“SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM” VE TÜBERKÜLOZ KONTROLÜ
Zeki KILIÇASLAN*

“Sa¤l›k Reformu” veya Sa¤l›kta Dönüflüm
Son 20-25 y›ld›r orta ve az geliflmifl ülkeler çeflitli bas›nç/bask›lar alt›nda sa¤l›k sistemlerinde de¤iflikliklere
zorlanm›fllard›r. Bu bas›nçlar›n en önemlisi neoliberal ekonomik e¤ilimden kaynaklanmaktad›r. Bu bak›fl aç›s› devlet
mülkiyeti, bürokratik yönetim ve arz belirlenimli yap›dan
özel mülkiyet, rekabet, talep belirlenimli ve performansla
iliflkilendirilifl kazanca dayal› ekonomik anlay›fltan kaynaklanmaktad›r. Ba¤lant›l› olan temel belirlenim ise kollektif bak›fl aç›s›na sahip ideolojiden bireyci ideolojik yaklafl›mlara kay›flt›r. Di¤er bir zorlay›c› faktör ise özellikle
orta geliflmifl ülkelerde de geliflmifl ülkelere benzer flekilde
oluflan epidemiyolojik de¤iflikliklerdir. Yafll› nüfus ile birlikte kronik hastal›klar artm›fl ve sa¤l›ktaki ola¤an üstü
yükselen teknoloji ile de birlikte sa¤l›k hizmeti giderlerinde büyük yükselifller olmufltur. Neoliberal politika izleyen
hükümetler bir yandan artan sa¤l›k harcamalar›n› hastalara y›kma amac›nda bir yandan ise ola¤anüstü büyüyen
“sa¤l›k sektörü” nü piyasalaflt›rarak sermaye için yeni
karl› bir kazanç alan› haline getirme yönelimindedirler.
“Sa¤l›k reformu” veya “Sa¤l›kta dönüflüm” denilen uygulamalar evrensel ortak özelliklere sahiptir (1, 2). Bu bafll›klar kabaca flöyle özetlenebilir ; Desantralizasyon ; Sa¤l›k yönetimi ve hizmetlerinin daha periferik kurumlara aktar›lmas›.Entegrasyon; Özellikle enfeksiyon hastal›klar›nda uygulanan vertikal veya kategorik merkezi hükümet
programlar›n› (tüberküloz kontrol program› gibi) genel
sa¤l›k hizmeti programlar› içine al›nmas›.Hasta ödentilerinin oluflturulmas›, Devlet hastanelerinin özerkleflmesi/özellefltirilmesi, Özel sektörün desteklenmesi, Sigorta
kurumlar›nda de¤ifliklikler; Prime Dayal› Genel sa¤l›k Sigorta siteminin yayg›nlaflt›r›lmas›, özel sigortan›n teflviki.
Kamu çal›flanlar›n›n statüsünde de¤ifliklik; Kamu çal›flanlar›n› merkezi devlet görevlisi olmaktan ç›kar›p yerel yönetimin ifl güvencesiz çal›flanlar› haline getirmek, performansa dayal› ücretlendirme, esnek çal›flma biçimlerinin gelifltirilmesi.
Bu do¤rultu alt›nda de¤iflen sa¤l›k yap›s› orta ve az geliflmifl ülkelerde hala ciddi bir halk sa¤l›¤› sorunu olmaya devam eden tüberkülozun (TB) kontrolünü de kaç›n›lmaz olarak etkilemektedir (3,4 ).Türkiye ayn› zaman dilimi içinde
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bir yandan sa¤l›kta dönüflüm sürecini,bir yandan da tüberküloz kontrol program›n› DSÖ önerisi olan Do¤rudan Gözetimli Tedavi Stratejisi do¤rultusunda yenileme sürecini
birlikte yaflamaktad›r.Bu nedenle sürecin izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yap›lmas› TB aç›s›ndan daha da önemli hale gelmifltir.

