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Romanya, gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Sağlık sistemi olarak
sırasıyla Bismark ve Sovyet Semaşko tiplerini uygulamıştır. 1989 yılında
Çavuşescu iktidarının yıkılmasıyla zorunlu olarak ortaya çıkan kamu destekli Özel
Teşebbüs / Serbest Pazar uygulamasından Refah Yönelimli / Sigorta tipi sağlık
sistemi uygulamasını yerleştirmeye çalışmaktadır.

UT

Romanya sağlık sisteminde yer alan başlıca unsurlar: Sağlık Bakanlığı ile
Bölge Halk Sağlığı Yöneticilikleri, Ulusal ve Bölge Sağlık Sigorta Fonları, Romanya
ve Bölge Tabipler Birliği ve sağlık hizmetini sunanlardır.
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Romanya sağlık sistemi, sağlık hizmeti sunucularının doğrudan Sağlık
Bakanlığı’nca istihdam edildiği entegre bir modelden, tedavi amaçlı sağlık
sistemindeki sağlık hizmeti sunumlarının bağımsız ve sağlık sigorta fonlarınca
sözleşmeli oldukları bir modele dönüşmüştür. Sağlık Bakanlığı, hukuksal açıdan bir
strateji, planlama ve koordinasyon birimi haline gelmiş ve belirli konularda
görevlendirilmiştir.
Romanya’da koruyucu sağlık hizmetleri dispanserler aracılığıyla
verilmektedir. Hastalar kendi dispanserlerini seçememekte, oturdukları yere,
okullarına ya da işyerlerine göre dispanser tahsis edilmektedir.

L

Koruyucu sağlık hizmetlerinde aile hekimliği büyük önem taşımaktadır. Her
ailenin, bir aile doktoru vardır ve kişiler acil durumlar dışında ilk muayene hizmetini
kendi aile hekimlerinden almak zorundadırlar.
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Kişiler, sigorta kapsamında genel olarak koruyucu, tedavi edici ve acil sağlık
hizmetlerinden faydalanırlar.
Romanya’da devlete ait sağlık kuruluşları olduğu gibi, çok az özel teşebbüs
ve özel işletme de vardır ve sayıları giderek artmaktadır. Ayrıca kaplıca tedavisi
ülkede oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir.
Doktorların ana gelirleri, doğrudan ya da dolaylı olarak sözleşme
çerçevesinde Bölge Sağlık Sigortası Fonları tarafından sağlanmaktadır

A.

Sağlık sisteminin başlıca iki mali kaynağı vergiler ve zorunlu sağlık sigortası
fonudur.

Romanya, yüksek oranlı doğrudan kişisel harcamaların ve sağlık sosyal
sigortasının varlığına rağmen halen kamu ağırlıklı bir sağlık sistemine sahiptir.
Romanya’da genel bütçeden sağlığa ayrılan pay %15,9 olmasına rağmen
doğrudan kişisel sağlık harcamaları oldukça büyük bir orana sahiptir.
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I.1. Coğrafi Konum

UT

DEVLET YÖNETİMİ

:Bükreş
2
:237.500 km
:22.271.839 (Temmuz 2003) (12/2)
:Romence (Resmi Dil)
:Ortodoks (%86), Katolik (%5)
:Lei
:Bükreş, Constanta, Lasi, Timisoara,
Cluj-Nopaca, Braşov
:Parlamenter Cumhuriyet (13/1).
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I. ÜLKE TANITIMI

SA

Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz
yakınlarında yer alan Romanya coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir
konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran bu ülke,
gelişmiş sanayi ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da
oldukça şanslıdır.
Romanya Avrupa’nın güneydoğusunda yer alır ve Bulgaristan, Macaristan
Moldova, Sırbistan ve Ukrayna ile sınıra sahiptir.
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Orta büyüklükte bir ülke olan Romanya toprakları bakımından, her biri ülke
alanının yaklaşık üçte birini oluşturmakta olan dağlar, tepeler ve ovalarla kaplıdır.
Avrupa’nın en çeşitli ve en zengin ormanları da, ülke topraklarının 1/4’ünden
fazlasını oluşturmaktadır. Tarım alanları ülke topraklarının yaklaşık % 40’ını
kaplamaktadır. Ülke toprakları tarım ürünlerini yetiştirmek için oldukça elverişlidir
(13/2).

I.2. İklim

A.

Romanya iklimi karasaldır. Bu iklim özellikle Karpat Dağları’nın doğusunda
ve güneyinde görülür. Kış ve yaz uzun, sonbahar ve ilkbahar kısadır. Kış her yerde
serttir, toprak ve akarsular donar. Kar, yalnızca dağlarda uzun süre kalır. Yaz sıcak
geçer (Haziran, Temmuz ve Ağustos’ta güneyde ortalama 20°C’ın üstünde).
Rumen Ovası ile Dobruca’da kuraklığın zararlı etkilerini biraz olsun azaltan
sağanak yağışlara rastlanır (13/1;14/2).

I.3. Doğal Kaynaklar

Temel metallerin çıkarılması ve işlemesi Romanya’da çok uzun yıllardır
yapılmaktadır. Ülkede, demir cevheri, boksit (2.5 milyon ton), bakır (1.5 milyon ton),
kurşun (600.000 ton), çinko (1.4 milyon ton), altın ve uranyum rezervleri mevcuttur.
Ancak bu rezervlerin bir kısmının kalitesinin düşük olması, madenlerin bakımsız
kalması ve yatırım eksikliği, sektörde sorun yaratmaktadır.
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Devlet tekellerinin özelleştirilememesi, iş alanlarındaki tüketicilerin
desteklenmesine devam edilmesi ve personel fazlası yüzünden zor durumda olan
kömür, elektrik ve doğal gaz endüstrilerinin yeniden yapılandırılamaması sebebiyle
Romanya’da enerji sektörünün modern bir yapıya kavuşturulması yönündeki
çabalar henüz başarılı olamamıştır (13/5,6).

I.4. Tarih

UT

Romanya eski zamanlarda Dacia adı ile bilinen, Trakların ve Geto-Dak’ların
yaşadığı bir topraktır. M.Ö. 88–44 yıllarında Burabista adlı önder Dak kabilelerini
birleştirmiş ve başkenti Transilvanya'da, Sarmisegetusa'da bulunduğu bir krallık
kurmuştur. Roma imparatoru Traian 105 ve 106’da Dacia'yı işgal etmiş ve
Romalılar Dacia'da 276 yıl kalmıştır. Dak’ların Romalılarla birlikte yaşamasından
sonra Romen halkı doğmuştur.
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Orta çağda 3 Romen prensliği mevcuttu: Muntenia (Eflak), Moldova
(Boğdan) ve Transilvanya (Erdel). 13. ile 20. yüzyıllar arasında Transilvanya sıra ile
Macar, Osmanlı ve Avusturya iktidarı altında bulunmuştur. Muntenia ve Moldova
zaman zaman Osmanlı İmparatorluğu’nun iktidarı altında kalmıştır. 1859 yılında
Prens Alexandru Loan Cuza Moldova'yı Muntenia ile birleştirmiştir. 1881 yılında
birleşmiş Romen Prenslikleri, Kral Karol de Hohenzolem tarafından Romanya
Krallığı olarak ilan edilmiştir. 27 Mart 1918’de Transilvanya Romanya ile birleşmiş,
30 Mart 1947 tarihinde Komünist hükümeti Krallığı ortadan kaldırmış, Kralı Mihai
tahttan vazgeçmiş ve Romanya Cumhuriyeti ilan edilmiştir.
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1950 yıllarında, Stalin taraftarlarının baskısı sayesinde Romanya'da
Komünist rejim iktidara gelmiş ve 1965 yılında Çavuşesku’nun diktatörlüğü
başlamıştır. 17 Aralık 1989 tarihinde Timişoara'da başlayan Romen devrimi, 21–25
Aralık tarihleri arasında Bükreş, Sibiu, Braşov şehirlerinde kanlı bir ayaklanma
sonucunda diktatör kovulmuş ve Komünist rejim ortadan kaldırılmıştır. Bugün
Romanya demokratik, pazar ekonomisini uygulayan bir devlettir (14/1,2).

I.5. Siyasi Ve idari Yapı

A.

1991 yılında referandum ile onaylanan Anayasa’ya göre Romanya
Cumhuriyeti hukuk kuralları ile yönetilen sosyal ve demokratik bir devlettir. Bu
Anayasa aynı zamanda özel mülkiyet hakkı ve pazar ekonomisini de koruma altına
alır. Devlet Başkanı en fazla 8 yıl için doğrudan oylarla seçilen Cumhurbaşkanıdır.
Cumhurbaşkanının 2 veya 3 ulusal topluluk onaylamasa bile yasayı destekleme
hakkı vardır. Ulusal topluluk 343 üyeli Temsilciler Meclisi ve 143 üyeli bir
Senato’dan oluşur.

Romanya 41 ilçeye 2686 avama (mahalli idareye) bölünmüştür. Belediye
başkanları seçilerek başa gelirler (2/3).

I.6. Nüfus
1990 yılından beri, gerek dışarıya göçler, gerekse artan ölüm ve azalan
doğum oranları nedeniyle, Romanya nüfusu sürekli azalmıştır.
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1990 yılının Temmuz ayının başında 23,22 milyon kişi olan ülke nüfusu,
2000 yılı başı itibarıyla, 22,45 milyon kişiye kadar düşmüştür (13/3). Romanya
nüfusunun %89,5’i Romenlerden oluşmaktadır. Ülkede resmi olarak Macarlar
(%6.6), Çingeneler (%2.5), Almanlar (%0.3), Türkler (%0.2) de dahil olmak üzere
13 azınlık grubu mevcuttur (12/3).

UT

Romanya halkının %96’sı okur-yazardır. Batı Avrupa ülkelerine göre daha
genç bir nüfusa sahiptir. Fakat azalan doğum oranı, bu durumun değişeceğine ve
gelecek yıllarda, ülkedeki yaşlı nüfusun çalışma yaşındaki nüfusa bağımlılık
oranının yükseleceğine işaret etmektedir. Bu durumun emeklilik, sosyal sigorta ve
sağlık sistemi üzerinde bir baskı oluşturması beklenmektedir (13/3,4).

I.7. Sanayi

SA

RG

Ağır sanayi kurma stratejilerinin benimsendiği Komünist dönemden
Romanya’ya miras kalan ağır sanayi, metalürji ve kimya endüstrileri, ülkenin uluslar
arası alanda karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü bulunmayan sektörleridir. 1980’li
yıllarda dış borç ödemelerinin hızlandırılmasına ağırlık verilmiş olduğu için ülkedeki
sermaye stoku yenilenememiş, buna bağlı olarak ülkedeki sanayi işletmelerinin
çoğu Avrupa Birliği standartlarının 15–20 yıl gerisinde kalan teknolojilerle çalışmak
durumunda kalmıştır.

L

1980’li yılların ortalarında yarı yarıya azalan sanayi yatırımları, 1989 yılından
sonra da, izlenen sıkı para politikaları ve üretimde yaşanan büyük düşüş sebebiyle
azalmaya devam etmiştir. Ülkenin sanayi sektörünü yabancı yatırımcılara açma
çabaları da gerek bürokratik engeller, gerekse siyasi müdahalelerden dolayı çok
başarılı olamamıştır. 1997 yılında yabancı yatırımcıların sektöre ilgisi önemli ölçüde
artmış fakat yaşanan üretim düşüşü 1998 yılında da devam etmiştir.
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1989 yılı itibarıyla sanayiinin GSYİH’daki payı %27,8 olarak gerçekleşmiştir.
1993–1996 yılları arasında toplam sanayi üretimi yükselmekle beraber, yeni
teknoloji ve çalışma metotlarının uygulamaya konulması veya değişen yurtiçi ve
yurtdışı talepleri karşılayacak şekilde üretim yapısının değiştirilmesi yoluyla
sektörün yeniden yapılandırılması sağlanamadığı için, 1999 yılında toplam sanayi
üretimi 1989 yılı seviyesinin yarısının da altında seyretmiştir. Bununla beraber,
2000 yılında sanayi üretimi %8,2’lik bir artış göstermiş, sektörün GSYİH içindeki
payı %27,6 olarak gerçekleşmiştir.

A.

Ülkenin uzun dönemde rekabetçi olabilecek sektörlerin geliştirilmesi, sanayi
sektörünün yeniden yapılanması için zorunlu görülmektedir. Bu sektörler, üretimin
genellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tarafından yapıldığı hafif sanayi
tüketim maddeleri (yiyecek ve içecek, gıda işleme, tekstil, kürk, deri, ayakkabı) ile,
hafif makine ve cihazlar sektörleridir (13/14,15).

I.8. Tarım
Geleneksel olarak temel bir tarım ürünleri üreticisi olan Romanya’da, uzun
yıllar süren ihmallerin ve zorlama bir sanayileşmenin sonucunda, tarım sektörü
gittikçe önemini kaybetmekle beraber, sektörde çalışan nüfus 1995 yılından
itibaren artarak toplam işgücünün %35'ine ulaşmıştır.
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Komünist dönemde el koyulan bina ve arazilerin özelleştirilmesi
tamamlanamamış ve bu konu ülkede siyasi tartışmalara yol açmıştır. Tarımsal girdi
ve ürün fiyatlarının liberalizasyonu süreci 1999 yılında hız kazanmış, buna bağlı
olarak pek çok küçük tarımsal işletme ciddi rekabetçi baskılara maruz kalmış ve
tarımsal fiyat destek programlarının kaldırılmasından dolayı çiftçiler zor duruma
düşmüştür.

