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Amaç: Bu çalĹmann amac, saþlk hizmeti sunucularna yaplan geri ödemelerde kullanlan yöntemlerin
açklanmas, TeĹhis ĝliĹkili Gruplar (TĝG) hakknda detayl bilgi verilmesi ve bir kamu üniversite hastanesinin vaka
karmas indeksinin hesaplanmasdr.
Gereç ve Yöntem: ÇalĹmada Ankara’da bir kamu üniversite hastanenin kliniklerinde tutulan Mart 2015’e ait
tüm TĝG verileri taranmĹtr. ĝlgili TĝG verilerine ait baþl deþerler için Saþlk Bakanlþ TeĹhis ĝliĹkili Gruplar Daire
BaĹkanlþ tarafndan yaynlanan “Türkiye TeĹhis ĝliĹkili Gruplar Baþl Deþer Listesi” incelenmiĹtir. ÇalĹmada
tanmlayc araĹtrma yöntemi kullanlmĹ olup, çalĹma belirli bir dönemi kapsadþ için kesitsel özelliþi de
bulunmaktadr. AraĹtrma kapsamnda hastaneden alnan TĝG verileri düzenlenerek, ilgili verilere ait baþl
deþerler saptanmĹtr. Veriler Excel programnda analiz edilmiĹ olup, hastanenin vaka karmas indeksi (VKĝ)
hesaplanmĹtr.
Bulgular: ÇalĹma sonucunda toplam 293 adet TĝG verisinin olduþu saptanmĹ olup, ilgili verilerin baþl deþerlerinin toplam 260,28 olarak hesaplanmĹtr. Hesaplanan bu rakam toplam vaka saysna bölünmek suretiyle
hastanenin vaka karmas indeksi 0,89 olarak hesaplanmĹtr.
Sonuç: ÇalĹmann yapldþ hastanenin vaka karmas indeksi olan 0,89 deþeri 1’in altnda olduþu için hastanenin daha ucuz ve daha az karmaĹk vakalara baktþ sonucuna ulaĹlmaktadr. Bu sonuçlar doþrultusunda
hastanede TĝG ve Maliyet Analizi birimi kurulmasnn, global bütçenin kamu ve özel tüm saþlk kurumlarn
kapsamasnn ve geri ödemenin TĝG + VKĝ göre yaplmasnn yararl olacaþ söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Geri Ödeme, Hastane, TĝG, Vaka Karmas ĝndeksi
Aim: This study aims to describe the methods used in reimbursements made to healthcare providers, to inform
detailed information about Diagnosis-Related Groups (DRG) and to calculate the case mix index of a public
university hospital.
Materials and Methods: In this study, all DRG clinical data of March 2015 were screened in a public university
hospital located in Ankara. “Turkey’s Diagnosis-Related Groups Relative Value List” published by DiagnosisRelated Groups Department of The Ministry of Health was investigated for the relative values of relevant
Diagnosis Related Groups data. In this study was used descriptive research method and it is also cross-sectional
as it covers a specific period. DRG data obtained from the hospital is determined relative values of the relevant
data. Data were analyzed in Excel, the hospital’s case mix index (CMI) was calculated.
Results: The result of this study found that of the total 293 DRG data is calculated as the sum of the relative
values of the respective data 260.28. This figure is calculated by dividing the total number of cases of hospital
case mix index is calculated as 0.89.
Conclusion: The hospital case-mix index value of 0.89 of the study because it is less than 1, it is concluded that
the hospital looked to cheaper and less complex cases. In the line of these results, it can be said that establishing a DRG and Cost Analysis unit, having the global budget to cover all public and private health institutions
and making reimbursements based on DRG + CMI would be beneficial for the hospital.
Key Words: Reimbursement, Hospital, DRG, Case Mix Index
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Küreselleûmenin etkisiyle geliûen teknoloji, hzl nüfus artû, yaûllk vb. nedenlerden dolay saølk harcamalar
giderek artmaktadr. Bu durum gerek
geliûmiû gerekse geliûmekte olan ülkeler için önemli bir sorun haline gelmiûtir. Saølk harcamalarnn sürekli
artmas nedeniyle saølk sektörü karar
vericileri maliyetlerin kontrolü ve
harcamalarn azaltlmas için farkl
yöntemler kullanmaktadrlar. Bu yön-

temler içerisinde saølk hizmeti sunucularna yaplan ödemeler de yer almaktadr.
Saølk hizmeti sunucularna yaplan ödemelerde deøiûik yöntemler kullanlmaktadr. Her yöntemin sunulan saølk hizmetlerinin kalitesi, maliyetlerin
kontrol altnda tutulmas ve yönetimi
üzerinde farkl etkileri bulunmaktadr
(1). Dolaysyla saølk hizmeti sunucularna yaplan ödemelerde yöntem be-
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lirlenirken, özelliklerinin bilinmesi
önem arz etmektedir. Tedaviye baûlanmadan önce saølk hizmetinde kullanlacak olan bir paket kaynaøn tutar üzerine görüûülüp anlaûma yaplmas, ileriye yönelik ödeme olarak bilinmektedir. Vakaya dayal geri ödemeler ve kiûi baûna yaplan ödemeler
de dahil olmak üzere ileriye yönelik
ödeme yöntemleri, verimliliøe yöneltmektedir. Hizmet karûlanmadan
önce ya da karûlandø süreçte ödeme
yönteminin belirlenmesi, geçmiûe yönelik ödeme olarak tanmlanmakta ve
harcama miktarn azaltmaktansa, artrmas ile bilinmektedir (2).

