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Sağlık Hiznıetlerinde Maliyet-Etkinlik 
Analizi-il. Eczacılık Hizmetlerine 

İlişkin Uygulama Örnekleri 

Maliyet - etkinlik analizi'nin 

tanımı, analizde izlenen basamak

lar, analize ilişkin kavram hatala

rı ve maliyet _ etkinlik analizi ile 

maliyet - yararlılık analizi arasın

daki farklar, önceki bir yazıda ele 

alınmıştı (1). Bu yazıda, maliyet -

etkinlik analizi'nin eczacılık hizmet

lerine uygulanması konusundaki 

bazı örnekler üzerinde durulacak

tır. 

A) Klinik İlaç Araştıı n. rıları~ 

nın Planlanmasında Maliyet . Et

kinlik Analiz! (2) 

Birden çok klinik ilaç araştır~ 

ma önerisinin <{Öncelik sırasının» 

saptanması, ekonomik ilkeler ışı

ğında karar verilmesini gerektirir. 

Böyle bir durumda maliyet - etkin. 

lik analizi'nden nasıl yararlanılabi

leceği, iki araştırma önerisinin kar

şılaştırılacağı bir örnekle gösteril

durumda da, ,kontrol popülasyonu 

ile deneysel grup arasında benim

senecek «klinik bakımdan önem ta-

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Ankara 
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İsmail ÜSTEL (*) 

şıyan farklılık», örnek çapını (de

nek sayısını) doğrudan etkilemek

tedir. Şöyle ki, örnek çapının geniş

letilınesi, «klinik bakımdan önem 

taşıyan farklılığın» küçülmesine 

olanak tanımaktadır. Bir başka an

latımla, örnek çapı genişledikçe, 

araştırılan tedavi yönteminin (beta 

-blokör ve steroid kullanımı) etkili 

olup olmadığı «daha duyarlı» bi

mektedir. 

Birinci klinik ilaç araştırma 

önerisi, miyokard enfarktüsü son. 

rasında bir yıllık mortalite hızını 

düşürmeye yönelik beta~blokör kul

lanımına ilişkindir. İkinci klinik 

ilaç araştırma önerisi ise, Gram 

(-) septik şokta yüksek doz i.v. ste

roid kullanımı ile ilgilidir. Her iki 

çimde saptanabilir. Ancak, diğer 

taraftan, örnek çapının genişletil

n1esi durumunda klinik ilaç araş

tırmasının «maliyeti» yükselmekte

dir. Bu ikilem nedeniyle, örnek ça

pının genişletilip genişletilmemesine 



ya da ne ölçüde genişletileceğine 
karar verilirken, maliyet - etkinlik 
analizi'ne başvurulur. 

Klinik ilaç araştırmalarındaki 
<(etkinlik», kontrol popülasyonu ve 
deneysel gruptaki mortalite ve mor
bidite hızları arasındaki oransal 
farklılıktır. Örneğin, mortalite hı
zı, kontrol popülasyonunda 0.80 
iken deneysel grupta 0.40 buluna. 
cak olursa, araştırılan ilacın «risk 
azaltıcı etkisi» % 50'dir. Doğaldır 
ki, «etkinliğin» gerçek boyutlarının 
ortaya konulabilmesi için, risk al
bndaki kişi sayısı da hesaba katıl
malıdır. 

Klinik ilaç araştırmalarının 
«maliyeti» ve «etkinliği» değişik ör. 
nek çapları için ortaya konulduk
tan sonra, herbirinin «maliyet - et
kinlik oranı» hesaplanır. Bu oran, 
«kurtarılan herbir hayatın maliye
ti» («önlenen her ölüm başına ma
liyet») olmaktadır. Sözkonusu oran
dan hareketle, değişik klinik ilaç 
araştırmalarının farklı örnek ça. 
pına sahip olanları arasında bir 
«·Öncelik sıralamasına» gidilebilir. 

Klinik ilaç araştırmalarının 
planianmasında maliyet - etkin-
lik analizi'ne başvurulan diğer bir 
durum da şudur : Daha önce he
sapta olmayan, fakat aynı dönem
de desteklenmesi gereken «çok 
yüksek öncelikli» bir önerinin gün
deme gelmesi. Böyle bir durumda, 
bütçesi önceden onaylanmış olan 
araştırmalardan kısıntı yapılması 
gereği doğmaktadı:ı;. Burada sorun, 
araştırmaların bu kez <<kısıntı» açı
sından önceliklerinin saptanması. 

dır. Çözün1, gene «ınaliyet - etkin
lik oranı»n4an geçmektedir. Sözko
nusu oran esas alınarak, «araştır

madan vazgeçilmesinin yol açacağı 
her:bir ölümün sağlayacağı tasar
ruf» {«araştırmadan vazgeçildiğinde 
meydana gelecek her ölüm başına 
sağlanacak kesinti») maksimize edi
lecek biçimde bir «kesinti öncelik. 
leri» sıralamasına gidilir. 