UT

Bürokratik engeller ve çeşitli yasal sorunlara rağmen, 2000 yılının sonu
itibarıyla, toplam çiftlik hayvanlarının %98'i, toplam ekilebilir arazinin %85'inden
fazlası ve halen tarımsal amaçlarla kullanılan alanların %72’si özel sektörün eline
geçmiş, arazi sahiplerinin %78'i mülkiyet belgesi almışlardır.

RG

Yukarıda bahsedilen sorunlar, sektöre yapılan yatırımları olumsuz
etkilemenin yanı sıra, arazi piyasasının gelişmesini engellemiş ve sektördeki
süreçlerin emek-yoğun kalmasına yol açmıştır. Tarımsal üretim, ülkenin belirli
bölgelerinde sürekli meydana gelen seller ve kuraklık sebebiyle de dalgalanmalar
göstermektedir. Diğer taraftan, 1990 yılından bu yana, kimyasal gübre kullanımı
%75 oranında azalma göstermiştir.

SA

Bütün bu sorunlar ülkede özellikle hayvancılık sektörünü çok fazla etkilemiş,
hayvan sayısı hızla azalırken, buna bağlı olarak 1997–2000 yılları arasında et ve
diğer hayvansal ürünlerin üretimi de ciddi oranda düşüş göstermiştir.
Bugünkü Hükümet, tarımsal reformun hızlandırılmasına öncelik vermekle
beraber, gelişmeler istenen hızda gerçekleşememektedir. 2000 yılında, tarım ve
ormancılığın GSYİH'daki payı %11,4 olarak gerçekleşmiştir.
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Ülkenin temel tarımsal ürünleri, hububat, ayçiçeği, şeker pancarı, patates,
meyve, sebze ve üzümdür. Sığır, domuz, koyun ve keçi ise başlıca canlı hayvan
varlığıdır (13/16).

I.9. Ulaştırma

A.

1970’li ve 80’li yıllarda, Romanya’da büyük ölçekli prestij yatırımlarına
yönelindiği için ülkede ulaştırma ve iletişim hizmetleri geliştirilememiştir. Ülkenin
kara ve demir yolları Avrupa’dakilerin en az geniş alana yayılmış olandır. Bakımsız
yollar, ekonomik gelişmenin önünde engel teşkil etmektedir. 73.260 km
uzunluğunda olan karayollarının (her 100 kilometrekareye 30,7 km) sadece
1/4’ünden daha azı modern olanaklara sahiptir ve 113 kilometresi de otoyol
şeklindedir. Yolcu ve yük taşımacılığı için ağırlıklı olarak kullanılan ve acilen
yenilenmesi gereken demir yollarının uzunluğu da 11.385 kilometredir.

Ülkenin kara ve demir yollarının modern bir yapıya kavuşturulması, Avrupa
Birliği ile müzakerelerde öncelikli konu olmuştur. Kamuya ait kara ve demir yolu
şirketlerinin özelleştirilmesi için çalışmalar sürmekte, bu konuda Avrupa Birliği ve
Dünya Bankası’ndan yardım alınmaktadır. Bununla beraber, ülkenin merkezi
Avrupa standartlarına ulaşması da, büyük yatırımlar gerektirmektedir.
Romanya’da, ticari taşımacılık için ağırlıklı olarak kullanılan deniz yolları,
Yugoslavya’ya yapılan NATO müdahalesinden olumsuz etkilenmiştir.

2279

Romanya Sağlık Sistemi

AN

Ülke içinde 1075 kilometre boyunca uzanan Tuna nehri ve Karadeniz
kıyısındaki Köstence Limanı, Hazar Denizi kıyısındaki ülkeler için özellikle petrol
taşımacılığı açısından fırsatlar sunmaktadır. Romanya’nın Karadeniz’deki en
önemli limanları sırasıyla, Köstence, Mangalia ve Sulina’dır. Ülkede 3 uluslararası
ve 16 iç hatlara çalışan havaalanı olmasına rağmen, hava taşımacılığı da ihmal
edilmiş durumadır (13/17, 18).

I.10. Turizm

UT

Doğal güzellikleri ve iklim şartları sayesinde turizm açısından Romanya’da
kaplıca, deniz sahili, dağ ve kış sporları olanakları mevcuttur. Ülke yüzölçümünün
%31’i dağ, %36’sı küçük dağ, ve %33’ü ovalardan oluşmaktadır.

A.
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Romanya’nın maden, kaplıca suları, av ve balık tutma olanakları turistik
açıdan değerlendirilebilir. Turistlerin özellikle seçtiği bölgeler Karadeniz sahilleri,
Prahova Vadisi, Tuna Deltası, Bucovina, Maramureş, Transilvanya Güney bölgesi
ve başkent Bükreş’tir. Romanya’da oteller bir yıldızdan beş yıldıza kadar, moteller
bir yıldızdan üç yıldıza kadar, köy pansiyonları ise bir papatya çiçeğinden üç
papatya çiçeğine kadar sınıflandırılmıştır. Ayrıca Romanya’da İnter-Continental,
Holiday Inn, Hilton, Sofitel, Crowne Piaza, Best Westem, Marriot gibi büyük otel
zincirleri de bulunur (14/2).
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II. SAĞLIK SİSTEMİ
II.1. Genel Sağlık Durumu

AN

Romanya’da yüzde 55’i kentlerde oturan 22 milyon insan yaşamaktadır.
Anne ölüm oranları ve yeni doğan ölüm oranları çok yüksek seviyededir. Bulaşıcı
hastalıklar hala sık olarak görülmekte ve tüberküloz insidansı artmaktadır. AIDS,
farklı bölgelerdeki çocuklarda görülen bir sorun halindedir (8/6).

RG

UT

Artan ekonomik güçlüklerin de etkisiyle, doğum oranı 1990 yılında her bin
kişiye 13,7 düzeyinden 1998 yılında 10,5 düşmüştür. Bu oran Avrupa’daki en
düşük doğum oranlarından biridir. 1990–1997 arasında, 35 yaşın üzerindeki
nüfusun ölüm oranları da artmış, buna bağlı olarak 1990 yılında her bin kişiye 10,6
düzeyinde gerçekleşen toplam ölüm oranı, 1997 yılında 12,4’e yükselmiştir. 1999
yılında bu oran bir miktar azalarak 11,8’e düşmüş olmakla beraber, ülkenin ölüm
oranları halen Doğu Avrupa’nın en yüksek ölüm oranlarından biridir. 1994 yılından
bu yana bazı gelişmeler kaydedilmiş olmakla beraber, ülkede bebek ölümleri de
orta gelir düzeyine sahip gelişmekte olan diğer ülkelere göre çok yüksek bir oranda
seyretmektedir (13/3).

L

SA

2000 yılında, beklenen yaşam süresi 71.25 yıl olmuştur. 1970’ten bu yana
beklenen yaşam süresi durgunlaşmış, kadınlarda ufak bir artış, erkeklerde de ufak
bir düşüş olmuştur. 1989’dan 1996’ya kadar, erkeklerde yaşam süresi hızlı bir
düşüşe geçmiştir. Kadınlarda ise bu süre içinde fazla bir değişiklik olmamış ve
1996’dan itibaren bir artış görülmüştür. Yine de beklenen yaşam süresi Avrupa
Birliği (78 sene ve üzeri) ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ortalamalarının (73.07)
altında kalmıştır. 2001 yılı itibarıyla, erkeklerde beklenen yaşam süresinde sadece
ufak bir artış olmuştur.

ER
DA

Yeni doğan ölümleri 1989’da binde 26,9 iken, 2001’de binde 18,2’ye
düşmüştür. 2002 yılının ilk dokuz ayındaki verilerine göre bu oranın daha da
düşeceği ve yaklaşık binde 16,7 olacağı tahmin edilmektedir. Bu düşme eğilimine
rağmen yeni doğan ölümlerinde Romanya AB’nin 3,5 katı, Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinin ise 2 katı yüksek bir orana sahiptir.

A.

2001 yılında, anne ölüm oranı yüz binde 34 ile Avrupa Birliği ortalamasının 5
katı, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ise ortalamalarından çok daha yüksek bir
oranda seyretmektedir. Bu oran 1990’da kürtajın yasallaştırılmasından sonra
düşmeye başlamıştır. Romanya ayrıca Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında en
yüksek düşük yapma oranlarına sahiptir (10/1).
Romanya’da, sağlık hizmetlerinden yararlanma açısından bölgeler arasında
büyük farklılıklar vardır. 1997’de Bükreş’te kişi başı sağlık harcaması toplam
harcamanın %16,7’si iken, Giurgiu’da bu oran ulusal ortalamanın neredeyse
yarısıdır. Ayrıca toplanan sağlık sigorta primlerin miktarı beklenenden çok azdır. Bu
durum etkili bir sağlık hizmeti sunumuna engel olmaktadır (6/20-22).
Ölümlerin en sık görülen sebebi, Avrupa’da olduğu gibi kardiyovasküler
hastalıklardır.
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Mortalite oranları, mental bozuklukların neden olduğu hastalıkların fazla
olmadığını ve enfeksiyon hastalıklarının da fazla ölüme yol açmadığını
göstermektedir. Bu iki sebep, Avrupa Birliği’nde görülenden çok daha az etkili
olmaktadır (10/1).

AN

II.2. Sağlık Sisteminin Tarihçesi

UT

Romanya’nın geçmişe dayanan bir örgütlü sağlık hizmeti geleneği vardır. I.
ve II.Dünya Savaşı sıralarında, Romanya’da Bismark’ın hastalık fonu modeline
dayanan bir sosyal güvenlik sistemi vardı. Sanayi kuruluşlarında çalışan işçiler,
esnaflar, işverenler ve aileleri ile serbest meslek sahipleri sigortalıydı. Fakat bunlar
nüfusun sadece %5’ini teşkil ediyordu. Gelire bağlı katkı payları işverenler ve işçiler
tarafından eşit oranlarda ödeniyordu.

SA

RG

1949’a gelindiğinde, devletin sağlık örgütlenmesi hakkındaki kanun çıkarıldı
ve Sovyet tipi Semaşko sağlık sistemine kademeli bir geçiş oldu. Bu sistem, genel
kapsamlı sigorta sağlık hizmet noktalarına ücretsiz erişim prensibine dayanıyordu.
Sonraki 40 yıl boyunca, Romanya sağlık sisteminin ana özellikleri şöyleydi;
hükümet finansmanı, merkezi planlama, katı yönetim ve sağlık hizmetleri üzerinde
bir devlet tekelinin varlığı (1/4-6).

L

Semaşko sisteminin uygulanmasına, herkes için serbest olan ve eşitliğe
dayanan sağlık hizmetlerinin ve hekimlerin ülkenin her yanına dağılmış olması,
nüfusun sağlık statüsünün gelişmesi gibi beklentilerle başlanmıştır. Bununla birlikte
20 yıl kadar sonra sistemde bozulmalar meydana gelmiştir. Sağlık hizmetleri
tüketici bir yapıya bürünmüş ve hantallaşmıştır. 1985–1989 yılları arasında
GSMH’nın sadece %2,2’si sağlık harcamalarına ayrılırken, bu oran aynı dönemde
Doğu Avrupa ülkelerinde ortalama %5,4 olmuştur (6/12,13).

ER
DA

1983’te bazı hizmetler için doğrudan kişisel ödeme (cepten ödeme)
uygulaması başlatılmış, gene de bütün hizmetler kamu kuruluşları tarafından
sağlanmaya devam etmiştir. Rekabetin ve bireysel girişimin olmayışı, sağlık
hizmetlerindeki kalite düşüklüğü, yetersiz fonlama, verimsizlik, katı kurallar ve
yetersiz sağlık teçhizatı ve imkanları, değişim baskısının artmasına yol açmıştır.

A.

1990–95 yılları arasında, Hükümet ve Sağlık Bakanlığı zamanla birçok
değişikliğe yol açacak bir dizi düzenleme yaptı. Ancak yeni düzenlemelerin pek
çoğu Anayasanın 33. maddesinde yer alan sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı
üzerinde fazlaca durmuyordu.
1995’ten başlayarak Romanya sağlık sisteminin yapısı ve örgütlenmesini
etkileyecek önemli yasalar çıkartıldı. Bunlardan en önemlileri, Tabipler Birliği’ni
düzenleyen kanun, sosyal sağlık sigortası hakkındaki kanun, halk sağlığı
hakkındaki kanun ve hastahane teşkilatı hakkındaki kanundur (1/4-6).

