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tasustamise

aluseks

Praktikas tuleb arvestada ka sellega, et

olevast

kui eelarve on raviasutuse tasandil fiksee-

ühikust. Põhilised tasustamise aluseks ole-

ritud (nt ravi rahastamise lepinguga), siis

vad ühikud, alustades väikseimast, on:

ei vii raviasutuse teenusepõhine rahasta-

teenus, päev, ravijuht, patsient, periood.

mine

Silmas tasub ka pidada, et praktikas ra-

põhjustab see keskmise ravijuhu mak-

kendatakse nimetatud tasustamise süs-

sumuse tõusu lisanduvate teenuste tõttu,

teeme enamasti kombineeritult.

mis fikseeritud eelarve korral viib ravita-

suuremate

tuludeni.

Pigem

vate patsientide arvu vähenemisele, st ravi

1. Teenusepõhine tasu
Käesoleva ülevaate eesmärk on kirjeldada, kuidas
on
võimalik
tervishoiu
ressursse
jaotada
ravi
rahastajatelt (nt riik, ravikindlustus, omavalitsus jne)
tervishoiuteenuse osutajatele (arstid, päevaravikliinikud, haiglad).

kättesaadavus halveneb.

Teenusepõhise tasu (fee-for-service) korral

Lisaks eelnevale tuleb arvestada, et

makstakse teenuse osutajale iga üksiku

teenusepõhise tasustamise korral on

osutatud teenuse (uuringud, protse-

keeruline määrata iga teenuse suhtelist

duurid) eest eraldi. Teenuse eest saadava

kulutaset

tasu suurus on eelnevalt kokku lepitud

tehnilisi protseduure rohkem kui n-ö

ning selle eest, mida maksmise aluseks

intellektuaalseid tegevusi (viimase all on

olevasse loetellu lisatud ei ole, ei tasuta.

mõeldud meditsiinitöötajate ajalist panust

ning

sageli

väärtustatakse

Selle tasustamise süsteemi eeliseks on,

näiteks sisehaiguste ravimisel). Üheks

et tagatakse suhteliselt hea teenuste kätte-

negatiivseks küljeks võib olla, et teenuste

saadavus. Muidugi eeldab see raviks vaja-

suhtelised väärtused jäetakse enamasti fik-

like teenuste olemasolu loetelus, mida

seerituks pika perioodi vältel ning seega

Erinevaid tasustamise süsteeme kasu-

kasutatakse rahastamise aluseks. Teine

võivad jääda arvestamata võimalikud

tatakse selleks, et paremini täita ter-

eeldus on, et vastava teenuse eest saadav

muutused kulutuste struktuuris seoses

vishoiusüsteemi eesmärke, mis on näiteks

tasu on vähemalt võrdne selle teenuse

valdkonna arenguga (nt tehnoloogia

kvaliteedi, efektiivsuse ja kättesaadavuse

osutamise kuludega.

areng). Ka võivad teenuste suhtelised

tagamine arstiabis. On ilmne, et iga tasus-

Samas on selles süsteemis ka puudusi,

kulutasemed teenuse osutajate lõikes

tamise süsteemiga kaasnevad erinevad

sest raviasutus võib olla huvitatud

varieeruda, mis võib aga põhjustada ühe-

motivatsioonimehhanismid teenuse osuta-

teenuste liigsest osutamisest — mida

suguste hindade korral rahulolematust.

jale

süsteem

rohkem tegevusi on ühe ravijuhuga seo-

Teenusepõhist rahastamist kasutas

soodustab kvaliteeti, teine omakorda efek-

tud, seda kõrgem on rahastajalt saadav

kuni 1997. aastani Tšehhi, kus hinnakirjas

tiivsust ja kolmas hoopiski kättesaadavust.

tasu. See omakorda võib viia selleni, et

sisaldus ligikaudu 5000 erinevat teenust.

