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G‹R‹fi

fiizofreni maliyeti çok yüksek olan
bir hastal›kt›r (1). fiizofreninin teda-
visi ve bak›m› çok genifl bir sa¤l›k

ve toplumsal yard›m sistemini gerekli
k›lmaktad›r. Bu hizmetlerin kullan›m›
hastal›¤›n fliddetine, süresine, hastane,

yerleflim yeri ve toplum ruh sa¤l›¤› hiz-
metlerinin varl›¤› ve yeterlili¤ine ba¤l›
olarak de¤iflmektedir (2,3). Dolay›s›yla
hastal›¤›n sa¤l›k sistemine ve topluma
maliyeti de hizmet olanaklar›n›n varl›¤›
ve kullan›m›na göre farkl›l›k göster-
mektedir.

fiizofreni tedavisinin maliyeti genel-
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ÖZET:
fiizofreni tedavisinin y›ll›k maliyeti: Bir üniversite hasta-
nesi verilerinden yap›lan hesaplama

Amaç: Türkiye’de flizofreninin y›ll›k tedavi maliyetinin ne kadar oldu¤u
bilinmemektedir. Bu çal›flman›n amac› bir üniversite hastanesinde te-
davi gören flizofreni hastalar›n›n tedavi masraflar›n› hesaplayarak fli-
zofreni tedavisinin y›ll›k maliyetinin ne olabilece¤ini kestirmektir.
Yöntem: Ocak 2001-Aral›k 2003 tarihleri aras›nda Kocaeli Üniversite-
si T›p Fakültesi Psikiyatri Klini¤inde yatarak tedavi gören flizofreni has-
talar›n›n ve ayaktan tedavi görüp en az bir y›l süreyle tedaviye uyum-
lu olan hastalar›n dosya kay›tlar› incelenerek tedavi maliyetleri hesap-
land›. Yatarak tedavi görmenin ortalama maliyeti ile y›ll›k ortalama ya-
t›fl say›s› çarp›larak y›ll›k yatarak tedavi maliyeti ç›kar›ld›. Ayaktan teda-
vi gören hastalar›n ilaç ve di¤er tedavi giderleri de hesaplanarak or-
talamas› bulundu. Ayaktan ve yatarak tedavi maliyetlerinin toplam›
do¤rudan maliyet olarak hesapland›. Nüfusu ortalama 70 milyon
olan Türkiye’de flizofreninin yayg›nl›¤› %0.5 kabul edilerek, ortalama
hasta say›s› bulunan maliyetle çarp›ld› ve y›ll›k tedavi maliyeti hesap-
land›.
Bulgular: Üç y›l içerisinde yatarak tedavi gören 31 hastan›n ve ayak-
tan tedavi gören 57 hastan›n dosya kay›tlar› de¤erlendirmeye al›nd›.
Hastal›k süresi ortalama 9.4 y›l, hastane yat›fl say›s› ortalama 1.4 ve
hastanede yat›fl günü ortalama 37.4 idi. Bir flizofreni hastas› için yata-
rak maliyet ortalama 1091 Amerikan dolar› (USD), günlük yat›fl maliye-
ti ise 29.16 USD bulundu. Y›ll›k yat›fl maliyeti 160 USD olarak hesaplan-
d›. Ayaktan tedavi gören bir hasta için y›ll›k tedavi maliyeti ortalama
1600 USD bulundu. Ayaktan tedavi maliyetinin %94.3’ünü, yatarak te-
davi maliyetinin %21.1’ini ilaç maliyeti oluflturmufltur. Bir hasta için y›l-
l›k tedavi maliyeti yaklafl›k 1760 USD bulundu. fiizofreni tedavisinin Tür-
kiye için toplam maliyeti ise 616 milyon USD olarak hesapland›. 
Sonuç: fiizofreninin y›ll›k tedavi maliyeti geliflmifl ülkelere göre biraz
düflük gibi görünmektedir. Maliyetin önemli bir k›sm›n› ilaç masrafla-
r›n›n oluflturmas› ruhsal tedavi, rehabilitasyon, ev ziyaretleri gibi teda-
vide gereken di¤er hizmetlerin yetersizli¤i sonucu olarak yorumlana-
bilir. 
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ABSTRACT:
Annual cost of treatment for schizophrenia: Estimation
from a university hospital data in Turkey