Tüberküloz Kontrolünün ‹lkeleri
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) 1991 Sa¤l›k Asamblesi kararlar›nda TB kontrolünün en önemli yönünün olgu yönetimi
oldu¤unu ortaya koymufltur. Buna ba¤l› olarak DSÖ’ nün
1993 y›l›nda TB kontrolü içini DOTS (Directly Observed
Therapy-Short Curse, Do¤rudan Gözetimli Tedavi Stratejisi –DOTS) yaklafl›m›n›n bütün ülkelerin Ulusal Tüberküloz
Kontrol Programlar›nda (UTKP) temel al›nmas›n› önermifltir. Bu yaklafl›m›n esas› TB hastal›¤›n›n toplum içinde
yay›lmas›ndan as›l sorumlu olan balgam yaymalar› pozitif
akci¤er tüberkülozlu kiflilerin tan›s› ve tam olarak tedavi
edilmesidir.Bu stratejide; tan›da bakteriyolojinin esas al›nmas›, hastalar›n belirlenmifl standart rejimlerle tedavi edilmesi, tedavinin en az›ndan ilk iki-üç ay›n›n bir sa¤l›k çal›flan› taraf›ndan gözetim alt›nda verilmesi, ilaçlar›n ücretsiz
sa¤lanmas›, hastalar›n standart kay›t ve takiplerinin yap›lmas› ve bütün bunlar›n› süreklili¤inin sa¤lanmas› için devletin politik kararl›l›¤›n›n ortaya konmas› esas al›nm›flt›r.
Bu program›n› iyi flekilde yürütülebilmesi aç›s›ndan TB
kontrol programlar›n›n birinci basamak kamu sa¤l›k kurumlar› ile entegrasyonu, kalite kontrolü olan yayg›n bir
mikroskopi a¤›, düzenli e¤itim ve denetim etkinlikleri gerekmektedir. Yayma pozitif olgular›n erken tan›s› ve gözetimli olarak tam tedavi edilmesi toplumda enfeksiyonun
yay›lmas›n› engelleyecek ve zaman içinde o toplumdaki
sessiz TB enfeksiyonlu kiflilerin ve dolay›s›yla TB hastal›¤›n›n insidans› azalacakt›r. Düzenli ve yeterli tedavi ayn› zamanda düzensiz ve/veya eksik ilaç kullan›m›n› ba¤l› ilaç
direncinin geliflimini de ortadan kald›racakt›r. (5)
Bu temel program önermelerine ek olarak daha fazla hasta bulunabilmesi için kültür yöntemlerinin yayg›nlaflt›r›lmas›, hasta temasl›lar›n›n ve mahkumlar gibi risk gruplar›n›n ücretsiz taranmas›, temasl›lar içinde olanlar›n veya
sessiz TB enfeksiyonuna sahip olup immünsuprese olanlara
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koruyucu tedavi verilmesi, çocuklar›n TB basili ile karfl›laflma olas›l›klar›n›n yüksek oldu¤u toplumlarda zorunlu
BCG afl› uygulamalar›n›n devam edilmesi önerilmektedir.
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yukar›da özetlenen TB kontrol ilkeleri aç›s›ndan ka¤›t üzerinde baz› f›rsatlar sunmas›na ra¤men çok önemli riskleri
de tafl›maktad›r. Bu f›rsatlar ve riskler afla¤›daki tabloda
özetlenmifltir.

Sa¤l›kta Reform Stratejileri ve Tüberküloz Kontrolü;
F›rsatlar ve Riskler
Sa¤l›k Reformu için evrensel olarak önerilen tedbirler
Sa¤l›kta Reform Stratejileri ve Tüberküloz Kontrolü; F›rsatlar ve Riskler (3 no’lu kaynaktan modifiye edildi)
Reform stratejisi

F›rsatlar

Riskler

Desantralizasyon

• Bölgesel ve yerel ihtiyaçlar›n
karfl›lanmas›.
• Yerel sahiplenme.
• Sivil toplumun kat›l›m›.
• E¤itim ve koordinasyonun süreklili¤i.

• TB sorununun öneminin anlafl›lamamas›.
• Yetersiz teknik ve yönetim kapasitesi.
• ‹laç, personel al›m yetersizli¤i.
• Hesap verebilirlik kayb›.
• Standart kay›t ve de¤erlendirmede
aksama

Program entegrasyonu

• Vaka bulma ve tedavi
hizmetinin yay›lmas›.
• E¤itim,kontrol ve kaynak da¤›l›m›nda
verimlilik.
• Ulusal seviyede sahiplenmenin art›fl›

• TB asgari hizmet paketinde olmayabilir.
• Bütün hizmetler için yetersiz kaynak.
• Sonuçlar›n takibinde
yetersizlik.

Hasta ödentileri

• Yerel hizmetler için daha fazla kaynak.
• Hastalar ücretli hizmete daha fazla
güvenirler.

• Tüberkülozlulardan da para al›nabilir
veya hastalar böyle zannederek baflvurmayabilirler.
• Yoksullar›n ulaflmas› zor.
• Kurumlar ve çal›flanlar “ödeyen”
kiflilere odaklanabilir.