Yeni düzenlemeler gerçekten de sağlık sisteminin tüm yapısını değiştirmiş
ve entegre, merkezi, kamusal ve vergiye dayanan sistemden; daha yerel ve
çoğulcu, hizmet alıcı konumundaki sağlık sigortası fonuyla, sağlık hizmetini
sağlayanlar arasında sözleşme yapılarak oluşturulan ilişkiye dayanan sosyal sağlık
sigortası sistemine geçişin kanuni iskeleti oluşturulmuştur (6/20).
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RG

II.3. Örgütsel Yapı Ve Yönetim

UT

AN

Daha yakın bir zamanda, 2000 yılında Romanya’da uygulamaya koyulacak
kilit politikalar belirlenmiş ve bu politikalar 2002 Aralık ayında revize edilmiştir. Bu
politikalar:
- Hastahanelerin performansını ve sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği artırmak,
- Güvenli, etkili ve yüksek kaliteli ilaçlara ulaşılabilirliği artırmak,
- Sağlık finansmanı ve sektör güvenilirliğini geliştirmek,
- Anne, çocuk ve ailelerin sağlık statüsünü geliştirmektir.
Romanya’daki sağlık sistemi reformu, hastahane hizmetlerine çok daha az
pay vererek, birincil sağlık hizmetlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Birincil sağlık
hizmetleri için ayrılan bütçenin artmasına ve hastahanelere ayrılan bütçenin
azaltılmasına rağmen, hastahanelere giden harcamalar planlanandan fazla
olmaktadır (1/4-6).

II.3.1. Sağlık Sisteminin Örgütsel Yapısı

SA

Romanya sağlık sistemi, neredeyse tamamen kamu ağırlıklı olmak üzere,
Sağlık Bakanlığı ile 41 Bölge Sağlık Müdürlüğü ve Bükreş Sağlık Müdürlüğü
yoluyla kontrol edildiği bir yapıdan, ilişkilerin daha karmaşık ve yer alan unsurların
daha kapsamlı olduğu bir yapıya geçiş evresindedir.
1996’dan beri, sağlık sisteminde yer alan başlıca unsurlar.
Sağlık Bakanlığı ve Bölge Halk Sağlığı Yöneticilikleri
Ulusal ve Bölge Sağlık Sigorta Fonları
Romanya ve Bölge Tabipler Birliği
Sağlık hizmetini sunanlardır.

L

-

ER
DA

Sağlık Bakanlığı milli sağlık politikasını geliştirme ve halk sağlığı konularını
çözümleme sorumluluğundadır. Sağlık Bakanlığı yerel düzeyde Bölge Halk Sağlığı
Yöneticilikleri aracılığıyla görevlerini yerine getirir.

A.

Sağlık sisteminin finansmanının büyük kısmı özerk Bölge Sağlık Sigorta
Fonları tarafından karşılanmaktadır (BSSF. “Bölge Sağlık Sigorta İdaresi diye de
adlandırılır). Bunlar kendi bölgelerinde prim ve hizmet bedeli toplamaktan
sorumludurlar. BSSF’nin kurallarını ve düzenlemelerini koyan ve toplanan fonların
%25’ine kadarını düşük gelirli bölgelere aktarma hakkı olan bir Ulusal Sağlık
Sigorta Fonu vardır (USSF. Ulusal Sağlık Sigorta İdaresi de denilmektedir).

Tıbbi uzmanlık düzenlemeleri genelde Tabipler Birliği tarafından yapılır.
Tabipler Birliği’nin ulusal bir yapısı vardır. Romanya Tabipler Birliği ve bölgesel
düzeyde örgütlenmiş kuruluşlar mevcuttur. Tüm Romen doktorlar için Tabipler
Birliği’ne üye olmak zorunludur. Tabipler Birliği’nin yönetim kurulları ulusal düzeyde
ve yerel düzeyde ayrı ayrı olmak üzere her 4 yılda bir seçilerek oluşturulur.
Sağlık hizmeti sunanların büyük çoğunluğu devlet memuru değildir.
BSSF’lerle yapılan farklı statüdeki sözleşmelerle çalışırlar. 1999’dan beri
Romanya’da en büyük üçüncü işveren, özel hizmet sunanlarla istediği şekilde
sözleşme yapma yetkisi olan BSSF’lerdir.
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AN

Bu, özellikle aile hekimliği uygulamasında, ülke çapında sürekli yenilenen
sözleşmelerle, koruyucu sağlık hizmetlerinde oturmuş bir yapının meydana
gelmesinde önemli bir etkide bulunmuştur. Doktorlar özellikle koruyucu sağlık
hizmetlerinde artık devlet tarafından istihdam edilmediğinden, her doktor aile
hekimliği uygulaması çerçevesinde listelerinde kayıtlı insan sayısına göre
BSSF’lerle yaptıkları sözleşmeye göre para aldıkları bir yapıda hizmet
vermektedirler.

UT

Şu anda ülke genelinde 2 tane sağlık sigorta fonu vardır. Biri Ulaştırma
Bakanlığına, diğeri ulusal güvenlikle ilgili kuruluşlara bağlıdır. Bu iki fon BSSF’ler
gibi aynı kurallar ve düzenlemelere uymak zorundadır (1/8,9).

RG

Daha önceki yapıda yer alan poliklinikler, bağımsız tıbbi kuruluşlara doğru
bir dönüşüm sürecindedir. Tıbbi hizmetlerin ücreti, sözleşme esaslı olarak BSSF’ler
tarafından ödenmektedir.

SA

Yataklı sağlık hizmetinde birçok hastahane hala kamunun elindedir. Çok az
özel teşebbüs ve özel işletme vardır. Söz konusu hastahanelerin bütçeleri,
1999’dan başlayarak BSSF’lerle yapılan anlaşmalarla belirlenmiştir. Toplam
bütçenin %70’i hastahanenin geçmişi esas alınarak, %30’u da, ortalama
hastahanede kalma süresi, hasta sayısı vb. gibi performans kriterine göre tahsis
edilmektedir. Hastahanede çalışan tıbbi personelin ödemeleri hala maaş esasına
dayalıdır. Hastahane yönetimleri, maaşları, parasal düzenlemeler ve ayarlanmış
limitler dahilinde, bireysel yeterlilik ve iş yüküne göre belirlemektedir.
Sağlık sistemiyle ilgili diğer unsurlar şöyledir:

L

- Maliye Bakanlığı: Kamu fonlarından yapılan harcamaların, devletin
düzenlemeleriyle uygunluğunu gözetlemekle yükümlü olan kamu organı olarak,

ER
DA

- Yerel konseyler ve valiler tarafından temsil edilen bölgesel ve yerel
yönetimler,
- Sağlık konularında yetkili diğer bakanlıklar: İşsiz ve sosyal yardıma muhtaç
insanlar için sigortalarına fon sağlayan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve
diğer sağlık kuruluşlarından (hastahaneler, poliklinikler, dispanserler) oluşan kendi
özel sağlık teşkilatları bulunan kuruluşlar (Romanya İstihbarat Ajansı gibi).

A.

Romanya sağlık sistemi son zamanlarda, sağlık hizmeti sunucularının
doğrudan Sağlık Bakanlığınca istihdam edildiği entegre bir modelden, tedavi
amaçlı sağlık sistemindeki sağlık hizmeti sunumlarının bağımsız ve sağlık sigorta
fonlarınca sözleşmeli oldukları bir sözleşme modeline dönüşmüştür. Bu
sözleşmeler, ana sözleşme denilen metne dayanır (1/9).

II.3.1.1 Sağlık Bakanlığı
Sağlık Sigorta Fonlarının oluşturulması ve sağlık hizmetlerinin satın alınması
metodunun uygulanmasının, Sağlık Bakanlığı’nın görevleri üzerinde önemli bir
etkisi olmuştur.
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1 Ocak 1999’dan sonra Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık hizmeti sunucularının
büyük bölümünün finansmanı üzerinde doğrudan kontrolü yoktur. 1998’deki geçiş
döneminden sonra Bakanlık, hukuksal açıdan esasen bir strateji, planlama ve
koordinasyon birimi haline geldi ve şu konularla görevlendirildi:

UT

AN

- Devletin sağlığa ayrılan bütçesini düzenlemek, sağlık hizmetlerinin
desteklenmesi, geliştirilmesi, birincil sağlık hizmetleri, özel teşebbüs sağlık
hizmetlerinin teşviki, uzmanlık hizmetlerinin koordinasyonu, tıbbi personelin
yetiştirilmesine destek olunması, sağlık hizmet binalarının yapımına ilişkin görevler
ve ileri teknolojiye sahip tıbbi teçhizatın teminine yönelik ulusal programların
yapılması sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’nındır. Sağlık Bakanlığı destekleyeceği
programları seçmekte artık daha sıkı bir politika takip etmektedir.

RG

- Kamusal sağlık programları denilen, ulusal önem arz eden sağlık
programlarını yönetmek,

SA

- Sağlık Bakanlığı’nın bir rolü de kamu ve yeni ortaya çıkan özel sağlık
sektörlerini düzenlemektir. Çok sayıda doktor halihazırda özel muayenehane
işletmektedir. Bükreş ve diğer büyük şehirlerde birkaç uzmanın birlikte çalıştığı özel
klinikler kurulmuştur. Özel sektörün, kamu sağlık sektörü tarafından sağlanan
hizmeti desteklemek ve tamamlamak konusunda önemli rol üstlenmesi
beklenmektedir.

L

- Sağlık politikası araştırmalarını ve planlamasını yürütmek, sağlık
reformunun ve değişen parasal mekanizmaların etkisini düzenlemek, binaları
iyileştirmek, büyük onarımları gerçekleştirmek, ileri teknolojili tıbbi teçhizat
politikasını belirlemek, özel sağlık sektörünün ortaya çıkışındaki sorunların
düzenlemesinde liderlik rolü üstlenmek,

ER
DA

- Sağlık sisteminin yasal ve tüzel yapısını belirlemek, düzenlemek ve
yönetmek,
- Uyumlu bir insan kaynakları politikası geliştirmek, bu politikanın analizi ve
yönetilmesidir.
Bununla beraber, rollerdeki ve sorumluluklardaki yasal değişiklikler henüz
yeteneklerde ve yetkilerdeki kayda değer değişikliklerle desteklenmemiştir (1/11).

II.3.1.2. Bölge Halk Sağlığı Yöneticilikleri

A.

Sosyal sağlık sigorta sisteminin devreye girmesine kadar, sağlık hizmetleri
ağının temel yönetim birimi bölgesel düzeydeki Bölge Sağlık Yöneticilikleri’ydi.
1999’dan beri, bu yapı Bölge Halk Sağlığı Yöneticilikleri’ne (BHSY) dönüştü.
Sorumlu valinin yönetimi altındaki BHSY’ler Sağlık Bakanlığı’nın bölgesel
düzeydeki temsilci birimleridir.
BHSY’nin şu konularda rolü ve yetkisi vardır:
Sosyal
değerlendirilmesi,

sağlık

programlarının

geliştirilmesi,

uygulanması

ve
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- Temel çevresel risk faktörleri bağlamında halkın sağlık durumunun
izlenmesi,
- Halk sağlığı çalışmalarının içerisinde yer almak,

AN

- Çevre sağlığı konularında halkla ve yerel otoritelerle iletişim içerisinde
olmak ve yerel düzeyde halkı karar verme süreçlerine katmak,
- Sağlık ve sağlıkla ilgili alanlarda yer alan diğer unsurlarla yerel düzeyde
işbirliği yapmak.

RG

UT

Bölge Halk Sağlığı Yöneticiliği, bir yönetim konseyince yönetilir. Asil Yönetici
genellikle bir doktordur ve valinin de uygun görüşüyle Sağlık Bakanlığı’nca atanır.
Yönetici, yönetim gücünü elinde bulundurur ve 3 yardımcısıyla (2 doktor, 1
muhasebeci) ve bir de Devlet Sağlık Denetçisi ile çalışır. Başkan yardımcılarından
biri sağlık durumunu ve halk sağlığı programlarını gözlemlemekten, diğeri de
bölgesel düzeyde sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve yönetimden sorumludur,
Parasal kaynaklar açısından BHSY’ler halen mevcut kamu fonlarının
1/3’ünden azına sahiptir. Geri kalanı BSSF’nin yönetimi altındadır (1/10,11).

SA

II.3.1.3. Ulusal Sağlık Sigorta Fonu: USSF

USSF, Sosyal Sağlık Sigorta Sistemi’nin işleyişinin mali yönü konusundaki
kuralları belirleyen, alanında uzman bir kamu kuruluşudur.

L

USSF Romanya Tabipler Birliği’yle beraber ana sözleşme metnini hazırlar.
Bu metin, sigortalıların yararlanma hakları olan hizmet paketini belirler. USSF aynı
zamanda Bölge Sağlık Sigorta Fonları (BSSF) arasındaki parasal dağılıma da
karar verir.

ER
DA

USSF’nin bütün BSSF’lere kurallar, normlar ve standartlar gibi zorunlu
düzenlemeler dayatma hakkı vardır. Böylece, sağlık sigorta sisteminin uyumunu
sağlamış olur. USSF aynı zamanda sağlıkla ilgili her konuda Sağlık Bakanlığı,
Tabipler Birliği, Maliye Bakanlığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile
koordinasyon içinde olmak zorundadır.

A.

