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A gyógyszerellátás stabilitása szempontjából állandó dilemma az iparpolitikai és finanszírozói érdekek
összeegyeztetése. A biztosítói mûködés változatos kereslet és kínálat-módosító eszközökkel rendelkezik,
azonban a nagy költségû, széles körben igényelt terápiák támogathatósága továbbra is feszültségeket hordoz.
A költség-szabályozó módszerek együttes használata
sokszor a hozzáférés indokolatlan korlátozását jelenti,
ami a méltányosság és társadalmi haszon csökkenésével járhat. A támogatási szerzôdésekben megjelenô feladatmegosztás a betegvezetés, beteg-együttmûködés
és a vállalt hatásosság fenntartását biztosíthatja, az adminisztrációs terhek növekedése mellett az ellátás hatékonyságát is növelheti. Az új szabályozási elemek hatékony alkalmazásával kölcsönösségen és átláthatóságon alapuló partnerség jöhet létre a résztvevôk között.
A mennyiségi szemléletet fokozatosan felváltó minôségi alapelvek elfogadható stratégiát hordoznak a gyógyszerpiac szereplôinek, és a kockázat kezelésére létrejövô összetettebb biztosítási termékek kiindulási pontjául
szolgálhatnak.

The future of risk-sharing in drug reimbursement.
The standard problem of the pharmaceutical supplies is
to reconcile the conflict between the manufacturer’s
and the third-party payer’s interests. The Insurance
Funds have a lot of financing tools for cost-containment
on demand and supply, but it’s rather difficult to use in
case of some high cost innovative drugs which have
more well-established advantages. Too many costcontainment rules can restrain the patient access to
medical services and also be regardless of the equity
and social principles. Some new elements of the pricevolume contracts as the patient education, complianceand performance-based reimbursement practices mean
special outsourcing activities, and against of the higher
administration give special possibilities to optimize the
individual patient-paths. The appropriate uses of these
methods can build a new type of partnership between
the participants. The modification of the simple volumecontrol rules to an outcome-based monitoring methods
can increase the chance to create fair risk-sharing
agreements and provide reliable information to develop
more suitable insurance product for the financing problems in the future.

HÁTTÉR
Az új innovatív terápiák finanszírozása jelentôs terhet jelent az öregedô korfával és kedvezôtlen egészségi állapotú
lakosság problémáival küszködô állam számára. A nehézségek nem ismeretlenek a jóléti államokban sem, ahol egyre összetettebb finanszírozási protokollok születnek az áttörést jelentô, de nagyköltségû biológiai és onkológiai terápiák
biztosítására. Az információs és adminisztrációs igények kiszolgálása, az elvárt eredményesség elérésének támogatása a gyártói vállalások szintjének emelkedésével jár, a pénzügyi kockázatmegosztás és különbözô szintû minôségi garanciák elterjedése mellett. A fenti elvárások mentén kialakított megállapodások típusai egymás után jelentek meg az
Egyesült Királyság, Ausztrália, Svédország, Franciaország,
Németország és Olaszország gyógyszertámogatásában az
elmúlt évtizedben. A speciális eljárások a befogadási döntések utólagos megerôsítését jelentik, feltételes határozat
mellett folytatható vagy meghatározott teljesítmény esetében folyósítható támogatási szerzôdések formájában. A már
elfogadott költséghatékonyságtól függetlenül gyakori jelenség a pénzügyi kockázatok megosztása, ami az elôre tervezett források túllépésének esetében a finanszírozási terhek
jelentôs részének áthárítását jelenti a gyártó felé [1, 2, 3].
Magyarországon 2003-tól folyamatosan növekedett a
klasszikus támogatásvolumen szerzôdések száma, majd
2009-ben a gyakorlat egységesítése és szélesebb alapokra
helyezése történt meg az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár fôigazgatójának rendelkezései alapján. Az elôírások jelenleg négy módszert nevesítenek: az egyszerû dobozonkénti befizetést, a támogatásvolumenre, a beteg-együttmûködésre valamint a terápia eredményességére vonatkozó szerzôdéseket [4]. A lefedett termékkör szerzôdései kapcsán esedékes befizetések 2010 végéig elérték a 13 milliárd
forintot, ami összegben az éves kassza 3,9 százalékának
felel meg (1. ábra).