KiĹi BaĹna Ödeme
Kiûi baûna ödeme altnda hizmet sunucularna, hizmet paketi harcamalarn
finanse etmesi için her sigortal hasta
baûna, düzenli olarak belirli bir ücret
ödenmektedir. Kiûi baûna ödemelerinin önemli bir etkisi, harcamalar
kontrol altnda tutma üzerine hizmet
sunucularn yöneltmek ve uygun maliyetli hizmet olanaklar saølamaktr.
Kiûi baûna ödeme, ayrca yaplan saølk hizmetinin toplam maliyetini öngörmeyi kolaylaûtrmakta ve saølk finansman yetkilileri tarafndan kontrolünü saølamaktadr. Kiûi baû ödeme,
tedarikçiler arasnda rekabet olsun ya
da olmasn, her koûulda uygulanabilir.
Rekabetin olmadø durumlarda bile
kiûi baû ödemenin uygulanmas, global bütçeye verim avantaj saølar ve
kaynaklarn dengeli daøtmna katkda bulunmaktadr (3).

Harcama Kalemli Bütçe ve Global
Bütçe
Geliûmekte olan ülkelerde hükümetler,
saølk hizmetlerine genellikle belirli
bir harcama kalemi sralamasna göre
(maaû, ilaç, donanm bakm ve benzeri kategoriler) bütçe ayarlarlar. Kurallar ve düzenlemeler, merkezi yetkililer tarafndan onaylanmadkça yöneticilerin, belirlenen sralamaya göre
ayarlanan sermayede deøiûiklik yapmasnn önüne geçmektedir. Çoøunlukla, bütçeyi artrmak için yaplan
geçici düzenlemeler, özellikle harcama kalemlerinin tamamen tükenmesi
durumunda, bütçe dönemi ya da sonrasnda kolayca yaplr. Her bir liste
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malzemesinin tamamen harcanmû
olduøunu garantilemeleri haricinde,
yöneticilerin performans yükümlülükleri snrldr. Harcama kalemli bütçe
düzenleme, merkez kontrollü saølk
sistemlerinin önemli bir parçasdr (3).
Harcama kalemli bütçenin aksine, global
bir bütçe, belli bir dönemin toplam
harcamalarn karûlamak üzere önceden belirlenmiû sabit miktarda bir
ödemedir. Global bütçe, yöneticilere
etkili bir performans sorumluluøu verirken ayn zamanda esnekliklerini artrmay da hedefler. Kurumsal olarak
(hastane vs.) global bütçeler, sabit
bütçelerde maliyet kullanm konusunda kurumlarn hassasiyetinin bir
göstergesidir. Global bütçeler, saølk
sisteminde özerkleûmeyi içeren saølk
sektörü yeniliklerinde önemli bir unsur olabilir (3).
Global bütçe uygulamasnda daha yüksek
hizmet hacmi, daha karmaûk hizmetler veya pahal hizmetler için ek ödeme yaplmamaktadr. Belirlenen global bütçe tavannn aûldø durumlar
en çok dile getirilen konulardan biri
olmuûtur. Devlet hastanelerine yönelik belirlenen tavan izleme sürecindeki kontroller srasnda çok istisnai bir
durum yoksa aûlmamaktadr; fakat
devlet hastanesi belirlenen düzeyi
aûacak ûekilde hizmet sunumunda bulunursa, bütçe dahilindeki ksm kuruma ödenmekte kalan miktar için ise
terkin iûlemi yaplarak alacaktan vazgeçilmektedir (4).
Türkiye’de global bütçe Saølk Bakanlø
ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasnda
imzalanan protokol gereøi olarak Saølk Bakanlø’na baøl saølk kurum ve
kuruluûlarn
kapsayacak
ûekilde uygulanmaktadr. Üniversite hastaneleri ise 2015 ylnda global bütçeye geçmeye baûlamûtr. Mevcut durumda üç üniversite SGK ile global
bütçe protokolü imzalamûtr (Ankara
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi
ve Dicle Üniversitesi). Bu saynn artacaø tahmin edilmektedir. Özel saølk kuruluûlarnda ise global bütçe uygulamas henüz bulunmamaktadr.