Objective: The annual cost of treatment for schizophrenia is unknown
in Turkey. The goal of this study was to estimate the annual cost of
treatment for schizophrenia by calculating the expenditures of
schizophrenia patients treated at a university hospital.
Method: The authors analyzed the data of schizophrenia patients
treated in the inpatient and outpatient psychiatry clinics of the Kocaeli
University Hospital between January, 2001 and December, 2003.
Inclusion criteria for the outpatients was treatment-compliance for at
least one year in the study period. The average annual treatment cost
for an inpatient was calculated by multipliying the mean number of
hospitalization by the average inpatient expenditure. The average
annual outpatient cost was calculated by adding the drug and other
treatment expenditures. Outpatient and inpatient expenditures were
summed to calculate the direct annual cost. The national direct annual
cost of treatment for schizophrenia was calculated by multipliying the
annual cost per patient by the prevalence of schizophrenia (0.5%) in
Turkey, a country with an average 70 million population.
Results: The records of the 31 inpatients and 57 outpatients were
reviewed. The mean duration of illness was 9.4 years, mean number
of hospitalization was 1.4, and mean duration of hospitalization was
37.4 days. The average cost of inpatient treatment for a patient was
1,091 US dollars, and the cost of inpatient hospitalization for each day
was 29.16 US dollars. The cost of annual inpatient treatment was
calculated as 160 US dollars. The average cost of outpatient treatment
was found to be 1,600 US dollars. The cost of drug treatment
constituted 94.32% of the total outpatient and 21.11% of the total
inpatient treatment expenditures. The annual treatment cost for a
patient was found to be 1,760 US dollars. The total direct annual cost
was calculated as 616 million US dollars for Turkey.
Conclusions: The annual cost of treatment for schizophrenia in Turkey
seems to be lower than those in developed countries. The fact that
medication expenditures constitutes an important part of the total
expenses can be interpreted as resulting from insufficiency of other
modalities (e.g. psychotherapies, rehabilitation services, home visits)
necessary for the treatment of schizophrenia. 
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likle do¤rudan (ilaç tedavisi, hastane yat›fllar›, tetkikler,
konsültasyonlar, psikoterapiler, rehabilitasyon çal›fl-
malar›, hastal›k nedeniyle ortaya ç›kan t›bbi ve cerrahi
sorunlar›n tedavisi vb.) ve dolayl› (üreticili¤in kayb›, ai-
le bak›m›, kurumsal bak›m, adli olaylar, çevreye verilen
zarar, artm›fl ölüm oran›, kiflisel, ailesel ve toplumsal ›s-
t›raplar vs.) olarak iki grupta incelenir (2-4).

Tedavinin maliyeti bireyler aras›nda farkl› olabildi¤i
gibi ayn› bireyin tedavisinde de hastal›¤›n durumuna
göre zaman zaman de¤ifliklikler gösterebilmektedir (5).
‹laç de¤iflimi, doz de¤iflimi, yeni ilaçlar›n eklenmesi, acil
servislere baflvuru, daha s›k görüflmeler ve rehabilitas-
yon hizmetleri gibi de¤iflik gereksinimlere uygun ola-
rak maliyetler de zaman zaman de¤iflebilmektedir. Da-
has›, ayn› ülkenin de¤iflik yörelerinde de birimlerin
farkl› tedavi yaklafl›mlar› nedeniyle maliyetler farkl›
olabilmektedir (3,6).