A KOCKÁZATMEGOSZTÁSI SZERZÔDÉSEK
TÍPUSAI
A kockázatmegosztási technikák általában pénzügyi és
egészségnyereség alapú megállapodásokra csoportosíthatóak. Míg az elôbbi egy adott betegkör kezelésére felhasználható terápiás mennyiség határértékkel történô korlátozását jelenti, addig az utóbbi az elvárt eredményesség teljesítésének minôségi kritériumok szerinti megfeleltetését. A teljesítmény szerinti megítélés lehet egészségnyereség függô,
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1. ábra
A támogatásvolumen szerzôdések kapcsán befizetett összeg és aránya az adott évi támogatáskiáramláshoz
Forrás: OEP

vagy az elérhetô terápiás eredményességet befolyásoló beteg-együttmûködés optimalizálására vonatkozó megállapodás. Mind az értékhatárhoz köthetô, mind az eredményesség alapú szerzôdések beteg és populációs szinten is kialakíthatóak a megfelelô vizsgálati kritériumok és statisztikai
módszertanok segítségével. Példa erre a dobozszintû
visszafizetés, a támogatás szempontjából maximalizált kúraköltség vagy a kassza szinten limitált kifizethetô támogatás a pénzügyi megfontolások, míg adott beteg vagy betegcsoport kezelése terápiás sikerének klinikai vagy köztes
végpont segítségével történô megítélése a teljesítmény-alapú szerzôdések esetében [1, 2, 5].
Bár az általános mennyiségi korlátozást felváltó minôségi garanciák tartós megoldást jelenthetnek a finanszírozási
kockázatok vállalható és igazságos megosztásában, a hazai gyártói oldalon erôs ellenérzések tapasztalhatóak. Az elmúlt évek bizalmi válságának alapja a csökkenô kiszámíthatóság, így az új finanszírozási módszerek elfogadhatóságának feltétele, hogy ne csak egy újabb határozatlan idôre
szóló, adójellegû hozzájárulás formájában kerüljenek bevezetésre. Még egy szakmailag megalapozott, minden fél számára elfogadható szerzôdés esetében is kérdéses, ki állja a
megvalósíthatósághoz szükséges adminisztráció és szakképzett háttértámogatás kialakítási és fenntartási költségeit.
A lehetséges érdekek és ellenérdekek mellett számos
gyakorlati probléma is felmerül a teljesítmény-alapú szerzôdéses formák esetében. Mind a populációs, mind az egyéni
szinten definiált eredményesség igazolásához jelentôs
adatkezelési és biostatisztikai kapacitások szükségesek. A
jogszerû és minôségi adatfeldolgozás megkövetelheti az
egységes betegregiszterek kialakítását, konszenzus alapján
meghatározott kemény vagy köztes végpontú klinikai paraméterek objektív mérôszámként történô kiválasztását és kezelését. Egy indikátorrendszer kiépítése vagy a jelenlegi finanszírozási rekordokhoz illesztése kétséges idôtávú, költ-
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ségekkel járó folyamat, és kérdéses, hogy terheit milyen
mértékben vállalja magára az állami oldal. A monitorozás
terheinek gyártókra hárítása egyértelmûen jelenik meg a beteg-együttmûködési szerzôdéseknél, de a szolgáltatói oldal
emelt szintû adminisztrációjának finanszírozása megoldatlannak tûnik egyelôre.
Ugyancsak problémát jelent, hogy míg az eredményesség alapszintû fokmérôje egyes beavatkozások, szövôdmények elkerülése, az ellátórendszertôl való távolmaradás, addig a szerzôdések csak a gyógyszertámogatási elôirányzat
betartására születnek, s az egyes kasszák közötti megtakarítások nem kerülnek meghatározásra. Míg a támogatási listára kerülés alapvetô feltétele az inkrementális költséghatékonyság kimutatása valamennyi direkt költségtétel vonatkozásában, az elvileg jóváhagyott értékek betartatására elenyészô gyakoriságú az eredményességre vonatkozó szerzôdések kialakítása. Az igazsághoz tartozik, hogy a normál
befogadási eljárásrendbe aligha férhet bele egy jól megalapozott teljesítmény-alapú szerzôdés felépítése. A klinikai
vizsgálatra és a valós ellátásra jellemzô körülmények összevethetôsége, illetve a kezelésbe vont betegpopulációk közötti különbségek feloldása legtöbbször csak összetett statisztikai módszerekkel lehetséges, s különösen igaz ez, ha
egy már befogadott terápiához való viszonyítás a siker megítélésének záloga.
Mindezek miatt a pénzügyi alapú szerzôdések elterjedése csaknem kizárólagos és rövid távon nem is valószínû az
eredményesség-alapú megállapodások tömeges önálló
megjelenése, bár a különféle típusú szerzôdések kombinációja lehetôséget adhat a kellô tapasztalatok megszerzésére.
Az eltérô célra és cselekvésre ösztönzô szerzôdéstípusok önmagukban egyértelmû hatékonysággal bírhatnak, de
együttes használatuk a kívánt hatások maximalizálásáért
nehézségekbe ütközik. Általános probléma, hogy az érték-
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határhoz kötött és az eredményorientált felhasználás abszolút sikeressége között fordított arányosság figyelhetô meg.
Az optimális terápiás válasz elérése sokszor többletköltségekkel jár a dózisemelés, a beteg monitorozás és megfelelô együttmûködés kialakításával. A túlköltés tervezhetôsége
szempontjából nem segít a maximált kúraköltségek és
compliance figyelembevétele sem, ha az elôírt betegszámot
meghaladja a kezelés.
Az összetett elvárások együttes érvényesítése szigorú
feltételeket és szabályozást igényel. Egy gyógyszer életciklusa alatt több kihívással szembesül, mind marketing, mind
finanszírozási szempontból. A gyártók termékeik piaci jelenlétének, elérhetôségének, részesedésének és árának maximalizálására törekednek, míg a felügyeleti szervek ezzel
kapcsolatos kompromisszumokat kötnek a terápiás kínálat
szélesítése érdekében. Bár a hivatalos tárgyalási szituációk
háttérbe szorultak az uniós Transzparencia direktíva hazai
bevezetésével, a kockázatmegosztási szerzôdések kialakítása és fenntartása rengeteg egyeztetést igényel, különösen
egy legalább három évre elôírt megállapodás idôtartama
alatt.
KOMBINÁLT SZERZÔDÉSEK
KIALAKÍTHATÓSÁGA
A fenti problémák szisztematikus kezelése számos
elônnyel járhat, amennyiben a szereplôk hosszú távú konszenzusra törekednek. A betegoktatás és betegregiszterek
hangsúlyozásával, a szolgáltatói jelentések minôségének
javításával a biztosító felügyeleti tevékenysége is fejleszthetô. A jelenlegi általános értékhatáros tervezést felválthatja a minôségi elvek betartására való törekvés, a betegutak
kiterjedt elemzésével, a betegállapotok és életminôség mérésével. Az összetett minôségi garanciaelvek a nagyobb
arányú, illetve korai beteghozzáférést segítik, miközben a
költségeket a piac szereplôi megosztják egymás között. A finanszírozási kockázat mellett a tapasztalatok és a felelôsségek megosztása szabályozott outsourcing formát ölthet,
amennyiben mindehhez klasszikus ellátás-szervezôi tevékenységet végzô új szereplôk asszisztálnak.
A sikeresség szempontjából alapvetô a betegjogok védelme, a betegirányítás jogkörének, illetve magának a beteg
felelôsségi szintjeinek meghatározása. A sokszereplôs
együttmûködés motivációjában a bizalom megteremtése
nagy fontossággal bír. A gyártói közremûködések idôszakos, kötelezô elrendelése helyett érdemes bizonyos terápiás csoportokra hosszabb távú finanszírozási programokat
nyitni, ami egyértelmûvé és nyílttá teszi a támogatás elérésének feltételeit. Az utólagos elszámoltatás helyett a rendszeres elszámolás tervezhetôvé teszi a folyamatot a szereplôk számára, s nem csak a biztosító, de a beszállítók és
szolgáltatók kiadásai, illetve pénzügyi hozzájárulásai is elismertetésre kerülhetnek. A megosztott menedzsment-alapú
szerzôdések lehetôséget adnak a különbözô típusú kockázatmegosztási szerzôdések együttes, illetve egymásra épülô használatára.