Sağlık Sigorta Yasası’na göre, USSF’nin başkanlığının, doğrudan genel
seçimle belirlenmesi gerekiyordu. Fakat bir hükümet kararnamesiyle seçim 4 yıl
ertelendi ve USSF’nin yönetim kurulunun şu tertiple 15 üyeden oluşmasına karar
verildi.

- Devletten beş temsilci: Sağlık Bakanlığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının atadığı birer ve Romanya Cumhurbaşkanı’nın
atadığı 2 üye,
- Ticari birliklerden beş temsilci,
- İşveren teşkilatlardan beş temsilci.

USSF’nin başkanı Başbakan tarafından atanır. Yönetim Kurulu’nca seçilen
iki başkan yardımcısı vardır (1/11,12).
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Şema 1: Romanya Sağlık Sistemi Organizasyon Şeması

Ana Sözleşme

Onay
Halk
Sağlığı
Kurumları

Romanya
Tabipler Birliği

UT

Ulusal Halk
Sağlığı
Programları

Ulusal Sağlık Sigortası
Fonu

Yasalar,
standartlar

Paketin
yararları ve
dağıtım
hizmetinin

RG

Ulusal Düzey

Sağlık Bakanlığı

Tıbbi Meslek
Kurumları

AN

Sağlık Sigortası
Fonları

Hükümet

Yerel
Yönetim

SA

Bölgesel Düzey

durumu

Bölge Halk
Sağlığı
Yöneticilikleri

ER
DA

Bireysel Düzey

A.

Zorunlu
Üyelik

Sözleşme

Sigortalılar

Bölge
Tabip
Odaları

Sözleşmeli
üyelik

L

Halk Sağlığı
Programları,
hijyen ve
korunma
sorunları

Bölge Sağlık
Sigortası Fonu

Doktorlar
Poliklinikler
Özel
Hastahaneler

Ayakta tedavi
Hastahaneler
Yataklı Tedavi

Mülkiyet
Kaynak: (1) Health Care Systems in Transition, Romania, s:8

2287

Romanya Sağlık Sistemi

II.3.1.4. Bölge Sağlık Sigorta Fonları: BSSF
Bu yeni yapılanmalar 1999’dan beri kendi sorumlu oldukları alanda çalışan
işçi ve işverenden sosyal sağlık sigortası primlerini toplamakla yükümlüdürler.

AN

Bunlar aynı zamanda, hem bireysel hizmet sunuculara (örneğin doktorlar),
hem de kurumsal hizmet sunucularına, (hastahaneler ve ayakta tedavi merkezleri
gibi) ödeme yapmakla da yükümlüdürler. Genelde tedavi hizmetleri sözleşme
esaslı olarak finanse edilir.

RG

II.3.1.5. Tabipler Birliği

UT

Her bir BSSF, 9 üyeli bir yönetim kuruluyla yönetilmektedir. Mevcut kurallara
göre, ticari birlikler, işveren kuruluşları ve Bölge Konseyince üçer üye belirlenir.
Bölge konseyi, yerel düzeyde 4 yılda bir seçilen bir organdır. Bir başkanları ve
üyeler arasından seçilen iki başkan yardımcıları vardır (1/12).

ER
DA

L

SA

Tabipler Birliği hem bölgesel hem ulusal düzeyde örgütlenmiştir. Ulusal ve
bölgesel yönetim kurulların başkanları yerel düzeyde dört yılda bir yapılan
seçimlerle seçilir. Tabipler Birliği’nin doktorları ilgilendiren her konuda geniş ve
önemli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar, Tabipler Birliği’nin BSSF ile hizmet
sağlayıcılar arasında yapılan sözleşmelerin temelini oluşturan ana sözleşme
metnini hazırlamada söz sahibi olduğu sağlık sigorta sistemini de içine alan, sağlık
hizmet sektöründeki birçok alanı kapsar. Bundan dolayı, Tabipler Birliği’nin,
sigortalıların yararlanacağı imkanların içeriğinden, sağlık hizmeti sunucuların
yapılacak önlemlerin şekline kadar (hangi ilaçların maliyetinin ne oranda
karşılanacağı gibi) bir çok konuda etkisi vardır. Aynı zamanda doktor yetiştirme ve
mesleğe kabulü konusunda da önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Mesleğe
başlama hakkına sahip olmak için her doktorun Bölgesel Tabipler Birliği’ne kayıtlı
olması ve üyelik ücreti ödemesi gerekmektedir. Yeni tıbbi uygulamaların da,
Tabipler Birliği’nin ulusal düzeyi tarafından belirlenmiş kritere göre Bölgesel
Tabipler Birliği tarafından onaylanmış olması gerekmektedir (1/12).

II.3.1.6. Ana Sözleşme

A.

USSF ve Romanya Tabipler Birliği her yıl, hükümet kararıyla ve Sağlık
Bakanlığı’nın imzasıyla yürürlüğe girebilen bir “ana sözleşme” belirler ve imzalar.
Bu sözleşme, BSSF’leri ile sağlık hizmetleri sunucuları (örneğin muayenehaneler,
dispanserler, tanı ve tedavi merkezleri, sağlık merkezleri, poliklinikler,
hastahaneler, ayakta tedavi üniteleri vb.) arasında yapılan tüm sözleşmeler için
temel oluşturur. Sağlık Sigorta Yasası’na göre, bu sözleşme şu sağlık hizmeti
konularını belirler:
- Sigorta kapsamına alınacak sağlık hizmetleri tedavi süreçleri, ilaçlar ve
diğer hizmetler,
- Hizmet kalitesi ve verimlilik göstergeleri,
- Sağlık hizmeti ödeme kriterleri ve süreçleri,
- Maliyetler, ödeme süreçleri ve gerekli dokümanlar,
- Öncül sağlık hizmeti desteği,
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RG

UT

AN

- Hasta kabulü ve taburcu edilmesi süreçleri,
- Hasta kabulüne karar verilmesi ve sürenin uzunluğu,
- Yataklı tedavi ya da rehabilitasyon sağlanması,
- Her türlü geçici tedavi konuları,
- İlaç reçeteleri, sağlık hizmeti sağlanması, protez ve ortezler, yürüyüş
desteği ve kişisel kullanım cihazları,
- Diş hekimliği hizmetleri ve ödeme konuları,
- Hastaya uygun şekilde sorununu bildirme ve hasta hakları.
Ana sözleşme her yıl yeniden düzenlenir ve hizmet sunucularla yapılan
sözleşmelerdeki ayrıntıları belirler. Diğerlerinden ayrı olarak yapılacak ödemelerin
mekanizmaları hakkındaki detaylara, farklı hizmet türleri için ayrılmış fonların
oransal göstergelerine yer verilir. (Örneğin birincil hizmet, özel geçici hizmet, diş
sağlığı hizmetleri ve diğerleri) (1/13).

II.3.2. Sağlık Sisteminde Yerelleşme

SA

Yerelleşmedeki ilk öğeler, yeni rejimin ilk yıllarında ortaya çıkmıştır. 1992’de
çıkartılan Yerel Kamu Yönetimi Yasası, ülkedeki yeni, yerelleşmiş kamu yönetimi
yapısını belirledi. Bu, kamu sağlık hizmeti sektörünün örgütsel yapısını da belirledi.
Üç tip yerelleşmenin tarifini yaptı:

ER
DA

L

-Sağlık Bakanlığı’ndaki işlevsel yerelleşme: 42 Bölge Halk Sağlığı
Yöneticiliği (BHSY) yoluyla Sağlık Bakanlığı politikalarının yerel düzeyde
uygulaması bekleniyordu. Bunları, valinin onayıyla Sağlık Bakanlığı tarafından
atanan bir yönetici doktor yönetiyordu. 1999’da sağlık sigorta sisteminin
kurulmasıyla Bölge Sağlık Yöneticilikleri yeni bir yapılanmayla Bölge Halk Sağlığı
Yöneticilikleri’ne dönüştü (1/13).

A.

-İdari yerelleşme: Her bölgeye merkezden bir vali atanması yoluyla
gerçekleşti. Valiler bölgelerinde merkezi hükümetin temsilcileridir ve yerel
yönetimlerin kararlarının yasalara uygunluğunu sağlamak ve işlevsel olarak
dağıtılmış devlet hizmetlerini koordine etmek zorundadır. Vali, aynı zamanda bölge
konseyinin başkanını, bölgenin kentsel merkezinin belediye başkanını ve dağıtılmış
merkezi devlet unsurlarının yöneticilerini (BHSY başkanı da dahil) içeren yönetim
konseyine de başkanlık eder. Atamaların aslen Sağlık Bakanlığı’nca yapılıyor
olmasına rağmen, BHSY yönetici ve yardımcıları pozisyonları için yapılan
atamaların valinin uygun görüşünü de alması gerekir. Her ne kadar kendi görev
alanına giren uygulamaların BHSY yöneticisi tarafından onaylanmış olması
gerekse de, vali sağlık hizmetinin teknik konularında da talimat verebilir.

-Yetki devri: Seçilmiş yerel konseylerden oluşan yerel yönetim sistemi
aracılığıyla işler. Bunların sağlık sistemi üzerinde bir dizi güçleri vardır. Bunlar;
* Yerel sivil memurların örgütlenmesi ve işlemlerinin (atanmaları da dahil)
onaylanması,
* Yerel hizmetlerin iyi işlemesinin sağlanması,
* Günlük hayatta ve iş hayatındaki sağlık risklerinin değerlendirilmesi, bu risk
faktörlerinin etkilerinin azaltılmasında görev üstlenilmesi,
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UT

AN

* Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışının önlenmesi ve kontrol altına alınması,
* Yerel sağlık kuruluşlarının açılıp kapanmasına izin verilmesi (1/14).
Kamu sektörünün işleyişi, merkezi bağlantılı yetkililer, parasal kontrol ve
merkezi yönetim düzenlemeleri yoluyla, nispeten merkezi karakterini korumuştur.
Sağlık Bakanlığı düzeyinde amaç, ön (pilot) uygulaması yapılan BHSY’lerin
rolünü güçlendirmektir. Bu ön uygulama süresince, bölge stratejileri ve amaçları,
birincil sağlık hizmeti, insan kaynakları performansı ve motivasyonu,
hastahanelerin gelişmiş yönetimi ve entegrasyonu ile halk katılımı konuları
üzerinde durularak belirlenmiştir.

RG

Sosyal sağlık sigorta sisteminin ortaya çıkışına kadar yerelleşme, mevcut
hiyerarşik yapının devamı ve katı haberleşme sistemi tarafından sınırlanmıştı. O
zamana dek, ana hatlarıyla merkezden uzaklaştırma şeklini almıştı. Sorumluluk,
(örneğin personel politikası) yapının dışındaki birimlere teslim edilmektense, bölge
sağlık yöneticiliklerine geçti. Çok az bir yetki devri vardı ve daha da az vekâlet
uygulaması vardı.

SA

Sağlık sigorta düzenlemesinden sonra, devretme ve özelleştirme,
yerelleşme sürecinde daha önemli rol oynamaktadırlar. Sağlık Sigorta Fonları’na,
gelir grupları, kaynakların coğrafi bölgelere göre dağılımı, hizmetin düzeyi ve
hizmet sağlayıcı kuruluşları ilgilendiren konularda sorumluluk devredilmiştir.

L

Yeni mevzuata göre, Sağlık Bakanlığı sorumluluklarının bir bölümünü,
Tabipler Birliği’ne devretmek zorundadır. Bu sorumluluklar mesleki aktivitelerin
düzenlenmesi, tıp personelinin sayısının planlanması (Sağlık Bakanlığı’yla birlikte)
ve doktorların üçüncü şahıslara karşı temsil edilmesini kapsar.

ER
DA

1996’da özel sağlık kuruluşları, yaklaşık 12.000 kişiyi istihdam etmektedir
(kendi muayenehanesi olanlar sayılmaksızın). Beyan ettikleri gelir toplam sağlık
harcamalarının %23’üdür. Eczahaneler, Özel Sağlık Fonu’ndan aldıkları 178,2
milyar lei ile en fazla ödenek alan kesimi oluştururlar (1/15).

II. 4. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
II.4.1. Birincil Sağlık Hizmetleri

A.

Özel sektöre izin verilmiş olmasına rağmen başlıca sağlık hizmeti ülkeye
yayılmış 9.654 (16/9) dispanserden oluşan bir ağla verilir. Bu dispanserlerin çoğu
bölgeseldir. 5 yaşın altındaki çocuklara, ev hanımlarına, emeklilere ve işsiz
insanlara ücretsiz sağlık hizmeti sağlarlar. Bunların dışında işçilere ek hizmet
sağlayan dispanserlerle, öğrencilere eğitim süresince ücretsiz hizmet veren
dispanserler de bulunmaktadır. Hastalar kendi dispanserlerini seçememektedir.
Oturdukları yere, okullarına ya da işyerlerine göre dispanser tahsis edilmiştir.
Dispanserlerde genellikle bir hekim, iki hemşire, bir ebe ve bir memur
çalışmaktadır. Bütün dispanserlerde hekimler ve dişçiler için muayene odaları,
laboratuarlar, X-ray kolaylıkları ve eczahaneler bulunur.
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Prensipte hastaların uzmana görünmeleri için aile hekimlerinden sevk
almaları gerekmekteydi. Fakat 1989’dan beri sevk sisteminde bazı değişiklikler
yapılarak aile hekimlerinden, uzman hekimlere sevk sıklığı azaltılmıştır (2/31).