ning

üks

tasustamise

Artikli eesmärk ei ole anda täielikku

osutatakse teenuseid, mis ei anna olulist

Eestis toimub haiglate rahastamine samuti

ülevaadet kõigist olemasolevatest tasus-

lisaväärtust patsiendi tervisele. Niisugune

peamiselt teenusepõhiselt, samas sisaldab

tamise süsteemidest, vaid kirjeldada

fenomen on tuntud ka pakkuja poolse

Eesti hinnakiri (uue ravikindlustuse

tüüpilisemaid süsteeme ning nende moti-

nõudluse tekitamisena (supplier induced

seaduse

vatsioonimehhanisme. Erinevate tasus-

demand), mille puhul arst osutab pat-

loetelu) ka teisi rahastamise komponente.

tamise süsteemide rakendamise osas

siendile neid teenuseid, mis ei suurenda

tuuakse näiteid üleminekuriikide hulgast.

patsiendi heaolu. Samuti on raviasutuse

2. Päevatasu

Ülevaate andmisel järgitakse kõige levinu-

huvides osutada teenuseid, mis konkreet-

Päevatasu (per diem payment) on läbi

ses asutuses on tulusamad (st hinna ja

aegade olnud väga levinud tasustamise

kulude suhe soodsaim). Seejuures ei pruu-

süsteem. Seda on kasutatud peamiselt

gi osutatavad teenused olla kooskõlas pat-

haiglaravi puhul, sest sel juhul on selgelt

siendi tegelike vajadustega.

määratud maksmise aluseks olev ühik ehk

* Triin Habicht on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna
doktorant
** Jarno Habicht on Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorant
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voodipäevade arv. Tänasel päeval on

eelnevalt teada ning selle suurus ei sõltu

rahastamise süsteemid. See tähendab, et

voodipäeva tasu enamlevinud tasustamise

hetkel ravitava patsiendi tegelikest kulu-

väga kallite ravijuhtude tasustamine

viis just järel- ja hooldusravi korral. Teiste

tustest. Enim tuntud juhupõhine tasus-

toimub kas vastavalt tegelikele raviku-

statsionaarse ravi liikide osas võib see olla

tamise süsteem on DRG (diagnosis related

ludele (juhul kui haiglal on juhupõhine

üheks

komponendiks

ravijuhu

tasu

groups), mis klassifitseerib ravijuhud klii-

kuluarvestuse süsteem) või muude kri-

kujunemisel. Päevatasu suurus võib ka

niliselt

homo-

teeriumide alusel (nt erandite puhul kor-

varieeruda, nt Eestis on kehtestatud

geensetesse patsiendirühmadesse. Algselt

rutatakse hind läbi mingi ühest suurema

erinevad

ei olnud DRG süsteemi väljatöötamise

koefitsiendiga). Teine risk on, et ravitavale

päevatasud

voodiprofiilide

lõikes.

ja

ressursikuludelt

eesmärk selle kasutusele võtmine haiglate

patsiendile osutatakse vähem protseduure

Voodipäeva tasu korral on arstil väga

rahastamiseks. Pigem oli DRG süsteem

kui teenusepõhise rahastamise korral.

suur roll haigla tulude määramisel, sest

haigla juhtidele vahendiks, mille abil on

Ühest küljest annab see võimaluse efek-

tema otsustada on patsiendi haiglas

võimalik oma asutuse tegevust kontrollida

tiivsuse tõusuks, aga see on ohuks patsien-

olemise kestus. Enamasti on esimesed

ja koordineerida. Tänaseks päevaks on

di tervenemisele, kui jäävad osutamata

ravipäevad kulukamad, võrreldes viimas-

DRG süsteem levinud väga paljudes

optimaalseks raviks vajalikud teenused.

tega, seoses haiguse diagnoosimise ja ravi

riikides kas siis tasustamise süsteemi või

Kuigi kirjanduses ei ole selget seisukohta,

alustamisega. Sellest tulenevalt on üksnes

statistilise klassifikaatorina.

kas ja kuidas juhupõhine rahastamine

voodipäeva tasudest koosneva süsteemi

Juhupõhise tasustamise süsteemi kor-

mõjutab üldist ravikvaliteeti, peetakse

korral tervishoiuteenuse osutajal motivat-

ral

sioon hoida patsienti võimalikult kaua

suurendab raviasutuse huvi optimeerida

tuleb

haiglas, et raviga kaasnevaid kulutusi tasa

raviprotsessi ning patsiendi ravimiseks

juhupõhise rahastamisega kaasnev oht on

teha.

on

suurimaks

eeliseks,

et

see

seda oluliseks aspektiks, mille jälgimisele
tähelepanu

pöörata.