B) Aşılama Programlanmn De. 
ğerlendlrilmesinde Maliyet • Etkin· 
lik Analizi (3) 

Aşıların bireysel düzeydeki etkL 
!erini en iyi bi,çimde değerlendire

bilecek olanlar, aşılananlar ve he
kimlerdir. Ancak, aşılama program. 
lannın toplum ölçeğindeki etkileri, 
ekonomistlerin ve siyasa analistle
rinin ilgi alanına girmektedir. Aşı
lama programlarının toplum ölçe
ğindeki etkilerinin değerlendirilme
sinde başvurulan yöntemlerden bir] 
de, maliyet _ etkinlik analizi'dir. 

Aşılama programlarının «net» 
maliyeti ortaya konulurken, şu un
surlardan hareket edilir : Aşının 
maliyeti (araştırma - geliştirme, 

hazırlama vs.), aşılama maliyeti (bu 
maliyet unsuru, «karma» biçimde 
uygulananlarda düşmektedir), aşı 

komplikasyonlarının tedavl maliye
ti, ayrıca, aşılamadan dolayı uzatı

lan («kazanılan)>) yaşam süresince 
sözkonusu olacak tıbbi giderler (Bu 
sonuncu maliyet unsurunun hesa
ba katılmasının ardında şöyle bir 
ınantık yatmaktadır Aşılama 

prograını uygulanmasaydı, buna 
bağlı yaşam süresi uzaması, dola
yısıyla bu süre boyunca ortaya çı-
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kacak tıbbi bakım maliyeti günde

me gelmeyecekti). Diğer taraftan, 

aşılama nedeniyle hastalığın önlen

mesinden kaynaklanan «tıbbi gider

lerden tasarruf» da maliyet unsur

ları arasında (({negatif» unsur=ma

liyeti düşürücü) yer alır. 

Öte yandan, aşılama program

larının <{net» etkinliğinin saptanma

sında, esas olarak, morbidite ve 
mortalitedeki hastalığın önlenme

sine bağlı azalış gözönüne alınır. 

Ancak, aşının istenmeyen etkilerin

den kaynaklanan morbiclite ve mor

talite de kesaıba katılır (<{negatif)> 

unsur=etkinliği azaltıcı). Diğer ta

raitan, aşılananların iş veriminde

ki artışlar da (işe devamsızlığın 

azalması, performansın yükselmesi 

vs.) hesa:ba katılır. Dahası, «pasif 

immünite» de (aşılama nedeniyle 

hastalığın .bulaşma şansının azal

masına bağlı olarak, aşılanmamış 

olanların da dolaylı biçimde ko

runmuş olması) hesaplamada yer 

alır. 

Özellikle çocukları ilgilendiren 

polio, boğmaca, kızamık, BCG ve 

kızamıkçık aşılama programla·nnın, 

«maliyet - etkin}> olmalarının ya

nısıra, <{maliyet düşürücü» de ol

duldan belirlenmiştir. Buna karşı

lık, esas olarak erişkinlere yönelik 

olan grip ve pnömokok aşılarının

özellikle, yaşlılar gibi yüksek risk 

grupları hedef alındığında - {{mali

yet _ etkin» olmakla beraber, (<ma-

liyct düşürlicüıı olmadıkları saptan

mıştır. Başka bir anlatımla, grip 

ve pnömokok aşıları ((düşük bir ma

liyetle sağlığı iyileştirmektedir». 

C) Terapötik Karar SU.recinin 

rili.aliyet - Yararlılık A.nalizi (''), (4) 

Birçok klinik olayda, düşünülen 

hastalığ1n gerçekten bulunup bu

lunınadığı kesin olarak belirlene

mez. Dolayısıyla, öngörülen tedavi

nin uygulanıp uygulanmaması ko

nusunda bir <<b·elirsizlik» gündeme 

,gelir. Tedavinin uygulanması, has

talığın bulunmaması durumunda 

zararlı sonuçlar doğuraıbilir. Diğer 

taraftan, hastalık gerçekten sözko-

nusu ise, tedaviye başlanmaması 

sağlığı tehlikeye düşüreıbilir. Bu 

{(belirsizlik durumu»nun çözümü 

amacıyla başvurulan yöntem, «ka

rar ağacı» tasarımlanmasıdır. 