Hizmet BaĹna Ödeme
Hizmet baûna yaplan geri ödeme bir
saølk kurumunun sunduøu her hiz-

met kalemine karûlk geriye dönük
yaplan ödemelerdir. Saølk kurumunun sunduøu her hizmet için bir fiyat
söz konusudur. Saølk hizmetlerine
yaplan geri ödemelere esas olan saølk kurumunun çkarmû olduøu faturalardr. Geri ödemeyi yapacak olan
kurum gerekli incelemeleri yapar ve
gerekli gördüøü kesintileri yaparak
kuruma ödemeyi gerçekleûtirir (4).
Saølk sigorta kuruluûlar açsndan bakldønda yöntemin en belirgin dezavantaj belirsizliktir. Hizmet sunucularnn
hastalara hangi saølk hizmetlerini sunacaø bilinmediøinden sunulan hizmetler karûlønda yaplacak ödemelerle ilgili maliyetin de bilinmesi söz
konusu deøildir. Ayrca hastalarn beklenenden daha fazla hizmet almalar
ve ucuz hizmetler yerine daha pahal
hizmetlerin tercih edilmesi maliyetlerin artmasna neden olacaktr (5).

Gün BaĹna Ödeme
Gün baûna ödeme ya da gün baûna
yaplan ödeme (günlük oran), ileriye
dönük ödeme biçiminin snrlandrlmû bir çeûididir. Sigortal kimse hastaneye yatrldø takdirde hizmet sunucusuna her gün için sabit bir miktar ödeme yapar. Gün baûna ödeme
biçimi geleneksel olarak, yatan hastalar için verilen hastane hizmeti için
hizmet sunucularna yaplan ödemelerde kullanlr (5).
Gün baûna ödeme yönteminde ödeme
tutarn belirlemek için pek çok unsuru göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bunlar maliyet, hastanede
yatl kalnan gün says, hizmet miktar ve hastaløn ciddiyet derecesi gibi
unsurlardr. Gün baûna ödeme biçimine getirilen en büyük eleûtiri ise,
hizmet sunucularnn hastaneye kabul
edilen yatl hasta saysn, kaldklar
yatl gün saysn ya da her ikisini de
artrmaya çalûmalardr (5).

Vaka BaĹna Ödeme Yöntemi
Vakaya dayal geri ödeme yönteminde,
hizmet sunucularna her bir vaka(belirli bir durum ya da hastaløa
baøl olarak saølk hizmeti alan hastalar) için önceden belirlenmiû sabit bir
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miktar ödenmektedir. Üçüncü taraf
ödeyiciler, hizmet sunucularna gün
veya hizmet baûna ödeme yapmak
yerine her bir vaka için ödeme yaparlar. Ödemeler, belirli ûartlar altnda ya
da bir hastaløa baøl olarak, her bir
hasta için ihtiyaç duyulan ortalama

kaynak miktarna dair geçmiû verilere
göre tespit edilmektedir (6).

ye/ileriye yönelik olma durumu ve
temel yönelimleri Tablo 1’de belirtilmektedir (2).

Hizmet sunucularna yaplan ödemelerde
kullanlan geri ödeme yöntemlerinin
çeûitli özellikleri bulunmaktadr. Bu
yöntemlerin hizmet ünitesi, geri-
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Ödeme Yöntemi

Geriye/ ĝleriye Yönelik
Olma Durumu

Hizmet Ünitesi

Harcama Kalemli
Bütçe

KiĹi baĹna düĹen fon sahibi
konumundaki saþlk
hizmeti sunucuna
Fonksiyonel bütçe
kategorileri

Global Bütçe

Saþlk tesisi

ĝleriye yönelik

Hizmet BaĹna
Ödeme

Her bir hizmet baĹna

Geriye yönelik

Gün BaĹna Ödeme

Gün baĹna

ĝleriye yönelik

Vaka BaĹna
Ödeme

Vaka ya da durum baĹna

ĝleriye yönelik

KiĹi BaĹna Ödeme

TeĹhis ĝliĹkili Gruplar (TĝG)
Teûhis iliûkili gruplar; hastanelerin tedavi
ettiøi hasta türlerini anlamak, hastalk
ûiddetlerini ölçmek, hasta bakmnn
finansmann saølamak, hastaneler
arasndaki farkllklar ortaya koymak
ve uluslararas karûlaûtrmalar yapmak amacyla benzer klinik ve maliyet
özelliklerine sahip hastane vakalarn
tespit eden ve gruplayan bir araç olarak tanmlanmaktadr (7).
Teûhis ùliûkili Gruplar (TùG), Amerika
Birleûik Devletleri’nde ilk olarak 1983
ylnda, Tbbi Bakm Sigortas Program kapsamnda hastanelere ödeme
yapmaya baûlamûtr. Bu geliûme, yetersiz ve gittikçe masrafl hale gelen
hizmet baûna ödeme yöntemine olan
baømllktan kurtarma gereøiyle ortaya çkmûtr. O zamandan beri TùG
temelli hastane ödemeleri, verim artrmak amacyla uluslararas alanda
yaygn bir ûekilde kullanlmaktadr.
Bu durumun üç temel nedeni, aûaøda
özetlenmiûtir (8):
1. Teûhis ùliûkili Gruplar temelli hastane ödemeleri, hizmet sunucularndan elde edilen geliri doørudan
iû yüküyle iliûkilendirerek, saølk
hizmetlerinin finansmannda daha
büyük bir ûeffaflk saølamaktadr.
Okan Özkan, ĝsmail AþrbaĹ