Kolmas

tehtavaid kulutusi. Võrreldes teenuse-

ülekodeerimine, st ravijuhtu püütakse näi-

Kuna voodipäeva tasu on fikseeritud,

põhise rahastamisega, motiveerib see

data raskemana, kui see tegelikult on, sest

st tasu suurus ei sõltu iga individuaalse

kasutama läbimõeldumalt ressursse, sest

sellisel juhul on saadav tasu enamasti

patsiendi tegelikest ravikuludest, on

kulude kokkuhoid võimaldab saada lisa-

suurem. Seda teguviisi aitab vältida vasta-

teenuse osutajal huvi vältida haigemaid

tulu. See on vastupidine teenusepõhisele

vate tingimuste lisamine lepingutesse, nt

patsiente, sest nende ravikulud võivad

rahastamisele, kus suurema tulu ja seeläbi

keskmise ravijuhu maksumuse lubatud

ületada keskmist saadavat tasu. Samas

ka kasumi saamiseks võib lihtsalt osutada

kõikumine või aastas ravitavate hai-

ollakse rohkem huvitatud tervemate pat-

rohkem teenuseid ühe patsiendi ravimi-

gusjuhtude arv.

sientide, kelle ravikulud on suhteliselt

seks.

Juhupõhist tasustamist kasutatakse

madalamad, haiglasse võtmisest. Lisaks
soodustab voodipäeva tasu haigemate
patsientide

ravimist

alla

optimaalse

taseme, mis võib lõpuks väljenduda
madalamas ravikvaliteedis.
Voodipäeva tasu on kasutusel näiteks
Lätis, kus see on üheks haiglate tasustamise vormiks lisaks diagnoosipõhistele
gruppidele

(põhimõtteliselt

on

tegu

On ilmne, et iga tasustamise süsteemiga
kaasnevad erinevad motivatsioonimehhanismid teenuse osutajale.
Üks tasustamise süsteem soodustab
kvaliteeti, teine efektiivsust ja kolmas
hoopiski kättesaadavust.

juhupõhise tasuga) ja lisatasudele kallimate protseduuride eest. Samas on Lätil

Juhupõhise tasustamise korral on

juba 1993. aastast alates Ungaris ning

kavas lähiaastatel haiglate tasustamisel üle

üheks ohuks, et hakatakse vältima raskelt

hiljem on ka paljud üleminekuriigid selle

minna juhupõhisele DRG süsteemile (vt

haigeid patsiente. See on tingitud asja-

kasutusele võtnud (nt Leedu, Venemaa)

järgmist peatükki).

olust, et kuigi juhupõhine süsteem

või kavatsevad seda lähiajal teha (nt Läti,

arvestab tasu suuruse määramisel patsien-

Tšehhi, Sloveenia, Eesti).

3. Juhupõhine tasu

tide haiguse raskusastet, ei pruugi see alati

Juhupõhise (case based) tasustamise süstee-

olla piisav. Selleks, et ei tekiks negatiivseid

4. Patsiendipõhine tasu

mi korral makstakse haiglale vastavalt

mõjusid ravikvaliteedile, on juhupõhise

Patsiendipõhise tasu (capitation, eesti kee-

ravitud juhule. Juhu eest saadav tasu on

tasu korral enamasti kasutusel ka erandite

les kasutusel ka termin “pearaha”) korral
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saab tervishoiuteenuse osutaja oma nimis-

suure tõenäosusega ka kõrgemad raviku-

katma praksise kulud ja töötasud. Selline

tus olevate patsientide arvule vastavalt

lud. Seesugust motivatsiooni aitab vältida

süsteem on administreerimise osas küll

igal perioodil mingi summa raha. Saadava

isiku kohta makstava tasu varieerimine

lihtne, kuid samas on ka arstil vähene huvi

raha hulk määratakse patsientide arvu,

eeldatavate ravikuludega seotud tunnuste

tagada patsiendi ravi ajakohasus ja järjepi-

mitte

(nt sugu, vanus) lõikes.