II.4.1.1. Halk Sağlığı Hizmetleri

UT

AN

Sağlık Bakanlığı, halk sağlığında organizasyonunun kurulması, halk sağlık
kuruluşlarının görevlendirilmesi, Milli Halk Sağlığı Programları’nın finansmanının
geliştirilmesi, bilgi toplanması, Halk Sağlık Yöneticilikleri’ne yetki verilmesi, nüfusun
sağlık durumu raporunun düzenlenmesi konularında merkezi otoritedir (9/2).

RG

Romanya’da üniversite merkezlerine ait 4 Halk Sağlığı Kuruluşu vardır.
Bükreş, Cluj, Iasi ve Timisoara. Bunlardan Bükreş Halk Sağlığı Kuruluşu’nun daha
kapsamlı görev ve yetki alanları vardır (1/31). Diğer 3 kuruluş da benzer görev ve
yapıdadır.

SA

Halk sağlığı kuruluşları Sağlık Bakanlığı’na karşı sorumlu olan özerk
birimlerdir. Halk sağlığı ile ilgili konulardan bakanlıklara ve diğer sağlıktan sorumlu
kuruluşlara teknik destek sağlarlar. Aynı zamanda eğitim yürütürler ve halk sağlığı
ile ilgili konularda uzman yetiştirirler (1/32).

ER
DA

L

Yerel düzeyde halk sağlığı yöneticilikleri (BHSY) halk sağlığı programlarının
geliştirilmesi ve uygulanması, temel çevresel risk faktörleri bağlamında nüfusun
sağlık durumunun gözlenmesi, çevresel sağlık konularında halkla ve yetkililerle
iletişim kurulması, sağlığın gözlenmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi halk
sağlığı konularından sorumludur. Çevresel ve mesleki risk faktörlerini gözleyerek
halk sağlığını düzenleyen kıstasların uygulanmasını sağlayan yönetici kadrolar
vardır. İşletme masrafları, maaşlar, malzemeler ve ilaçlar gibi harcamalar Sağlık
Bakanlığı tarafından karşılanır. Bazı faaliyetlerinden ücret olarak gelir elde etme
hakları da bulunmaktadır (1/34).

A.

Çevre sağlığı hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda ve Bükreş Halk
Sağlığı Kuruluşu ile Ulusal Çevre Sağlığı Hareket Planı (Romanya UÇSHP)’nın
ulusal koordinatörlüğündedir. Mevcut UÇSHP’nin temel amaçları kurumsal gelişim
ve çevre sağlığı konusunda kapasite oluşturmak, nüfusu yaşadıkları çevreden
kaynaklanan belli risk faktörlerinden korumak, Romen çevre sağlığı mevzuatını
Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlulaştırmak, çevresel sağlık konularında halkla
iletişim kurmak ve halkı yerel düzeyde karar verme mekanizmasına dahil etmektir.
Romanya, daha sağlıklı bir çevre için, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Avrupa Bölge
Ofisi ve hava kalitesi ve çevre konusunda PHARE programıyla işbirliği halindedir
(1/33).
Bulaşıcı hastalıklar Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Fakat bu
hastalıkların tedavi giderleri, sağlık sigorta fonlarınca karşılanmaktadır. Bu
hastalıkları en çok pratisyenler bildirmektedir. Romanya, rahim ağzı ve göğüs
kanseri için sırasıyla 25–56 ve 40 yaş üstü kadınları izleme programı oluşturmuştur
(1/34).
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I.4.1.2. Aile Planlaması

UT
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Aile Planlaması Ve Cinsel Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın Anne Ve
Çocuk Sağlığı bölümü kapsamındadır. 1992’den beri üremeyle ilgili sağlık
konularında 11 danışma merkezi kurulmuştur. Bu merkezlerden dokuzu, ikisi bölge
düzeyinde olan üniversite klinikleridir. Bunlar aile planlaması, kürtaj ve kanser
araştırma hizmetleri hakkında bilgi ve teknik destek sağlarlar. Bu birimler diğer
merkezler için personel de sağlamaktadır. Kalıcı doğum kontrolüne belli
durumlarda izin veren bir düzenleme vardır. Özel bir çok örgüt tarafından da, aile
planlaması için devletinkine paralel bir ağ ayrıca kurulmuştur (9/2).

II.4.2. Ayakta Tedavi Hizmetleri

RG

Ayakta tedavi hizmetleri, hastahanelerin ayakta tedavi bölümleri, teşhis ve
tedavi merkezleri ile uzmanlar tarafından yürütülmektedir. Doktorların özel
muayenehanelerde çalışabilmek için serbest çalışma belgesi ve onay almaları
gerekir. Özel ayakta tedavi hizmetleri, aranan özelliklere sahip cerrahi bölümler
oluşturabilir (9/2).

SA

Daha önceleri, “tipik” ikincil sağlık hizmeti sağlayıcıları sadece kentsel
alanlarda bulunan polikliniklerdi. Hem kırsal hem de kentsel alanda yer alan
dispanserler sadece birincil sağlık hizmeti verirlerdi. Polikliniklerin büyük bölümü
ücretsiz, fakat küçük bir miktar kişisel doğrudan ödemeyle hizmet verirlerdi.
Devletin ayakta tedavi hizmetleri maaşlı doktorlar tarafından sunulurdu. Acil
vakalar hariç, tıbbi hizmetler, 1998’e kadar bölgesel olarak belirlenmiş nüfusa
sunulurdu.

ER
DA

L

Poliklinikler artık ayakta teşhis ve tedavi merkezleri haline geldi ya da
uzmanların muayenehaneleri oldu. Bu muayenehaneler genellikle kasabalarda
bulunmakla beraber artık kırsal alanlarda da kurulmaya başlanmıştır. 1990’dan
beri, genellikle kamu sektöründe de çalışan doktorların açtığı özel muayenehaneler
vardır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, doktorların %15’inin hem kamusal
sektörde hem de özel muayenehanelerde çalıştığını ortaya koymaktadır. Özel
çalışan doktorların serbest çalışma lisansına ve tıbbi ünite açmak için yetkiye sahip
olmaları gerekir. Özel ayakta tedavi hizmetlerine, ayakta cerrahi de dahil bütün
uzmanlıklar için yetki verilebilir. Hastalar artık uzman seçmede özgürdürler (3/4).

A.

II.4.3. Yataklı Tedavi Hizmetleri
Romanya’daki hastahaneler dört ana kategoriye ayrılmaktadır:

- En az 120 yataklı, tıbbi donanımlı, pediatri servisi bulunan kasaba
hastahaneleri,

- 250–400 arası yataklı, tıbbi donanımlı, cerrahi, jinekoloji ve kadın doğum,
pediatri bölümlerinin de bulunduğu şehir hastahaneleri,
- Ortopedi, yoğun bakım, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz bölümlerinin
bulunduğu daha büyük şehir hastahaneleri,
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- İhtisas birimler: Anne ve çocuk birimleri, sinir cerrahisi hastahanesi, fizik
tedavi ve rehabilitasyon, pnemofizyoloji ve pek çok kardiyoloji ve diğer
departmanların bulunduğu özel bakım hastahaneleri gibi.

UT

AN

Sahip olma kapsamında birkaç hastahane dışında tüm hastahaneler
kamunundur ve devlet güvencesi altındadır. Bu hastahanelerin yönetimi bir konsey
ve asıl gücü elinde tutan bir genel yöneticilik tarafından sağlanmaktadır. Bu birimler
Bölge Halk Sağlık Merkezi’ne bağlı olarak genellikle bir doktor tarafından yönetilir.
İki yardımcısı vardır ve bunlar doktor ve ekonomisttir. Yönetim Konseyi adlı bir
kurul, yönetici tarafından atanır ve genellikle hastahane içindeki tıbbi bakım,
hemşirelik, eczacılık, atama ve muhasebe gibi farklı bölümlerin üyelerini içerir (4/3).

II.4.4. Sosyal Hizmetler

RG

Romanya’da hala düzenli bir sisteme dayanan sosyal hizmetler
bulunmamaktadır. Var olan birkaç örgüt bu hizmetlerin gelişmesinde çıkış noktası
olarak sayılabilir. Sağlık Bakanlığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim
Ve Araştırma Bakanlığı, Çocuk Koruma Bölümü ve Engelliler Sekreterliği, sosyal
hizmet görevi olan birimlerdir.

SA

Romanya’nın sosyal yardım konularının %40’tan fazlası acil bakım
hastalarının sıkıntılarıyla ilgilidir. Bunlar, uygun çözümlere ulaşamadıkları için
medikal problemleri devam eden hastalardır. Uzun süreli ve nekahet döneminde
bakım, kanser ve AIDS hastaları için düşkünler evi üniteleri, evde bakım ve diğer
toplum bakım programları hala gelişmemiştir (4/3).

ER
DA

L

Romanya ile Avrupa Birliği müzakereleri sürecinde çocukların durumunun
önem arz ettiğinin belirtilmesi üzerine Romanya Hükümeti, şimdiye kadar pek çok
bakanlığın ve örgütün yetkisinde olan pek çok sorumluluğu üstlenmek zorunda
olan yeni bir Çocuk Koruma Bürosu kurmaya karar vermiştir.
Sağlık Bakanlığı kronik rahatsızlığı ve özellikle sinirsel hastalıkları olan
kişilere bakım yapan birimlerden de sorumludur.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel birimleri vasıtasıyla emeklilik
sistemini ve fonunu yönetir. Bu fon, emekliler, dul ve askerler için barınma sağlar.
Bu barınaklar için ücret, bir takım kriterlere bağlıdır. Bakacak kimsesi olmayan
yaşlılar bu evlere alınacak öncelikli kişilerdir.

A.

Engelliler için Devlet Sekreterliği, huzurevleri ve bakımevlerinden
sorumludur. Huzurevleri geliri olmayan fakat kendilerine bakabilecek durumda
olanlarla ilgilenir (1/47).

II.4.5. Gönüllü Sağlık Hizmetleri

Romanya’da devlete bağlı olmayan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
vardır. Bu kuruluşlar öksüzlere, terk edilmiş çocuklara ve fakir ailelere yardım
ederler ve onların geçimlerine yardımcı olurlar. Bu kuruluşların finansmanını
gönüllü insanlar ve uluslar arası kuruluşlar karşılamaktadır. Sağlık taraması ve
eğitimi, AIDS, sindirim, cilt ve zührevi hastalıklar konusunda eğitim ve hizmet
vermektedirler (11/1).
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II.4.6. Kaplıca Tedavisi

AN

Romanya’da kaplıca tedavisi oldukça yaygınlaşmıştır. Bu yöntem pek çok
hastalığın tedavisinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Yurt dışından ve yurt
içinden pek çok insan çeşitli sağlık sorunlarının tedavisi için bu kaplıcalara
başvurmaktadır. Özellikle dejeneratif romatizma ile ilgili hastalıklar, iltihaplı veya
eklemlere bağlı hastalıklar, travma sonrası rahatsızlıkları, nörolojik, periferal,
metabolik ve nütrisyonel, solunumla ilgili, kulak-burun-boğaz hastalıkları en yaygın
başvuru sebeplerindendir (7/1).

UT

II.4.7. İnsan Kaynakları Ve Eğitim

Romanya sağlık insangücü dört gruba ayrılmaktadır. Doktorlar (diş hekimleri
dahil), eczacılar, diğer klinik kadro ve yardımcı kadro.

SA

RG

Doktorlar ve eczacılar önce devlet üniversitesinde eğitim alırlar. Eğitim
doktorlukta 6 yıl, eczacılıkta 5 yıl sürer. Üniversite eğitiminden sonra doktorlar bir
yıl pratik eğitim alırlar. Bunun ardından ulusal çapta bir sınava tabi tutulurlar.
Doktor olabilmek için bu sınavda başarılı olmak zorundadırlar. Uzmanlık kazanmak
için doktorlar bu sınavdan sonra uzmanlık programını tamamlamak zorundadırlar.

ER
DA

L

1990’a kadar eğitim, pediatrik ve yetişkin olmak üzere ayrılıyordu. 1997’den
başlayarak aile hekimliği başlıca üniversitelerde gelişti. Doktorların ve eczacıların
üniversite sonrası eğitimini sağlayan kuruluş (Petson Kuruluşu), Sağlık Bakanlığı,
Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği, doktorların ve eczacıların uzmanlık eğitiminden
ve bu eğitimin gelişimi ve devamlılığından sorumludur. Çalışma bölgeleri ulusal
çapta bir sınavla belirlenir. Sağlık Bakanlığı işe ihtiyaç olan yerleri belirler. En
büyük sorun doktorların ülke geneline dağıtımıdır. Uzmanlık eğitimi uzmanlık
alanına göre 3 yıldan 7 yıla kadar değişebilir. 48 tıbbi, 3 tür diş hekimliği ve 4 tür de
eczacılık uzmanlık alanı vardır. Yeni uzmanlık alanları 1990’dan sonra artmıştır.
Bunlara genel pratisyenlik, kamu sağlığı ve sağlık idaresi de dahildir. Bunlar için
mezuniyet sonrası belirli bir alan üzerine 3 aydan 6 aya kadar sürebilen bir eğitim
söz konusudur (1/47,48).

