Saðlýk,
Kâr
ve Faiz Dýþý Fazla

Bugün dünyanýn pek çok ülkesinde olduðu gibi, ülkemizde de saðlýk hizmetleri, kamu hizmeti olmaktan çýkartýlýp, bireysel ve özel hizmet haline dönüþtürülmektedir.
1980lerde ABDde saðlýk hizmetlerinin rasyonalize edilmesi sloganýyla baþlatýlan bu
bireyselleþtirme ve özelleþtirme uygulamasý, hastaneleri birer þirket olarak ele alýp, hizmet
maliyetlerine göre yeniden düzenlemeyi esas almýþtýr.
Türkiyedeki adýyla bu saðlýkta dönüþüm programý, saðlýkta bireysel sorumluluk ya da
yaþam tarzý sorumluluðu adý altýnda koruyucu saðlýk hizmetlerini bireyselleþtirmeyi amaçlar.
Saðlýkta bireysel sorumluluk, bireylerin koruyucu hekimlik ve koruyucu saðlýk hizmetlerinin yerine bireysel yaþam tarzý çözümleri (diyet, spor, jogging, eksersiz yapma vb.) yoluyla, kamu
saðlýk hizmetleri ve kamu saðlýðý bir yana býrakýlmasýndan baþka bir þey deðildir.
Yaygýn bir medya propagandasýyla, kalp, kanser vb. hastalýklara iliþkin ünlü uzmanlarýn
el kitaplarýyla saðlýk hizmetlerinin bireyselleþtirilmesi, saðlýklý yaþam için bireysel sorumluluk adý
altýnda tezgahlanmýþtýr.
Bugün saðlýk hizmetlerinin artan oranda özelleþtirilmesi, parasý olanýn daha iyi saðlýk hizmeti alabileceði hastanelerin, özel kliniklerin vb. ticarethanelerin yaygýnlaþtýrýlmasý, devlet saðlýk
sigortasýnýn özel sigortaya dönüþtürülmesi, herþeyden önce, saðlýk hizmetlerinin maliyet hesaplarý üzerinden kâr-zarar hesabýna dönüþtürülmesi demektir.
Herhangi bir tepkiyle karþýlaþmaksýzýn birbiri ardýna açýlan, parasý olana hizmet sunan
herhangi bir hizmetler sektörü þirketinden farksýz özel hastaneler, American Hospitaller, bu
bireyselleþtirmenin ve özelleþtirmenin ön hazýrlayýcýlarý olmuþtur.
Bugün bu sürecin son aþamasýna ulaþýlmýþtýr.
Artýk tüm saðlýk hizmetleri, bireylerin sorumluluðunda ve özelleþtirilmiþ ticarethaneler aracýlýðýyla sürdürülecektir.
Herhangi bir kapitalist þirketin maliyet hesabýyla çalýþan saðlýk kuruluþlarýnýn ortaya çýkartýlmasý, ayný zamanda saðlýk çalýþanlarýnýn, özel olarak da hekimlerin bu saðlýk þirketlerinin ücretle kiralanmýþ personeli haline dönüþtürmektedir.
Bu sistem içinde hekimlerin yükümlülüðü, en düþük maliyetle en yüksek kârý elde etmek
olacaktýr.
Saðlýk þirketlerinin kârlýlýðýný saðlamakla yükümlü kýlýnmýþ hekimler, düþük maliyetli, ama
en yüksek kârý saðlayan saðlýk hizmetlerini, tedavi amacýndan çok, tahlil vb. adlar altýnda kâr
getirici hizmetlere dönüþtürmek zorunda býrakýlacaklardýr. Bu, açýk biçimde saðlýk hizmetlerinin
etkinliðini, tedavi edici niteliðini ortadan kaldýracaktýr.
Saðlýk hizmetlerinde çalýþanlar, hekimler, hemþireler, saðlýkçýlar, artýk bu ticarethanelerin
ücretli çalýþanlarý olarak çalýþma süresine, maliyet düþürücü tedavi yöntemleri uygulamalarýna
baðlý olarak ücretlendirileceklerdir. Bu açýk biçimde saðlýk hizmetlerinde prim sisteminin uygulamaya sokulmasý demektir.
Zaman birimi baþýna daha çok hastaya hizmet veren hekimler ve diðer çalýþanlar daha
yüksek prim alarak kendi bireysel ücretlerinin yükseltme kaygýsýný düþeceklerdir.
Özelleþtirilen ve þirketleþtirilen saðlýk hizmetleri, giderek saðlýk holdinglerinin yönetiminde
tekelci bir yapýya dönüþecektir.
Ve borsada iþlem gören herhangi bir turizm þirketi, futbol kulübü gibi borsaya kota edil-

ecek olan bu þirketler, her durumda borsadaki hisse senetlerinin deðerini yüksek tutabilmek için
kârlarýný maksimilize etmek peþine düþeceklerdir.
Çalýþanlarýn (hekimler, hemþireler, saðlýkçýlar) ücretleri düþtüðü oranda kârlarýný artýracak
olan bu borsa saðlýk þirketleri, hekimleri ve çalýþanlarý birer açgözlü ve açýkgöz tüccar konumuna indirgeyerek, hasta ile hekim arasýnda olmasý gereken güven vb. iliþkileri ortadan kaldýracaktýr.
Sorun, saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi yoluyla hekimlerin ve saðlýk personelinin þirket
personeli haline dönüþtürülmesiyle sýnýrlý deðildir.
Saðlýk alanýnda her türlü þarlatanlýðýn baþgöstermesine, sonuçlarý bilinmeyen yeni tedavi
yöntemlerinin hastalar üzerinde denenmesine yol açacaktýr.
Saðlýk hizmetleri etkinliðini yitireceði gibi, hastalarýn hekimlere olan güvenleri de parayla yer
deðiþtirecektir.
Aile hekimliði gibi, tümüyle Avrupadan ithal, AB normlarýna uygun deðiþikliklerle, hekimler serbest rekabet koþullarýna itilirken, hastalar PRý güçlü tüccar-hekimlerin eline teslim
olacaklardýr.
Bugün kendi içinde iflas etmiþ Avrupa saðlýk sisteminin parçasý olan aile hekimliði, kiþiye
özel saðlýk hizmetleri sunulacaðý sunumuyla meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Televizyonlarda yayýna sokulan hastane dizileri aracýlýðýyla da insanlar bu duruma alýþtýrýlmaktadýr.
Bugün saðlýk sisteminde yapýlmaya çalýþýlan deðiþiklikler, açýk anlatýmýyla saðlýk hizmetlerinin
herkese parasý kadar saðlýktan baþka bir þey deðildir.
Bütün bunlar, devlet bütçe giderlerini azaltmak, bütçe gelirleri üzerinden saðlýk hizmetlerinin ve saðlýk sigortalarýnýn finanse edilmesini ortadan kaldýrmak ve bu yolla daha fazla faiz dýþý
fazla vermeyi saðlamak için yapýlmaktadýr. Daha fazla faiz dýþý fazla vereceði varsayýlan devlet
bütçesi ile daha fazla iç ve dýþ borç faizleri ödenmesi hesaplanmaktadýr. Daha fazla faiz ödeyebilir
hale gelen devlet bütçesi, daha fazla borçlanmayý da beraberinde getirecektir.
Özcesi, borç yiðidin kamçýsýysa, özelleþtirilmiþ saðlýk hizmetleri de, kamçýlarýn açtýðý yaralarý iyileþtirmek ve yeni kamçýlara dayanýklý hale getirmekten baþka bir þey olmayacaktýr.
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