Bir karar ağacı - kısaca - uygu

lanaibilecek bütün {(hareket tarzla

rı)ının ve herbirinin tüm <(sonuçla

rı»nın ifadesidir. Sonuçların «Ola

sılık>)larının yanısıra, <(yarar değer>> 

leri de karar ağacında belirtilir. 

Her sonuca ilişkin <(kestirim))lerin 

bütünleştirilmesiyle, o sonucu/so

nuçları yaratan {(hareket tarzı,> için 

<{beklenen değer» hesaplanabilir. 

Böylece, karar ağacından hareketle, 

((belirsizlik durumunda» dahi karar 

verilebilmektedir. 

Hastalığın .gerçekten bulunup 

bulunman1asına ve tedavinin uygu

lanıp uygulanmamasına göre, ka-

(*J Maliyet _ etkinlik analizi ve maliyet - yararlılık analizi, aralarındaki fark

lılıklara karşın, «içiçe geçmiş» kavramlardır. Ayrıntılı bilgi için, 1. kay

nağa bakınız. 
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rar ağacında 

çıkmaktadır : 

şu sonuçlar ortaya 
a) Olan hastalığın 

tedarvi edilmesi, b) Olmayan has
talığın tedarvi edilmesi, c) Olan has
talığın tedavi edilmemesi, d) Ol
mayan hastalığın tedavi edilmeme
si. Her dört sonuç da, gerek has
ta, gerekse toplum açısından anlam 
taşımaktadır. Bu sonuçların «bir
birleriyle karşılaştırılabilir birimler 
cinsinden ölçülmesÜ>, aralarında 

bir «öncelik sıralaması»nın gerçek
leştirilınesine olanak tanımaktadır. 

Tedavinin uygulanıp uygulan
maması konusunda karar verilir
ken, maliyet _ yararlılık analizi na
sıl yardımcı olmaktadır? «Maliyet» 
ve «yararlılık» kavramları, tedaviye 
başlayıp başla·mama kararına yön 
veren bir «eşik değer» in hesap
lanmasında devreye .girmektedir 

1 
T=-----

B 

-+1 
c 

T=eşik değer, C=maliyet, B= 
yararlılık (') 

Formüldeki «maliyet» ve «ya
rarlılık», yukarıdaki karar ağacının 
dört ({sonuç»undan hareketle, kişi
sel deneyim bulguları ve literatür 
verileri kullanılarak bulunmaktadır. 
Formülde yor alan «eşik değer», 

{<farksızlık noktası olasılık değeri» 

dir. Diğer bir anlatımla, «tedavinin 
uygulanması» ve «tedavinin uygu-

lannıaması» biçinıindeki hareket 
tarzlarının «beklenen .değer» !erinin 
birbirine eşit olduğu noktadaki ola 
sılık değeridir. Hastalığın gerçekten 
bulunması olasılığının bu değerden 
büyük olması durumunda, tedavi~ 

nin uy;gulanması yoluna gidilmeli
dir. Aksine, hastalığın gerçekten 
bulunması olasılığı bu değerden kü
çük ise, tedavi uygulanmamalıdır. 

Hastalığın gerçekten bulunma
sı olasılığı, herzaman kesin olarak 
bilinemeyebilir. Böyle bir durum
da, kabul edilebilir alt ve üst ola
sılık sınırları gözönüne alınır. Bu 
«Olasılık yelpazesi» nin tamamı 

(hem alt, hem de üst sınır) <ceşik 

değer» in bir tarafında (altında ve
ya üstünde) bulunacak olursa, te
rapötik karara («evet» ya da «ha
yır») kolayca varılabilir. Benzeri bi
çimde, karar ağacının ((sonuç» !a
rından hareketle ve kişisel deneyim 
bulguları ile literatür verileri kul
lanılarak hesaplanan {{maliyet» ve 
((yararlılık» da herzaman kesin bi
çimde saptanamayabilir. Bu du
rumda, -bir değerler yelpazesinden 
hareketle, <etek bir eşik değer» ye
rine bir «eşik değer aralığı» (eşik 

değerin alt ve üst sınırları) hesap
lanır. 

D) Tedavi Seçenelderlnin Kar· 
şılaştınlmasında Maliyet . Etkinlik 
Analizi 

Sağlık hizmetlerinde maliyet
etkinlik analizi'nin en yoğun biçim
de kullanıldığı alanlardan birisi, te. 