A.

Romanya’da 1978’de hemşire eğitimi sonlandırıldıktan sonra hemşireler
sadece tıbbi destek görevi görmeye başlamışlardır. 1990’da kurulan Romanya
Hemşirelik Kurumu standartları belirlenmiş ve ulusal bir hemşirelik eğitimi programı
oluşturulmuştur. Yine de hemşirelerin statüsündeki değişiklik birincil sağlık
hizmetlerindeki görevlerine ek olarak, evlere de hizmet götürmekten ibaret
kalmıştır. İkincil ve üçüncül sağlık hizmetinde ise, acil servisler dışında hemşirelerin
etkinliği sınırlıdır (6/18,19).

II.4.8. Eczacılık Hizmetleri

Geçiş dönemindeki ana değişikliklerin yanında fiyatların devamlı artması,
Sağlık Bakanlığı’nı ve hükümeti eczahaneler ve eczacılık alanıyla ilgilenmeye
yöneltmiştir. Fiyat sabitlemesi ve ilaç düzenlemesi uygulanmıştır. Eczacılık sektörü
ve dağıtımı sistemi ve kalitesi kanunlar ile denetlenmektedir.
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Yerel üreticilere yabancı alıcıları talip olmaktadır. Üç ana fabrika hariç, çoğu
üretim kuruluşu özelleştirilmiştir. Romen ürünlerinin fiyatları ithal edilen ürünlerden
daha düşüktür.

UT

AN

Sağlık Sigorta Kanunu hastalara, peşin ödedikleri ilaç parasını geri
alabilecekleri ilaçlar sağlar. Her yıl Sağlık Bakanlığı ve USSF bir ilaç listesi hazırlar.
Bu liste hangi reçeteli ilacının sağlık fonu tarafından karşılandığını ve hangilerinde
hastanın katkısının söz konusu olduğunu belirler. Liste, Tabipler ve Eczacılar
birliklerinin tavsiyeleriyle oluşur. İki tür liste vardır. Birisi 242 jenerik maddesi
bulunan yüzde yüz ödenenler ve 26 belirli hastalıktan bir tanesinden ya da daha
fazlasından şikayeti olan hastalar içindir. Diğeri ise 259 jenerik maddesi bulunan
yüzde yetmişi geri ödenebilen ilaçlar içindir. Romanya’ya 5.500 civarında ilaç
girmekte ve her ay 100 adet yeni başvuru kaydedilmektedir (1/53).

RG

II.4.9. Sağlık Teknolojisi

SA

Genelde hastahaneler uzun dönemli planlar üzerine bina edilir. İleri teknoloji
donanımlı hastahaneler ile teşhis ve tedavi merkezleri merkezi komisyon
tarafından onaylanır. Bu komisyonda Ulusal Sağlık Fonu’ndan, Tabipler Birliği’nden
ve Sağlık Bakanlığı’ndan temsilciler vardır (3/5).

II.4.10. Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi

ER
DA

L

Romanya’da sağlık hizmetlerinde kalite teminini zorlaştıran bazı durumlar
söz konusudur: Bunların ilki mali kısıtlamalardır. Örneğin ekonominin yavaş bir
büyüme içinde olması, programlar için fazla para ayrılmasına izin vermemektedir.
İkincisi, gelirlerin her statüdeki personel için düşük olması, kaliteyi engellemekte ve
hizmetten yararlananların aldıkları hizmetin kalitesini ve hijyenini azaltmaktadır.
Üçüncüsü, halkın bilgilendirilmesi yetersiz olduğundan ve çoğu hekimin paternalist
bir tutum benimsemesinden dolayı, toplumda tıbbi kültür henüz gelişmemiştir.
İnsanların pek çoğu sadece hekimden iyi bir tedavi istemekte, kalite veya hastalık
konusunda kendi görüşlerini geri planda tutmaktadır. Dördüncüsü, hem
hastahanelerdeki hem de diğer hizmetlerdeki rüşvet olayıdır. Hastalar, iyi hizmet
alabilmek için doktor ve hemşirelere kendilerini rüşvet vermek zorunda
hissetmektedirler (6/19, 20).

II.5. Sağlık Sisteminin Finansmanı

A.

Romanya’da sağlık hizmetleri finansmanında büyük değişiklik olmuş, sağlık
finansmanı bir sigorta sistemine dönüştürülmüştür. Bu gelişmeye rağmen, sağlık
hizmetinden yararlananların en az yarısı, ek olarak ceplerinden doğrudan kişisel
ödeme yaptıklarını bildirmektedirler. Sağlık sektöründen elde edilen gelirin artıyor
olmasına rağmen hâlâ yetersiz hizmet verilmekte, hizmetin kalitesi
yükselmemektedir.
Sağlık sektörünün kamusal finansmanı, 1998’e kadar sıkı bir gelir ve gider
takibi ile sürdürülmüştür. Vergilerin tahsili neredeyse tamamen durma noktasına
geldiği bir dönemde Romanya, GSMH’nin %3,8’ini sağlığa ayırmış, bu oranla Orta
ve Doğu Avrupa ülkeleri içinde en alt sırayı almıştır (4/1).
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2000 yılında vergi / bütçe kaynaklı sağlık harcamalarının tutarı, toplam sağlık
harcamalarının %15,1’ini oluşturmaktadır (5/3,4).

AN

Sağlık fonlarının geliştirilmesi ve kaynakların uygunsuz kullanımının önüne
geçilmesi şeklindeki reformlar gittikçe önem kazanmaktadır. Sağlık sektörü, sağlık
hizmetlerinin etkililiğini ve eşit dağılımını yeni geçilen sigorta sistemi ile
sağladığında, bu sektör diğer sosyal hizmetlere de örneklik teşkil edebilecektir.
Diğer yandan finansman eğer gelişme ile sonuçlanmazsa, reformun temel
faydalarından şüphe edilecektir.

RG

UT

1991 yılına kadar devlet bütçesi, sağlık hizmetlerinin tek kamu kaynağı idi.
Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıklara tabi sağlık hizmeti sağlayıcıları, sağlık
hizmetlerinin fonlarını yönetmekteydi. 1992 yılında Devlet, ayakta tedavi edilen
hastaların ilaçlarını kısmi olarak karşılamaya başladı. Bu girişim Özel Sağlık Fonu
ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülerek, maaşlardan kesilen vergilere %2 ek
vergi koyarak ve sigara, içki satışları ve reklamlardan elde edilen vergiler
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 1993’te ilaç ve diğer hizmetler gibi harcamalar için
ayrılan fonlar, merkezi yönetimden yerel bütçelere devredilmiştir (4/1).

SA

1997’de Sağlık Sigorta Yasası Romanya sağlık sistemini, Semaşko’nun
devlet finansmanlı modelinden, sigorta temelli bir modele dönüştürmüştür. Bu yasa
temel amaçları, fonların tahsisi ve dağıtımının yanı sıra, sağlık sektöründeki gelir
gruplarını da düzenlemektir.

L

Yasa, sigorta üyeliğini zorunlu kıldı ve bunu uygulamaya başladı. Primler
kazanılan gelire göre alındı. Sigortalı ve işveren tarafından paylaşıldı. O zamandan
beri primler, sağlık sektör fonlarının ana kaynağıdır.

ER
DA

Yeni fonlama sistemi, 1998’de primlerin paylaşımını kademe kademe
devreye soktu ki, bu yılda, hem işçiler hem de işverenler, işçinin maaşının %5’i
tutarında ayrı ayrı prim ödediler. Emekliler de maaşlarının %4’ünü katkı olarak
ödediler. Bu primler net maaşı pek etkilemedi. Çünkü kesintiler maaşlar %4
arttırıldıktan sonra yapılıyordu. 1998’de toplam %10 olan işçi prim tutarı, 1999’da
%14’e yükseldi (%7 işçilerden, %7 işverenden). Serbest meslek sahipleri, çiftçiler,
emekliler ve işsizler, sağlık sigortasına kaynak olarak %7 prim veriyorlardı
(1/17,18).

A.

2000 yılında sağlık sigortası primleri, işçiler için %6,5, işverenler için ise %7
olmuştur. Emeklilerin ve işsizlerin sağlık sigortasına kaynak olan primleri ise devlet
tarafından verilmektedir (5/3).

Çocuklar, gençler, özürlüler, geliri olmayan gaziler, sigortalının kendi geliri
olmayan yakınlarının (karı, koca, ebeveynler ve büyük ebeveynler, çocuklar vb.)
sağlık sigortası sistemine ücretsiz katılım hakları vardır. Silâhaltına alınmış askerler
ile hapis cezasını çekenlerin prim payları Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı
bütçelerinden karşılanmaktadır.

Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bölge sağlık yetkilileri geçiş yılı olan
1998 boyunca sigorta işlevlerini yürüttüler. Geçiş dönemi 1999 Mart sonuna kadar
uzatıldı.
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AN

Bu dönem boyunca, BSSF’nin hizmet sağlayıcılara ödeme yapma işlevi
Bölge Sağlık Yöneticilikleri tarafından yürütüldü. Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık
Sigorta Fonu olarak icraatta bulundu ve Maliye Bakanlığı yönetimi altındaki birimler
gelir toplama işlevini sürdürdüler. Sigorta fonları (ulusal ve bölgesel) 1 Ocak
1999’da bağımsız organlar olarak kuruldular ve Nisan 1999’da Fonların fiili
yönetimini ele aldılar. 2002’den başlayarak, sigorta fonlarının yönetim kurullarının
sigortalılar ve işverenler tarafından seçilmesi yasalaştı.

RG

UT

Bütün fonlar, yerel olarak 42 Bölge Sağlık Sigorta Fonu tarafından toplanır
(41 bölge için birer tane ve Bükreş için bir tane). BSSF’ler özel ve kamusal hizmet
sunucularından hizmet satın alırlar. Para, her bölgedeki özerk bir sağlık sigorta
fonu ve ulusal bir sağlık sigorta fonu tarafından idare edilir. 42 BSSF’ye ek olarak,
ülke çapında 2 fon daha vardır. Biri Ulaştırma Bakanlığı’ndan, diğeri Ulusal
güvenlikle ilgili kuruluşlar ve bakanlıklardandır. (İçişleri Bakanlığı, Savunma
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat Ajansları gibi)

SA

Toplanan gelirler belirli oranlarda çeşitli aktivitelere ayrılmıştır. Fonların
%25’i, USSF tarafından idare edilen bölgelere dağıtılmak üzere ayrılmak
zorundadır. Buna ek olarak, %5’i yedek olarak ayrılmak zorundadır. Fonun en fazla
%5’i yönetim maliyetleri için kullanılabilir (1/17,18).

II.5.1. Sağlık Sigortasının Kapsamı

ER
DA

L

Sağlık sigortası, hastahaneye kaldırma, hastahanede yatma, diş bakımı,
klinik engelli servisleri ve ilaçları kapsar. Ulusal Sağlık Sigorta Fonu (USSF) ve
Tabipler Birliği tarafından onaylanan sözleşme, hizmet verme şartları ve ödeme
mekanizmalarının işleyişini açıklar. Ödemelere katılım ilaçlar için gereklidir ve diğer
hizmetler için de bu yola gidilebilir. Aile doktorları ilk başvuru yeridir. Sigortalıların
aile doktoru seçme hakkı vardır.
Bu sözleşme, Bölge Sağlık Sigorta Fonu (BSSF) ile sağlık hizmeti sunucuları
(hastahane ve birimler, teşhis ve tedavi merkezleri, sağlık merkezleri, başlıca
klinikler ve medikal ofisler) arasındaki anlaşmanın temelidir. Sağlık sigortası
sözleşmesinin en önemli özellikleri aşağıdaki gibidir:
Sigorta kapsamı, hastalığın ilk günü veya kazanın başlangıcından hastanın
tamamen iyileşmesine kadar yapılan tıbbi hizmetleri kapsar.

A.

Tıbbi hizmetler, engelli sağlık hizmeti, hastahaneye kaldırma ve
hastahanede bakım, diş servisleri, tıbbi acil, rehabilitasyon hizmeti doğum öncesi
ve sonrası tıbbi yardım, evde bakım hemşireliği, ilaç, sağlık malzemeleri ve
ortopedi aletlerini kapsar. Hastahanede tıbbi araştırma, inceleme, teşhis, medikal
veya cerrahi tedavi, hastabakıcılık, ilaç, sağlık malzemeleri, beslenme ve
konaklamayı içerir (9/1).
Çocukların normal zihinsel ve bedensel gelişimini olumsuz etkileyebilecek
hastalıkların erken tanısı ve korunmasıyla ilgili hizmetleri sağlık sigortası
kapsamındadır. 30 yaşın üzerindeki sigortalılar, hastalıkların yol açtığı yüksek
ölümleri önlemek için her yıl tıbbi kontrolden geçirilirler.
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16 yaşından küçük çocuklarda koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin ücreti
sınırsız olarak geri ödenir. Koruyucu okullar ya da çocuk yuvalarından gelen çocuk
grupları için de bu geçerlidir ve 16–20 yaş arası gençler de yılda 2 kez bu haktan
yararlanırlar. Yetişkinler, koruyucu diş hekimliği hizmetinden yılda 1 kez
yararlanırlar (1/8).
Sağlık sigortası, diş kontrolleri hesaba katıldığında diş-bakım ücretinin %40
ila %60’ını kapsar.