devus.

teostatud

protseduuride

ja

uuringute põhjal. Kõige levinum on patsiendipõhise

rahastamise

Pearaha

süsteemi

kasutatakse

Haiglate perioodipõhine tasu on sama

kasutamine

perearstide tasustamiseks peale Eesti ka

põhimõttega — haigla saab teatud peri-

esmatasandi arstiabi, nt Eestis perearstide

näiteks Lätis. Üldjuhul on kõigis üle-

oodiks (enamasti aastaks) raviteenuste

puhul. Pearaha korral on arst huvitatud

minekuriikides toimunud perearstide pal-

osutamiseks mingi rahasumma. Tasu

ebavajaliku ravi vältimisest, mis peaks

gaga tasustamiselt üleminek kas täielikule

määramise

soodustama efektiivsemat tegutsemist.

või osalisele pearaha süsteemile.

sisenditega (nt voodikohtade arv, tööta-

alusena

võib

kasutada

vate spetsialistide arv) või mahuga

Silmas tasub ka pidada, et praktikas
rakendatakse tasustamise süsteeme
enamasti kombineeritult.

(eelmise perioodi voodipäevade arv, ravijuhud) seotud näitajaid. Viimasel juhul on
ka perioodipõhine rahastamine kaudselt
seotud tervishoiuteenuse osutaja tegevusega. Juhul kui saadav summa on fik-

Samuti peaks arst olema rohkem orien-

5. Perioodipõhine tasu

seeritud, st rahastaja on määranud perioo-

teeritud ennetustegevusele, kuivõrd see

Perioodipõhise tasu korral saab ravi-

di jooksul saadava tasu ülempiiri, võib

aitab vältida haigestumisega kaasnevaid

teenuse osutaja mingi kindla koguse raha

seda nimetada ka suletud (closed-end) süs-

tunduvalt suuremaid kulutusi tulevikus.

teatava perioodi jooksul. Erinevus pat-

teemiks. Suletud süsteem on kasulik

Patsiendipõhise tasu korral on arst

siendipõhisest süsteemist on see, et

kulude ohjeldamiseks, sest saadava tasu

huvitatud oma nimistusse haarama või-

summa suurus ei sõltu patsientide või

ülemine piir on fikseeritud.

malikult palju patsiente, sest see tähendab

osutatavate

tema jaoks lisaraha. Selleks et vältida

puudub otseselt võimalus tegevusega

tuvad

teenuste pakkujate ülekoormust ja seeläbi

mõjutada saadava tasu suurust.

määratakse tasutav rahasumma. Näiteks,

teenuste

hulgast.

Seega

Perioodipõhise rahastamise mõjud sõlsuuresti

sellest,

mille

alusel

ravi kättesaadavuse langust, on soovitav

Perioodipõhise tasu alusel on võimalik

kui tasu suurus kehtestatakse voodite

kehtestada patsientide arvu ülempiirid.

rahastada nii haiglaid kui ka üksikuid

arvu järgi, siis viib see osutajate surve

Selle tasustamise süsteemi juures on oht,

arste. Arstide osas tähendab see seda, et

tõttu ravivoodite arvu suurendamisele.

et hakatakse vältima keskmisest haige-

mingil perioodil (kuu, aasta) saab arst

Algselt lihtne tasustamise süsteem on

maid patsiente, sest nendega kaasnevad

kokkulepitud hulga raha, millega ta peab

tegelikult rahastaja seisukohalt suhteliselt

Joonis 1. Ravikulude riski jagamine tervishoiuteenuse rahastaja ja osutaja vahel
erinevate tasustamise süsteemide korral

Risk teenuse osutaja
kanda

Risk rahastaja kanda

Teenusepõhine
tasu


Puudub
motivatsioon
kulusid kontrollida

Kõrgem kvaliteet ei
vähenda kasumit

Puudub huvi
patsiente valida
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Voodipäevatasu

Juhupõhine
tasu

Patsiendipõhine tasu
Perioodipõhine tasu


Suur huvi kulusid kontrollida

Kvaliteet võib kannatada

Huvi patsiente valida
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keeruline, sest paralleelselt tuleb üles ehitada süsteemid kontrollimaks ravitud patsientide arvu, osutatavaid teenuseid ja teisi näitajaid, et tagada kvaliteetne arstiabi.
Üleminekuriikidest kasutab eelarvelist rahastamist alates 1997.
aastast näiteks Tšehhi, kus eelnevalt oli kasutusel teenusepõhine
rahastamine.