(*) Formülün nasıl türetildiği, 4. kaynakta ayrıntılı biçimde açıklanmakta
dır. 
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da.vi seçeneklerinin karşılaştırılma

sıdır. Burada, iki örnekle yetinile

cektir. 

- Duodenal ülser tedavisinin 

maliyet · etkinlik analizi (5) 

Duodenal ülser tedavisinin se

çenekleri olarak, a) Cerrahi yakla

şım ve b) İlaç (simetidin) tedavi

si karşılaşbrılmıştır. Tanı konul

ınasına ilişkin maliyet, her iki te

davi seçeneği bakımından da aynı 

değeri taşımaktadır. Bu nedenle, 

tedavi seçeneklerinin karşılaştırıl

masında gözönüne alınmamıştır. 

Her iki tedavi seçeneğinin de «et

kinliği», birbirinin tamamen aynı

sıdır : Duodenal ülserin tedavisi. 

Diğer taraftan, sözkonusu tedavi, 

seçeneklerinin {{maliyeti)> şu unsur

lardan meydana gelmektedir : Has

tane giderleri (tedaviye özel gider

lerin yanısıra, günlük {<otel hizmet

lerh> giderleri), tedaviye bağlı rnor

bidite/mortalite maliyeti, hastanın 

işgücü - dolayısıyla, gelir - kaybın

dan doğan maliyet. 

Tedavi seçeneklerinin {{etkinli

ği» birbirinin tamamen aynısı ol

duğtmdan, bu örnekteki maliyet -

etkinlik analizi'nin adı {<maliyet 

minimizasyon analizi» olmaktadır. 

Sözkonusu tedavi seçeneklerinin 

maliyet - ·etkinlik Çbu örnekte, ma

liyet minimizasyon) analizi sonuç

larının karşılaştırılması, şu gerçeği 

ortaya koymuştur : Seçeneklerin 

~öncelik sırası» (hangisinin tercih 

edileceği), tedaviden kaynaklanan 

mortalite maliyetinden ileri derece

de etkilenmektedir. Şöyle ki, mor

talite maliyeti, gündeme «yaşama 
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değer biçilınesi» ni getirmektedir. 

({Yaşama değer biçilmesi>} ise, çe

şitli yöntemlerle yapılmakta ve {{bi

çilen değer)> . kullanılan yönteme 

bağlı olarak - çok farklı düzeylere 

var::Ubilmektedir (örneğin, biri diğe

rinin 65 katı olabilmektedir). 

- Aminoglikozid grubu anti

biyotik tedavisinin maliyet m etkinm 

lik analizi ( 6) 

Aminoglikozid grubu antibiyo

tik tedavisinin seçenekleri olarak, 

a) Gentamisin ve b) Tobramisin 

karşılaştırıimışbr. Bu ila,çların, 

«maliyet)> ve «etkinlik)> açısından, 

yalnızca iki konuda farklılıkları bu

lunmaktadır : Fiyat ve nefrotoksi

site. Tobramisin, gentamisin'den 

daha pahalıdır (yaklaşık, 10 katı). 

Buna karşılık, gentamisin, tobra

misin'e kıyasla daha yiiksek oranda 

nefrotoksisiteye yol açmaktadır 

(yaklaşık, 2 katı). 

Her iki ilaç, yukarıda özetle

nen farklılıklar dışında, gerek {<ma

liyeh), gerekse {<etkinlik» açısından 

birbirinin aynısıdır. Bu nedenle, 

sözkonusu ilaçların (tedavi seçenek_ 

leri) maliyet - etkinlik analizi yo

luyla karşılaştırılmasında şöyle bir 

yol izlenmiştir : Gentamisin ve tob

ramisin'in aynı oranda <{maliyet -

etkin» olabilmesi; diğer bir deyiş

le, aralarında «maliyet . etkinlik» 

açısından fark bulunmaması için, 

çeşitli duyarlılık analizleri yapılmış. 

tır. Bu duyarlılık analizlerinin so

nuçlarına göre, her iki antibiyoti

ğin de «maliyet - etkinlik oranı>) nın 

birbirinin aynı olabilmesi için : 



a) Gentamisin'in hastaneye e
dinme maliyeti, 6.69 katına çıkma

lıdır (tobraınisin'inki sabit kalırken) 
veya 

b) Tobramisin'in hastaneye e
dinme maliyeti, 0.44 katına düşme
Jdir (geııtamisin'inki sabit kalır

ken) ya da 

c) Gentamisin'den kaynakla· 
nan nefrotoksisite -i- Şiddetli ise, 
hasta gününü (hastanede yatış SÜ· 

resini) en az ortalama 15 gün uza
tıyor olmalıdır veya ii- Şiddetli 'Ve 
orta derecede ciddi ise, hasta gü
nünü en az ortalama 3 gün uzatıyor 
olmalıdır (yalnızca şiddetli vakalar 
değil, bunların yanısıra orta dere
cede ciddi olanlar da ,gözönüne alın
dığında) ya da iii- Şiddetli ise, bu 
hastaların o/o 56'sında bir süre diya
liz gereği gündeme gelmelidir. 