UT

Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği’nden gelen tavsiyelerle, Sağlık Bakanlığı
ve USSF, yıllık ilaç fiyatlarıyla birlikte reçetelerin listesini oluştururlar. Reçetede
muadili yazılı ise eczacı ilacın en ucuzunu satmalıdır ve hastaya ilacın genel
özelliklerinden bahsetmelidir.

RG

Görme ve duyma bozukluklarını düzeltmesi için ihtiyaç duyulan sağlık
malzemeleri ve diğer uzuvlarla ilgili sorunlar için gerekli olan maddelerin masrafı
sigortaca ödenir.

SA

Hastalık veya engellik süresince desteklenen ev temizliği ve tıbbi tedaviyle
ilgili ev bakımı ve ulaşım, tıbbi rehabilitasyon da sigorta kontratıyla düzenlenir.
18 yaşın üzerindekiler aşağıdakilerin ücretini kendileri ödemek zorundadır:
- Ağrı kesici, müshil ve kusma önleyici, hafif solunum yolu hastalıkları için
önerilen ilaçlar,
- Plastik cerrahi,
- Görüşü ve duyuşu düzeltmek için kullanılan belli cihazlar.

ER
DA

L

Sağlık sigortası mesleki riskler, mesleki rahatsızlıklar ve iş kazalarını, belli
ileri teknolojili sağlık hizmetlerini, bazı dişçilik hizmetlerini, işyerinde tedavi amaçlı
sağlık hizmeti yardımını ve hastahanede lüks konaklamayı kapsamaz (9/1).

II.5.2. Kaynak Sağlama Zorlukları

Beklenenden düşük gelen prim gelirleri, toplama sisteminin verimliliği
hakkındaki sorunların artmasına neden olmuştur.

A.

1999’da, bütçe kanundaki daha dikkatli ilk tahminler, enflasyon beklentisi ve
daha yüksek katkı payı toplanması ihtimallerini de yansıtarak ileriye dönük
değiştirildi. Gerçek sigorta geliri anlamında asıl artış, 1998 Sağlık Finansmanı
araştırması tahminlerindeki %40’lık artıştan düşük olarak yaklaşık %25’ti. Bu
uçurum kısmen reel ücretlerin azalmasıyla açıklanabilir. Yine de, Sağlık Sigortası
Fonlarının kaynaklarında önemli bir artış olmaktadır (1/22,23).

II.5.3. Özel Sağlık Sigortaları

Özel sağlık sigortası, Romanya’da faaliyet gösteren bazı yabancı ya da
birleşmiş şirketler tarafından işçileri için kullanılmaktadır. Buna ek olarak bu sigorta,
zorunlu sağlık sigortası Romanya dışına seyahat edenlerin servis ücretlerini
kapsamadığı için, yurt dışına seyahat eden Romanyalılar tarafından bir çok
durumda kullanılmaktadır (1/24).
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II.5.4. Özel Sektöre Yapılan Harcamalar

AN

Araştırmalara göre sağlık hizmetine yapılan doğrudan kişisel ödemeler tüm
sağlık harcamalarının % 29’udur (4/2). Özel sağlık hizmeti elde etmek için yapılan
harcamaların miktarı hakkındaki daha güncel değerlendirmeler ulaşılabilir olmasa
da, 1998 ve 1999’daki araştırmalar, sağlık hizmetleri için özel hizmet sunucuların
kullanımının doğrudan ödemelerinde bir artış olduğunu ortaya koymaktadır (1/23).

II.5.5. Dış Kaynaklı Fonlar

RG

UT

2000 yılında yapılan bir araştırmada, son bir yıl içinde en azından bir kere
tıbbi yardıma başvuranların %22’si özel sağlık hizmetlerine yönelmişlerdir. Kişiler
üzerinde yapılan araştırmada, özel sağlık hizmetinin tercih edilme nedenleri, %64
ile yüksek kalitedeki hizmetler, %36 ile hizmetin dakikliği ve daha iyi kuruluş şartları
olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada, her dört kişiden biri özel sektörde
çalışan doktorların, devlette çalışanlara nazaran daha dikkatli ve yardım etmeye
istekli olduklarını söylerken, her üç kişiden biri özel sektörü tercih etmelerinin
nedeninin, rüşvet vermemek olduğunu söylemişlerdir (10/1).

SA

Fonlamada, dış kaynakların büyük bölümü, iki taraflı anlaşmalar ve özel
kaynaklar yoluyla uluslar arası kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

L

Tıbbi yardımın kötüye gidişini durdurmak ve iyileştirme sürecinin başlatılması
için Dünya Bankasından borç alınması Romanya Parlamentosunda onaylanmıştır.
Dünya Bankası projesi 1992’de başlamış olup 150 milyon dolarlık bir borcu
içeriyordu. Aslen Haziran 1996’da bitirilmek üzere düzenlenen bu proje 3 yıl daha
uzatıldı ve 30 Haziran 1999’da sona erdi. Proje, öncelikli sağlık hizmetlerini
iyileştirmeye ve sağlık sektörü reformunun ilk adımını finanse etmeye çalışıyordu.

ER
DA

Haziran 2000’de, Dünya Bankası, Romanya’nın reform programının ve geniş
çaplı uzun dönem sağlık sektörü gelişiminin anahtar unsurlarını yerine
getirmesinde gelecek 5 yıl boyunca hükümeti desteklemeyi planladığı 60 milyon
Amerikan doları tutarında 2 parçalı, uygulanabilen program kredisinin ilk bölümü
olan 40 milyon dolarlık sağlık sektörü projesi kredisini onayladı. Proje şunlar
üzerine yoğunlaşacaktır: Sağlık hizmeti dağılımı sisteminin düzenlenmesi ve
planlaması, bölge hastahanelerindeki gerekli hizmetlerin geliştirilmesi, birincil
sağlık hizmeti gelişimi, acil tıbbi hizmetler, kamu sağlığı ve hastalık kontrolü ve
proje yönetimi.

A.

Sağlık sektörü ayrıca Avrupa Birliği Sağlık Koruma Ve Geliştirme Programı
(PHARE) aracılığıyla Avrupa Birliği’nden de fon yardımı aldı. Başlangıçta,
dispanserler için laboratuar teçhizatı, ilaç ihtiyacını karşılama ve eğitim için 1991’de
25 milyon ECU ayırdı, fakat bundan yalnızca 16.5 milyonu kullanıldı.

1997’de sağlık sektörü için 4 milyon Euro tutarında 3 yeni PHARE programı
onaylandı. 1 milyonu kurumsal reform için, yani Sağlık Sigortası Kanunu’nun
yürürlüğe girmesini desteklemek için, 1,5 milyonu ilaçlar ve kan ürünleri için diğer
1.5 milyonu halk sağlığı yönetimi organizasyonunun yeniden düzenlenmesi için
öngörülmüştür. Bütün bu programlar 2000 yılında tamamlanmak üzere
planlanmıştır.
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Bunun yanında toplam 155.000 Euro tutarında bir yardım da 1998’de Sağlık
Sigortası yasasının yürürlüğe girmesine yardımcı olmuştur.

AN

Şema 2: Romanya Sağlık Sistemi Finanssal Akış Şeması

Vergiler

A.

Geri Ödemeler

SA

Eğitim Ve
Araştırma

Ana Sermaye
Yatırımları

Eğitim
Bakanlığı

Bütçe Destekli Hizmetler

ER
DA

L

Verilen Hizmetin Ücreti
Bütçe Destekli Hizmetler

Kişi Başına Verilen Ücret Ve Hizmet Ücreti

Primler

Bölge Sağlık
Sigortası Fonları
BSSF

Sağlık Bakanlığı

RG

Ulusal Sağlık
Sigortası Fonu
USSF
Geri Ödemeler

UT

Genel Bütçe

Bölge Halk
Sağlığı
Yöneticilikleri
BHSY
Eğitim
Hastahaneleri

Hastahaneler

Ayakta Tedavi
uzmanları
Aile Hekimleri

Sigortalılar
Eczacılar

Hastalar
Doğrudan Kişisel Ödemeler

Kaynak: (1) Health Care Systems in Transition, Romania, s:62
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UNICEF, 4 program alanında yardım yapmıştır: Kadın ve çocuk sağlığı; aile
eğitimi, zor şartlardaki çocuklar, sosyal strateji gelişimi ve destekleme.

AN

Bunların yanında, sağlık konusunda finanssal yardım ve işbirliği biçiminde
farklı ülkelerle 2 taraflı anlaşmalar vardır. USAID, UK-OFID, Japon Uluslararası
İşbirliği Birimi ve İsveç hükümeti bu konuda en aktif olanlardan bazılarıdır.

UT

Birçok sağlık alanı yanında yetimhaneler ve AIDS’i de içine alan kayda
değer hükümet dışı örgüt aktiviteleri, yabancı bağış biçimleri tarafından finanse
edilmiştir. Örneğin, Soros Vakfı 1996–2000 arasında Romanya sağlık sektörüne 3
milyon dolardan fazla yatırım yapmıştır.

RG

1991’den beri sağlık sektörü, çeşitli firmalardan kredi almıştır (Siemens,
General Elektrik, Labiyitem, Nucletron, vs). Bu fonlar yüksek performanslı teknik
ekipman almak için kullanılmaktadır (1/24,25).

II.5.6. Sağlık Hizmeti Giderlerinin Yapısı

SA

Sağlık sektörünün kaynak dağılımında 1996’ya kadar Parlamento, her bölge
için minimum seviyede sağlık hizmeti bütçesi ayarlamıştır. 1998’den beri, sigorta
kaynaklarının kapsadığı giderlerin, kamu kaynaklarının öneminin azalması
beklenmiş, ancak bu tam olarak gerçekleşmemiştir (1/25).
Kamusal sağlık hizmetlerine erişim, gelire göre büyük farklılık
göstermektedir. Hane Halkı Sağlık Harcama Araştırmasına göre en yüksek gelirli
%20, en fakir %20’ye göre ayakta tedaviyi 3 kat, yataklı hizmetlerini 1,5 kat daha
fazla kullanmaktadır.

ER
DA

L

Tüm Romanya’nın sağlık harcamalarının yapısını ortaya koyan tutarlı bir
araştırma yoktur.

A.

İlaçlara yapılan harcama düzeyi ilgi çekicidir. Romanya’daki düşük ilaç
kullanım seviyesine rağmen, ilaçlara ayrılan harcama payı OECD standartlarının
hayli üzerindedir. Bu bir bakıma sağlık hizmeti sunucularına ödenen çok düşük
ücretlerden ve ilaç fiyatlarının büyük oranda uluslar arası pazar tarafından
belirlenmesinden ötürüdür. İşgücüyle ilgili harcamaların toplam harcamaların
%60’ını geçtiği 1990’lı yılların başlarıyla kıyaslandığında bütün harcama
kalemlerinin artış gösterdiği 1996’da, işgücüyle ilgili harcamalar toplam sağlık
harcamasının yarısının biraz altındaydı (1/30).

II.5.7. Mali Kaynakların Bölüşümü

Mali kaynak fonlarının dağıtımı Sağlık Bakanlığı’ndan Bölge Sağlık
Yöneticiliği’ne, Bölge Sağlık Yöneticiliği’nden hastahanelere ve diğer hizmet
sağlayıcılara şeklinde olup, tarihi kriterlere (kaynakların dağıtımı, yatak, personel)
bağlıdır. Mali planlamada tek değişiklik, ulusal sağlık programlarının 1994’de
Sağlık Bakanlığı’ndan ayrı bir bütçeler ile kurulmasıdır. Bu bütçeler yüksek fiyatlı
ve önceliği bulunan (kanser ilaçları, diyaliz araçları gibi) unsurların giderlerini
karşılamıştır. Araştırmalara göre, sigortalıların ödediği primlerin yarısı
hastahanelerde verilen hizmetlere gitmektedir (1/59).
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1998’den sonra ülkedeki sağlık hizmetlerinin (özel sektör ve doğrudan kişisel
harcamalar hariç) finansmanı başlıca iki ana kaynaktan oluşmaktadır: Devletin
sağlığa bütçeden ayırdığı pay ve Sağlık Sigorta Fonları.

AN

Sağlık Bakanlığı, devletin bütçeden sağlığa ayırdığı payın kullanım ve
bölüşümünden sorumludur. Sağlık Bakanlığı bu payı genelde önceki yıl
harcamaları baz alarak Bölge Sağlık Yöneticilikleri’ne dağıtır. Kalan miktar ulusal
sağlık programları için kullanılır.

UT

Sağlık Sigorta Sistemi’nde sigorta primleri BSS Fonları’nda toplanır ve
dağıtılır. Toplanan primlerden sağlık kuruluşları, Sağlık Sigortası Kanunu’na göre
Sağlık Bakanlığı sorumluluğu altındaki ana yatırımlar hariç, çeşitli ihtiyaçlarını
karşılayabilirler.