Miután egy termék finanszírozási életciklusában egymást követô kihívások kezelésére van szükség, megfontolandó a közös érdekek feltárása és folyamatos egyeztetése.
A befogadás során ez az aktuális termékárhoz és ellátási viszonyokhoz illesztett inkrementális költséghatékonyság
igazolása és elfogadása. A bevezetési idôszakban a megfelelô terápiás használat és beteg-együttmûködés kialakítása,
illetve az elfogadható tendenciájú betegszám növekedéshez meghatározott kiadási értékhatárok betartása. A változó
szerkezetû és költségterhû terápiás kínálathoz való igazodás megköveteli a dobozonkénti ármérséklés lehetôségét
és egyéb kedvezmények alkuját a költséghatékonyság fenntartására. Mindezek a lépések egy programszerûen egymást követô, interaktív folyamat eredményeképpen egészíthetik ki egymást, egy új, tételes szintû finanszírozási módszer kialakításával.
Az átlátható szabályozás lehetôséget ad a szolgáltatóvásárló számára a tökéletes piac közelítésére, a betegpreferenciák és a vállalható választási autonómia biztosítására
a finanszírozhatóság fenntartása mellett. Minden termék
életciklusában elérkezik a hasonló, illetve szabadalmi szempontból azonos követômolekulák megjelenése, amikor a finanszírozási szituáció egyre nagyobb mértékben az ár függvényévé válik. A csökkenô finanszírozás a beteg térítési díjak emelkedését jelenti bizonyos termékeknél, de mi történhet azokban az esetekben, ahol az éves terápia értéke milliós nagyságrendû és a gyakori terápiaváltás szakmailag
megkérdôjelezhetô? A terápián tartás költségeit a biztosító
eddig is részben vállalta, illetve a piaci szereplôk osztoztak
a túllépés kockázatainak finanszírozásában. A megjelenô
többlet-hozzájárulási igényt a betegek nem tudják, míg a finanszírozó nem kívánja kielégíteni. A kiegészítô biztosítók
lehetnek azok a szereplôk, akik jelentôs tartalékokkal bíró
pénzügyi intézményként jelenhetnek meg a betegoldali terhek átvállalására.
Jelenleg hazánkban nem jelentôs a kiegészítô biztosítások szerepe, miután az induló csomagok finanszírozhatósága túl sok kérdést vet fel, amire vonatkozólag kevés információ áll egy kockázati tôkebefektetô rendelkezésére. A
kérdéses pontok egy menedzsment-alapú szerzôdés mellett
fennálló tételes finanszírozási konstrukcióból könnyen megválaszolhatóak lehetnek. Megfontolandó, hogy hasonló termékkel közvetlenül maga az állam is megjelenjen, hiszen
így is jelentôs adminisztrációs kereteket tart fenn, és a betegekkel kialakítandó valós szerzôdéses jogviszony nem csak
cselekvési szabadságot adna az OEP kezébe, hanem az
elôtakarékosságból származó egyéni befizetések feletti rendelkezés lehetôségét is. Miután bizonyos termékek piaci és
terápiás szerepe, hatékonyságának tartós elfogadhatósága
tipizálható, sok esetben már a befogadás pillanatában érdemes biztosítás-alapú együttmûködések kialakítására törekedni a gyártókkal. Természetesen mindez a szolgáltatási
és költségvetési szerepek felülvizsgálatát is megköveteli, az
éveken átnyúló minôségi és pénzügyi garanciavállalás, illetve alapkezelési módszertanok gyakorlatba történô bevezetésével.
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A menedzsment-alapú konstrukciók biztosítás-alapú
szerzôdésekkel történô felváltása az adott évre meghatározott finanszírozási keretek túllépését és a rendszer kialakításának többletterhét osztja meg az együttmûködô felek között akár 5-10 éves távon. A kezdeti bevezetési költségek
ellentételezéseként a termékkör garantált támogatásban
marad és a finanszírozási kockázatot az elôtakarékossági
alapok veszik át. Az eseti túlcsorgást a várólisták alkalmazásával, a terápiás terület értékhatárhoz kötött finanszírozásának szigorítását a kezdeti teherviselôk felé történô jóváírással kezelhetné a finanszírozó (2. ábra).
ELLENÔRZÉS ÉS ELSZÁMOLÁS
Egy ideális együttmûködés során a szereplôk a finanszírozási kockázatok közül csak a felelôsségük körébe tartozókért felelnek. Az értékhatárhoz kötött volumenszerzôdések
kereteinek túllépései mögött elôkelô helyen áll a betegregiszterek, a várólisták és finanszírozási protokollok hiánya is
a gyártói marketing tevékenységén túl. A szolgáltatók a limitált kapacitási környezetben ugyanolyan mértékben érdekeltek a lehívható finanszírozási tételek halmozásában, mint
maguk a beszállítók. A kockázat-optimalizálás során a gyártók és szolgáltatók elsôsorban a minôségért, az ellátásszervezô és finanszírozó pedig a tervezhetôségért, azaz a
mennyiségi kontroll fenntartásáért kell garanciát vállaljon.
A források felügyeletének intenzív formái; az elkülönített
mikrokasszák kialakítása, a pénzügyi alapkezelés és az interaktív, ciklikus tervezés nem tipikus jellemzôi a jelenlegi finanszírozási környezetnek. Mindezek azonban alapvetô követelmények lennének akkor, ha a betegoldallal kötött szerzôdések is köteleznék a finanszírozót az átláthatóság és
gazdaságosság betartására. A klasszikus tétel a túlzott adminisztrációs terhekrôl napjainkig állandó kifogásként él a

