bakanlığı (ana sorumlu),
 S.B. Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (ana sorumlu),
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 S.B. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,
 TÜBİTAK,
 TOD,
 Fikir liderleri,
 Sağlık hizmetleri ile ilgili bilişim sistemi geliştirme firmaları.

148
Önkoşullar, Novartis/Alcon’un yol haritasının uygulanmasına başlamadan önce gerekli eylem öğelerini planlaması için tasarlanmıştır.
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149

Value-based tendering.
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Yol Haritası 3
Göz Sağlığı Hizmetleri Bilgi Sistemi Kurulması

Ön Koşul150 3. Göz Sağlığı Hizmetleri Bilgi Sistemi Kurulması
 Retina-NET’i diğer hastalık alanlarına genişletmenin olası yollarının değerlendirilmesi,
 İhtiyaçlarını değerlendirmek için görüşülecek fikir liderlerinin belirlenmesi,

Fikir liderleri
Paydaşlar

Başlangıç

Mevcut bilgi
sisteminin
değerlendirilmesi

Fikir liderlerinin
ve sistem
paydaşlarının
belirlenmesi
(SB, SGK)

Fikir liderleri
ve paydaşların
ihtiyaçlarının
belirlenmesi

Fikir liderleri
Paydaşlar

Retina.net
için fırsatların
değerlendirilmesi

 Retina-NET’in genişlemesi olasılığına dayalı olarak, glokom, katarakt vb odak alanların
Yeni bilgi
sisteminin
hedefinin
belirlenmesi

Hastalık
alanının
seçilmesi

önceden seçilmesi,
 Retina-NET’e ek modüller oluşturulması yönünde, sağlık hizmetleri bilgi teknolojileri sistemi geliştiren olası firmaların belirlenmesi,
 Retina-NET’in genişletilmesine yönelik tasarımlarla ilgili olarak sağlık otoritelerinin
bilgilendirilmesi,

Fikir liderleri

IT firmaları

Pilot uygulama
için sağlık hizmet
sunucusunun
seçimi

Temel
performans
göstergelerinin
belirlenmesi

BT firmasının
retina.net’e
ek modüller
geliştirmesine izin
verilmesi

 Bilgi sistemi planının taslak versiyonunun oluşturulması,
 Temel Performans Göstergelerinin (TPG) belirlenmesi,

Retina.net
modüllerini
geliştirecek
firmanın
belirlenmesi

Evet

Fikir liderleri
planla aynı
fikirde mi?
Hayır

 Pilot uygulama için sağlık hizmet sunucularının önceden gruplanması/seçilmesi,
 Bu programı kullanacak sağlık personeline yönelik eğitim tasarlanması,
 Veri girişi için tahmini ek istihdam ihtiyacının hesaplanması,
 Gelecek tedarikler için değer-bazlı ihale açmanın yollarının düşünülmesi.

Fikir liderleri
Paydaşlar

Sağlık
personelinin
program
kullanımı için
eğitilmesi

Veri girişi
için personel
istihdam
edilmesi

İyileştirmelerin
uygulanması

Gereken
iyileştirmelerin
belirlenmesi

Sb Bilgi
Sistemleri Genel
Müdürlüğü

Hayır

TPG ile
performansın
değerlendirilmesi

Bilgi sisteminin
başlatılması

Evet

3. Taraf
katılımı

Sadece
tek bir yol
seçilebilir

Deloitte
katkısı
mümkün

Her iki
yolda da
aynı anda
seçilebilir

Sonuçlar
olumlu mu?

Bilgi sisteminin
sonuçlarının SB
ile paylaşılması

SB ile uygulamanın
yaygınlaştırılması için
işbirliği yapılması

İhtiyaç var mı?

Hayır

Son

Şekil 42. Yol Haritası-3 Göz Sağlığı Hizmetleri Bilgi Sistemi Kurulması
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Evet

150
Önkoşullar, Novartis/Alcon’un yol haritasının uygulanmasına başlamadan önce gerekli eylem öğelerini planlaması için tasarlanmıştır.
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Öneri 4: Kamu Hastanelerinde Altyapının Geliştirilmesi ve İleri Teknoloji Kullanımı
Sağlık politika hedeflerini gerçekleştirebilmenin yanı sıra, hizmet kalitesini ve sağlık düze-

Yol Haritası 4
Kamu Hastanelerinde Altyapının Geliştirilmesi ve İleri Teknoloji Kullanımı

yini arttırmak için, kamu hastanelerinde ileri teknoloji kullanımının iyileştirilmesi önerilmektedir. Bu durum, körlüğün başlangıç aşamasında önlenmesi ve sistem açısından tasarruf ile

Sağlık
kuruluşunun
uygulama
planından
çıkarılması

sonuçlanacaktır.
Eylem Zamanı ve Süresi
 Orta vadeli eylem gerektirmekte ve uzun sürmesi önerilmektedir.
 Uygulama her yıl yapılmalıdır.
Dikkate Alınması Gereken Eylem Planı Unsurları
 Hastaneler için minimum standartlar belirlenmelidir.
 İleri teknoloji kullanımı açısından mükemmeliyet merkezi seviyesine ulaşmak için belirli

Hayır

Başlangıç

Hastaneler
için minimum
standartların
belirlenmesi

Boşluk
değerlendirmesi
için envanter
geliştirilmesi

boşluklar belirlenmeli ve yıllık bazda boşluk değerlendirmeleri yapılmalıdır.

Seçilen
kuruluşlar
ile pilot
değerlendirme
yapılması

Boşluk değerlendirmesi
yapılması

Boşlukları
gidermek
için mevcut
teknolojilerin
belirlenmesi

Evet

Teknoloji
geliştirme
ihtiyacı var
mı?

İhtiyacın analiz
edilmesi

 Türkiye’de olası maliyet azaltmaları, paydaş katılımı yoluyla belirlenebilecektir.
 Temel performans göstergeleri belirlenmeli ve uygulama izlenmelidir.
 Belirlenmiş boşluklar dikkate alınarak şehir hastanelerinin ihtiyaçları gözden geçirilmelidir.
Novartis ve Alcon Tarafından Yapılabilecekler [Orta Öncelik]
 Bir maliyet-etkililik analizi yapmak ve ileri teknoloji göz içi lenslerinin artan kullanımının

Uygulama
için temel
performans
göstergelerinin
belirlenmesi

Teklif süresinin
sonuçlanması

Gerekliliklerin
belirlenmesi ve
teklif sürecinin
başlaması

Kalkınma
Bakanlığı
ile işbirliği
yapılması

Hayır

Gereken bütçe
ihtiyaçlarının
belirlenmesi

Paydaş
katılımına ihtiyaç
var mı?

ekonomik çıkarımlarını içeren akademik bir çalışma yayınlamak üzere bir paydaş ile bağlantıya geçilebilir.

Evet

 Fiziksel alan yetersizliğinden dolayı tedaviye uyum seviyelerinin düşük olduğu yerlerde en-

Belirlenen
paydaşlarla
işbirliği
yapılması

jeksiyon odaları sağlanmasına devam edilebilir.
 Hasta merkezli yaklaşım desteklenebilir.
Paydaş Katılımı
 Sağlık Bakanlığı (ana sorumlu),
 S.B. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü (ana sorumlu),

Pilot
uygulamanın
başlaması

Pilot
uygulamanın
izlenmesi

Pilot
uygulamanın
değerlendirilmesi

Başarılı
bulundu mu?

 Sosyal Güvenlik Kurumu,
 Kalkınma Bakanlığı,
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 S.B. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı,
 Üniversiteler,
 Diğer ilaç ve tıbbi cihaz firmaları.

Hayır
Sorunun
kaynağının
belirlenmesi

Evet
3. Taraf
katılımı

Sadece
tek bir yol
seçilebilir

Deloitte
katkısı
mümkün

Her iki
yolda da
aynı anda
seçilebilir

TPG ile
performansın
değerlendirilmesi

Bilgi sisteminin
sonuçlarının SB
ile paylaşılması

Ulusal programın
başlaması

Son

Şekil 43. Yol Haritası-4 Kamu Hastanelerinde Altyapının Geliştirilmesi ve İleri Teknoloji
Kullanımı
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Ön Koşul151 4. Kamu Hastanelerinde Altyapının Geliştirilmesi ve İleri Teknoloji Kullanımı
 Projenin başlatılması ve sürdürülmesi için gerekli iç sorumlulukların belirlenmesi,
 Kamu hastaneleri için minimum teknoloji standartlarının belirlenmesine yönelik ön çalışmanın yapılması,

Bölüm VII

 İleri teknoloji kullanımının ekonomik etki değerlendirmesinin yürütülmesi,
 İleri

teknoloji

kullanımının

maliyet-etkililiğini

gösteren

akademik

çalışmaların

desteklenmesi,
 Teknolojinin benimsenmesinde destek almak için fikir liderleri ile işbirliği yapılması,
 Politika yapıcılar arasında farkındalığın arttırılması, kamu alanında ileri teknoloji kullanımının faydalarının gösterilmesi,
 İhtiyaç duyulduğunda Novartis/Alcon desteğinin etkin kullanımı için olası alternatif geri
ödeme yöntemlerinin/planların/sponsorlukların hazırlanması,
 Fiziksel altyapının geliştirilmesi ve ileri teknolojinin etkin kullanımı için Novartis/Alcon’un
nasıl destek olabileceğinin gösterilmesi.

151
Önkoşullar, Novartis/Alcon’un yol haritasının uygulanmasına başlamadan önce gerekli eylem öğelerini planlaması için tasarlanmıştır.
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Paydaş Görüşleri
“Bir Sağlık Programı Örneği Olarak Göz Sağlığı Çalışması”
Yuvarlak Masa Toplantısı, 30 Mart 2017, Ankara
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısı’nda göz sağlığı konusu, kamu, ilaç
ve sivil toplum sektöründen paydaşların katılımı ile ele alındı.