RG

Bölge seviyesinde toplanan toplam paranın %25’i Ulusal Sağlık Sigortası
Fonu’na gönderilir.
Mali kaynakların bölüşümünde kontratta belirlenen yol izlenir. Sağlık Sigorta
Fonu’na göre aşağıdaki şekilde çeşitlenir:

SA

- Ana-çocuk sağlığı hizmetleri için yapılan ödemeler,

- Uzmanlar tarafından verilen ayakta bakım hizmetleri için yapılan ödemeler,
- Hastahaneye kabul edilmiş her hasta için yapılan ödeme, hastahanede
verilen hizmetler için yapılan ödeme, hastahanedeki tıbbi hizmet için yapılan
ödeme ve önceden kabul edilmiş belli hastahane ile ilgili konulara ait ödemeler
(1/59).

L

II.5.7.1. Hastahane Ödemeleri

ER
DA

Hâlihazırdaki sistem hızla Sağlık Bakanlığı’ndan BSSF ağırlıklı bir yapıya
doğru yönelmektedir. Hem Sağlık Sigorta Kanunu hem de Hastahane
Organizasyonu Kanunu hastahane fonlarında değişiklikler meydana getirmişlerdir.
Bu değişikliklerin sonucunda kamu hastahaneleri yeterli derecede bütçeye sahip
kurumlar haline gelmişlerdir.
1998’e kadar hastahaneler hem birincil hem de ikincil sağlık hizmeti
fonlarından yararlanıyordu ve dispanserlerin idaresi ile de ilgileniyordu. Sağlık
Sigorta Sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana dispanserler
hastahanelerden tam bağımsız hale gelmiştir (1/60).

A.

Hastahane organizasyonu hakkındaki Kanun, hastahanelere yapılan
ödemelerin sistemli bir şekilde yapılması konularında düzenlemeler getirmiştir.
Ayrıca tıbbi personele yapılacak ödemeler konusunda da yeni uygulamalar
(performansa göre ödeme) ortaya koymuştur.
1999’dan itibaren hastahanelere acil nitelikli sağlık hizmetleri için özel bir
bütçe ayrılmıştır. Bunlar önceki yıllar baz alınarak %70 ve performans kriterine
göre %30 olarak belirlenmiştir. 1993 ten sonra hastahanelerin bakım-onarım ve
genel giderleri Sağlık Bakanlığı yerel bütçesi tarafından karşılanırken, 1999’da bu
giderler BSSF’ler tarafından karşılanmaya başlamıştır.
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Ana yatırımlar hala Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu altındadır.

AN

Hastahanelerdeki ve ulusal düzeydeki çeşitli sağlık kurumlarında verilen
eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı tarafından beraber yürütülür.
Hastahane giderlerini karşılamada yerel teşkilatlarda (çeşitli bakanlıkların yerel
teşkilatları ve belediyelerle birlikte) rol oynar fakat bu, kaynak kısıtlılığı nedeniyle
sık gerçekleşen bir durum değildir.

UT

Şimdiye dek, Sağlık Sigorta Kanunu hastahanelerin tamamında
uygulanamamıştır, bazı yerlerde hala genel bütçe, hastahanelerin vazgeçilmez
kaynakları olmaya devam etmektedir (3/7,8).

II.5.7.2. Hekim Ödemeleri

RG

Sağlık hizmeti sunucuları, çalıştıkları alana, birime, çalışılan zamana, işin
riskine göre farklı miktarlarda ücret almaktadırlar

SA

Birincil sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimler 1999’da yapılan
sözleşmeye göre ücret almaktadırlar. Hekimlere yapılacak ödemelerin %70’i, kaç
hastanın hekimlerin listelerine girdiğine bağlı olarak belirlenir. Geri kalan ise,
hizmet ödemeleri ve diğer gelirlerden meydana gelir.
Birincil sağlık hizmetleri hekimleri, kendi uygulamaları için ve çalıştıkları
elemanlara ücreti için, idari masraflar yapabilirler. Daha önce hem mali hem de
idari açıdan hastahanelere bağlı olan dispanserler, yapılan yeni düzenlemeler
sonucunda bir hekim tarafından yönetilen ve hastahanelerden bağımsız kurumlar
olarak hizmet veren bir yapıya kavuşmuştur.

ER
DA

L

1999’un sonlarında, ikincil sağlık kuruluşlarında ayakta verilen sağlık
hizmetleri hekimlerinin maaşları hizmet ödemelerinden gelen gelirlerle
karşılanmaktaydı. Ayakta tedaviyle ilgilenen doktorlar artık bağımsız sağlık hizmeti
sunucuları niteliğini taşımakta ve BSSF ile bireysel ya da grup olarak sözleşme
yapabilmektedirler. Hastahane idaresinin, doktorların performansına göre
maaşların belirlenmesinde etkili bir rolü vardır.

A.

Sonuç itibariyle doktorların ana gelirleri, doğrudan ya da dolaylı olarak
sözleşme çerçevesinde BSSF tarafından sağlanmaktadır. Aile hekimleri, ücreti
devlet tarafından karşılanmayan ilk hekim grubunu oluşturmuşlardır. Bütün bu
uygulamalar sonucunda özel ve kamu doktorları arasında ekonomik gelir düzeyi
itibariyle fazla bir fark kalmamıştır (3/8).

II.6. Sağlık Reformları Üzerine Tartışmalar

Sağlık sigortası uygulaması, insan kaynaklarına ve yeterli bilgi birikimine
ihtiyaç duymaktadır. Toplanan primlerin beklenen gelirlerden az olduğu
anlaşılmıştır. Bu da sistemin etkililiğinin sorgulanmasına sebep olmuştur.
Sağlık sigortasının, sosyal güvenlik sisteminin içine dahil edilmesi
istenmektedir. Bu değişiklikle, “unutulmuş” insanların sağlık hizmeti giderleri
karşılayacak programlar geliştirilebilecektir. Düşük gelirli insanları yerel kurumlara
yönlendirmek, Rusya örneğinde olduğu gibi bir çözüm olamamaktadır. Daha esnek
bir sisteme girişilmesi önerilmektedir.
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A.
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SA

RG

UT

AN

Örneğin Makedonya’daki gibi, sağlık hizmeti giderlerini karşılayan primlerin
bir kısmını veya tamamını ödemeyenlerin, güvence altına alınması gibi değişiklikler
yapılabilir.
Rüşvetin sağlık sistemindeki varlığı, çözümlenememiş bir diğer sorundur.
Gelir düzeyi olarak eşitsizliğin olduğu bu ülkede rüşvet, düşük gelirli insanların
hizmetlere ulaşmasını engelleyen ciddi bir problemdir. Rüşvetin yaygınlığı ile ilgili
yeterli bilgi yoktur. Romanya Tabipler Birliği Başkanı’nın açıklamalarına göre, bu
yasal olmayan gelir, sağlık sistemindeki paranın %60’ını oluşturmaktadır.
Politikacılar, çok farklı anlamlar içerebilen ”özelleştirme” ve “yerelleşme”
ifadelerini sıklıkla kullanmaktadır. Bu ifadelerle neyi kastettikleri belirgin değildir.
Romanya sağlık sisteminin yerelleşmesi için üç yol önerilmektedir: İşlevsel
yoğunluğun azalması, yönetimsel yoğunluğun azalması ve yetkilerin devredilmesi.
Özelleştirme kavramı ile yetkililer, birincil sağlık hizmetlerinin tamamının
özelleştirilmesini kastetmektedirler fakat yeni çıkarılan yasalar reel özeleştirmeyi
Slovenya’daki gibi isterken, kamu ve özel kesim arasındaki farkları sadece
giderlerin sigorta şirketleri tarafından karşılandığı Avrupa’daki hizmet sağlayıcıları
anlayabilmektedir (6/22,23).
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III.

ROMANYA VE TÜRKİYE
KARŞILAŞTIRILMASI

SAĞLIK

SİSTEMLERİNİN

Göstergeler (2001 – 2003)

Romanya
**

238,391

Nüfus (Milyon)

*

22.387

Km² düşen nüfus

**

Kişi başına GSYİH ($)

*

Okuryazar oranı (%)

**

RG

Nüfus artış hızı (1992 – 2002) (%)

*

Toplam doğurganlık hızı (Binde)

*

**

Bebek ölüm hızı (Binde)

SA

Ana ölüm hızı (Yüz binde)

Türkiye

**** 780,580
***

UT

Yüzölçümü (Km²)

AN

Tablo 1: Romanya Ve Türkiye Sağlık Sistemleri İle İlgili Bazı
Göstergeler

70.318

93,90 ****

90,08

7,043

5,830

***

98,2 ****

- 0,3 ***
1,3

***

34,3 ****

85,5
1,6
2,5
130

*

18,41

***

36

*

22

***

44

*

19

***

42

Doğumda beklenen yaşam süresi (Erkek) (Yıl)

*

68,0

***

67,9

Doğumda beklenen yaşam süresi (Kadın) (Yıl)

*

75,0

***

72,2

Doğumda beklenen yaşam süresi (Ortalama) (Yıl)

*

71,4

***

70,0

5 yaş altı ölüm hızı (Erkek)(Binde)

ER
DA

L

5 yaş altı ölüm hızı (Kadın)(Binde)

**

133 ****

441

Hekim başına düşen nüfus

**

528 ****

17

Bir diş hekimine düşen nüfus

**

4426 ****

431

Bir pratisyen hekime düşen nüfus

**

1183 ****

439

Bir eczacıya düşen nüfus

**

15024 ****

4431

Bir hemşireye düşen nüfus

**

247 ****

432

Bir ebeye düşen nüfus

**

3445 ****

1708

Kişi başına düşen toplam sağlık harcaması ($)

*

460

***

294

Toplam sağlık harcamasının GSYİH içindeki payı (%)

*

6,5

***

5,0

Genel bütçeden kamu sağlık hizmetlerine ayrılan pay (%)

*

15,9

***

9,1

A.

Yatak başına düşen nüfus

Kaynak: *(15) WHO Romania, s:6-7
**(16) WHO Regional Office for Europe Country Profile-Romania, s:9
***(17) WHO Turkey, s:6-7

****(18) WHO Regional Office for Europe Country Profile-Turkey, s:7
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Romanya sağlık sisteminde son 15 yılda yapılan reformlar ile çok önemli
değişiklikler meydana gelmiştir. Türkiye sağlık sistemi daha durağan bir gelişim
sürecine sahiptir.

UT

AN

Romanya sağlık sistemi örgütlenmesinde yerelleşmeye dayalı bir yapı vardır.
Bölge Halk Sağlığı Yöneticilikleri ve Bölge Sağlık Sigorta Fonları önemli görevlere
sahiptir. Sağlık Bakanlığı hukuksal açıdan bir strateji, planlama ve koordinasyon
birimi durumundadır ve belirli konularda görevlendirilmiştir. Türkiye sağlık sistemi
daha merkeziyetçi bir yapıya sahiptir ve Sağlık Bakanlığı görev ve sorumlulukları
itibariyle daha etkili bir yapıdadır.
Hizmet sunumu konusunda iki ülke arasında benzerlikler olmasına rağmen
Romanya’da koruyucu sağlık hizmetlerinde aile hekimliği uygulaması büyük önem
taşımaktadır. Türkiye’de ise aile hekimliği uygulamasına henüz tam geçilememiştir.

RG

Özel sağlık hizmeti bakımından, Romanya az sayıda özel sağlık hizmeti
sunucusuna sahiptir. Türkiye’de özel sağlık hizmeti sunucusu sayısı ve etkisi çok
daha fazla yaygındır.

SA

Sağlık hizmetlerinin finansmanı iki ülkede de kamu ödemeleri, primli sosyal
sigorta ödemeleri ve özel ödemeler ile fonlar oluşturularak sağlanmaktadır. Ancak
sigorta sistemi yapıları farklıdır. Romanya’da primler Bölge Sağlık Sigortası Fonları
aracılıyla Ulusal Sağlık Sigortası Fonu'nda toplanmaktadır. Türkiye’de primler, ayrı
sigorta kuruluşlarınca toplanmakta ve hizmet verilmektedir.

L

Romanya sağlık sistemi içerisinde yer alan Tabipler Birliği’nin geniş yetki ve
sorumlulukları bulunmaktadır. Buna karşın Türkiye’de Tabibler Birliği’nin görev ve
sorumlulukları daha sınırlıdır.

A.

ER
DA

Sonuç olarak, Romanya kamu destekli Özel Teşebbüs / Serbest Pazar
tipinden Refah Yönelimli
/ Sigorta tipi sağlık sistemi uygulamasına geçişi
sağlamaya çalışmaktedir. Uygulamaya geçirdiği reformlarla sağlık hizmetlerinin
özel sektör tarafından verildiği bir yapıya doğru gitmeyi planlamaktadır. Türkiye’de
kamu hizmetlerinin de ağırlıklı olduğu Refah Yönelimli / Sigorta tipi bir sağlık
sistemi vardır ve sağlık hizmetlerinin daha özelleşmiş bir yapıya dönüştürülmesi
planlanmaktadır.
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