E) Tedavinin İzlenmesinde Ma
liyet - Yararlılık Analizi (7) 

Hemen bütün tedavilerde, çe
şit~İ yöntemler kullanılarak «izle
me}> sözkonusu olmaktadır. Tedavi 
maliyetinin yüksekliği ve farmako
kinetik izlemin olanaklı olması ne
deniyle, burada da aminoglikozid 
grubu antibiyotiklere ilişkin bir 
örnek üzerinde durulacaktır. 

Örnekte, bir «kontrol dönemi» 
ve bir «araştırma dönemi» bulun
maktadır. Kontrol döneminde, gen
tamisin ve tobramisin kullanımının 
«Uygunluk derecesiı>, uydu eczane
lerde görevli eczacılar tarafından, 

belirli denetim ölçütleri (endikas· 
yon, .genyöntem vs.) ışığında değer-

lendirilmiştir. Bunu izleyen araştırA 
ma döneminde ise, gentamisin ve 
tobramisin tedavisi gören bütün 
hastalar için eczacı konsültasyonu 
sağlanmıştır. Eczacı, konsültasyon 
sırasında, hekime ilaç seçimi öne
rileri götürmüş, farmakokinetik iz
lemi (plazma ilaç konsantrasyonla
rının belirlenmesi) koordine etmiş 
ve heı:ibir hasta özelinde (((bireysel>}) 
doz rejimi tasarımlamıştır. Bu dö· 
nemdeki eczacı önerileri, kontrol 
döneminde de yararlanılmış olan 
denetim ölçütlerine dayandırılmış
tır. 

Aminoglikozid grubu antibiyo
tik tedavisinin izleme {<maliyet»i 
0-eğerlendirilirken, eczacıların bu jş 
için ayırdıkları zamanın parasal 
karşılığının yanısıra, 'bu ilaçların 
serum konsantrasyonlarının belir
lenmesi (farmakokinetik izlem) için 
yapılan harcamalar da gözönüne 
alınmıştır. Tedavinin izlenmesi ne
deniyle, sözkonusu ilaçların kulla
nımında ~ denetim ölçütleri ışığın
da _ belirgin <<iyileşmeler» saptan
mıştır (programın «etkinliği»). Bu 
«iyileşmeler»İn, başka bir anlatını1a 
programın «etkinliğiı>nin parasal 
birim cinsinden ifadesi, tedavinin 
izlenmesinin «yararlılık» yönünü or
taya koymuştur (ilaç harcamala
nnda tasarruf sağlaması). 

Analiz sonucunda, aminogliko
zid grubu antibiyotik tedavisinin 
izlenmesindeki <<maliyet : yararlı

lık» «1 : 1.13» olarak bulunmuştur. 
Diğer bir anlatımla, tedavinin izlen
me-si, her 1 birim «maliyet» karşı
lığında 1.13 birim «yarar» sağlamak.. 
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tadır. Sonuç olarak, böyle bir prog

ram «maliyet - yararlılık» açısından 

<<olumlu»dur. 

F) Hastane Eczacılığı Hizmet

lerinin Perfonnansırun Değerlen

dirilmesinde Maliyet · Etkinlik Ana. 

lizi (8) 

Örgütsel performansın boyut. 

ları, örgütün performans değerlen

dirilmesi çerçevesinde yer alan bü

tün yönlerini kapsamaktadır. Bun

lar arasındaki ilişki, «performans 

döngüsü}>nde görülmektedir (Şekil 

1). 

«Ekonomi», «Verimlilik», «ye

terlik», «erişile:bilirlik» ve «kalite» 

nin yanısıra, <<maliyet _ etkinlik» ve 

<cmaliyet - yararlılık» da <<perfor

mans ölçüleri» arasında yer almak

tadır. 

G) Klinik Eczacılık Hizmetle

rinin Maliyet - Etkinlik ve Maliyet· 

YararWık Analizleri : 

Bilindiği gibi, «klinik eczacı

lık» ifadesindeki <<klinik» sözcüğü, 

bu hizmetlerin uygulama yerini de

ğil, mesleğin felsefesindeki köklü 

değişimi anlatmaktadır. Bu neden· 
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le, klinik eczacılık hizmetleri, has

tanelerin yanısıra, yataksız tedavi 
kurumlarında ve serbest eczane

lerde de başarıyla yürütülebilmek· 
tedir. 