járulékos lakossági forrásbevonás megszervezése ellen,
pedig a jogszabályi, technikai és informatikai környezet hatalmas fejlôdésen esett át az elmúlt 10 évben is, a paraszolvencia rendszere pedig töretlenül virágzik. Az univerzális
kártya és kedvezményrendszerek korában megkérdôjelezhetônek tûnik a tételes finanszírozási formákkal szembeni
ellenállás a nagy értékû, illetve a széles körben igényelt ellátások területén.
A finanszírozási problémák tartós kezelése az elôtakarékosság fejlesztésével, az egyedi betegutakból és preferenciákból származó túlköltési kockázat a betegoldali teherviselés és kockázatvállalás erôsítésével kezelhetô. Egy járulékos, akár a kockázatközösségen belüli eszközfelhalmozás
többletbevételt és többletjogosultságot jelenthet, ami tételes
elszámolási technikákkal ellenôrizhetô. A probléma a biztosítás alapjául szolgáló forrás felhalmozhatósága, amihez a
biztosítás-alapú szerzôdések gyártói befizetései célzott és
áthidaló segítséget nyújthatnak (1. táblázat).
Lehet, hogy egy bizalomra épülô üzleti kultúra megjelenése a TB-finanszírozás területén túlzó idealizmust feltételez, kialakítása azonban egyértelmûen hasznos lenne. A
gondos tervezést követô korrekt elszámolás, a szereplôk által végzett közös alapkezelés és innovatív fizetési technikák, mint az elektronikus pénzhelyettesítôk bevezetése, további partnerségek és megtakarítások kialakítására adhatnak lehetôséget.
PARTNERSÉG ÉS MEGTAKARÍTÁS
A mikrokasszákhoz illesztett elektronikus pénzhelyettesítôk felhasználásának elônyei között említhetjük a tételes
elszámoltathatóságot a szolgáltatói lánc szereplôi részére.
A kiutalt támogatás útja a patikáktól a gyártókig jól visszakövethetô, amennyiben nem használják fel egyéb kifizetésre,