ĝleriye yönelik
Her ikisi de

Temel Yönelimler
Yetersiz yönelim, verimliliþi artrmak için yaplan güçlü
yönelimler bulunmaktadr.
Kaynak kullanmnda çok az esneklik, toplam maliyet kontrolü,
üretimin geliĹmesi için yetersiz yönelim olabilir.
Global bütçe, kstl hizmetleri sigortalyorsa maliyet deþiĹimi
görülebilir.
Hizmeti artrmaya yöneltir.
Günlük hizmet miktarn azaltmaya çalĹr, fakat hastanede
bulunma süresini uzatr (günlük ücret, en düĹük maliyetin
üzerindeyse).
Her vaka için verilen hizmet miktarn azaltmaya çalĹr, ancak
vaka saysn artrr (her bir vakann maliyeti, en düĹük maliyetin
üzerindeyse), her vakada verimliliþi artrmaya yöneltir.

2. Ödemeler, hastann niteliøine baøldr (çoøunlukla demografik ve klinik). Teûhis ùliûkili Gruplar temelli
hastane ödemelerinde esas, hasta
tedavi ûeklinin tam olarak ifade
edilmesidir (Vaka karmas).
3. Teûhis ùliûkili Gruplar temelli hastane ödemeleri, pazar rekabetinin
olmadø durumlarda verimliliøi
artrmaya yöneltmek için düzenlenmiû bir çeûit “göreli rekabet”tir.
Teûhis ùliûkili Gruplarn temel amac;
hastanedeki vaka karmasn, kaynak
ihtiyac ve hastanede ortaya çkan, ilgili diøer harcamalar ile iliûkilendirmektir. Bu nedenle TùG, yalnzca
kaynak miktarna odaklanmûtr. Dolaysyla TùG nezdinde, bir hastanede
daha karmaûk bir vaka karmasnn
görülmesi, hastanenin daha fazla kaynaøa ihtiyaç duyan bir hastay tedavi
ettiøini göstermektedir. Ancak bu, tedavi edilen hastann aør bir hastalk
geçirdiøi, büyük bir ölüm riski ile karû karûya kaldø, daha zor bir tedavi
süreci geçirdiøi, etkili bir teûhis yaplmadø ya da daha çok müdahaleye
ihtiyaç duyduøu anlamna gelmemektedir (9).

Saølk hizmetleri sektörü geliûtikçe, herhangi bir kaynak kullanlmakszn,
harcama ve ödeme gerektirmeyen uygulamalar için geliûtirilen hasta snflama sistemine olan talep de artû göstermiûtir. Hasta snflama sisteminin,
özellikle ûu iûlevleri görmesi gerekmektedir (9):
x Hastaneleri geniû kaynak çeûitliliøi
ve sonuç ölçümlerine göre kyaslamak
x Yatarak tedavi gören hastalarn
ölüm oranlarndaki farkllklar deøerlendirmek
x Kritik yollar uygulamak ve bunlar
desteklemek
x Sürekli kalite geliûtirme projelerine
olanak saølamak
x Dahili idare ve planlama sistemlerini desteklemek
x Bireysel ödeme ayarlamalarn yönetmek
úekil 1.’de TùG temel tasarm unsurlar
yer almaktadr. ùlgili ûekilde ayn zamanda
unsurlarn içerikleri ve karar vericilere
yönelik potansiyel etkileri açklanmaktadr (10).
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Klinik vaka:
x Hastann kiûisel özellikleri
(yaû, cinsiyet, eû tan vb.)
x Teûhisler
x Prosedürler

Bir vaka grubu için TùG
temelli ödeme oran

Klinik vakann esas
ödemesidir. Özel bir
TùG’e baøl olan
zorunlu bir miktardr.

TùG deøiûkeni:
TùG deøiûkeni (vaka
snflandrmas), grup
saylarn ve grup
bölünmesinin nasl
gerçekleûeceøini
belirler. Vaka
gruplarnn says çok
azsa tedarikçiler, her
grup için basit vakalara
odaklanmaya yönelir.

 

Her bir TùG sisteminin algoritmasn
gruplama (Teûhis koyma ve vaka
prosedürleri için bir grup kodlama
standard ve kural)

Maliyet
aørlø

Temel

[

[
oran

Maliyet aørlø, genelde
diøer TùG’lerle
karûlaûtrlan özel bir
TùG’e baøl kaynak
kullanmn yanstan bir
ölçüdür.