Eelarve

suurus

määrati

alguses

ajaloolise

teenusepõhise rahastamise ning alates 2001. aastast patsientide
arvu järgi. Samas on ka teada, et Tšehhi plaanib alates 2004. aastast
üle minna juhupõhisele rahastamisele.

Kokkuvõte
Artiklis kirjeldatud tasustamise süsteemid on kasutusel nii raviasutuste kui ka arstide rahastamiseks. Iga süsteemi rakendamisega
kaasnevad teatud iseärasused, millega peab arvestama nii rahastaja kui ka tervishoiuteenuse osutaja.
Tasustamise süsteeme võib eristada ka selle järgi, milline risk
seoses iga üksiku patsiendi ravikuludega jääb rahastaja ja milline
tervishoiuteenuse osutaja kanda. Joonisel 1 on artiklis kirjeldatud
süsteemid järjestatud, lähtudes teenuse osutaja riski suurenemisest
vasakult paremale. Kõige väiksem on teenuse osutaja risk
teenusepõhise tasustamise korral, mis toob kirjeldatud süsteemide
puhul kaasa kõige väiksema motivatsiooni kulusid kokku hoida.
Suurim risk teenuse osutajale kaasneb perioodipõhise (eelarvelise)
ja patsiendipõhise (pearaha) tasustamise süsteemiga, mis omakorda tagab kõige suurema huvi efektiivseks ravitegevuseks. Kuivõrd
enamasti kasutatakse tasustamise süsteeme kombineeritult, siis on
küllaltki raske ennustada, missugused motivatsioonimehhanismid
ja ohud jäävad domineerima. Üldiselt on kõikjal maailmas raviasutuste puhul suundumus liikuda eelarveliselt ja teenusepõhiselt
rahastamiselt üle juhupõhisele. Seda peamiselt seetõttu, et pidev
tervishoiukulutuste kasv on tinginud vajaduse motiveerida raviasutusi efektiivsemale ressursikasutusele.
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Различные системы оплаты в здравоохранении
Çàäà÷à äàííîãî îáçîðà îïèñàòü
âîçìîæíîå ðàçäåëåíèå ðåñóðñîâ
ïîëó÷àåìûõ îò ãîñóäàðñòâà, ñòðàõîâàíèÿ, ñàìîóïðàâëåíèÿ ìåæäó
âðà÷àìè, áîëüíèöàìè è äíåâíûìè
ñòàöèîíàðàìè.
1. Îñíîâíàÿ îïëàòà óñëóãè
Â ýòîì ñëó÷àå îêàçàíèå óñëóã
îïëà÷èâàåòñÿ ïîñëå èõ îêàçàíèÿ,
çà êàæäóþ óñëóãó (îáñëåäîâàíèå,
ïðîöåäóðà) îòäåëüíî. Ïðåèìóùåñòâîì ýòîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ
îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè óñëóã,
åñëè îíè âõîäÿò â ïðåéñêóðàíò.
Íåäîñòàòîê ìîæåò áûòü â çàèíòåðåñîâàííîñòè ëå÷åáíîãî ó÷åðåæäåíèÿ â çàâûøåíèè öåí óñëóã
èëè æå çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïðîäàæå òåõ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ äëÿ ó÷åðåæäåíèÿ ïðèáûëüíûìè.