Amerika Birleflik Devletleri’nde 1990 y›l›nda (7), ‹n-
giltere’de 1990-91 y›llar›nda (2), Fransa’da 1992 y›l›nda
(8) ve Tayvan’da 2004 y›l›nda (9) yap›lm›fl olan çal›flma-
lar bu ülkelerde tüm ulusal sa¤l›k harcamalar›n›n yak-
lafl›k %1.2-2.5’unun flizofreni tedavisi için harcand›¤›n›
göstermektedir. fiizofreninin y›ll›k do¤rudan maliyeti
ayn› y›llarda Amerika Birleflik Devletleri’nde 17.3 milyar
Dolar, ‹ngiltere’de 396 milyon Sterlin, Fransa’da 12.4
milyar Frank ve Tayvan’da 112.4 milyon Dolar olarak
hesaplanm›flt›r. Almanya için 1993 y›l›nda flizofreninin
do¤rudan maliyeti 4.1-8.7 milyar Mark olarak bildiril-
mektedir (10).

Türkiye’de flizofreninin y›ll›k do¤rudan ve dolayl›
maliyetinin ne oldu¤u ve tüm Ulusal Sa¤l›k harcamala-
r›n›n yüzde kaç›n›n flizofreni tedavisi için yap›ld›¤› bilin-
memektedir. Bildi¤imiz kadar›yla Türkiye için flizofreni-
nin do¤rudan ya da dolayl› maliyetini bildiren bir çal›fl-
ma bulunmamaktad›r. Kuflkusuz flizofreninin dolayl›
maliyetini hesaplamak, di¤er ülkeler için oldu¤u kadar
Türkiye için de zordur. Do¤rudan maliyeti hesaplamak,
e¤er iyi tutulmufl kay›tlar varsa göreceli olarak daha
kolayd›r. Yurt d›fl›nda yap›lan çal›flmalar genellikle Ulu-
sal Sa¤l›k Harcamalar› kay›tlar›n› (yaz›lan ya da eczane-
lerden hastalara verilen ilaç masraflar› ile hastalar için
hastane, bak›mevi, adli servisler, toplum ruh sa¤l›¤› ve
rehabilitasyon merkezlerinde yap›lan harcamalar›n tü-
mü) inceleyerek do¤rudan maliyetleri hesaplamakta-
d›rlar.

Bu çal›flman›n amac› flizofreni tedavisinin Türk sa¤-

l›k sistemine y›ll›k do¤rudan maliyetinin ne olabilece-
¤ini bir üniversite hastanesi verilerini kullanarak he-
saplamakt›r. 

YÖNTEM ve GEREÇLER

Çal›flmada Ocak 2001 - Aral›k 2003 tarihleri aras›n-
da Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri servisin-
de yatarak tedavi gören ve ayn› bölümün poliklini¤in-
de ayaktan tedavi gören DSM-IV’e (11) göre flizofreni
tan›s› konmufl olan hastalar›n dosya kay›tlar› incelen-
mifltir.

Serviste yatarak tedavi gören hastalar: Üç y›l içe-
risinde psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören flizof-
reni hastalar›n›n dosya kay›tlar› incelendi. Hastalar›n
kaç gün yatt›klar›, kulland›klar› günlük psikotrop ilaçlar
ve ilaç dozlar› kaydedildi. fiizofreni tedavisinde kullan›-
lan antipsikotik ve di¤er yard›mc› ilaçlar›n günlük ma-
liyetleri Y›ld›z’›n (12) bildirdi¤i 2005 y›l› rakamlar› esas
al›narak hesapland›. Eklenmifl olan anksiyeteli ve dep-
resif durumlar›n tedavisi için kullan›lan ilaçlar için de
Türkiye ilaç piyasas›nda Nisan 2005 itibariyle geçerli
olan fiyatlar esas al›nd›. Bir hasta için hastanede yatt›-
¤› süre içerisinde kullan›lm›fl olan tüm psikotrop ilaçlar
için toplam maliyet ç›kar›ld›. Böylece yatarak tedavi
gören hastalar›n ruhsal tedaviye yönelik maliyeti he-
saplanm›fl oldu. Hastalar taburcu olurken yap›lan res-
mi ifllemlerden de her bir hastan›n toplam hastane ya-
t›fl süresi, yatarken uygulanan psikiyatrik görüflmeler,
EKT uygulamalar›, konsültasyon ifllemleri ve hemflirelik
hizmetleri toplam maliyeti al›nd›. Böylece yatarak te-
davi gören bir hastan›n hem ilaç tedavisi hem de yat›fl
ifllemleri birlikte de¤erlendirilerek toplam tedavi mali-
yeti elde edilmifl oldu.