Moderatörlüklerini Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve
Dr. Şuayip Birinci ile Merkez Müdürü Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın yaptıkları toplantı, Novartis ve
Alcon desteğiyle Deloitte tarafından göz sağlığı alanında hazırlanan kalitatif araştırma raporu,
yuvarlak masa toplantısı formatında düzenlenen atölye çalışması formatında tartışılarak
değerlendirildi.
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Bu bölümde, paydaşların toplantıda ilettikleri görüşler ve yaptıkları değerlendirmeler kurum
bazında sunulmaktadır.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bakanlığı toplantıda, Sağlık Politikaları Kurulu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kurumu Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanlığı ile Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire
Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden temsilcileri ile yer almış ve katılımcılar aşağıdaki konu başlıklarında görüşlerini
belirtmişlerdir.
Göz Sağlığı Tarama Programları
 İlkokul çağı çocuklarında yapılacak tarama için çocuk izlem protokolü çalışması planlanmıştır. 2017 yılı Mayıs ayında yapılması planlanan komisyon toplantısında ele alınacak konular arasında göz taramaları da bulunmakta olup, bu toplantı sırasında dünya örnekleri
incelenerek bilimsel komisyon tarafından ilgili yöntem geliştirilecektir.
 2016’dan itibaren kırmızı refle testi ile yenidoğan tarama programı başlatılmış; eğitimlere
her ilden bir göz hekimi ve bir pediatrist dahil edilmiştir.
 Okul çağı çocuklarında ‘kırma kusuru’ taraması ve 36-42 aylık çocuklarda göz tembelliği
taraması yapılmaktadır.
Veri Paylaşımı ve Epidemiyolojik Veri Takibi
 DR verileri Ulusal Sağlık Sistemi üzerinden toplanmaya başlanmıştır.
 Sağlık Bakanlığı, hastalık yüklerini hesaplamak için bu tür geri bildirimlere ihtiyaç duymakta olup, altyapı ve veri sağlamaya hazırdır.
 Sağlıkta Dönüşüm Programı birinci fazı sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmeye yönelik
iken, ikinci fazın ana hedefi ise, birincil korumayı güçlendirme ve sağlık hizmet kalitesinin
artırılması olarak belirlenmiştir. Bu fazda kronik hastalıklar aile hekimliğine tanımlanacak
olup, bu yolla veri toplama ve hasta takibinin kolaylaşması beklenmektedir.
 Klinik kalite değerlendirmesi için çıktı verisine ihtiyaç bulunmakta, dolayısıyla veri eksikliği
değer bazlı yaklaşıma giden yolda bir engel olmaktadır. Katarakt ile klinik kalite değerlendirme çalışması başlatılmıştır ve sonuçları birkaç ay içinde paylaşılacaktır.
 Sağlık Bakanlığı’nda bu çalışmada belirtilenden daha fazla veri bulunmakta olup, veriler
birlikte kullanılarak daha doğru ve kapsamlı bir araştırma yapılabilecektir.
 Sağlık Bakanlığı açısından sektörle ilişki önemlidir. Bu bakımdan TOD ve diğer tüm paydaşlar ile veri paylaşımı sorun olmayacaktır.
 Maliyet odaklı çalışmalar için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) veri almaya ihtiyaç
olabilecektir; bununla birlikte her iki kurumda farklı kodlama kullanılıyor olması sorun
yaratabilecektir.
 Verilerin birlikte kullanılması uzun zamandır planlanmakta olup, veri paylaşımı veya konsolidasyonu konusunda farklı paydaşların görüşleri de dikkate alınmaktadır.
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 Aynı standartta veri toplamak ve paylaşmak için standart bir veri toplama sistematiği ve
elektronik altyapı oluşturulması gereklidir.
 SGK verileri hali hazırda hastane ve uzmanlardan gelmekte; bu nedenle aile hekimlerinden
ve göz uzmanı olmayan hastanelerden de veri toplanması gerekmektedir.
 Aynı standartların kullanılmaya başlanması durumunda SB, SGK ile verisini paylaşmaya
hazırdır.
 SB, prevalans ile ilgili olarak birçok dernekle çalışma yapmakta olup; göz sağlığı alanında
da TOD ile çalışma yapılması arzu edilmektedir.

 Bu konuda saha bazlı çalışmalar yapılması gereklidir. SB tarafından ülke genelinde sistematik bir ‘Prevalans Çalışması’ tasarlanıp uygulanması ve göz sağlığı üzerinde yapılacak
proje ve projeksiyonlarda bu çalışmalarda elde edilecek bulguların kullanılması daha doğru olacaktır.
Hizmetin Kalitesi
 Sağlık hizmetlerinde yüksek kaliteyi belirleyen unsurlar fiziki alt yapı, kullanılan cihazlar ve
malzemeler, hasta başına düşen zaman, çalışanların maddi ve manevi tatmini, hekimler ve
yardımcı sağlık personelinin eğitim düzeyidir.
 Bu faktörler, kalite zincirini oluşturur. Bu zincirin halkalarının sağlamlık düzeyi toplam ka-

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

liteyi doğrudan etkileyecektir.

SGK toplantıda, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Medula

 Ülkemizde sağlık kuruluşlarına ve hekime ulaşmada yaşanan sorunlar büyük ölçüde orta-

ve Bilişim Uygulamaları Daire Başkanlığı ile İlaç Daire Başkanlığı temsilcileri ile yer almış ve

dan kalkmıştır. Bundan sonraki çalışmalar hizmet kalitesinin artırılması yönünde olmalıdır.

katılımcılar aşağıdaki konu başlıklarında görüşlerini belirtmişlerdir.

 Göz hastalıkları açısından bakıldığında fiziki alt yapı birçok hastanede giderek düzelmek-

Veri Paylaşımı ve Epidemiyolojik Veri Takibi

tedir. Bununla birlikte, en büyük sorunlardan biri, hastaların birinci basamakta elenme

 SGK veri paylaşımını arzu etse de ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nedeniyle kişisel

oranının düşüklüğü ve herhangi bir ön eleme ve yönlendirmeden geçmeden ikinci, hatta

verilerin paylaşımı mümkün olmayabilecektir. Ayrıca, mevzuatta verinin derneklerle ancak
anonim olarak paylaşılabileceği belirtilmiştir ve ancak Dernek ile protokol imzalanması
durumunda çalışma detaylanabilecek ve eksik varsa tamamlanabilecektir.

 SGK verisi daha finansal nitelikli olduğundan tam olarak sağlık çıktısı verisi sayılamamaktadır.
 Birden fazla veri toplayan sistem olması veriyi sağlayanlar açısından da sorun yaratmaktadır.
 SB veri desenini iyi oluşturduğu takdirde SGK ihtiyaç duyduğu veriyi çekebilecektir.
 Hazırlanmakta olan Sağlık Veri Kayıt Sistemi çalışmaya başlayınca sorun çözülebilecektir.
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ
TOD toplantıda, Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi ile yer almış ve katılımcılar
aşağıdaki konu başlıklarında görüşlerini belirtmişlerdir.
Göz Sağlığı Tarama Programları
 Çocukluk çağında yakın mesafe teknoloji kullanımının artışına paralel olarak miyopide artma
eğilimi ve refraksiyon kusurları konusunda bilinçlendirme yapılarak önlem alınabilecektir.
 Süreçte aile hekimlerinin rolü önemlidir; ek eğitimler planlanabilir.
Veri Paylaşımı ve Epidemiyolojik Veri Takibi
 Göz sağlığı ve hastalıkları konusunda ileriye yönelik plan ve programlar yaparken, belli başlı
hastalıkların toplumda görülme oranlarını bilmek gereklidir.
 Maalesef ülkemizde; başta katarakt, glokom, diyabetik retinopati, yaşa bağlı makula dejenerasyonları, refraksiyon kusurları, şaşılık ve ambliyopi olmak üzere hiçbir göz hastalığının
prevalansı bilinmemektedir.
 Prevalans çalışmaları, aile hekimine ya da hastanelere başvuran hastaların tanı istatistik-

üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvurabilmelerinin mümkün olmasıdır. Bu durum
göz polikliniklerinde hasta yığılmalarına yol açmaktadır. Poliklinik odası sayılarının hekim
sayısına orantılı olarak artırılması bu nedenle önem taşımaktadır.
 Özel sağlık kuruluşlarında, göz hastalıkları polikliniklerinde SGK tarafından ödenecek hekim başına poliklinik muayene sayısı 40 ile sınırlanmıştır. Öte yandan, SB’na ait ikinci ve
üçüncü basamak hastanelerin birçoğunda böyle bir sınırlama yoktur. Üniversite hastanelerinin önemli bir bölümü de gelir düşmesi kaygısı ile bu sınırlamayı yapamamakta, dolayısıyla hasta başına düşen muayene süresi de düşmektedir. Böyle bir durumda, hasta bakım
kalitesinin, hekim başına muayene sayısının günde 15-20 olduğu ülkelerle karşılaştırılması
mümkün görünmemektedir.
 Bugünkü SGK ve performans sistemi uygulamasıyla, hekim ve personel gelirini olumsuz
bir duruma getirmeden hekim başına düşen hasta sayısını azaltarak kalite yükselmesini
sağlamanın mümkün olabileceği düşünülmemektedir.
 Göz ameliyatlarının ortam kirliliği yaratan diğer dalların ameliyatlarını takiben aynı ameliyathanelerde yapılması önemli bir sorundur.
 Göz muayene ve tedavi cihazları, maliyeti yüksek teknoloji ürünleridir. Bu cihazların hastaneler arasında dağılımında dengesizlik vardır.
 Malzeme sorunu, katarakt ameliyatları başta olmak üzere, ameliyat kalitesini doğrudan etkilemektedir. Güncel SGK fiyatlandırması ile yüksek kalitenin tutturulmasının imkansızlığı
açıktır.
 Göz hastalıkları alanında asistanlığa hak kazanmak için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’ta
yüksek bir başarı gerekmektedir. TUS’un ölçme değerlendirme düzeyinin yüksek olduğu
düşünüldüğünde göz eğitim kliniklerine yüksek kalitede hekim girmektedir. Ancak, ne ya-

lerinden yola çıkarak yapıldığı zaman ciddi hatalara yol açar.
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zık ki, uzman adaylarında yüksek kalite arayan sistem, daha sonra bu kalite denetimini

kazanç sağlamaya yönelik hasta yönlendirme amaçlı etik dışı reklamlarla da mücadele

elinden kaçırmaktadır.

edilmelidir.