Kamu çal›flanlar› reformu

Sa¤l›k çal›flan› say›s›nda art›fl
Performans kriterleri do¤ru
belirlenirse kalite artabilir

Hastanelerin özerkleflmesi

Daha maliyet-etkin tan›/tedaviye yönelim

Özel sektörün kat›l›m›

• Özel sektörün TB kontrolüne
entegrasyonu f›rsat›.
• Performans temelli
anlaflmalar›n yap›lmas›

Kurumlar ve çal›flanlar “ödeyen” kiflilere
ve gelir getirici hastal›klara odaklanabilir
• Özellikle olgu takibinde yetersiz
gayret.
• Kötü tedavi sonuçlar›
ve ilaç direnci art›fl›
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Sa¤›l›k Reformu ve TB kontrolü; Ülke deneyimleri;
Bangladefl: Daha önce perifer seviyede yetersiz bir sa¤l›k
alt yap›s› olan ülkede tüberkülozu kapsayan genel bir asgari sa¤l›k hizmeti paketinin yayg›nlaflt›r›lmas› ile TB kontrolünde iyileflme sa¤lanm›flt›r.Fakat gerek merkezi gerekse yerel düzeyde TB kontrolü için politik kararl›l›¤›n sürdürülmesi sorunu vard›r (6 ).
Brezilya: Sa¤l›k reform çal›flmalar›ndan sonra yerel sa¤l›k
yönetimlerinin haz›rl›ks›zl›¤› nedeni ile TB kontrol program› ciddi zarar gördü; semptomlularda balgam muayenesi
%50 azald›,akci¤er TB olgular›n›n % 30-45’ inde bakteriyolojik do¤rulama yap›lmad›,yayma muayenesi % 60 olguda e¤itimsiz personel taraf›ndan yap›ld›, ilaç depoloma ve
ilaç sa¤lanmas› önemli ölçüde aksad›, kay›t raporlama kalitesi azald›.1998 de DGTS temelinde yeni bir programa
geçilmek zorunda kal›nd› (7).
Zambiya: Vertikal TB kontrol program›n›n yok edilmesi ile
olgu bulma, olgu yönetimi ve ilaç sa¤lanmas› aç›s›ndan
“katastrofi” olarak adland›r›lan bir bozulma yafland› (8).
Kenya: UTKP reform sürecine proaktif olarak kat›ld›.Vertikal program›n güçlü bölge yap›s› korundu, periferik sistem TB kontrol aktivitelerini tam olarak kapsad›.Bu yolla
HIV salg›n› ve bütçe zorluklar›na ra¤men UTKP süreklili¤ini koruyabildi (9).
Kolombiya: Reform süreci 1991 de bafllad›.Rekabetçi bir
yönetim anlay›fl› sonunda 2000 y›l›na gelindi¤inde olgu bulma ve temasl› taramas›nda anlaml› azalma, özellikle yoksullarda tedavi terklerinin art›fl› ile birlikte kür oranlar›nda
düflme ve BCG afl›lanma oranlar›nda azalma olufltu (10).
Vietnam: Sa¤l›k sisteminde özel sektörün yayg›nlaflmas›
ile TB kontrolü için para bulunmas›, ilaç-malzeme temini
zorlaflt›. Özel sektöre baflvuran hastalar›n TB için do¤ru
yönlendirilmesi ve do¤ru ilaç rejimi ile tedavi flans› azald›
(11).

Türkiye’de Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n›n TB
kontrolü Üzerine Muhtemel Etkileri ve Savunulmas›
Gerekenler
Türkiye’ de sa¤l›kta dönüflüm program›n›n TB kontrolünün
temel parametreliri üzerine olas› etkilerini tek tek ele alarak inceleyebiliriz.
Politik kararl›l›k; TB kontrolünün baflar›l› olmas›n›n en
önemli etkeni sorunun politik olarak ciddi flekilde ele al›nmas› ve gerekli kaynaklar›n sa¤lanmas›d›r. TB daha çok
yoksul ve politik olarak güçsüz topluluklar›n hastal›¤› oldu¤u için merkezi politikalar›n zay›flad›¤› durum da her
yerel düzeyde politik kararl›l›¤›n oluflturulmas› sorun olabilir. Örnek olarak periferik bir sa¤l›k yönetimi ücretsiz