Ayaktan tedavi gören hastalar: Yine ayn› üç y›ll›k
dönemde psikiyatri poliklini¤inde ayaktan tedavisini
sürdüren flizofreni tan›l› hastalar içerisinde tedavisini
bir y›l boyunca düzenli sürdüren (en az üç görüflmeye
gelen) ve dosya kay›tlar›ndan tedavi uyumsuzlu¤u ol-
mad›¤› anlafl›lan hastalar›n bir y›ll›k verileri ayaktan te-
davi maliyetini hesaplamak için kullan›ld›. Kullan›lan
psikotrop ilaçlar ve dozlar› kaydedildi, ilaçlar›n milig-
ram maliyetleri esas al›narak yatan hastalarda uygula-
nan yöntemdeki gibi günlük toplam ilaç tedavisi mali-
yeti hesapland›. Her kontroldeki poliklinik muayene
ücreti ve e¤er uyguland›ysa kas içi ilaç uygulama ma-
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liyeti de eklenerek ayaktan tedavisi süren bir hastan›n
y›ll›k do¤rudan tedavi maliyeti hesaplanm›fl oldu. Bu
dönemde gönüllü olarak yürütülen e¤itim ve ruhsal te-
davi hizmetleri tedavi maliyetleri içerisinde de¤erlendi-
rilmedi.

fiizofrenili hastalar›n Türkiye için y›ll›k maliyeti-
nin hesaplanmas›: Çal›flmaya al›nan hastalar›n hasta-
l›klar›n›n süresi, bu süre içerisinde hastanede yat›fl sa-
y›lar› ve kal›fl süreleri kay›tlardan elde edildi. Bu veri-
lerden bir hasta için ortalama y›ll›k hastane yat›fl ve
gün say›s› ç›kar›ld›. Yatan hasta için elde edilen günlük
maliyet hesab› bu say›yla çarp›larak bir hasta için y›ll›k
ortalama yatarak tedavi masraf› elde edildi. Bir hasta
için ayaktan tedavide elde edilen rakamla yatarak te-
davide elde edilen rakam›n toplam› flizofrenili bir has-
tan›n y›ll›k ortalama tedavi maliyeti olarak kabul edil-
di. Davies ve Drummond’un (2) önerdi¤i gibi toplumsal
yayg›nl›k çal›flmalar›ndan elde edilen flizofrenili hasta
say›s› ile y›ll›k ortalama tedavi maliyetinin çarp›m› fli-
zofreninin y›ll›k ortalama do¤rudan maliyeti olarak ka-
bul edildi.

Hasta kay›tlar› geçmifl üç y›l› içermekle beraber
maliyet hesaplamalar›n›n ilaçlarla ilgili bölümünde
2005 y›l›n›n fiyatlar› esas al›nd›, hastane masraflar›yla
ilgili bölümde ise Hastane Müdürlü¤ü’nün önerisi ile ait
oldu¤u y›ldaki maliyet tutar› Türkiye’deki enflasyon
oranlar› y›llara göre dikkate al›narak 2005 y›l›na yans›t-
ma yap›ld›. Son rakamlar 1 ABD dolar›= 1,330 Yeni Türk
Liras› kuru üzerinden ABD dolar›na (USD) çevrildi.