 Eğitim kliniklerinde verilen eğitimin standartları ile mezuniyet sonrası eğitimin standardı

 Bu konuda SB ve SGK tarafından yapılan denetimler ve yaptırımlar yeterli olamamakta;

bunların başında gelmektedir. Eğitim klinikleri arasında asistan eğitimi anlamında standart

hasta taşınması ve gereksiz ameliyat yapılması şeklindeki suistimaller önlenememektedir.

bir uygulama Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi

SGK’nın tüm sağlık kuruluşlarını, hekimleri ve özellikle de hastaları olumsuz etkileyen “iş-

(TUKMOS) uygulaması nedeniyle var gibi görünse de, gerçekte hiç yoktur. Yeni eğitim kli-

lemin ücretinin çok aşağılara çekilmesi” veya “işlemin ödeme kapsamından çıkarılması”

niklerinin açılması, eğitici kadrolarının ve imkanların yetersizliğini birlikte doğurmuş ve uz-

gibi uygulamaları bulunmaktadır.

manlığa hak kazanan hekimler arasında bilgi ve görgü seviyesi olarak uçurumların ortaya

 SB ve SGK işbirliği ile sıra dışı yoğun uygulama yapan kuruluşların gözden geçirilmesi uy-

çıkmasına neden olmuştur. Göz hastalıklarının temel alt branşlarında rotasyon yapama-

gun olacaktır. Sağlığın ticarileşmesine hizmet eden birçok uygulamalara karşı mevzuata

dan, belirli ameliyatları yapamadan ihtisasını tamamlayan çok sayıda mezun vardır. Mezun

ait boşlukların hızla giderilmesi ve gerekirse adli önlemlerin hayata geçirilmesi TOD olarak

olanların da bir kısmının daha sonra bilgi ve beceri güncellemesine gerek duymaksızın

önerilmektedir.

mesleki hayatlarına devam ettikleri bilinmektedir.
 Ayrıca, göz hemşireliği ve teknisyenliği eğitiminin daha formal yapılara oturtulması yönünde çalışmalara girilmesinde yarar bulunmaktadır.
 TOD’un bu konudaki önerileri şöyle özetlenebilir:


Eğitim kliniklerinde eğitim akreditasyonunun sağlanması, bu konuda standartlar oluşturarak düzenleme ve ciddi denetlenmelerin yapılması,



Eğitim kadrosu ve imkanları yeterli olmayan kliniklerin asistanlarına gelişmiş kliniklerde rotasyon getirilmesi,



Her kliniğin kendi asistanının standardını belirlemesi yerine, merkezi sistemle yıllarına
göre periyodik asistan bilgi düzeyleri belirleme sınavları yapılması, uzmanlık sınavının
mutlaka merkezi olarak belirlenen ulusal jürilerce yapılması,



Mezuniyet sonrası eğitimde kredilendirmeye gidilerek bu kredilerin öncelikle atanma ve
yükseltmelerde, daha sonraki aşamada ise mesleki uygulamaları yapabilmede bir ölçüt
olarak ele alınması.

 TOD, çeşitli kongre, sempozyum, kurs ve panellerle ülkede göz hastalıkları asistanlık ve uzmanlık dönemi eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve belirli standartlara oturtulması yönünde
çalışmalar yapmaktadır. 15 eğitim birimi ve sekiz şube bir yıl içinde 80-2500 hekim katılımlı
toplam 80 civarında eğitim toplantısında gönüllülük içinde çalışmaktadır. İstanbul’da 1000
m2, Ankara’da 560 m2, İzmir’de 330 m2, Bursa’da 350 m2’lik alanlarda tam donanımlı, teorik
ve pratik kursların yapılabileceği eğitim merkezleri oluşturmak ve buralarda beceri aktarım
programları yapmak suretiyle bu çalışmaların verim ve kalitelerini artırma yolunda tüm
olanaklar kullanılmaktadır.

 Endikasyon dışı işlem yapılması giderek yaygınlaşan ve kamu sağlığı sorunu haline gelen
bir durumdur. Katarakt başta olmak üzere çeşitli ameliyatlarda endikasyon alanlarının
kesinlik arz etmemesi doğaldır ve her biri hasta bazında düşünülmelidir. Ama bu durum
gerek özel, gerekse kamu sağlık kuruluşlarında bazı suistimallerin de yapılmasına neden
olabilmektedir. Bunun yanında, çeşitli medya ve sosyal iletişim araçları kullanılarak haksız
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Bölüm VIII
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Hastalık Yolculukları

Hastalık yolculukları analizi, projenin kısıtları dikkate alındığında başlıca nitel gözlemlere
ve hekimlerle yapılan görüşmelere dayandırılmıştır. Dolayısıyla elde edilen bulgular, Türkiye’de
göz sağlığı alanında seçilmiş hastalıkların tanı, tedavi ve takip aşamalarında yaşanabilecek
sıkıntılar hakkında fikir vermekle birlikte, örneklemin daha kapsamlı olduğu, nitel verilerin
incelenebildiği ve paydaş katılımının sağlandığı bir ortamda teyide ihtiyaç duymaktadır.
TOD tarafından iletilen görüşte göz sağlığı ve hastalıkları konusunda ileriye yönelik plan
ve programlar yapılırken belli başlı hastalıkların toplumda görülme oranlarını bilmenin önemi
vurgulanmıştır. Ancak TOD’nin belirttiği gibi katarakt, glokom, diyabetik retinopati, yaşa bağlı
makula dejenerasyonları, refraksiyon kusurları, şaşılık ve ambliyopi başta olmak üzere hiçbir
göz hastalığının prevalansı bilinmemektedir. Bu doğrultuda prevalans çalışmalarının, aile hekimine ya da hastanelere başvuran hastaların tanı istatistiklerinden yola çıkılarak yapılmasının
ciddi hatalara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, Bölüm 8’de yansıtılan nitel bulguların temelde 11 ilde 25 hekim görüşmesine dayandığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Dolayısıyla uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan Türkiye’ye ait prevalans verisi,
sistematik olarak derlenen aktüel veri olmaması sebebiyle, tahminsel analizlere ve kısmen
hekimlerle yapılan görüşmelere dayandırılmıştır. Bu konuda saha bazlı çalışmaların yapılması
gerekliliği ve göz sağlığı üzerinde yapılacak proje ve projeksiyonlarda bu çalışmalar ile
elde edilecek verinin kullanılması gerekliliği en önemli bulgular arasında yer almaktadır.
Dolayısıyla epidemiyolojik verinin takibi ve ilgili paydaşlarla takibi önerisi paydaş görüşleri ile
de desteklenmektedir.
Yolculuk Analizlerinde Yararlanılan Metodoloji
Bu çalışmada ele alınan beş göz hastalığı, Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon, Diyabetik
Maküler Ödem, Glokom, Katarakt ve Prematüre Retinopatisi, sağlık hizmetlerinin ana
kısımlarını yansıtan Önleme ve Risk Faktörleri, Tanı, Tedavi ve Takip yolakları üzerinden
incelenmiştir.
Hastalık yolculuklarının niteliksel değerlendirilmesinde bu yolaklarda yaşanan sorunlar,
gösterilen performans kriterlerine (iyi performans, orta düzey performans ve zayıf performans) dayanılarak; niceliksel değerlendirilmesinde ise Sonuçlar, Girişimler ve Kök Neden
Analizi alt başlıkları üzerinden değerlendirilmiştir.
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Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon (YBMD) Hastalık Yolculuğu

Önleme ve Risk Faktörleri ile İlgili Sorunlar [Orta Düzey Performans]

Önleme
Risk Faktörleri
Etiyoloji
İleri yaş (50+)
İkincil faktörler
(aile hikayesi ve
genetik, tütün
kullanımı, obezite,
yüksek tansiyon,
güneşe maruziyet,
kolesterol,
ateroskleroz,
YBMD, diğer gözde
belirtiler olması)

Hastalık tipine bağlı
olarak
Kuru YBMD
Yaş YBMD
Yerleşim: Jukstafoveal,
subfoveal, ekstrafoveal

Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon - Niteliksel Değerlendirme152

Tanı

Tedavi

Takip

 İleri yaş YBMD için en önemli risk faktörüdür. Kamu farkındalığının kamu spotları ile arttığı
düşünülmekle birlikte, farkındalık seviyelerinin hala düşük olduğu kabul edilmektedir.

Uygulama
Hastalar görme kaybı
şikayetleriyle Göz
Hastalıkları Uzmanlarına
başvurur. Bu durum
hastanın farkındalığı ve
kliniklerin kapasitesine
bağlı olarak farklılık
gösterir.

Tedavi seçimi
Anti-VEGF
Ranibizumab
Aflibercept
Bevacizumab
(endikasyondışı*)

Tarama/Tanı
Amsler Grid
BCVA
Stereoskopik
Oftalmoskopi
Göz Anjiyografisi(FFA)
Göz Tomografisi(OCT)
İndosiyanin Yeşili
Anjiyografi(ICGA)

Operasyon seçimi
Intravitreal Enjeksiyon
Vitrektomi
(kanama durumunda)

Sevk
Göz Hastalıkları
Uzmanından Retina
Uzmanlarına sevk

Prosedür
Günlük, ayaktan
tedavi (intravitreal enj.)

