ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BORÇLARI ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN YAKLAŞIK 1.2 MİLYAR TÜRK
LİRASI BORCU BULUYOR. BU DURUM HASTANELERİNİN BAZILARINDA, VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNİ DE
OLUMSUZ ETKİLİYOR.
İSTANBUL (A.A) -15.06.2010 - Üniversite hastanelerinin borcuna acilen çözüm bulunması için yoğun çaba
sarfediliyor.
AA muhabirine açıklama yapan Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Derneği Sekreteri Yard. Doç. Dr. Haluk
Özsarı, Türkiye'de bulunan 45 kamuya ait tıp fakültesi hastanesinin önemli bir sorununun gelirlerinin
giderlerini karşılayamamasından kaynaklanan borç birikmesi olduğunu ifade etti.
Bu nedenle Üniversite Hastanelerin hizmet vermekte zorluklarla karşılaştığını belirten Özsarı şunları
söyledi:
''Üniversite hastanelerinin yaklaşık 1.2 milyar türk lirası borcu bulunyor. Bu durum Üniversite Hastanelerinin
bazılarında,verilen sağlık hizmetlerini de olumsuz etkiliyor.Üniversite hastanelerinde sadece sağlık hizmeti
sunulmuyor.Eğitim veriliyor, araştırma yapılıyor. Üniversite hastaneleri tıp literatüründe 3. Basamak
dediğimiz yerlerdir, yani hasta ile hekimin karşılaştığı hizmetleri basamaklandırsanız gidilecek en son
duraktır.Tüm bu niteliklerinden dolayı Üniversite Hastaneleri maliyetleri diğer hastanelerden
farklıdır.Devlet, sosyal devlet olma gereği, hastanelere sağlık hizmetleri açısından destek olmaktadır.Bir
başka neden ise, Üniversite Hastanelerinin tek gelir kaleminin sunduğu hizmetler karşılığı aldığı ücretler
olmasıdır, aslında dünya ülkelerinin çoğunda, eğitim ve araştırma için öğrenci başına, kamu sosyal güvenlik
kurumu dışında bir kamu kaynağından ayrı bir ödeme sistemi uygulanır. Dünyanın hiçbir yerinde tek başına
kamu veya özel geri ödeme kurumu yani sigorta kurumu, üniversitelerin tek gelir kaynağı değildir.''
-BORÇLARINA YÖNELİK ÖNEMLİ ADIM
Haluk Özsarı, “Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET
ile Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur ERDENER’in durumu Sayın
Başbakan’a aktarmaları sonrasında, son 1 ayda çok hızlı bir süreç yaşandı, Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Sayın Ali BABACAN başkanlığında bir dizi toplantılar yapıldı, takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşarı sayın Birol AYDEMİR koordinatörlüğünde içinde Üniversite Hastaneleri Birliğinin de
olduğu kamunun tüm ilgili teknokratlarının bulunduğu çalışma grupları ile başta Üniversite Hastanelerinin
borçlarına yönelik önemli adımlar olmak üzere, sorunların çözümü üzerinde yoğun bir çalışma
başlatıldı''dedi.
Haluk Özsarı sorunların iki aşamada çözümünün planlandığını ifade ederek şu bilgileri verdi: ''21 Haziran'a
kadar bu sorunların kısa dönemde hemen karar verilerek çözülebilecek olanları belirlenecek. Bu
belirlenecek olanlar üzerinden de ne işlem yapılacağına karar verilecek. Bir de 30 Temmuz'a kadar gerekirse
yasal değişiklikleri de içeren daha orta ve uzun dönemde yapılması gereken önlemler sıralanacak. Doğaldır
ki, çözüm önerileri içinde Üniversite Hastaneleri gelir yapısının düzenlenmesi yer alacak, ancak asıl
önemsediğimizin, bu borçların bir daha oluşmamasını sağlayacak kalıcı ve sürdürülebilir bir finansman
sistemi kurulması olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Önümüzdeki birkaç ay üniversite hastanelerinin
sorunlarının çözümü alanında önemli mesafelerin kat edildiği bir dönem olacak.”
Medicall biomedical firması yöneticisi Ayhan Öztürk ise sektör içinde yaşanan en önemli sorunun, tahsilat
olduğuna dikkat çekerek, 6 ay ile 2 yıl arasında değişen vadelerde iş yapılmaya çalışıldığını söyledi.
Bu durumun özel sektör olarak kendilerini zora soktuğunu,para alamadıkları için de hastanelere yeni ürün
getirmekte zorlandıklarını kaydetti.