Maliyet aørlø
düzenlemesi ve
adaptasyonu:
Ülke koûullarna uygun bir
maliyet için, bir adaptasyon
gerekmektedir. Maliyet
aørlklar, prensipte
bütçeden baømszdr.
Nispeten daha yüksek
maliyet aørlklar, maliyet
etkililiøi yüksek olan
hizmetleri telafi
etmektedir.

Özel TùG, klinik vakaya
atanr.

Temel oran,
genellikle anlk
bir deøerdir ve
tüm TùG’ler
için ayndr.

Ayarlama faktörü

Ayarlama faktörleri, TùG
temelli ödeme oranlarn
ayarlamada kullanlan
araçlardr. Ayarlamann, eøitim
ve araûtrma hastaneleri ve
bölgesel farkllklar için ek
fonlama gibi pek çok nedeni
olabilir.

Harcama tavan:
Fiyat tespiti yaplrken, temel
orann belirlenmesi için
birtakm unsurlar göz
önünde bulundurulmaldr.
Bu, ayn zamanda tüm
mevcut fonlar tarafndan
etkilenecektir ve bir masraf
tavan oluûturmaya ortam
hazrlayacaktr. Temel oran,
tüm maliyeti ya da özel
maliyetleri kapsayabilir.

Ayarlama faktörleri:
Daha sonraki
ayarlamalara ortam
hazrlar. Ayarlama
faktörlerinin pek çok
sebebi vardr; ancak
maliyet aørlklar,
kaynak
yoøunluøundaki fark
yansttøndan bunlar,
sisteme uygundur.

ùHNLO7HúKLVøOLúNLOL*UXSODU 7ø* 7DVDUÕPÕ


Teûhis ùliûkili Gruplar , maliyetleri dikkate alarak on binlerce tan ve iûlemden
yüzlerce grup oluûturmaktadr. Her
grubun maliyetlerine göre birer aørlk
(baøl deøer) hesaplanmaktadr ve hesaplanan bu baøl deøerler, geri ödemeye konu olacak tutarn belirlenmesinde kullanlmaktadr. Geri ödeme

yaplrken her vaka, tanya ya da yaplan iûleme göre vakann karmaûklø
da göz önüne alnarak belirli bir TùG
grubuna yerleûtirilmekte ve vakalarn
dahil olduøu gruplara ait baøl deøerler toplam, ödeme katsays ile çarplarak ödenecek tutar belirlenmektedir
(11). Teûhis ùliûkili Gruplar’n güçlü

ve zayf yanlarnn yannda, saølk sisteminden kaynaklanan TùG’e yönelik
frsatlar ve tehditler de bulunmaktadr. Teûhis ùliûkili Gruplar’a yönelik
SWOT analizi Tablo 2.’de yer almaktadr (11).
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Güçlü Yanlar

Zayf Yanlar

Frsatlar

Tehditler

Hastanede kalĹ sürelerinde
ksalma

Hastane baĹvurularnn ve tekrar
baĹvuru saysnn artmas

Hastanelerde toplanan veri
kalitesinde artĹ

Kaynaklarn gereþinden daha az
kullanlmas

Hastane kaynaklarnn daha
etkin kullanlmas

Fazla kodlama eþilimi

Kurulmas zor olsa da,ulusal
versiyonun geliĹtirilebilmesi

Hastalarn gereþinden daha az tedavi
edilmesi

Performans artĹ

Kurulmasnn karmaĹk olmas
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Vaka Karmas
Vaka karmas, hastanede belirli bir dönemde yatan hasta saylar ve bu hastalar için yaplan iûlemler göz önünde
bulundurularak elde edilen, hastalarn
klinik ve maliyet verilerinin kullanlarak gruplandrlmasn ve benzer hastalklarn benzer gruplara atanmasn
içeren bir yöntem olarak tanmlanmaktadr. Vaka karmas yönteminde,
bir hastanenin “hasta çeûitliliøi“ ile bir
baûka hastanenin “hasta çeûitliliøi”ni
karûlaûtrlmaktadr (12).

