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AMAÇ & YÖNTEM

Amaç & Yöntem
Bu araştırmanın amacı, Covid-19 etkisiyle 2020 pandemi yılında Türkiye’de kamu ve özel sağlık sigortalarının bütçelerinde ve bütçelerini etkileyen hastaneye
yapılan müracaat sayılarının, müracaat fatura tutarlarının, reçete sayılarının ve reçete fatura tutarlarındaki değişimin analiz edilmesidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine, sgk.gov.tr’de ve muhasebat.hmb.gov.tr’de yer alan istatistik verilerinden ulaşılmıştır.

Özel sağlık sigortası; kazanılan prim, gerçekleşen hasar değeri, teknik kar değeri verilerine tsb.org.tr’de yer alan aylık istatistik veri yayınlarından ulaşılmıştır.

Ulaşılan veriler ile Microsoft Office 360 Excel programı kullanılarak tanımlayıcı analizler yapılmıştır.

Yapılan analizler uzmanlar tarafından yorumlanmıştır.
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