- Hastanelerdeki k!inik eczacı
lık hizmetlerine ilişkin örnekler 

• İlk örnek, ilaç tedavi planı
nın «rasyonelieştirilınesi» amacıyla, 

eczacının konsültasyon vizitine ka
tılması ile ilgilidir (9). Bu vizit, he· 
kim, eczacı ve hemşirenin katıldığı, 

hastaların klinik durumunun göz
den geçirildiği ve tedavinin tartı

şıldığı toplantılardır. 

Eczacının katılmasının <{etkin
liği», hastaların tedavi planında ec
zacı önerileri (direkt olarak ecza
cıdan gelenlerin yamsıra, eczacıya 

yöneltilen sorulara verilen yanıtlar) 
doğrultusunda yapılan değişiklikler. 

den hareketle belirlenmektedir. Di

ğer taraftan, konunun «maliyet» 
cephesi, eczasının bu iş için harca
dığı toplam zamanın (vizite katıl

dığı sürenin yanısıra, vizit öncesi 

hazırlık süresi) parasal ifadesidir. 

Eczacının önerileri yönünde 
gerçekleştirilen tedavi planı düzen

lemeleri sonucu, hastalarda kulla· 
nılan ortalama ilaç sayısı ~10 29 

azaltılmıştır. Dahası, eczacının vi
zite katıldığı bir yıllık süre boyun
ca, toplam 3.212 f. tasarruf sağlan
mıştır (eczacının katılımından do~ 

San <<yarariılıkıı). Eczacının bu bir 

yıllık sürede konuyla ilgili harcadı· 
ğı zamanın (103 saat) saat başına 
düşen ücretle çarpımı, {{maliyetııi 

vermektedir ki, bu, yalnızca 706 f' 

tur. Görüldüğü gibi eczacının vizite 

katılması, «maliyet - etkinlik» ve 
c<maliyet - yararlılık» bakımından 

«başarılı)> bir uygulama ol,maktadır. 

cı Diğer bir örnek, hastaların 

çeşitli ilaçları (antihemofilik fak
tör, parenteral beslenme çözeltisi, 
enjektabl analjezik vs.) hastaneye 
gelmeden, kendi kendilerine evle~ 

rinde uygulayabilmeleri amacıyla, 

eczacılar tarafından verilen eğitim 
programı ile ilgilidir (10). Bu pro.ga 
ramın {{etkinliği», hastaların hasta
nede yatış sürelerinde (hasta gü~ 

nü) kısalma ve polikliniğe başvuru 

sayılarındaki azalma esas alınarak 
değerlendirilmektedir. Öte yandan, 
<<maliyet» hesaplanırken, he:rıbir ilaa 

ca yönelik eğitim programı için be
lirlenen «eczacılık hizmeti bedeli)> 
nden hareket edilmektedir. 

Programın {{etkinliği))nden yola 
çıkılarak, programın {{yararlılığv> 

da belirlenmiştir. Bu amaçla, para
sal değerler olarak, ortalama gün
lük yatarak tedavi maliyeti (ortala
ma hasta günü ücreti) ve poliklinik 
başvuru ücreti gözönüne alınmış

tır. Böylece, sağlanan tasarruf or
taya konula!bilmiştir (<{yararlılıkıı). 

Programın analizi, sözkonusu 
hastaların ilaç uygulaması konu
sunda eczacılar tarafından eğitil

mesinin «maliyet _ etkinıı bir hiz~ 
met olduğuna işaret etmektedir. 

Yapılan maliyet - yararlılık anali
zi'ne göre, {{maliyet : yararlılık» 

«l : 321.90» dır (bütün eğitim prog
ramları birlikte düşUnüldüğiinde). 

Her 1 birim eczacılık hizmeti bedeli 
(«maliyet»), yılda hasta başına 
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321.90 birim tasarruf («yararlılık») 

sağlamaktadır. 

