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AKP’nin oyları sürekli olarak düşüyor. Daha da düşecek.
AKP’nin oylarının niçin daha da düşeceğini anlayabilmek için, AKP’nin oylarının niçin geçmişte
yüksek olduğunu kavramak gerekir.
AKP’nin oylarının 2007 ve 2011 milletvekili genel seçimlerinde bu düzeyde olmasının
nedenlerinden biri, sağlık hizmetleri alanında yaptığı uygulamalardı.
AKP sağlık hizmetlerini büyük ölçüde özelleştirdi.
Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ilk aşamada halkımızın hoşuna gitti.
Halkımız, SSK veya devlet hastanesinde karşılaştığı bazı olumsuzluklardan kurtulduğunu düşündü.
Bu hastanelerin personelinin üzerinde büyük bir yük vardı. Ücretleri düşüktü. Çalışma koşulları
ağırdı. Bu sorunlar, sağlık personelinin hastaya ve hasta yakınlarına yaklaşımını olumsuz biçimde
etkiliyordu.
Bu hastanelerde doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları alabilmek de ayrı bir sorundu. Az sayıda
eczacı nedeniyle uzun sıralar oluşuyordu.
AKP, sağlık hizmetlerini büyük ölçüde özelleştirerek, halkımızın bu sorunlarına çözüm getirmiş gibi
yaptı.
Ancak sağlık hizmetlerinin özel sektör eliyle sağlanması son derece pahalıdır.
Sağlık hizmetlerini diğer hizmetlerden ayıran temel noktalardan biri, sunulan hizmetin kalitesini
tüketicinin değerlendirme olanağından yoksun olmasıdır.
Elma alırken elmanın iyi olup olmadığını anlayabilirsiniz.
Ancak bir hekim size bir tedavi önerdi mi, bunun doğru ve iyi olup olmadığını bilemezsiniz. Belki
sizin sıkıntınızı hemen geçirecektir; ancak uyguladığı tedavi, sizin böbreklerinizde etkisi belirli bir süre
sonra ortaya çıkan kalıcı tahribata yol açacaktır. Belki size gereksiz yere antibiyotik yükleyecek; bu
tedavi vücudunuzun savunma sistemini zayıflatacaktır. Ama siz bu konuları bilmediğinizden
uygulanan tedaviden memnun kalacaksınız.
Sağlık hizmetleri, hizmetten yararlananın en kolayca aldatılabileceği ve sömürülebileceği bir
alandır.
Bu alanı özel sektöre devrettiğinizde, ilaç tekelleri, tıbbi malzeme ve araç gereç üreticileri, hastane
sahipleri bayram eder. Nitekim Türkiye’de ediyorlar.
Ancak bunun acısı çıkmaya başladı. AKP’nin sağlık alanında yarattığı sahte cennet de hızlı bir
biçimde çöküyor. Bir dönem AKP’nin oylarının yükselmesine katkıda bulunan özelleştirilmiş sağlık
hizmetleri, hızlı bir biçimde AKP’nin çöküşüne katkıda bulunacak.
Birkaç rakam vereyim.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağlık ödemeleri 2001 yılında 4,6 milyar liraydı. 2012 yılında
44,1 milyar liraya yükseldi.
SGK’nın bu sağlık ödemeleri içinde en önemli kalemlerden biri, ilaç harcamaları. 2001 yılında
toplam ilaç harcamaları 2,4 milyar liraymış. 2012 yılında 14 milyar 300 milyon liraya yükselmiş.
SGK’nın özel hastanelerden hizmet alımı nedeniyle bu kuruluşlara yaptığı ödeme tutarı 2001
yılında 284 milyon liraymış. 2012 yılında 7 milyar 244 milyon lira olmuş.
Bu terazi artık bu ağırlığı çekmiyor.
Özel sektör eliyle sağlık hizmeti, gereksiz laboratuar tetkiklerine, ameliyatlara, ilaç kullanımına,
tomografi ve MR’lara, uzun süre hastanede kalmaya, koruyucu sağlık hizmetlerinin ihmal edilmesine,
vb. yol açtı.
Artan maliyetler sağlık hizmeti kalitesinin düşürülmesine, sağlık hizmetlerinden yararlananların
katkı paylarının artırılmasına, bazı hizmetlerin SGK tarafından sağlanan hizmet paketinden
çıkarılmasına yol açıyor. İnsanlar, özel sağlık sigortasına yönlendirilecek. Sağlık hizmeti, ancak parası
olanın parası kadar yararlanabileceği bir hizmete dönüşecek.
AKP’nin sağlık politikaları çöküyor ve AKP’nin çöküşünü daha da hızlandırıyor.