TB ilaç al›m› yerine baflka bir önceli¤i koyabilir. Bu nedenle Sa¤l›k Bakanl›¤› içinde TB kontrol biriminin güçlendirilmesi, merkezi olarak TB kontrolü için ayr› bütçe uygulamas›na devam edilmesi, merkezi ilaç al›m›n›n ve da¤›t›m›n›n devam› sa¤lanmal›d›r. Öte yandan bu hizmeti talep
eden toplum-hasta hareketleri de desteklenmelidir.
Olgu bulma ve tan› hizmetleri; Birinci basamakta ücretsiz
baflvuru hakk› TB için özel bir önem tafl›r. Ancak bu yolla
bulaflt›r›c› hastalar›n erken yakalanmas› mümkündür.Sigorta kapsam›nda olanlardan birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›na baflvuru için düflük düzeyde de olsa para istenmesi ve muhtemel genel sa¤l›k sigorta kapsam›nda kalacak
genifl yoksul kitleler düflünüldü¤ündü hasta gecikmesi söz
konusu olabilir.Özel bir önleme al›nmazsa sa¤l›k çal›flanlar›n›n mali bir geri getirimi olmayan (performans› düflük !)
ücretsiz TB hizmetleri (TB dispanseri,TB laboratuar›, tedavi gözetimi, temasl› kontrolü gibi) kapsam›nda görev yapma motivasyonu azalabilir. Özelleflmifl birimlerde verilen
tan› hizmeti (örnek; mikroskopi) entegre sistem içinde kalite kayb›na u¤rayabilir. Bu aç›dan verem savafl hizmetleri
birinci basamak hizmetlerine tam entegre edildi¤inde de laboratuar hizmetlerinin vertikal olarak korunmas› gerekir.
Standart tedavi rejimleri ve tedavinin gözetimi; Tedavi
bafllama ve tedavi rejimini seçme karar› özel kurumlar da
dahil tüm birinci basamak kurumlara b›rak›ld›¤›nda standart tedavi rejimlerinin uygulanmas› büyük sorunlarla karfl›laflabilir. Tedavinin bafllang›c›nda hastanede yatmas› gereken TB olgular› kurumlara “gelir getirici” özellik tafl›mad›¤›ndan dezavantajl› duruma düfler. Bu günlerde oldu¤u gibi hastanede yat›fl olanaklar› azal›r. Türkiye’de do¤rudan gözetimli tedaviye yeni geçilmektedir. fiu ana kadar
olan deneyim gözden geçirildi¤inde sa¤l›k yönetiminin kararl› oldu¤u il ve ilçelerde sa¤l›k ocaklar›n›n tedavi gözetiminde oldukça baflar›l› oldu¤u görülmektedir. Aile hekimli¤i sistemine geçildi¤inde tedavi gözetimi aç›s›ndan özel
performans kriterleri belirlenmezse hasta takibi ve tedavi
gözetimi büyük zorluklarla karfl›laflabilir.
Kay›t ve raporlama; Olgu bildirimi ve tedavi sonuçlar›n›n
raporlanmas›nda genel bir sorun yafland›¤› bilinir.Türkiye
de sa¤l›kta dönüflüm kapsam›nda SSK ile Devlet hastanelerinin ve birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin ortaklaflmas› TB bildirim ve dispanserlere kay›t aç›s›ndan olumlu
bir etki yapm›flt›r. Öte yandan TB için gereken bütün takip
formlar›n›n doldurulmas› genel sa¤l›k çal›flan› için önemli
bir yük olabilir.Kay›t ve raporlama hizmetlerinin vertikal
sitem içinde korunmas› gereklidir.

Sonuç olarak;
Dünya da özelikle temel sa¤l›k hizmetleri yetersiz ve sadece
merkezlerde toplanm›fl baz› az geliflmifl ülkelerde, hizmetlerin perifere yay›lmas› ile sa¤l›k hizmetlerinde ve ba¤l›
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olarak TB kontrolünde iyileflmeler sa¤lansa da, “sa¤l›k reform” politikalar› genelde TB kontrol hizmetlerini tehdit etmektedir.Tüberküloz kontrolünde DGTS’ ne geçifl aflamas›ndaki ülkemizde ayn› zamanda yaflanan sa¤l›kta dönüflüm
politikalar›,TB mücadelesini negatif etkileme potansiyeli tafl›maktad›r.TB kontrolü aç›s›ndan temel programatik yap›
ve ifllevlerin her koflulda savunulmas› ve gelifltirilmesi ana
yönelim olmal›d›r.
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