Takip
BCVA
FFA
OCT
ICGA

 Görme kaybı doğal yaşlanma sürecinin bir parçası olarak algılanabilmekte; bu nedenle
yüksek riske sahip bazı hastalar göz hastalıkları uzmanlarına danışmayabilmektedirler.
Tanı ile İlgili Sorunlar [Zayıf Performans]
 Uluslararası rehberler, hastaların Amsler Grid gibi monooküler görme testleri kullanarak
kendi görme keskinliklerini değerlendirmeye ve YBMD ara evrelerini tespit edebilmek için

Tedavi sonuçları
İlerlemenin önlenmesi
BCVA iyileşmesi
OCT’de görülen
anatomik normalleşme

planlanmış dilate göz muayenelerini yaptırmaya cesaretlendirilmelerini önermektedir. Bununla birlikte, hekimler eğitim düzeyi düşük hastaların farkındalığını artırma konusundaki
zorlukları belirtmişlerdir.
 Görüşmelerde iletilen görüşe göre, yaşlı hastaların sosyo-ekonomik durumlarının düşük

Komplikasyonlar
Endoftalmit (enj. komp.)
Retinal Pigment
Epitel Yırtılması
Kanama

olmasına bağlı olarak, hastalıkların erken tanısı arzu edilen seviyede değildir.
 Ulusal bir tarama programı bulunmamaktadır. Bu nedenle kırsal kesimde ve yaşlı nüfusta
tanı oranlarının daha düşük olduğu öne sürülmektedir. Bir tarama programı tasarlanır ve
uygulanırken bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.
 Görüşme

Hasta Memnuniyeti
Yaşam kalitesinde
artış (VFQ 25)

yapılan

kamu

hastanelerinde

stereoskopik

oftalmoskopi

tanı

için

kullanılmamaktadır.
 Tanı amaçlı kullanılan boya ‘Indosiyanin yeşili’nin geri ödeme listesinde olmaması ve zor
bulunmasından dolayı bu durum kamu hastanelerinde sorun olarak ifade edilmiştir. Eğer
hasta boyayı temin ederse, ICGA uygulanabilmekte; ancak bu süreç, Tıbbi Cihaz Alımı ve

Majör gelişim alanlarını göstermektedir.

* Bir ilacın prospektüsünde belirtilen endikasyonlar haricindeki
amaçlar için kullanılması (off-label)

Şekil 44. Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon Hastalık Yolculuğu.

Ödeme Esasları Tebliği ile çelişmektedir.
 ICGA kullanımındaki sorunlar nedeniyle hastalığın tipine (alt-grup) tam olarak tanı
konamamaktadır.
 Optik Koherens Tomografi (OCT) popülarite kazanmakta ve Türkiye genelinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Öte yandan, zaman kısıtlılıkları nedeniyle fundus muayenesi için yeterli
zaman ayrılmadığı yolunda endişeler bulunmaktadır.
Tedavi ile İlgili Sorunlar [Orta Düzey Performans]

 Kamu hastanelerinden görüşülen hekimlerin bir kısmı, özel hastaneleri endikasyon dışı
ilaçların yaygın kullanımı nedeniyle eleştirmişlerdir.

 Geri ödeme işlemlerinin uzaması, hemşireler ve teknisyenler gibi yardımcı sağlık personelinin sınırlı bulunabilirliği ve bazı durumlarda altyapının kısıtlı olması nedeniyle, kamu
hastanelerinde tedaviye ulaşmak için ortalama süre özel hastanelere kıyasla daha uzun
olmaktadır.
Erişilebilir niteliksel verilerin eksikliğinden dolayı, bu veriler birçok hastanede fikir liderleri ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır.
152
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 Hastanın yeterli takibinin yapılmaması ya da yardımcı sağlık personeli eksikliğinden dolayı

Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon - Niceliksel Değerlendirme153

Türkiye’deki uygulanan enjeksiyon sayılarının altın standartlara kıyasla düşük olabileceği

Önleme ve Risk Faktörleri

izlenimi edinilmiştir.

Sonuçlar

 Tedavi sonuçlarının ulusal düzeyde değerlendirilmemesi, hizmeti iyileştirmenin önünde
engel olarak değerlendirilmektedir.

 YBMD Prevalansı (yaş tip): 218.578 kişi (50 yaş üstü nüfusun %1,4’ü),62
 Global önlenebilir faktörlere bağlı prevalans: %0,18,104
 64 yaş üstü nüfusta prevalans: %5,8,

Takip ile İlgili Sorunlar [Zayıf Performans]

 Tarama yapılan nüfus: hastaların %20’si,

 Ülke genelinde tutarlı elektronik kayıtların ve bilgi teknolojileri sistemlerinin eksikliği,

 YBMD (yaş tip) ile ilişkili DALY: 34.630,62

 Destek personeli sayısının sınırlı olması,

 YBMD (yaş tip) toplam ekonomik maliyeti: 262,8 Milyon €,62

 Hastaların tedaviye uyum seviyelerinin düşük olması.

 50 yaş üstü nüfus: 17,2 milyon (22%).105
Girişimler
 Önlenebilir faktörler:
 Obezite prevalansı: %19,9 (15 yaş ve üzeri nüfus),105
 Ortalama sigara içme oranı: %23,8,13
 UV (Ultraviyole) İndeksi: 3-4.29
Kök Neden Analizi
 Toplumda YBMD ile ilgili farkındalığın düşük olması,
 Hastalığın, yaşlanmanın doğal bir parçası şeklinde yanlış algılanması.
Tanı
Sonuçlar
 YBMD tanı oranı: %10 (insidans),154
 YBMD erken tanı oranı: %20; yüksek oranda hastaların bilinç düzeyine bağlı,155
 Tanı için kullanılan testler: OCT ve anjiyografi, ICGA (%10)156
 YBMD (yaş tip) hastalarında körlük prevalansı: %11,8,62
 Tanı ve tedavi arasında geçen ortalama zaman: 1,5 hafta.157
Girişimler
 Tarama sıklığı ve içeriği: Mevcut değil,
 Sağlık altyapısı & kaynakları.
Kök Neden Analizi
 Retina Uzmanı sayısının sınırlı olması (400-500),
 Düzenli ve ülke genelinde tarama programlarının eksikliği,
153
YBMD alanında Türkiye’ye ait insidans ve prevalans bilgileri hekimlerle yapılan görüşmelere ya da yapılan tahminsel analizlere dayanmaktadır.
154
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
155
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
156
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
157
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
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 Hasta başına ayrılan zamanın sınırlı olması,
 Yetersiz sevk sistemi.

Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon - Uluslararası Karşılaştırmalar
Türkiye’deki 65 yaş üstü 8 milyon nüfusta, etkilenen vaka sayısı 360.000 ve yeni yaş tip
vaka sayısı 36.000 olup, bu sayıların gelecek yirmi yıl içinde iki katına çıkacağı beklenmektedir.

Tedavi

YBMD’nin önemi, yaşlanan nüfus ile birlikte artmaktadır ve sadece sağlık alanında değil, sos-

Sonuçlar

yal, ekonomik ve kültürel olarak da önemli bir sorun haline gelecektir.108

 En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği (EİDGK)≥ 0,5 iyileşmesi olan hasta yüzdesi: ~%50; erken tanı için %10,158
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Girişimler

ilte

yıllar içinde azalma gösterdiği düşünülmektedir.159,106

%5

İng

 Enjeksiyon sayısı: Türkiye’de yapılan bir gerçek yaşam çalışmasına göre ilk yıl için 3,7 olup

 Bir sevk sisteminin olmaması,
 Hastalara sınırlı zaman ayrılması,

Şekil 45. Seçilmiş ülkelerde 50 yaş ve üstü nüfusta YBMD prevalansı, 2013.62

 (Finansal) Motivasyonun düşük olması.

*Kanada için toplam nüfus göz önüne alınmıştır.
**Türkiye verisi tahmin ve projeksiyona dayanmaktadır.

Takip
Sonuçlar
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 Tedavi sonrası komplikasyonların insidansı: çok düşük,160
 Takip kontrollerini düzenli takip eden hastaların oranı: mevcut değil.
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Girişimler
 Tedavi sonrası komplikasyon gelişen hasta oranı:

% 20
% 15

% 10

 Endoftalmit: 8/10.000 (küresel),

ne
yK
ore

da
na
Ka

da

lya
İta

an
ya
Alm

re*
ilte

Ho
llan

Gü

 Hastalardaki farkındalık seviyelerinin düşük olması.
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 Veri toplanması ve analizi için birleşik bilgi teknolojileri altyapısının olmaması,

iye

Kök Neden Analizi
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 Retina dekolmanı: %0,06 ile %27.107

Şekil 46. Seçilmiş ülkelerde 15 yaş ve üstü nüfusta her gün sigara içenlerin yüzdesi, 2013.39
*2012 verisi

Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
160
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
158
159
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Türkiye’de SB dikkat çekmek ve farkındalığı artırabilmek için YBMD ile ilgili kamu spotları
yayınlamıştır.

Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon - Hastalığın Yaş ile İlişkisi
YBMD prevalansı yaşın ilerlemesi ile artarken, risk altındaki nüfus da artmaktadır.
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Şekil 48. Seçilmiş ülkelerde YBMD’a bağlı körlük yüzdeleri, 2010 (görme keskinliği <3/60).
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Şekil 49. Yaş grupları ile YBMD prevalansı arasındaki ilişki.109
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Yaş grubu (yıl)

Şekil 47. Seçilmiş ülkelerde obezite oranı, 2013.39
*2012 verisi
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Şekil 50. Yıllara göre, YBMD riski altındaki nüfus yüzdesi.109
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Diyabetik Maküler Ödem (DMÖ) Hastalık Yolculuğu

Önleme ve Risk Faktörleri ile İlgili Sorunlar [Zayıf Performans]

Önleme
Risk Faktörleri
Etiyoloji
Diyabet
•Hipertansiyon
•Dislipidemi
•Obezite
•Genetik faktörler
•Cinsiyet (Kadın)
•Glitazone kullanımı
•Tütün kullanımı

Hastalık tipine bağlı
olarak
Proliferatif olan
Proliferatif olmayan
Yerleşim yerine bağlı
olarak (DMÖ):
Fokal
Diffüz

Tanı

Tedavi

Takip

 Türkiye’de hem diyabet, hem de diyabetik retinopati prevalansı oldukça yüksektir; bununla
birlikte, toplumun farkındalık düzeyi her iki konu için de hala çok düşüktür. Hatta diyabet

Belirtiler
Kademeli ve ağrısız
görme kaybı - (karanlığa
adaptasyon bozukluğu,
renklerde solma, bulanık
görme, siyah çizgiler
görme).