Baþl Deþer
Baøl deøer, bir TùG maliyetinin tüm
TùG’lerin ortalama maliyetine orandr (6). Baøl deøerler kendi aralarnda
görecelidirler. Bakm ve tedavi için
daha fazla kaynak gerektiren vakalarn
bulunduøu gruplarn baøl deøer aørlklar daha yüksektir. Baøl deøerleri;
daha yüksek düzeyde kaynak tüketimine, vakann ciddiyetine veya tedavide kullanlan ilaç ve ekipmanlara,
bakm ve tedavi için ihtiyaç duyulan
hizmetin türüne ve yoøunluøuna göre
deøiûmekte olup, baøl deøeri daha
yüksek olan vakalar için daha fazla
ödeme yaplmaktadr (5).
Baøl deøer hesaplanrken öncelikle bir
TùG grubunun ortalama maliyeti; o
TùG grubundaki hastalarn toplam
maliyeti, toplam hasta saysna bölünerek hesaplanmaktadr. Bir TùG
grubunun ortalama maliyeti hesaplandktan sonra tüm ülke veya pilot
hastaneler için ortalama maliyet; maliyetlerin toplam, toplam hasta saysna bölünerek hesaplanmaktadr. Bir
TùG grubunun ortalama maliyeti, genel ortalama maliyete bölünerek baøl
deøeri hesaplanmaktadr (13).
 %LU7ø*LoLQ2UWDODPD0DOL\HW
%D÷ÕO'H÷HU 
7PONHYH\D3LORW+DVWDQHOHU
*UXEXøoLQ7P7ø*¶OHUL7HPVLO
(GHQ*HQHO2UWDODPD0DOL\HW

lanmasnda, her hastanenin her TùG’i
için ayr ayr raporladø vaka saylarnn o TùG’lerin baøl deøeri ile çarplarak bunlarn toplam alnmakta ve
hastanedeki toplam vaka saysna bölünmektedir (13).
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Genel olarak vaka karmas indeksi 1’in
altnda olan hastanelerin daha ucuz ve
daha az karmaûk vakalara baktø,
1’in üstünde olan hastanelerin ise daha pahal ve daha komplike vakalara
baktklar belirtilmektedir.

TĝG Fiyat
Teûhis ùliûkili Gruplar fiyatnn hesaplanmasnda, geri ödeme kurumu tarafndan belirlenen bir taban fiyat ile
her TùG’in baøl deøeri ayr ayr çarplarak o TùG’in fiyat hesaplanmaktadr (13).

Bunlardan A, B, C, D olarak ifade edilenler kaynak kullanmnn daha çok
olandan az olana doøru deøiûtiøini
gösterirken, Z olarak yer alan
TùG’lerin ise tek olduøu ve kaynak
kullanmna gore ayrmn olmadøn
göstermektedir (14).

TĝG (Casemix-Vaka Karmas) Maliyetlendirmesi
Vaka Karmas maliyetlendirmesi iki basmak izlenerek yaplr. ùlki Genel Giderlerin Direkt Giderlere daølmn,
ikincisi Direkt Giderlerin TùG’lere
daølmdr. Bu daølm hasta saysna,
departman yatû günlerine ve prosedür saylar gibi kriterlere göre yaplabilir. Bu süreç úekil 2‘deki diyagramda gösterilmektedir (6):
Giderler

Ayaktan Hasta

Eþitim ve AraĹtrma

7ø*)L\DWÕ 7DEDQ)L\DW[%D÷ÕO$÷ÕUOÕN
Yatan Hasta

TĝG Atanma/OluĹum Süreci
TùG oluûum sureci 4 ana baûlk altnda
toplanmaktadr (14):

1. Daþtm

1. Daþtm

Genel Giderler

Direkt Giderler

x Ön deøerlendirme
x Majör Tan Snf (MTS) atamas

2. Daþtm

x Alan atamas
x TùG'in saptanmas

TĝG’in Atanmas ve OluĹumu
Sistemin, alan atamas ve TùG oluûumu
basamaklan gruplayc program tarafndan verilerin bulunmasna göre ilgili bölümlere sistem tarafndan otomatik olarak atanmaktadr. Oluûan
her bir TùG genel kod yaps ise ûu
ûekildedir (14):

Vaka Karmas ĝndeksi

ùlk bölüm: Bir harften oluûur. TùG'in ait
olduøu MTS grubunu gösterir.

Vaka karmas indeksi (Case Mix Index),
bir hastanenin ne kadar çeûitli ve
kompleks vakaya baktøn gösteren,
saysal deøerle ifade edilen bir terimdir. Vaka karmas indeksinin hesap-

ùkinci bölüm: Teûhis ùliûkili Gruplar’n
hangi alana alt olduøunu gösterir. 0199 arasnda deøiûen rakamlardan oluûur.
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Üçüncü bölüm: Kaynak kullanm derecesini göstermektedir. A, B, C, D ve
Z olarak harflerden oluûmaktadr.