BULGULAR

Çal›flman›n kapsad›¤› süre içerisinde serviste yata-
rak tedavi gören flizofreni tan›l› 31 hastan›n yat›fl döne-
mindeki ve ayaktan tedavi gören 169 hastadan bir y›l
süresince tedavisini düzenli sürdürdü¤ü kabul edilen

57 hastan›n bir y›ll›k verileri çal›flmaya al›nd›. Hastala-
r›n cinsiyet da¤›l›m› hemen hemen eflit (erkek oran›
%48.9) ve yafl ortalamas› 34.15 (±11.54) idi. Hastalar›n
nüfus ve baz› klinik özellikleri Tablo 1’de verilmifltir.

Hastal›¤›n süresi ortalama 9.45 (±8.49) y›l, hastane
yat›fl say›s› ortalama 1.39 (±1.49), hastanede yat›fl günü
ise ortalama 37.42 (±22.20) idi. Bu rakamlardan bir has-
ta için y›ll›k ortalama hastane yat›fl say›s› 1.39/9.45=
0.147 olarak, hastanede kal›fl süresi de 37.42X0.147=
5.50 gün olarak hesapland›. Hastalar›n yatarak ve
ayaktan bir y›ll›k do¤rudan maliyetleri Tablo 2’de gös-
terilmifltir.

Her hasta için (ortalama 37.42 günlük yat›flla) yata-
rak tedavi maliyeti ortalama 1.091,01 USD olarak sap-
tanm›flt›r. Buradan günlük ortalama yat›fl maliyeti
1.091,01/37.42= 29.16 USD olarak hesaplanabilir. Y›lda
5.5 gün hastane yat›fl› oldu¤u düflünülen flizofrenili bir
hasta için y›ll›k ortalama yat›fl maliyeti 29.16X5.5=
160.38 USD olarak hesaplanabilir. Bir hasta için y›ll›k
ayaktan tedavi maliyeti ortalama 1.598,16 USD oldu¤u-
na göre, bu rakama y›ll›k ortalama yat›fl maliyetini ek-
lersek bir hasta için y›ll›k do¤rudan tedavi maliyetini
hesaplamak olas› olacakt›r. Bu da 1.598,16+160.38=
1.758,54 USD eder.

Türkiye genelinde yap›lan bir araflt›rma bulunma-
makla birlikte, Amerika Birleflik Devletleri’ndeki (13)
toplumsal yayg›nl›k oran›n› (%0.5) geçerli veri olarak
al›rsak ortalama 70 milyon nüfuslu Türkiye’de yaklafl›k
350 000 flizofrenili hasta oldu¤unu kabul edebiliriz. Bir
hastan›n y›ll›k do¤rudan tedavi maliyeti 1.758,54 USD
oldu¤una göre Türk sa¤l›k sistemine flizofreninin teda-
vi maliyeti ortalama 1.758,54X350.000= 615.489.000
USD olarak hesaplanabilir. Ya da rakamlar› yuvarlarsak
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Yafl (y›l, ±SS, aral›k) 34.15±11.54 (18-63)
E¤itim düzeyi (y›l, ±SS, aral›k) 9.15±3.28 (0-15)
Erkek cinsiyeti (n, %) 43, %48.9
Hastal›¤›n bafllang›ç yafl› (y›l, ±SS, aral›k) 24.83±7.91 (14-53)
Hastal›¤›n süresi (y›l, ±SS, aral›k) 9.45±8.49 (1-42)
Hastaneye yat›fl say›s› (±SS, aral›k) 1.39±1.49 (0-7)
Hastanede yat›fl günü (±SS, aral›k) 37.42±22.20 (5-93)
Ayaktan tedaviye gelifl say›s› (n=57) (±SS, aral›k) 9.53±2.90 (3-17)
Sizofreni alt grubu Paranoid (n, %) 46, %52.3

Di¤erleri (n, %) 42, %47.7

Tablo 1: Çal›flmaya al›nan hastalar›n (n:88) nüfus ve klinik özellikleri

Hizmet Ortalama maliyet (USD) ±SS, (aral›k) Yüzde

Yatarak tedavi (n=31)
‹laç maliyeti 230.31±199.18 (1.63-785.79) 21.11
‹laç d›fl› maliyet 860.70±493.84 (126.92-1964.66) 78.89
Toplam maliyet 1.091,01 100.00