Tarama/Tanı
Sistematik
taramalar (HbA1C)
Oftalmoskopi
Göz Anjiyografisi (FFA)
Optik Koherens
Tomografisi (OCT)

Sevk
Dahiliye Uzmanları
ve Endokrinologlardan
Retina Uzmanlarına
sevk

Tedavi seçimi
Lazer tedavisi
Anti-VEGF
Steroidler

Operasyon seçimi
Vitrektomi
• Göz muayenesi
(cerrahi öncesi)

Takip
BCVA, OCT, FFA
HbA1c ve kan
şekeri takibi
İntraoküler basınç

Tedavi sonuçları
BCVA kazanımı
Santral retina
kalınlığında azalma
Retinopati tablosuna
ilerlemenin durması
Komplikasyonlar
Steroid kullanımı
durumunda;
katarakt ve lOP
Endoftalmit,
vitreal hemoraji

Prosedür
Ayaktan tedavi
(anti-VEGF tedavisi)

Hasta Memnuniyeti
Yaşam kalitesinde
artış (Görüş
keskinliğinde iyileşme)

hastalarının çoğunluğu, diyabetin göz komplikasyonlarını ve bunların körlük ile ilişkisini ya
da bu durumun tedavi edilebildiği gerçeğini bilmemektedir.

 Glitazone kullanımı diyabetik maküler ödem ile sonuçlanabilir, ancak hekimler bu noktayı
ya farkındalıklarının düşüklüğü ya da hasta başına ayrılan kısıtlı zamandan dolayı atlayabilmektedirler.
Tanı ile İlgili Sorunlar [Zayıf Performans]

 Diyabet hastalarına yıllık göz dibi muayenesi (Tip 2 DM hastaları için tanı anından itibaren
ve Tip 1 DM hastaları için beş yıl sonra) önerilmesine rağmen, hastalar genellikle bir Göz
Hastalıkları Uzmanı’na sevk edilmemektedir.

 Ülke genelinde tarama programları eksiktir.
 Türkiye’de kısıtlı sayıda Endokrinoloji Uzmanı (~450) olmasından dolayı, hastalar genellikle
Dahiliye Uzmanlarına müracaat etmektedirler. Dahiliye Uzmanlarından ve birinci
basamak sağlık hizmetlerindeki Aile Hekimlerinden sevk oranları fikir liderlerince düşük
bulunmuştur.

 HbA1c ölçümleri için yapılan sistemik testler, Endokrinoloji ve Dahiliye Uzmanları tarafından takip edilmektedir. Bu testlere Göz Hastalıkları Uzmanları gerek görmemektedir,
ancak endokrinologlar diğer uzmanlıkları, HbA1c seviyelerini takip etmedikleri ve hastaları
uygun şekilde bilgilendirmediklerinden dolayı eleştirmektedirler.

Majör gelişim alanlarını göstermektedir.

Tedavi ile İlgili Sorunlar [Orta Düzey Performans]
Şekil 51. Diyabetik Maküler Ödem Hastalık Yolculuğu.

 Zaman kısıtlılığından dolayı hasta başına 3 ila 5 dakika ayrılmakta; hastalar tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmeyebilmektedirler.
 Yapılan enjeksiyonların sayısı, tavsiye edilen miktarın sadece yarısı kadardır.
 Türkiye’nin bazı bölgelerinde hekimler, steroidlerin geri ödemesinde yaşanan zorlukları
dile getirmişlerdir.
 Geri ödeme işlemlerinin uzaması, hemşireler ve teknisyenler gibi yardımcı sağlık personelinin sınırlı bulunabilirliği ve bazı durumlarda altyapının kısıtlı olması nedeniyle, kamu
hastanelerinde tedaviye ulaşmak için gereken ortalama zaman özel hastanelere kıyasla
daha uzundur.
 Tedavi sonuçları ülke genelinde değerlendirilmemektedir.

161
Erişilebilir niteliksel verilerin eksikliğinden dolayı, bu veriler birçok hastanede fikir liderleri ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır.
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Takip ile İlgili Sorunlar [Zayıf Performans]

Diyabetik Maküler Ödem - Niceliksel Değerlendirme

 Kamu hastanelerinde takip verileri genel olarak elle kaydedilmektedir. Hasta önceden baş-

Önleme ve Risk Faktörleri

ka bir hastanede tedavi edilmiş ise, hekim hastanın sağlık kayıtlarını görememekte; bu da

Sonuçlar162

tekrarlanan test taleplerine yol açmaktadır.

 Diyabetik Retinopati şikayeti olan nüfus: 2,5 milyon,163

 İnsan kaynakları ve fiziksel alt yapı ile ilgili sorunlardan dolayı, hastalar hızlı şekilde takip
edilememektedir.

 Göz Hastalıkları Uzmanları ile diyabet tedavisinde yer alan diğer uzmanlar arasında işbirliği düşüktür.

 Diyabetik Retinopati ile ilişkili DALY: 30.795,62
 Diyabetik Retinopatinin toplam ekonomik maliyeti: 260,1 milyon €.62
Girişimler
 Aşağıdaki etyolojik nedenler, DR’ye yol açabilen önlenebilir faktörlerdir:
 15 yaş ve üzeri nüfusta obezite: %19,9,105
 Hergün sigara içme oranı: %23,8,28,39
 Diyabet prevalansı: %14,8.110
Kök Neden Analizi
 Farkındalık eksikliği,
 Bölgesel hekim eğitimlerinin kısıtlılığı,
 Akraba evliliğinin yüksek seviyeleri: %21,1.105
Tanı
Sonuçlar
 Tanı oranı:
 DR: Toplam hastaların %15-20’si,164
 Diyabeti olan hastalarda DMÖ oranı: %20,165
 Tanı ve tedavi arasında geçen ortalama zaman: 1 hafta-1 ay,166
 DR hastalarında körlük prevalansı: %1,7,62
Girişimler
 Tarama sıklığı ve kapsamı: Düzenli ve ülke genelinde tarama programlarının eksikliği,
 Sağlık altyapısı & kaynakları.
Kök Neden Analizi
 Destek personeli bulunabilirliğinin kısıtlı olması,
 Hasta başına düşen zamanın sınırlı olması,
 Retina uzmanı sayısının yetersiz olması,
 Aile hekimleri arasında bilgi düzeyinin kısıtlı olması.

DMÖ alanında Türkiye’ye ait prevalans bilgileri Novartis tarafından yapılan pazar araştırmasına dayanmaktadır.
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
164
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
165
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
166
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
162
163
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Diyabetik Maküler Ödem - Uluslararası Karşılaştırmalar
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Kök Neden Analizi
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 Hastalardaki takip süreci ile ilgili farkındalık düzeyinin düşük olması.
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Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
168
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
169
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
170
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
171
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
172
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
173
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
174
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
175
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
176
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
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 Yüksek teknoloji cihazlarının/tedavinin kullanımı: Kırsal alanlardaki hizmet sunucularda
düşük. 176
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 Hastaların tedaviye uyumu: düşük,175

 Veri toplanması ve analizi için birleşik bilgi teknolojileri altyapısının olmaması.
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*2012 verisi
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Girişimler

Şekil 53. Seçilmiş ülkelerde 15 yaş ve üstü nüfusta her gün sigara içenlerin yüzdesi, 2013.39

İta

 Veri toplanması ve analizi için birleşik bilgi teknolojileri altyapısının olmaması.
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 Hastaların tedaviye uyumu: düşük,174
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 Fundus Flüoresein Anjiyografi (FFA), eğer gerekliyse 6 ay.173
 Takip oranlarının düşük olması,
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 Düzenli OCT (3 ay),
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 Takip döneminde istenen testler:
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 Tedavi sonrası komplikasyon insidansı– tedavi ve enjeksiyonlardan sonra çok düşüktür
(%0,1).172
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 (Finansal) Motivasyonun düşük olması.
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 Hastalara sınırlı zaman ayrılması,
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 Bir sevk sisteminin olmaması,

Şekil 52. Seçilmiş ülkelerde 50 yaş ve üstü nüfusta DR prevalansı, 2013.62
*Kanada için toplam nüfus değerlendirmeye alınmıştır.
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 Üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde fiziksel ve organizasyonel alt yapı eksikliği,

Alm

Kök Neden Analizi
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 Steroid: az tercih edilir.171
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 Lazer: az tercih edilir,169
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 DMÖ tedavisinde tercihler:
 Anti VEGF: sık tercih edilir,

% 10,7

da

Girişimler
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 1./ 2./ 3. yıllarda ortalama enjeksiyon sayıları: sırasıyla 4-2-1; ortalama yıllık 2,8,
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 EİDGK iyileşmesi ≥ 0.5 olan hasta oranı: mevcut değil (süre ve şiddet derecesi)
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Şekil 54. Seçilmiş ülkelerde obezite prevalansı, 2013.111
*2012 verisi
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Glokom Hastalık Yolculuğu
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Şekil 55. Seçilmiş ülkelerde diyabet prevalansı, 2011.39

Diyabetin SGK’ya 2012 yılı maliyeti 10 milyar TL olmuştur. Geçmiş yıla oranla diyabet maliyetinde
ortalama %18 yükselme olmuş; SGK’nın toplam sağlık harcamaları içinde diyabet payı 2008’de
%16,4 iken 2012’de %23’e yükselmiştir. Retinopati maliyetin %5’ini oluşturmaktadır.112
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Hastalık tipine bağlı
olarak
Açık Açılı Glakom
Primer Kapalı Açılı
Glokom
Konjenital Glokom
Sekonder Glokom