3. Daþtm
TĝG’ler
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Türkiye’de GerçekleĹtirilen TĝG
ÇalĹmalar
Türkiye’de hastanelerin geri ödemelerinde kullanlan yeni bir yöntem olan
TùG konusunda ilk çalûmalar 2005
ylnda HÜAP adl proje ile baûlamûtr. Bu proje 2009 Kasm ay itibari ile
sonuçlanmûtr (15).
Teûhis ùliûkili Gruplar Projesi'nin amac;
saølk hizmetlerine ihtiyaç duyan kiûilerin hastalønn niteliøi, derecesi, al25

Ankara Üniversitesi Tp Fakültesi Mecmuas 2016, 69 (1)

mas gereken tedavi için ihtiyaç duyulan kaynaklar ve finansman ihtiyaçlarn belirlemek, hastalklar arasndaki
farkllklar ortaya koyarak gerek yurt
içi gerek yurt dû karûlaûtrmalar yapabilmek, benzer klinik ve maliyet
özelliklerine sahip hastane vakalarnn
istatistiksel analizini yaparak hastane
yönetimlerine katk vermek, kamu
maliyesinin etkin ve uygun kullanmn saølayabilmektir (16).
Teûhis ùliûkili Gruplar çalûmalarna
temel olacak yap için Avustralya örneøi ele alnmûtr. Çalûmann baûlangcndan itibaren ICD10-AM 5.1
versiyonu kullanlmaya baûlanmûtr.
Yaplacak ödemelerde yatan hastalar
için TùG sistemi, ayaktan hastalar için
de (BBaG) Branû Bazl Ayaktan
Gruplama ve ayaktan gelip günübirlik
iûlem alan hastalar için ise (ùBaG) ùûlem Bazl Ayaktan Gruplar sistemi
temelinde ödemeler yaplandrlmû ve
gerçekleûtirilmiûtir. Birçok yönetimsel
rapor bir takm internet ara yüzleri ile
hem Bakanlk hem de sahada her bir
hastane için yaplandrlmûtr. Bu
amaçla TùG karar destek sistemi,
Web servis, Web yönetim, Klinik
kodlamac profil ara yüzleri oluûturulmuûtur (15).
Teûhis ùliûkili Gruplar temelinde hastane
ödemeleri, 01 Aralk 2010 tarihinde 50
pilot hastanenin Kasm dönemine iliûkin saølk hizmeti bedellerinin TùG ve
BBaG sistemi doørultusunda ödenmesiyle baûlamûtr. Aralk ay itibariyle tüm il merkezlerinde bulunan 206
kamu hastanesi de sisteme dahil edilerek ödemeye alnmû, 2011 yl Ocak
ay itibari ile de tüm ilçe hastaneleri
sisteme dahil edilerek toplam 555 kamu hastanesinin ödemesinin %10’u
TùG üzerinden verilmiûtir. Saølk Bakanlø ile Sosyal Güvenlik Kurumu
arasnda 20.08.2014 tarihinde protokol imzalanarak “TùG‘e Dayal Geri
Ödeme Sisteminin Geliûtirilmesi”
projesi baûlamûtr ve Aralk 2016 itibariyle projenin tamamlanmas hedeflenmektedir (17).
Bu çalûmada, saølk hizmeti sunucularna
yaplan ödemelerde kullanlan yöntemler açklanarak, Teûhis ùliûkili
Gruplar(TùG) hakknda detayl bilgi
verilmiû olup; bir kamu üniversite
hastanesinin vaka karmas indeksinin
belirlenmesi amaçlanmûtr. Yaplan
26

analizin neticesinde sonucu ortaya çkan sonuç kapsamnda gerek hastane
yönetimine gerekse karar vericilere
önerilerde bulunulmuûtur.

I. YÖNTEM
A-Evren ve Örneklem
Araûtrmann evrenini, Ankara’da bir
kamu üniversite hastanesinin 2015 ylna ait TùG verileri oluûturmaktadr.
Örneklem olarak hastanenin Mart
2015’e ait TùG verileri incelenmiûtir.

B-Veri Kaynaklar ve Veri Toplama Arac
Bu çalûmada hastanenin ilgili kliniklerinde
tutulan Mart 2015’e ait tüm TùG verileri taranmûtr. Yaplan inceleme sonucunda hastanenin belli branûlar için
TùG verilerini kodladø tespit edilmiûtir. Hastane baøl deøerleri bulunmadø
ve mevcut verilerle baøl deøerler hesaplanamadøndan, ilgili TùG verilerine
ait baøl deøerler için Saølk Bakanlø
Teûhis ùliûkili Gruplar Daire Baûkanlø
tarafndan yaynlanan “Türkiye Teûhis

ùliûkili Gruplar Baøl Deøer Listesi” incelenmiûtir. (18)

C-Yöntem
Bu çalûmada tanmlayc araûtrma yöntemi kullanlmû olup, çalûma belirli
bir dönemi kapsadø için kesitsel
özelliøi de bulunmaktadr. Araûtrma
kapsamnda teorik bilgi verilerek, elde
edilen veriler bu bilgiler doørultusunda analiz edilmiûtir. Araûtrma kapsamnda hastaneden alnan TùG verileri düzenlenerek, ilgili verilere ait baøl deøerler saptanmûtr. Veriler
Excel programnda analiz edilmiû
olup, hastanenin vaka karmas indeksi
hesaplanmûtr.