Ayaktan tedavi (n=57)
‹laç maliyeti 1.507,29±1.327,45 (93,25-5.652,99) 94.32
‹laç d›fl› maliyet 90.87±28,71 (35,75-178,75) 5.68
Toplam maliyet 1.598,16 100.00

Tablo 2: fiizofrenili hastalar›n yatarak ve ayaktan tedavisinin y›ll›k
do¤rudan maliyeti.
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flizofrenili bir hastan›n y›ll›k ortalama tedavi maliyeti
1760 USD, flizofreni tedavisinin ülke ekonomisine mali-
yeti ise 616 milyon USD olarak kabul edilebilir.

TARTIfiMA

fiizofreninin tedavi maliyeti ya da genel olarak top-
luma ve ekonomik sisteme olan maliyeti, hastalar›n da
toplum içerisinde yaflayan ve faal olan bireyler olarak
kalmalar› tedavinin ana hedeflerinden biri oldu¤una
göre önemsenmesi gereken ciddi bir etmendir. Tedavi
maliyeti ne olursa olsun hastalar›n hastal›klar›ndan
kurtar›lmas› için çal›flan sa¤l›k sistemi, toplumda
önemli bir kesimi etkileyen, süregenleflme ve yeti yiti-
mi ile giden bir hastal›k için maliyet-etkinlik çözümle-
meleri yapmak durumundad›r. Özellikle son y›llarda
tedavi seçeneklerinin artmas› ve bütçe s›n›rlamalar›n›n
getirilmesi bu tür çal›flmalar› zorunlu k›lmaktad›r (14).
Eldeki olanaklarla en etkin ve en ucuza gelen tedavi
seçenekleri daha fazla kiflinin en uygun flekilde yarar-
lanmas› için her zaman ön plâna ç›kar›lmal›d›r. Sa¤l›kl›
bir maliyet-etkinlik çözümlemesinin yap›labilmesi için
önce kabaca genel tedavi maliyetinin bilinmesi gerek-
mektedir. Ülkemizde bu alanda yap›lm›fl bir çal›flma
bulunmamaktad›r. Yöntem olarak s›n›rl›l›klar› olmas›na
ra¤men yazarlar bu çal›flman›n alan için önemli bir ve-
ri sa¤lad›¤›n› düflünmektedirler.

Bu çal›flma ile flizofreninin ülkemiz için y›ll›k tedavi
maliyetinin yaklafl›k olarak 616 milyon USD oldu¤u he-
saplanm›flt›r. Bu rakam düzenli tedavi gördükleri varsa-
y›lan hastalar için gerçek maliyeti sunmaktad›r; reçete
edilen ilaçlar› almayan ya da ald›¤› halde kullanmayan
hastalar›n maliyetini hesaplamamaktad›r. Türkiye’de
flimdilik tek bir Ulusal Sa¤l›k Sigortas› olmad›¤› ve tüm
hastalar›n da sigorta hizmetlerinden yararlanma flans›
bulunmad›¤› için flizofreni ve iliflkili durumlar›n ülke
ekonomisine do¤rudan maliyetinin ne oldu¤unu tam
olarak bilmemiz olas› de¤ildir. Dolay›s›yla hesaplad›¤›-
m›z de¤erle flizofreni tedavisinde yap›lan masraflar›n
Ulusal Sa¤l›k harcamalar›n›n ne kadar›n› oluflturdu¤u-
nu söylemek de mümkün olmamaktad›r. 