Tanı
Uygulama
Yüksek riskli hasta
grubunda spesifik
olmayan belirti ve bulgular
nedeniyle taramanın
önemi

Tarama/Tanı
Tonometri / (GİB)
Pakimetri / (Kornea
kalınlığı)
Gonyoskopi / (ön açı
muayenesi)
Perimetri / Görme alanı
testi
OCT
Fundus muayenesi
(Oftalmoskopi)

Sevk
Göz Hastalıkları
Uzmanlarından Glokom
Uzmanlarına sevk
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Şekil 56. Seçilmiş ülkelerde DMÖ’e bağlı körlük yüzdeleri, 2010 (görme keskinliği <3/60). 61,113

Tedavi
Tedavi seçimi
İlaç tedavisi
(monoterapi / sekonder
ilaç / sabit kombinasyon
ilaçlar)
Lazer tedavisi SLT (Selektif Lazer
Trabeküloplasti)
Cerrahi Tedavi
(Trabekülektomi, seton /
İmplant Cerrahisi)

Operasyon seçimi
Tüm ilaç tedavisine
rağmen ilerleme
durumunda cerrahi
müdahale ve hasta
beklentisi

Takip
Takip
Tanometri, gonyoskopi,
perimetri, OCT gibi testler
tekrar uygulanır

Tedavi sonuçları
Yaşam kalitesi
Görme alanı
Göz içi basınç (GİB)

Komplikasyonlar
Görme kaybı
Kanama
Enfeksiyon
GİB artışı
Gözde yanma, batma,
diskolorasyon, kuruluk
İriste koyulaşma
Ek cerrahi ihtiyacı
Cinsel disfonksiyon
Koroidal dekolman

Prosedür
Günlük, ayaktan tedavi
Hasta Memnuniyeti
Yaşam kalitesinde
artış

Majör gelişim alanlarını göstermektedir.

Şekil 57. Glokom Hastalık Yolculuğu.

Türkiye’de diyabet hastalarının sayısı 2008 ile 2012 arasında %107 yükselerek 6,3 milyona
ulaşmıştır.110

104

105

Glokom - Niteliksel Değerlendirme177

Takip ile İlgili Sorunlar [Zayıf Performans]

Önleme ve Risk Faktörleri ile İlgili Sorunlar [Zayıf Performans]

 Son on yıla kıyasla destek personelinin nitelik ve nicelik olarak iyileştiği düşünülse de, hala

 Aile hikayesinde glokom olan hastalar göz muayenesi olmaları için teşvik edilmelidir. Bununla birlikte, Türk toplumunun genelinde farkındalık düzeyi çok düşüktür; özellikle yüksek
riskli olanlar yıllık göz muayenelerini yaptırmamaktadırlar.

 Göz Hastalıkları Uzmanları dışındaki hekimlerin farkındalık düzeyi düşük kabul edilmek-

iyileştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Hastaların tedaviye uyum seviyelerinin çok düşük olduğu ve hastaların tedaviye uyumsuzluğun riskleri hakkında yeterli şekilde bilgilendirilmedikleri ifade edilmektedir. Hastaların göz damlası kullanımı konusunda eğitilmeleri ihtiyacı dile
getirilmiştir.

tedir. Glokoma neden olabilecek tedaviler yüksek riskli hastalara reçete edilebilmektedir.
Yapılan görüşmeler sırasında, toplum, hatta bazen hekimler tarafından risk faktörlerinin
yeterli düzeyde bilinmediği eleştirisi getirilmiştir.
Tanı ile İlgili Sorunlar [Zayıf Performans]

 Ülke genelinde uygulanan herhangi tarama testi bulunmamaktadır. Glokomun spesifik olmayan belirti ve bulgularından dolayı, tarama tanı için son derece önemlidir.

 Görüşülen kamu hastanelerinde, oftalmoskopi genellikle tanı için kullanılmamaktadır.
 OCT popülarite kazanmakta ve Türkiye genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, zaman kısıtlılıkları nedeniyle fundus muayenesi için yeterli zaman ayrılmadığı yolunda
endişeler bulunmaktadır.

 Ön açı muayenesi (gonyoskopi) kamu hastanelerindeki Göz Hastalıkları Uzmanları tarafından atlanabilmekte; bu durum glokom tanılarının yetersiz olmasına neden olabilmektedir.
Hekimler, bu cihazların kullanımında deneyim eksikliği nedeniyle eleştirilmiştir.

 Düşük-gerginlik ya da normal-gerginlik glokomu tanısının bazı vakalarda Göz Hastalıkları
Uzmanları tarafından atlanabileceği iletilmiştir.

 Bazı kamu hastanelerinde perimetri cihazının bulunmadığı belirtilmiştir.
Tedavi ile İlgili Sorunlar [Zayıf Performans]

 Glokom uzmanları genellikle Avrupa Glokom Cemiyeti (European Glaucoma Society, EGS)
rehberlerini takip etmektedirler. Bununla birlikte, Göz Hastalıkları Uzmanlarının tedavide
altın standartları takip etmedikleri dile getirilmiştir. İlk tedavi seçeneği olarak kombinasyon
tedaviler de kullanılmaktadır; en güncel EGS rehberleri göz önüne alındığında bu bir sorun
olarak kabul edilmeyebilir.

 İlaç tedavisine rağmen hastalığı ilerleyen hastalarda cerrahi düşünülmelidir. Hastalar ayrıntılı olarak bilgilendirilmeli ve beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır. Hekimlerin,
cerrahinin riskleri ya da deneyimsiz olmaları nedeniyle cerrahi girişimlerden kaçındıkları,
ya da ilaç tedavisi seçeneklerini yeterince düşünmeden cerrahi için acele ettikleri rapor
edilmiştir. Tedavi sonuçları ulusal ölçekte değerlendirilmemektedir.

177
Erişilebilir niteliksel verilerin eksikliğinden dolayı, bu veriler birçok hastanede fikir liderleri ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır.
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Glokom - Niceliksel Değerlendirme

 Lazer tedavisi: %5,

Önleme ve Risk Faktörleri

 Cerrahi tedavi: %15.

Sonuçlar

 Ortalama tedavi süresi: Ömür boyu,

 Glokom (50 yaş ve üzeri nüfusta): %4,7,62

 Glokom tedavisine bağlı endoftalmit oranı (dünya ortalaması): 5 yıl içinde %1,1,116

 Konjenital Glokom: 1-5,1/10.000 doğum,114

 Latanoprost, bimatoprost, travoprost, tafluprost göz içi basıncını %20 ile %35 arası

 Glokoma bağlı körlüğün maliyeti: 5,8 milyon €,62

düşürmektedir.117

 Glokom ile ilişkili DALY: 25.147,62

Girişimler

 Glokomun toplam ekonomik maliyeti: 172,2 milyon €,62

 Göz içi basıncı: GİB 26 mm Hg ve üstü olan hastalarda glokom riski GİB düşük olan hasta-

 Miyop hasta oranı: %25-35 (genç hastalar, ABD ve gelişmiş ülkeler).115

lardan 13 kat daha fazladır.118

Girişimler

Kök Neden Analizi

 Göz Hastalıkları Uzmanına düzenli başvuran hasta oranı: mevcut değil.

 (Performans mekanizması nedeniyle) Hastalara ayrılan zamanın sınırlı olması.

Kök Neden Analizi
 Ulusal rehberler ve standartlaştırılmış protokollerin eksikliği.

Takip
Sonuçlar

Tanı

 Tedaviden sonra komplikasyon oluşan hasta oranı:

Sonuçlar

 Kuru Göz Hastalığı (OSD): 22% - 59,5,

 Erken tanı konan hasta oranı: %20-%30,178

 Katarakt oluşumu: ilaç tedavisinde %6 ve cerrahi tedavisinde %17,

 Avrupa ülkelerinde PAAG hastası oranı: %74,

 İlaçların hiperemi, yanma-batma, kaşınma, nefes darlığı, hipertansiyon vb. yan etkileri:

 40 yaş üstü hastalarda PAAG prevalansı: %2,121 (%2,51179),
 İstenen testler ve oranları:
 Görme alanı testi (%60) ve OCT (%40).
 50 yaş ve üstü glokom hastalarında körlük prevalansı: %4,62
 Körler arasında glokoma bağlı körlük prevalansı: %21,5.
Girişimler

%0,1 - %10.
Girişimler
 Tedavi sonrası ortalama izlem sıklığı:
 İlaç tedavisi: mevcut değil,
 Lazer tedavisi: mevcut değil,
 Cerrahi tedavi: mevcut değil.

 Glokom tanısı almış hastalarda Merkez / Taşra oranı: mevcut değil,

Kök Neden Analizi

 Sağlık altyapısı & kaynakları.

 Hastalarda farkındalık eksikliği ve tedaviye uyumsuzluk,

Kök Neden Analizi

 Hastaların tedaviye uyumu açısından yönlendirmenin zayıf olması,

 Ülke genelinde tarama programlarının eksikliği,

 Veri toplanması için birleşik bilgi teknolojileri altyapısının olmaması.

 Gerekli tıbbi cihazların eksikliği.
Tedavi
Sonuçlar
 Glokom tedavi tercihi verisi:180
 İlaç tedavisi: %80,
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
Avrupa Birliği ortalaması.
180
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
178
179
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Katarakt Hastalık Yolculuğu

Glokom - Uluslararası Karşılaştırmalar
Hekim Görüşleri
Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon glokom hastası olduğu tahmin edilmektedir. Öte yandan,
bu hastaların birçoğu hastalığının farkında değildir ve yalnızca 300.000’i düzenli olarak tedavi
edilmektedir. Buna ek olarak, çoğu hasta görme alanının %40’ını kaybedince bir uzmana müracaat etmektedir. Verilere göre toplumun %97’si glokomun ne demek olduğunu bilmemekte
olup, yalnız %27’si göz tansiyonu ile ilgili bir fikre sahiptir.