- Yataksız tedavi kurumların

daki klinik eczacılık hizmetleri ile 

ilgili bir örnek (11) 

Bu örnekte. <<aile hekimliği po

likliniği»ndeki klinik eczacılık hiz

metlerinin «maliyet - yararı» üze

rinde durulmaktadır. Klinik ecza

cılık hizmetleri arasında; hastanın 

ilaç öyküsünün alınması, ilaç teda

visinin emniyet ve etkililiğinin iz

lenmesi, ilacın doğru kullanımı ko

nusunda hastanın eğitilmesi, ilaç 

·konusundaki telefon başvurularını 

(ilaç bilgisi vs.) karşılamak, hasta' 

ya özel terapötik konsültasyon, far

makokinetik izlem ve hekimin eği

timine katkı yer almaktadır. Klinik 

eczacılık hizmetlerinin maliyet _ ya

rarlılık analizi, üç <<model»de yü

rütülmüştür : i-Bir hekimin, ii-Üç 

hekimin ve iii-Yedi hekimin çalış

tığı aile heldmliği polikliniği. 

Verilen klinik eczacılık hizmet

lerinin «bileşkesi», hekim tercihle

rinden ve literatür verilerinden ·ha

reketle tasarımlanmıştır. Hekimle

rin saptadığı «Öncelikler sırası» ve 

her hizmetin gerektirdiği <<profes

yonel bilgi kullanım oranı» gözönü

ne alınarak, heııbir klinik eczacılık 

hizmetine 0.0-1.0 arasında değişen 

bir ağırlık puanı verilmiş ve <<bileş

ke)> oluşturulmuştur. Görüldüğü gi

bi, «bileşkenin bileşenlerh>nin uy

gıılama şansı, hekim tercihleri ve 

literatür verileri ışığnda, 0/o O (uy

gularnnıyor) ile % 100 (tam uygu

lanıyor) arasında değişmektedir. 
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«Klinik eczacılık hizmetleri bi

leşkesiı)nin <c·etkinliği)), ·hasta bakım 

kalitesinin iyileştirilmesinin yanı. 

sıra, hastaların randevularına ge

reğince uymalarında görülen artış 

ve hekim zamanından sağlanan ta

sarruf ,gözönilne alınarak belirlen

miştir. Bu etmenlerin parasal birim 

cinsinden ifadesi, «klinik eczacılık 

hizmetleri bileşkesi» nin <<yararlı

lığı» nı ortaya koymaktadır. 

Bir yıllık dönemdeki <<maliyetı> 

ve <<yararlılık» tan hareketle, klinik 

eczacılık hizmetlerinin - yalnızca bir 

hekimin çalıştığı poliklinik dışın

da - «.maliyet - yararlılık» açısından 

uygun olduğu bulunmuştur. <<Mali

yet - yararlılık oranı», hekim sayısı 

arttıkça ( _->ÜÇ-?yedi hekim) <<iyi

leşmektedir.)) Yalnızca bir hekimin 

çalıştığı poliklinikteki klinik ecza

cılık hizmetlerinin «maliyet - yarar

lılık oranı» ise, «hasta bakım kalite_ 

sinin iyileştirilmesi))ne <{duyarlı)) 

'bulnnmuştur. Bir başka deyişle, 

«hasta bakım kalitesiı;ıin iyileştiril

mesb> nin «alt ve üst sınırlan» ndan 

hareketle yapılan «duyarlılık anali

zi», bu poliklinikteki klinik eczacı

lık hizmetlerinin «maliyet - yarar

lılığını» ileri derecede etkilemekte 

ve «net yararlılığı» «negatif» e kay. 

dırmaktadır. 

- Serbest eczanelerdeki klinik 

eczacılık hizmetlerine ilişkin örnek

ler 

Bu konuda çok çeşitli örnekler 

bulunmakla beraber, yalnızca iki 

çarpıcı .örnekle yetinilecektir. 

·• Birinci 
iyileştirilm.esi» 

örnek, {<uyunçun 

konusudnr (12). 



Uyunçu..rı, başl\:a bir deyişle, hasta
nın ilaç tedavi planına «riayet)) inin 
iyileştirilmesi, ulusal sağlık harca.. 
malan açısından (makro düzey) ol
duğu kadar, ser:best eczane düze
yinde de «maliyet . etkin)> bulun
muştur. 

« Uyunçun iyileştirilmesinin» 

makro düzeydeki «etkinliği)>, «U
yunçsuzluğun» makro düzeydeki 
c{maliyeti» ni oluşturan unsurların 
ortadan kaldırılma derecesidir. Bu 
unsurlar arasında; hastalığın tek
rarlanması, ibulaşıcı hastalıkların 

bulaşma riski, sağlık kaynaklarının 
aşırı kullanımı sayılabilir. 