II. BULGULAR
Bu uygulama örneøinde Ankara’da bir
kamu üniversite hastanesinin Mart
2015’e ait TùG verilerinden yararlanarak vaka karmas indeksi hesaplanmûtr. Hastaneye ait TùG verileri (TùG
kodu, Tanm, Vaka Says ve Baøl
Deøer) Tablo 3.’te yer almaktadr.
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TĝG
KODU

TANIM

VAKA
SAYISI

BAýIL DEýER

O01C

Doþum, Sezeryan, Katastrofik/ĸiddetli KK
Bulunmayan

67

1,01

O01B

Doþum, Sezeryan, ĸiddetli KK Bulunan

26

1,61

O60C

Doþum, Vajinal Yolla, Tekil, Komplike Olmayan,
Diþer Olumsuzluklarn EĹlik Etmediþi

95

0,73

O64B

Eylem, Yalanc (Yalanc Eylem), 37 Hafta Sonrasnda,
Katastrofik KK Bulunmayan

7

0,15

C16A

Göz, Lens Tan ve Tedavi ĝĹlemleri

7

0,68

C10Z

Göz, Strabismus (ĸaĹlk), Tan ve Tedavi ĝĹlemleri

6

0,52

N04Z

Histerektomi, Malinite Nedenli Olmayan Nedenlere
Yönelik

26

1,44

N08Z

Kadn Üreme Organlar, Endoskopik ve
Laparaskopik ĝĹlemleri

5

0,63

N06Z

Kadn Üreme Organlar, Rekonstrüktif ĝĹlemleri

2

0,95

F62B

Kalp Yetmezliþi ve ĸok, Katastrofik KK Bulunmayan

5

1,31

G67B

Özofajit, Gastroenterit & ÇeĹitli Sindirim Sistemi
Bozukluklar, 9 YaĹ Üzeri, Katastrofik/ĸiddetli KK
Bulunmayan

3

0,53

I10B

Srt ve Boyun ĝĹlemleri, Diþer, Katastrofik/ĸiddetli KK
Bulunmayan

4

1,71

N10Z

Tansal Küretaj veya Tansal Histeroskopi

20

0,26

N07Z

Uterus ve Adneks ĝĹlemleri, Malinite Haricindeki
ĝĹlemler

20

0,49

293

260,28

TOPLAM
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Tablo 3. ‘de görüldüøü üzere en fazla
görülen vaka 060C kodlu “Doøum,
Vajinal Yolla, Tekil, Komplike Olmayan, Diøer Olumsuzluklarn Eûlik
Etmediøi” olurken en az görülen vaka ise N06Z kodlu “Kadn Üreme
Organlar, Rekonstrüktif ùûlemleri”
olmuûtur.
Çalûmada yaplan inceleme sonucu toplam 293 adet TùG verisi olduøu saptanmû olup, ilgili verilerin baøl deøerlerinin toplam 260,28 olarak hesaplanmûtr. Hesaplanan bu rakam,
toplam vaka saysna bölünmek suretiyle hastanenin vaka karmas indeksi
hesaplanmûtr.
9.ø  

Bu çalûmann yapldø hastanenin vaka
karmas indeksi sonucu deøerlendirildiøinde; vaka karmas indeksi 1’in altnda olduøu için bu hastanenin daha
ucuz ve daha az karmaûk vakalara

baktø ve TùG ve VKù’ye dayal bir
geri ödeme sisteminden hastane
olumsuz olarak etkileneceøi sonucuna
ulaûlmaktadr.

III.SONUÇ VE ÖNERĝLER
Bu çalûmada belirtildiøi gibi saølk hizmeti sunucularna yaplan ödemelerde
farkl yöntemler kullanlmaktadr. Bu
yöntemlerin kendilerine özgü özellikleri, avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadr. Çalûma kapsamnda Ankara’da bir kamu üniversite hastanesinde Mart 2015’de üretilen TùG’ler ve
ilgili TùG’lere ait baøl deøerler incelenerek hastane vaka karmas indeksi
hesaplanmûtr. Yaplan hesaplama
sonucu hastane vaka karmas indeksi
0,89 olarak bulunmuû olup, bu sonuç
hastanenin daha ucuz ve daha az
komplike vakalar tedavi ettiøini göstermektedir.

TùG yönteminin, diøer sistemlere göre
farkl avantajlar bulunmakla birlikte
bu yöntemin saølkl bir ûekilde kullanlmas için gerek hastane yöneminine
gerekse karar vericilere yönelik öneriler aûaøda yer almaktadr:
x Hastanede TùG ve Maliyet Analizi
birimi kurulmasnn,
x Global bütçenin kamu ve özel tüm
saølk kurumlarn kapsamasnn,
x Tedavi yöntemlerinde meydana gelecek deøiûikliklerin baøl deøerlere
yanstlmasnn,
x Geri ödemenin TùG + VKù göre
yaplmasnn,
x Yaplan snflandrmann maliyet
daølmn gerçekçi bir ûekilde yanstmasnn
yararl olacaø düûünülmektedir.
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