2. ábra
Egy összetett biztosítás-alapú szerzôdés kialakításának lehetséges lépései

8

IME X. ÉVFOLYAM EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI KÜLÖNSZÁM 2011. JANUÁR

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

1. táblázat
A teljesítményértékeléssel és biztosítási csomag kialakítással kombinált kockázatmegosztási szerzôdések jellemzôi

illetve nem váltják valós forintra. Az ellenôrzési szempontokon túl, jelentôs e-pénz forgalom alakulhat ki a piaci szereplôk egymás közötti és az állam felé történô fizetési teljesítéseivel. A közös takarékoskodás során a forgó pénz mögött
lekötött fedezet megtakarításokat termel, a megtakarított
pénz e-pénz forgalomban tartásával megtöbbszörözôdik az
éves szinten felhasználható források mennyisége, amit a
szereplôk új betegek beemelésére vagy tartalékképzésre
fordíthatnak. A tartalékok új termékek és szolgáltatások befogadására, kedvezmények kialakítására, az egyéni kiadások túllépésének finanszírozására, vagy akár erre vonatkozó kockázati biztosítás díjaira fordítódhatnak.
Egy ilyen modell kialakítása nem kötelezôen a jövô ígérete. Az OEP a finanszírozási protokollok fejlesztésében, a
szakma és a gyártók a minôségfejlesztésben és hatékonyságban érdekeltek, és speciális finanszírozási szerzôdéseket köthetnek. Az ígéretes partnerség fejlesztô eszköznek
tekinthetô pénzhelyettesítô, szerver oldali elektronikus
pénzként gyorsan bevezethetô, amikor minden felhasználó
elektronikus számláját az állami kibocsátó kezeli, amirôl igazolást ad ki [6]. Az igazolások egy része pénzforgalmi elszámolásnak is megfelelne, ami lehetôvé tenné a kibocsátó,
NAV és Államkincstár közötti mûveletek elfogadható egyszerûsítését. A mikrokassza-kezelésében a megcímkézett
e-pénz folyamatos lekötésben marad és a megfelelô mûködés során megjelenô többletforrások az adott betegcsoport
ellátásában vehetnek részt. A nevesített mikrokassza akár
valóban egyesítheti az eltérô költségvetési sorokon kezelt
kasszák adott betegcsoportra szánt finanszírozási összegét. A betegutak és szolgáltatási folyamatok átvilágítása lehetôséget adhat a teljes ellátás költséghatékony átalakítására, megvalósulhat a kasszák régen várt átjárhatósága.