« Uyunçsuzluğun» eczane düze
yinde de bir «maliyeti>) bulunmak· 
tadır. Bu, uyunçsuzluk nedeniyle 
reçetelerin gerekli sürelerde tekrar 
yaptırılmaması ve bundan dolayı 

({eczanenin kasasına girmeyen gellrıı 
dir. Görüldüğü gibi, uyunçun iyi
leştirilmesi, eczane düzeyinde de 
~{etkin» ve <{yararlı» bir uygulama 
olmaktadır. Gerekli sür:elerde tek
rar yaptırılan reçete sayısındaki ar
tış, bu uygulamanın {{etkinliği»; söz. 
konusu artıştan kaynaklanan ka
zanç da, uygulamanın «yararlılığı» 
olmaktadır. 

Diğer taraftan, uyunçun iyileş

tirilmesine yönelik çabaların ecza
cıya yükleyeceği finansal külfet 
(uygulamanın «maliyeti») de gözden 
uzak tutulmamalıdır. 

Hipertansiyonlu hastalara reçe
telerinin yenilenmesi gereğinin te
lefon aracılığıyla hatırlatıldığı ve 
bilgisayar destekli bir «uyunç iyi
leştirme» programının «maliyet -

yararlılığı» analiz edildiğinde; «ma
liyet : yararlılık}>, programın uygu
landığı eczanelerde «l : 1.26» ile 
«l : 1.67» arasında değişme göster
miştir. Başka bir deyişle, böyle bir 
program - ·maliyeti bulunmakla be
ra;ber - sonuçta ({{net}>) bir parasal 
kazan·ç sağlamaktadır. 

e Diğer örnek, <{hasta ilaçla~ 

rının kayıt sistemi - hasta ilaç pro. 
filh> ne ilişkindir (13). Sistemin 
«etkinliği» nin değerlendirilmesin

de şöyle ibir yol izlenmiştir : Geç
miş birkaç yıllık reçete sayıların

dan ·hareketle, beklenen reçete sayı
sı hesaplanmıştır. Sistem uygulan
dığında geı:ıçekleşen reçete sayısı 

ile beklenen (geçmiş yıllar ışığındi 

öngörülmüş olan) reçete sayısı ara
sındaki fark, sistemin «etkinliği» 

nin ölçüsü olmaktadır. Reçete ba.. 
şına ortalama kar esas alınarak, 
sistemin <{yararlılığı» belirlene:bil_, 
mektedir. 

'Hasta ilaçlarının kayıt sistemi 
- hasta ilaç profili, çeşitli «maliyetı) 
unsurlarını da beraberinde getir
mektedir. Bunlar; kayıt kartları ve 
dosyalama düzenine ilişkin giderler, 
sistemin tanıtımına yönelik harca
malar ve personel ücretleridir. Sis
temin maliyetine katılacak personel 
ücretlerinin hesaplanmasında, (<ha. 
reket ;.. zaman etüdü» nden yarar
lanılmıştır. Böylece, personelin bu 
iş için harcadığı «zaman dilimi» 
belirlenebilmiştir. Sistemin mali
yetinde personel ücretlerinin payı 

saptanırken, ücretin yalnızca bu 
zaman dilimini ilgilendiren {<frak
siyonuı> esas alınmıştır. 
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Yapılan analiz sonucunda, sis

temin «maliyet ~ yararlılığı» « 1 : 

2.54» bulunmuştur. Görüldiiğii gibi, 

hasta ilaç profili sistemine harca

nacak her 1 birim karşılığında 2.54 

birim kazanç sağlanmaktadır. 

Sonuç 

<~Maliyet», «etkinlik» ve «ya

rarlılık» kavramları, sağlık ·hizmet

lerinin diğer alanlarının yanısıra, 

eczacılık hizmetlerine de girmiş 

bulunmaktadır. Eczacı, ister ser

best eczanede, isterse hastane ecza

nesinde, ilaç endüstrisinde ya da 

bürokraside görevli olsun, <(her 

adımında}> bu kavramları ({enine 

boyuna» değerlendirmek durumun

dadır. 

Maliyet ~ etkinlik analizi ve 

maliyet · yararlılık analizi'nin ec

zacılık hizmetlerine uy:gulann1as1, 

esas olarak, «eczacılık işletmecili

ği», <(sosyal eczacılık», «klinik ecza

cılık» ve «hastane eczacılığı» biliın 

dallarınca yürütülmektedir (tabii, 

yurt dışında). Günümüzde, ülkemiz 

eczacılık eğitim . araştırma kurum

larında, bu ·bilim dallarının ((esa

mesi okunmamaktadır}). Bu duruın; 

«maliyetı>, <<etkinlik» ve <<yararlılık;., 

kavramlarının bugün dahi mesleği~ 

mize «yabancılığının» (tabii, Tür

kiye'de) temel nedenidir. 
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