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PROGRAM

15:00     AÇILIŞ KONUŞMASI

AYHAN ÖZTÜRK, ARTED YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

15:10     IVD ALANINDA DEĞER BAZLI SATIN ALMAYA GEÇİŞ

HANS BAX, MEDTECH EUROPE SENIOR ADVISER

15:40     DEĞER BAZLI SATIN ALMA KONUSUNDA ÖDEYİCİ KURUM'UN YAKLAŞIMI 

PROF. DR. GÖKHAN TUNA ÖZTÜRK, SGK GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRÜ

16:10     TİCARİLEŞME ÖNCESİ TEDARİK (PCP, PRE COMMERCIAL PROCUREMENT)

INCAREHEART PROJECT

UMUT ELMAS, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSLARARASI PROJELER KOORDİNATÖRÜ

16:40     SORU-CEVAP

17:00     KAPANIŞ
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Araştırmacı Tıp Teknolojler Üretcler Derneğ (ARTED) tarafından düzenlenen “Değer Bazlı Satın Alma”

başlığı le hayata geçrlen web konferans, 5 Nsan 2022 Salı günü 15:00-17:00 saatler arasında

gerçekleştrld. Kamu ve sektörden katılımcıların yoğun lg gösterdğ web konferansa; sektörden frma

temslclernn yanı sıra farklı llerden hekmler, akademsyenler ve kamu görevller dahl olmak üzere

toplamda 158 farklı bağlantı noktasından katılım oldu.

ARTED Yönetm Kurulu Başkanı Ayhan Öztürk’ün açılış konuşması le başlayan web konferansın

moderatörlüğünü İstanbul Ünverstes Cerrahpaşa, Sağlık Blmler Fakültes Öğretm Üyes Prof. Dr. Haluk

Özsarı yaptı.

Programda yer alan SGK Genel Müdürü Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk' ün son dakkada çıkan acl br ş

nedenyle web konferansa katılamaması üzerne Sayın Genel Müdürün bu konuya verdğ öneme dkkat

çeken Prof. Dr. Haluk Özsarı; değer bazlı sağlık çözümler le lgl çalışmalar yürütmeye başlayan SGK’ nın

katılımı le benzer br konferansın en kısa zamanda mutlaka tekrarlanacağını dle getrd.

Ayhan Öztürk: ARTED olarak öncelğmz; değer bazlı satın alma yaklaşımının sstemn tamamına

yayılması.

ARTED Yönetm Kurulu Başkanı Ayhan Öztürk, web konferansın açılışını yaptığı konuşmasında; ARTED

hakkında blg verd ve ARTED’ n faalyetlern aktardı. 

Değer bazlı sağlık sstemnn önemne vurgu yapan Öztürk, dernek olarak tüm paydaşlarımıza değer bazlı

dönüşümün önemn anlatmaya çalıştığımızı fade ett. Değer bazlı satın alma yaklaşımının getrdğ

avantajların tüm sağlık ekosstem paydaşları nezdnde blndğn aktaran Öztürk, öne çıkan asıl noktanın bu

yaklaşımı, nasıl aktf ve etkn br şeklde kullanılableceğ ve sstemn tamamına nasıl yayılması gerektğ

konusu olduğunu belrtt. Bütüncül br yaklaşımın ve değer odaklı dönüşümün sağlık sstemnde daha fazla

verm ve fayda yaratacağını, katlanılan malyetler azaltacağını da sözlerne ekled. 

Öztürk, kapanış konuşmasında tüm ülkelern değer bazlı tedark le lgl zhnsel ve sstemsel dönüşümü
yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Bu değşm sıfırdan başlatmak yerne, farklı ülkelern deneymlernden

faydalanmanın öneml olduğunu fade eden Öztürk, farklı ülkelern deneymlernn Türkye çn br fırsat

olduğunu ve Türkye’ye zaman kazandırableceğn belrtt. ARTED olarak, bu deneym paylaşımı sürecnde

öneml br noktada durduğumuzu da sözlerne ekled. Ana odağın malyet ucuzlaştırıcı br eksende

olmamasının gerektğn, sağlık ekosstemn yarınlara taşımak çn gerekl adımların atılmasının öneml

olduğunu fade ett.
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Hans Bax: Değer bazlı sağlık sstemnn odağında vermllk artışı var.

MedTech Europe Danışmanı Hans Bax, “Değer Bazlı Sağlık Sstemne Geçş” başlıklı sunumunda,

sağlık sstemnde değern nasıl ön plana koyulableceğ le lgl konuştu. Avrupa’da yaşlanan nüfus,

artan kronk hastalıklar, sağlık profesyonel eksklğ ve hastalıkların sadece tedav edlmes fakat

hastalıkları teşhs eden, önleyen tıp teknolojlerne ve hastaların güçlendrlmesne yeter kadar

odaklanılmaması gb konuların sağlık ekosstemnn vermsz şlemesne neden olduğunu fade

eden Bax, değer bazlı çözümler le bu vermszlğe son verlebleceğn aktardı. Kullanıldığında fark

yaratablecek medkal teknolojlern olduğundan bahseden Bax, bu teknolojlern tanınmadığını ve

bu teknolojlere yeter kadar bütçe ayrılmadığını vurguladı. Satın alma süreçlernde, medkal

teknolojlern teknk donanımına göre değl, fyatına göre karar verldğn ve satın almacıların kısa

vadel faydalara odaklandığını vurguladı. Bax, ayrıca Avrupa’dan örneklerle, sağlık ekosstemnde

yen paradgmanın değer bazlı tedark olduğunu ve pek çok satın alma sürecnde kısa vadel fyat

odağının terk edlerek toplam malyetlere ve yaratılan değere odaklanıldığını belrtt. 

Umut Elmas: PCP modellernde sıfır noktasından son kullanıcıya kadar tüm süreçlern, tüm

paydaşların katılımı le brlkte yleştrlmes çok önemldr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Uluslararası Projeler Koordnatörü Umut Elmas, “Tcarleşme Önces Tedark”

başlıklı sunumunda, kamu tedarkçlernn belrl orta ve uzun vadel kamu htyaçlarını karşılamak

çn yenlkç çözümlern gelştrlmes veya büyük ölçüde uygulanması noktasında novasyon

tedarknn (PCP) nasıl yapıldığından bahsett. Sağlık Bakanlığında yer alan novasyon tedarkndek

hale süreçlernde, son karar aşamasında fyatın sadece yüzde yrm etkl olduğunu, kalte ve

yaratacağı değern se yüzde seksen oranında karar verme süreçlern etkledğn fade ett. Değer

bazlı ürün ve teknolojler çıkarmak çn PCP modellernn y br araç olduğunu da aktaran Elmas,

sıfır noktasından son kullanıcıya kadar tüm süreçlern brlkte yleştrmey kapsamasının öneml

olduğunun altını çzd. Hayata geçrdkler projelerde sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları

da dahl olmak üzere tüm paydaşlarının görüşlern aldıklarını, projeler paydaşları le brlkte

yleştrdklern lett.
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