%8

Önleme
Risk Faktörleri
Etiyoloji
Yaşlanma
Sekonder faktörler
•diyabet
•uzun süreli
kortikosteroid
kullanımı
•UV radyosyonuna
maruziyet
• travma
Konjenital

% 0,5

%4
% 0,2

% 0,3

% 0,2

% 0,2

% 0,3

%0
Türkiye

İngiltere

Almanya

Hollanda
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Şekil 58. Seçilmiş ülkelerde 50 yaş ve üstü nüfusta glokom prevalansı, 2013.62
*Türkiye verisi tahmin ve projeksiyona dayanmaktadır.

Anatomik yerleşime bağlı
olarak
Nükleer
Arka subkapsüler
Kortikal

Tanı
Uygulama
Hastalar görme kaybı
şikayetleriyle Göz
Hastalıkları Uzmanlarına
başvurur. Bu durum
hastanın farkındalığına
bağlı olarak farklılık
gösterir.
Tarama/Tedavi
Görme alanı
Göz içi basıncı
Biomikroskopi
Fundus muayenesi
Kırmızı refle testi
(konjenital katarakt)
Sevk
Göz Hastalıkları
Uzmanından Katarakt
ve Refraksiyon
Cerrahisi Uzmanlarına
sevk (spesifik vakalar)

Tedavi
Pre-op testler
Katarakt şiddetine ve
komorbiditeye bağlı
olarak cerrahi ve
cerrahi dışı yaklaşımlar

Prosedür seçimi
Cerrahi: Fako
Femtosaniye Lazer
Pekke
Ekke
Intraoküler Lens Seçimi
Görüş düzeltilmesine
göre (torik, asferik)
Materyale göre

Prosedür
Günlük, ayaktan tedavi
Hastanede yatarak
tedavi

Takip
Takip
Görme keskinliği
Rekraktif gelişim
Operasyon sonrası
komplikasyonlar
Tedavi sonuçları
Görme keskinliği/
rekraktif sonuçlar
Kontrast ve renk
doğruluğu
Komplikasyonlar
Arka kapsül opaklığı
(uzun dönem)
Ödem (KMÖ)
Endoftalmi
GİB artışı
İris kusurları
Hasta Memnuniyeti
Yaşam kalitesinde artış

Majör gelişim alanlarını göstermektedir.

Şekil 60. Katarakt Hastalık Yolculuğu.
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Şekil 59. Seçilmiş ülkelerde glokoma bağlı körlük yüzdeleri, 2010 (görme keskinliği <3/60).62,
119,120,121,122,123,124,125

Glokomun bir tedavisi yoktur. Glokomu olan hastalar ömür boyu tedaviye devam etmelidir. Hastalığın sessizce ilerlemesi ya da değişim göstermesi nedeniyle, tedavi, düzenli muayene ve tedaviye uyum esastır; tedavinin periyodik olarak ayarlanması gerekebilir.126

110

111

Katarakt - Niteliksel Değerlendirme181

 Kamu hastaneleri sağlık turizminde yer alma konusunda zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Önleme ve Risk Faktörleri ile İlgili Sorunlar [Orta Düzey Performans]

Önceliklendirme eksikliği, hastaların başarılı bir şekilde ve uzun kuyruklara maruz kalma-

 Katarakt konusunda toplum farkındalığı yüksek olmasına rağmen, risk faktörleri çok iyi

dan zamanında tedavi edilebilmesi gibi konularda organizasyonel sorunlar, özel oda eksik-

bilinmemektedir.

 Genelde konjenital veya sekonder katarakt ile ilgili farkındalığın, kırsal alanlarda katarakt

liği gibi fiziksel alt yapı sorunları, destek personel eksikliği, hekimler hariç sağlık personelinin dil engeli en sık dile getirilen sorunlardır.

farkındalığının düşük olduğu izlenimi edinilmiştir.
Takip ile İlgili Sorunlar [Zayıf Performans]
Tanı ile İlgili Sorunlar [Orta Düzey Performans]

 Teknolojideki gelişmeler sayesinde, katarakt tanısı kolaylıkla konmaktadır. Bununla birlikte, tanı konan hastaların kataraktın evresi hakkında yanlış bilgilendirildiği ve cerrahiye yön-

 Görme ile ilgili sonuçların, komplikasyonların ve yerleştirilen göz için lenslerin kalite ve
güvenliğinin değerlendirilmesi amacıyla, her katarakt hastası için ameliyat öncesi, sırası ve
sonrası verilerini toplayabilecek birleşik ulusal sağlık bilgi sisteminin olmadığı bildirilmiştir.

lendirildiği vakalar bulunmaktadır. Görüşülen kamu hastaneleri, hasta ihtiyaçları gibi özel
koşullar olmadığı sürece, görme kaybı eşik değerini 10 üzerinden 5 olarak belirlemişlerdir.

 Yapılan görüşmeler, performans sisteminin göz hastalıkları uzmanlarını katarakt cerrahisi
uygulamak yönünde cesaretlendirdiğini göstermiştir. Bu durum katarakt hastalığının ikinci
basamak sağlık kurumlarında tanı oranını artırmaktadır (güçlülük).

 Konjenital katarakt tanı oranı düşük olarak kabul edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından,
konjenital katarakt tanısı için rutin testler, buna bağlı olarak da eğitimler planlanmıştır.
Tedavi ile İlgili Sorunlar [Orta Düzey Performans]

 Kamu ve özel sektördeki hekimler, bazı özel hastanelerde gereksiz katarakt cerrahilerinin
yapılması olgusunu şiddetle eleştirmektedirler. Kontrol mekanizmaları iyi bir şekilde
kurulmamıştır.

 Hastaların çoğu, katarakt cerrahisinin hızlı ve basit bir işlem olduğuna inanmaktadır. Ameliyat ile ilişkili riskleri ve komplikasyonları bilmemektedirler. Bazı durumlarda, risklerle
ilgili olarak hekimler tarafından da tam olarak bilgilendirilmemektedirler.

 Kamu tarafından bedeli ödenen tutarın düşük olması, ileri teknoloji göz içi lens maliyetinin karşılanmaması ve hasta tarafından lens seçimi alternatifinin bulunmaması nedeniyle, kamu hastanelerinde ileri teknoloji göz içi lens kullanımı büyük bir sorun olarak ifade
edilmekte olup, bu kurumlarda kullanımları da çok azdır. Ayrıca, özellikle kamu hastanelerinde, hastaların göz için lens seçenekleri hakkında tam olarak bilgilendirilmedikleri ifade
edilmektedir.

 Fakoemülsifikasyon, kamu hastanelerinde en yaygın teknik olarak kullanılmaktadır. SGK,
femtosaniye katarakt cerrahisi ve fakoemülsifikasyon yöntemi için aynı miktarda geri ödeme yapmaktadır.
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Erişilebilir niteliksel verilerin eksikliğinden dolayı, bu veriler birçok hastanede fikir liderleri ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır.
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Kök Neden Analizi

Önleme ve Risk Faktörleri

 Hastaların yanlış bilgilendirilmesini saptayan denetim mekanizmalarının zayıf olması,

Sonuçlar

 50 yaş ve üstü nüfusta yaşa bağlı katarakt prevalansı: %12,2,62

Tedavi

 Yüksek risk grubundaki tarama oranı: %60,182

Sonuçlar

 Pediatrik üveit:

 EİDGK iyileşmesi ≥ 0.5 olan hastaların oranı: ulusal veri erişilebilir değildir, yüksek,187

 0-5 yaş için 3,15/100.000,

 Günlük cerrahi yüzdesi: %53,39

 11-15 yaş için 6,06/100.000, toplam üveitlerden %5-10’dan fazla,183

 2012 yılında 293.730 katarakt cerrahisi; geçmiş yıllara oranla %20-30 artış.39

 Katarakt ile ilişkili DALY: 28.900,58

Girişimler

 Kataraktın toplam ekonomik maliyeti: 128,1 milyon €.62

 Fako cerrahisi sıklığı: %95,188

Girişimler

 (Yüksek oranda lens modeline bağlı olmakla birlikte) Ortalama cerrahi maliyeti: ~ 170.735
€ (SGK geri ödemesi),

 Etiyolojik nedenler önlenebilir, örneğin:
 Diyabet prevalansı: %14,8,110

 Cerrahi kararı ile ameliyat arasındaki ortalama zaman: 3 gün-1 hafta.

 Ortalama sigara içme oranı: %23,8,39

Kök Neden Analizi

 UV Endeksi: 3-4,127

 Hastalara sınırlı zaman ayrılması,

 Konjenital Katarakt: %15-20; insidans: 1,2-6/10.000.184

 Standartlaştırılmış uygulamaların ve prosedürlerin eksikliği,

Kök Neden Analizi

 Katarakt ile ilgili ulusal rehberlerin ve protokollerin eksikliği.

 Tedavi için iyi yapılandırılmış kontrol mekanizmalarının eksikliği.
Takip

Tanı

Sonuçlar

Sonuçlar

 Ameliyat sonrası komplikasyonların insidansı:

 Katarakt: %10,185

 Perioperatif komplikasyon: %10,4,128

 İstenen testler: (azalan sıralamayla)

 Postoperatif komplikasyon: %26,6,128

 Görme keskinliği,

 Katarakt ameliyatının intraoperatif komplikasyonları: %3,44,129

 Göz içi basınç,

 Arka kapsül yırtılması/vitröz sıvı kaybı: %2,81,129

 Bio-mikroskopi,

 Suprakoroidal kanama: %0,46,129

 Göz muayenesi.