Çal›flmam›zda flizofreninin do¤rudan tedavi maliye-
ti bir hasta için y›ll›k ortalama 1760 USD olarak bulun-
mufltur. Bir hastan›n y›ll›k do¤rudan maliyeti ‹ngilte-
re’de 2138 Sterlin (2), Amerika Birleflik Devletlerinde
2543 USD (15), Tayvan’da 2144 USD (9), ‹talya’da ise

6267 USD (16) olarak bildirilmektedir. Bizdeki rakamla-
r›n sadece tedavi masraflar›n› içerdi¤ini, di¤er çal›flma-
lar›n ise rehabilitasyon hizmetlerini, evde tedaviyi, has-
talara sa¤lanan ev ya da yurt olanaklar›n› ve di¤er top-
lumsal yard›mlar› da içerdi¤ini düflünürsek daha düflük
gibi görünen rakam›n asl›nda normal s›n›rlarda temel
bir rakam olma olas›l›¤›n›n güçlü oldu¤unu söyleyebili-
riz. Ülkemizde yat›fl ve ilaç d›fl› tedavi hizmetlerinin de
günlük uygulamaya girmesiyle maliyet rakam›n›n yük-
selmesi beklenir.

Geliflmifl ülkelerde y›ll›k do¤rudan maliyetin önem-
li bir k›sm›n› yatarak tedavi oluflturmaktad›r (1). Bu
oran son y›llarda baz› ülkelerde düflme e¤ilimi göster-
mifltir. Örne¤in ‹talya’da %41’den %17’ye düflmüfltür
(17,18). Bizim çal›flmam›zda yatarak tedavi masraflar›
toplam tedavi maliyetinin %10’unu oluflturmufltur. Ya-
tarak tedavi maliyetinin önemli bir k›sm›n› (%78.89)
ilaç d›fl› masraflar olufltururken, ayaktan tedavi maliye-
tinin %94.32’sini ilaç tedavisi oluflturmufltur. Ayaktan
tedavi maliyetini neredeyse sadece ilaç tedavisi mas-
raflar›n›n oluflturmufl olmas›; ayaktan tedaviye dahil
edilebilecek olan ruhsal tedavilerin, aile tedavilerinin,
rehabilitasyon çal›flmalar›n›n ve evde tedavi gibi di¤er
giriflimlerin flizofreni tedavisinin günlük uygulamalar›n-
da yer almamas›yla ilgilidir. Tayvan’dan bildirilen çal›fl-
mada (9) ayaktan tedavi maliyetinin %71’ini, tüm ma-
liyetin ise %25.7’sini ilaç tedavisi masraflar›n›n olufltur-
du¤u görülmektedir. ‹talya’dan bildirilen çal›flmada (16)
ilaç tedavisi masraflar› do¤rudan maliyetin tümünün
%11.44’ünü oluflturmaktad›r. 

Geliflmifl ülkelerde ilaç tedavisi maliyetinin tüm
maliyete göre %5 kadar düflük olmas› (2) eski y›llarda-
ki klasik antipsikotik ilaç tedavisinin ucuzlu¤undan
kaynaklan›yor gibi görünebilir. 90’l› y›llarda antipsiko-
tik ilaç kullan›m› daha pahal› olan atipik antipsikotikler
lehine bir art›fl gösterdi¤i (19) için flizofreninin do¤ru-
dan maliyetinde ilaç tedavisinin a¤›rl›¤› son y›llarda bü-
yük olas›l›kla daha fazla olacakt›r. Ancak atipik antipsi-
kotik ilaç kullan›m›n›n tekrar hastane yat›fllar›n› azalta-
rak do¤rudan maliyete, ifllevselli¤i tipik antipsikotikle-
re göre daha fazla art›rmas› ile de çal›flma yaflam›n›n
artmas›na ve böylece dolayl› maliyete olumlu katk›la-
r›n›n olaca¤›, buradan da fiyat art›fllar›n›n maliyeti
önemli derecede de¤ifltirmeyece¤i de söylenmektedir
(20-22). 