Az éves végelszámolás után megjelenô megtakarítás a
bázisévet követô év ráfordítás tervezése során használható
fel. Ha az állam továbbkezelésre meghagyja az adott összeget, kvázi többlettámogatást tervez az adott ellátási körre,
ami több célra fordítódhat. A bázisévben kitermelt megtakarítás ugyanis a tárgyévi pénzforgalom sebességétôl függôen
többször is felhasználható, ami így megsokszorozva egészítheti ki a forrásokat. A rendszer takarékossági potenciálja a hozamok (e-pénz kibocsátás és a tartalékalap kezelésének haszna), illetve a gazdaságélénkítô hatások (pl.: a
szövetkezeti tagok ÁFA befizetéseinek nagysága) figyelembevételével számszerûsíthetô. Az így kifejezett többletet az
egyes ellátási szereplôk a mûködési költségeik támogatására, illetve az elszámolás-fizetési rendszert használók számára juttatható adójellegû vagy egyéb kedvezmények jóváírására is fordíthatják (2. táblázat).
A pénzügyi szolgáltatások az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet, illetve szövetkezeti hitelintézet
létrehozásával, az elszámolás és tôkekezelés hitelintézeti
elszámolóház és befektetési alapkezelôk segítségével történhet. Az intézmények 250-300 millió Ft jegyzett tôkével
létrehozhatók, de a kérdéses funkciókat közremûködô pénzpiaci szereplôk vagy az Államkincstár jogosítványai is lefedhetik. A szövetkezeti jelleg az együttmûködés szabályainak
pontos meghatározására és a közös felelôsségvállalás jogi
biztosítékaira tûnik ideálisnak [7]. Az OEP szerzôdéses vállalásait az Államkincstár pénzügyi szolgáltatásaival hatékonyan teljesítheti, a forrásteremtô potenciál a finanszírozói
technika több területre történô kiterjesztésével gyorsan növekedhet. Az elfogadás és intézményi fizetési mód elterjedésének nincs könyvelési akadálya, az elektronikus pénz
adott bankszámlaszámon tartott pénzeszköznek számít, az-
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EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

2. táblázat
Az innovatív elszámolási technikákból származó megtakarítások felhasználásának lehetôségei

az forgóeszközként analitikus és fôkönyvi nyilvántartási
rendszerben megjeleníthetô; a kapcsolatos gazdasági események bizonylatolása, elszámolása, mérlegben és bevallásban való szerepletetése megoldható. A helyzet leginkább
a nemzetközi PayPal kifizetési rendszeren keresztül lebonyolított pénzforgalom kezelésével analóg.
ÖSSZEFOGLALÁS
A sikeres kezelés biztosítása és az elôremutató innovációk elismertetése a beszállító, a vásárló és a szolgáltató
közös érdeke. Az átlátható és kölcsönösen elismert elvárások fenntartható együttmûködést eredményezhetnek, ami a
volumenszerzôdések garancia-elvek szerinti átformálásához vezethet. A hosszabb távra kialakított kockázatmegosztási szerzôdések lehetôséget adnak mind a gondos elôké-

szítésre, mind a feltételes vagy több fázisú támogatási
együttmûködés megvalósítására, amikor a megfelelô tervezés és betartható protokoll segítségével az elônyök a szereplôk számára maximalizálhatóak. Az összetettebb megállapodások újabb szereplôk megjelenésével járnak, erôsödô
szakmai és finanszírozói jelenlétet eredményezve egyre
több terápiás ellátási terület esetében, míg a biztosítás-alapú szerzôdések a kockázatokat szélesebb alapon és hatékonyabban kezelô kiegészítô biztosítások kialakításához
csoportosíthatják az igényeket és szükségleteket. A közös
érdekek felismerése, az ellátások minôségének és a kockázatközösség nagyságának optimális kialakítása olyan szolgáltató-vásárló közösség kialakításával jár, ahol az egymásrautaltság innovatív elszámolási technikákat, a hálózaton
belül felhasználható kedvezményeket és megtakarításokat
eredményezhet.
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