 En az görülen komplikasyon, intraoküler lens düşmesidir.129

 50 yaş ve üstü nüfusta körlüğe neden olan katarakt: %2,9,62

Girişimler

Girişimler

 Operasyon sonrası taranan hasta oranı: mevcut değil,

 Yüksek riskli hastalarda tarama/izleme oranı: %60,186

 ABD’de katarakt tedavisi sonrası endoftalmit oranı: %0,04 ile %0,2. Hakem değerlendirme-

 Tarama sıklığı ve kapsamı: mevcut değil,
 Sağlık altyapısı & kaynakları.

Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
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Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
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Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.

sinden geçmiş diğer İngilizce makalelerde %0,02 ile %1,16 arasındadır.130
Kök Neden Analizi

 Veri toplanması için birleşik bilgi teknolojileri altyapısının olmaması.
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Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
Hekimlerle yapılan görüşmelerde alınan bilgi ve görüşlere dayanmaktadır.
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Katarakt - Uluslararası Karşılaştırmalar

% 50

Körlüklerin beşte birinin nedeni, erken aşamada tanı konulduğunda önlenebilir olmasına
% 25

rağmen konjenital katarakttır. Türkiye’de yıllık yeni vaka sayısı 1.500 ile 2.000 arasındadır ve SB
çocuklar için göz tarama programları sunmaya başlamıştır.131 Katarakt cerrahisi sonrası çıktı-
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Şekil 61. Seçilmiş ülkelerde 50 yaş ve üstü nüfusta katarakt prevalansı,,2013. 62,119,120,121,122,123,124,125
* Kanada için toplam nüfus göz önüne alınmıştır.
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sına karşın, katarakt cerrahisinin körlük gibi hayat değiştirici komplikasyonları halen meydana
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ların sistematik ölçümü hiç olmadığı kadar gereklidir. Yıllar boyunca belirgin gelişmeler olma-
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Şekil 64. Seçilmiş ülkelerde katarakt cerrahisi maliyetleri (€).39
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Şekil 62. Seçilmiş ülkelerde katarakt cerrahisi sayıları, 2013.39
*Türkiye ve Kanada (2012), Hollanda (2010).
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Şekil 65. Seçilmiş ülkelerde katarakta bağlı körlük yüzdeleri, 2010 (görme keskinliği <3/60).60
En güncel Sağlık Uygulama Tebliğine göre, Türkiye’de fakoemülsifikasyon ve göz içi lens maliyeti 127,275 EUR
(410 TL). Daha yüksek bir fiyatla farklı bir gruplandırma da olduğundan (P617340) (170,735 EUR, 550 TL) hastaneler
genel olarak bu fiyatlandırmayı geri ödemede kullanmaktadır. Bu durum, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Maliyet
Analizi Daire Başkanlığı tarafından da eleştirilmektedir.
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Prematüre Retinopatisi (RoP) Hastalık Yolculuğu

Önleme ve Risk Faktörleri ile İlgili Sorunlar [Zayıf Performans]

Önleme
Risk Faktörleri
Etiyoloji
Düşük doğum ağırlığı
Düşük gebelik yaşı
Çoklu gebelik
Üçüncü basamak
sağlık kuruluşu ve
araştırma hastaneleri
dışında doğum
Oksijen desteği
Kan nakli
Genetik faktörler

Prematüre Retinopatisi (RoP) - Niteliksel Değerlendirme190

Tanı
Tanı için ön
değerlendirme
Gebeliğin 32. haftasından
önce doğan ve kilosu
1500 gramın altında
olan bebeklere
testler uygulanır.(Aile
hekimlerinin sevki ile).
Tanı yöntemleri
Dijital görüntüleme
Evre ve Alanlar
3 alanda ve 5 evre ile
değerlendirilir:
• 1 en düşük risk
• 5 en yüksek risk
• 3. evre sonrası hastalık
ciddi olarak kabul edilir.
2 tip olarak
değerlendirilir.

Tedavi

Takip

 In vitro fertilizasyon hastalarına çoklu gebelik ve erken doğum riskleri hakkında yeterli bilgi
verilmediği görüşü iletilmiştir. Bunun sonucunda, Türkiye’de RoP insidansında yükselme

Tedavi seçimi
Cerrahi
Hastalığın şiddetine
göre cerrahi dışı
müdahaleler

Prosedür seçimi
Önleyici tedavi
• Fotokoagülasyon
• Kriyoterapi
Düzeltici tedavi
• Skleral çökertme
• Vitrektomi

Prosedür
Günlük, ayaktan tedavi
Hastanede yatarak
tedavi

Takip
Görme sonuçları
Gelişmeler
Postoperatif
komplikasyonlar

görüldüğü ifade edilmektedir.

 Türkiye’de akraba evliliği oranının yüksek ve riskleri ile ilgili farkındalığın düşük olması bu
alandaki en büyük sorun olarak belirtilmiştir.
Tanı ile İlgili Sorunlar [Orta Düzey Performans]

Tedavi sonuçları
Görme bozukluğunda
azalma

 Son zamanlarda RoP tanısı için bir tarama programı başlatılmıştır; ancak program henüz
başlangıç aşamalarındadır.

 Ebeveynlerin de bebeklerde uygulanması gereken testleri bilmeleri gerektiği dile
Komplikasyonlar
Oftalmolojik sorunlar
Körlük

getirilmiştir.

 Türkiye’de yenidoğan uzmanlarının sayısının kısıtlı olduğu belirtilmiştir.
 Bu hastalık için erken tedavi çok kritik olmasına rağmen, Türkiye’de yenidoğan birimlerinin
ekipman ve personel anlamında standartlaşmış olmadığı görüşü iletilmiştir.

Hasta Memnuniyeti
Avantajlar ve yaşam
kalitesinde değişiklikler

 Tanı oranlarını yükseltebilmek için görüntüleme merkezlerinin kurulması önerilmiştir.
Tedavi ile İlgili Sorunlar [Orta DüzeyPerformans]

 Sağlık personelinin nitelik ve nicelik olarak gelişim alanları belirtilmiştir. Nitelikli yardımcı
Majör gelişim alanlarını göstermektedir.

Şekil 66. Prematüre Retinopatisi Hastalık Yolculuğu.

sağlık personelinin eksikliği, en çok dikkat çeken konular arasında yer almaktadır.

 RoP tedavisinde yetkin Göz Hastalıkları Uzmanı sayısının sınırlı olduğu söylenmiştir. Öte
yandan, RoP merkezlerinin kurulduğu bilgisi verilmiştir.
Takip ile İlgili Sorunlar [Orta Düzey Performans]

 Hastaların en az 6 ay takip edildiği, kırma kusurlarının meydana gelmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği söylenmiştir.

 Son gelişmeler ve rehabilitasyon süreçlerini başlatma hazırlıkları olumlu karşılanmıştır.

190
Erişilebilir niteliksel verilerin eksikliğinden dolayı, bu veriler birçok hastanede fikir liderleri ile yapılan görüşmelara dayanmaktadır.
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Tedavi

Önleme ve Risk Faktörleri

Sonuçlar

Sonuçlar

 Tedavi yöntemi olarak cerrahi oranı:

 RoP prevalansı:
 düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde RoP sıklığı %42,
 düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde ileri evre RoP sıklığı %8.2.133

 Çoğunlukla lazer ya da anti-VEGF tedavisi kullanılır.193

 Özel hastanelerden sevk oranı:
 Özel hastanelerde RoP konusunda uzman hekim sayısının azlığından dolayı kamu hasta-

 Prematüre bebeklerde RoP prevalansı: Yüksek riskli hastaların (prematüre doğumlar)

nelerine sevk oranı oldukça yüksektir.194

%30’u.191

 Tanı ve tedavi arasında geçen ortalama süre: 1 hafta.195

 RoP insidansı: ~
 Belçika’da %19,8-25,5,

Girişimler

 Almanya’da %14,8-19,5,

 RoP hastalarını kabul eden hastanelerin sayısı:

 İngiltere’de %5,2.

134

 İstanbul’da 12 tanı merkezi bulunmakta ve bunların 5’i aynı zamanda tedavi merkezi ola-

Girişimler

 Önlenebilir faktörler:
 Prematüre doğum prevalansı: %14,8,
 Prematüre bebeklerde ortalama doğum ağırlığı: mevcut değil,

 RoP toplam ekonomik maliyeti: mevcut değil,

rak çalışmaktadır.196

 Tedavi dönemindeki kontrollerin sayısı: 3-4 kontrol.197
Kök Neden Analizi

 RoP uzmanı sayısının kısıtlı olması.

 Suni döllenme ile doğan bebeklerde RoP oranı: mevcut değil.
Kök Neden Analizi

Takip

 Devlet/STKlar tarafından yürütülen farkındalığı artırma eyleminin eksikliği,

Sonuçlar

 Yüksek akraba evliliği oranı.

 Tedavi sonrası komplikasyonların insidansı:

Tanı
Sonuçlar

 RoP tanısı: mevcut değil,

 Endoftalmit görülmez, ancak başka komplikasyonlar meydana gelebilir.198

 Takip kontrollerini düzenli olarak takip eden hasta oranı: mevcut değil,
 Hastaların takip edildiği zaman aralığı: 6 ay.199

 Erken tanı alan hasta oranı: Hekim tarafından görüldüyse %98,192

Girişimler

 (Dünya genelinde) RoP kaynaklı körlük prevalansı: 50,000.134

 Operasyon sonrası taranmış hasta oranı: mevcut değil.

Girişimler

Kök Neden Analizi

 Yüksek riskli RoP hasta oranı: %10-15,

 Takiplerde oranların düşük olması,

 Yüksek riskli hastalarda tarama/izleme oranı: mevcut değil,

 Veri toplama ve değerlendirme eksikliği ile ilgili sağlık takip sistemindeki sorunlar.

 Sağlık altyapısı & kaynakları.
Kök Neden Analizi

 Erken tanı merkezlerinin ve yeni doğan uzman sayısının sınırlı olması,
 RoP uzmanı sayısının sınırlı olması.
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