Maliyet çal›flmalar›nda kullan›lan yöntem farkl›l›kla-
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r› nedeniyle ülkeler ve ülke içi farkl› bölgelerden elde
edilen sonuçlar› karfl›laflt›rmak çok sa¤l›kl› bilgi verme-
yebilir (1,16). Örne¤in çal›flmalar›n ço¤unda bir y›l içeri-
sinde yatarak tedavi gören tüm flizofreni hastalar›n›n
ortalama maliyeti y›ll›k hastane maliyeti olarak verilir-
ken, bizim çal›flmam›zda her hasta bafl›na düflen y›ll›k
hastane yat›fl› göstergesine göre hesaplama yap›lm›fl-
t›r. Ayn› zamanda ayaktan tedavi hizmetlerine farkl› ül-
ke ve merkezlerde farkl› uygulamalar dahil edilebil-
mektedir. Örne¤in toplumsal destek sistemleri ve re-
habilitasyon olanaklar› y›llara, ülkelere ya da eyaletle-
re göre oldukça farkl›l›k göstermektedir. Bunun tipik
bir örne¤ini ‹ngiltere’de yap›lan çal›flmalarda görebili-
riz. fiizofreninin y›ll›k do¤rudan maliyetini Davies ve
Drummond (2) 1990-91 y›llar›nda 396 milyon Sterlin
olarak hesaplarken, Knapp (23) 1992-93 y›llar›nda 714
milyon Sterlin olarak hesaplam›fl ve bu rakama top-
lumsal servislerin kullan›m›n› da dahil edince 810 mil-
yon Sterline ç›karm›flt›r. 

Hastalar aç›s›ndan gerçek maliyet hastal›ktan kay-
naklanan ac›, ›st›rap ve yaflam kalitesinin düflüklü¤ü-
dür. Bunun da maddi bir ölçe¤i bulunmamaktad›r. Bu
aç›dan yap›lacak etkinlik-maliyet çal›flmalar›n›n yaflam
kalitesini yükselten ve hastal›ktan kaynaklanan s›k›nt›-

lar› azaltan tedavi yöntemleri üzerinde durmas› beklen-
melidir. Knapp ve arkadafllar›n›n (1) belirtti¤i gibi flizof-
reninin maliyetini araflt›ran çal›flmalar asl›nda sadece fli-
zofreninin tedavisi için yap›lan harcamalar› sunmakta-
d›rlar. Hangi giriflimlerin daha etkin ve bireylerin yaflam
kalitesini yükselten özelliklere sahip olduklar›n› ve on-
lar›n nas›l kullan›laca¤›n› pek de¤erlendirmezler; kay-
naklar›n uygun f›rsat maliyeti ile kullan›lmas›n› göz ard›
ederler. Düflük maliyetli etkin tedavilerden dikkatleri
çeldirecek yaklafl›mlardan sak›n›lmas› yararl› olacakt›r.

Çal›flma alanda bir ilk olmakla ve do¤rudan hasta
kay›tlar›n› incelemesi ve tedaviye uyumlu hastalar›n
verilerinden hesap yapmas› ile önemlidir. Ancak do¤-
rudan maliyet hesab›na sadece ruhsal sorunlar›n teda-
visi ve yat›fl esnas›ndaki di¤er ücretler dahil edilmifl,
ayaktan tedavi gören hastalar için eklenen di¤er t›bbi
ve cerrahi tedaviler dahil edilmemifltir. Bu durum çal›fl-
man›n k›s›tl›l›¤›d›r. Di¤er bir k›s›tl›l›k ise hasta say›s›n›n
az olmas› ve tek merkezdeki verilerin yans›t›lm›fl ol-
mas›d›r. Tüm flizofreni hastalar›n›n tedaviye örneklem-
deki kadar uyumlu oldu¤unun kabul edilmesi de ayr›
bir s›n›rl›l›kt›r. Yap›lacak çok merkezli ve daha fazla sa-
y›daki hasta verilerini kullanan çal›flmalar›n daha sa¤-
l›kl› bilgiye ulafl›lmas›n› sa¤lamas› beklenir.

M. Y›ld›z, C. Cerit
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