2. Äíåâíàÿ îïëàòà
Îïëàòà çà äåíü èñïîëüçóåòñÿ â
îñíîâíîì â áîëüíèöàõ. Íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïåðâûå äíè
â áîëüíèöå, â ñâÿçè ñ îáñëåäîâàíèÿìè è àíàëèçàìè, áîëåå äîðîãèå ÷åì ïîñëåäóþùèå. Èç ýòîãî
ìîæåò èñõîäèòü íàäîáíîñòü äåðæàòü ïàöèåíòà â áîëüíèöå ïî âîçìîæíîñòè äîëüøå, ÷òîáû ëå÷åíèåì óðàâíîâåñèòü ñòîèìîñòü äíÿ.
Òàêæå âîçíèêàåò ñêëîííîñòü èçáåãàòü òÿæåëûõ áîëüíûõ, ò.ê. ðàñõîäû ïî èõ ëå÷åíèþ ìîãóò ïðåâûøàòü ñðåäíþþ ñòîèìîñòü äíÿ.
Èëè æå èõ ëå÷åíèå ïðîâîäèòñÿ
èñõîäÿ èç ñðåäíåé ñòîèìîñòè.
3. Îïëàòà êàæäîãî ñëó÷àÿ
Â ýòîì ñëó÷àå áîëüíèöå îïëà÷èâàåòñÿ ëå÷åíèå êàæäîãî áîëüíîãî. Ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ
çàèíòåðåñîâàííîñòü
ëå÷åáíîãî
ó÷åðåæäåíèÿ â îïòèìèçàöèè ëå÷åáíîãî ïðîöåññà è ðàñõîäîâ íà
ëå÷åíèå. Îäíîé èç îïàñíîñòåé ìî-
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æåò áûòü èçáåãàíèå òÿæåëûõ ïàöèåíòîâ, ïîýòîìó êàæäûé îñîáåííî “äîðîãîé” ñëó÷àé îïëà÷èâàåòñÿ
â îòäåëüíîì ïîðÿäêå. Ïðè òàêîé
ñèñòåìå îïëàòû ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ èçáûòî÷íàÿ êîäèðîâêà, ñìûñë
êîòîðîé â èçîáðàæåíèè êàêîãî
ëèáî ñëó÷àÿ áîëåå òÿæåëûì, ÷åì
ýòî áûëî íà ñàìîì äåëå. Èçáåæàòü ïîäîáíûõ äåéñòâèé ïîìîæåò
äîáàâëåíèå â äîãîâîð îäåëüíûõ
óñëîâèé, íàïð. ðàçðåøàåìûå êîëåáàíèÿ ñòîèìîñòè ñðåäíåãî ñëó÷àÿ èëè ÷èñëà ñëó÷àåâ â ãîä.
4. Âûïëàòû çà êàæäîãî ïàöèåíòà
Â äàííîì ñëó÷àå îêàçûâàþùèé
óñëóãè âòå÷åíèå êàêîãî-òî ïåðèîäà ïîëó÷àåò êàêóþ ëèáî ñóììó,
êîòîðàÿ çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà
îáñëóæèâàåìûõ èì ïàöèåíòîâ.
Âðà÷ çàèíòåðåñîâàí èçáåãàòü íå
íóæíîî ëå÷åíèÿ, ÷òî äîëæíî ñîäåéñòâîâàòü ýôôåêòèâíîé ðàáîòå.
Òàêæå âðà÷ äîëæåí áûòü áîëüøå
îðèåíòèðîâàí íà ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó, ïîñêîëüêó ýòî ïîìîãàåò ñíèçèòü çàáîëåâàåìîñòü è ñîõðàíèòü ñðåäñòâà. Ó ýòîé ñèñòåìû
îïëàòû åñòü îïàñíîñòü èçáåãàòü
÷àñòî áîëåþùèõ ïàöèåíòîâ.×òî
ìîæíî èñêëþ÷èòü âàðüèðîâàíèåì
ñóììû âûïëà÷èâàåìîé íà êàæäîãî ïàöèåíòà ñâÿçûâàÿ åå ñ êàêèì
ëèáî ïðèçíàêîì (ïîë, âîçðàñò).
5. Îïëàòà ïî ïåðèîäàì
Â ýòîì ñëó÷àå îêàçûâàþùåìó
óñëóãè âûäàåòñÿ íà îïðåäåëåííûé ïåðèîä êîíêðåòíàÿ ñóììà
äåíåã. Âåëè÷èíà ñóììû íå çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ïàöèåíòîâ èëè
âèäà óñëóãè. Ýòà ñèñòåìà äîâîëüíî ïðîñòàÿ â àäìèíèñòðàòèâíîé
÷àñòè, îäíàêî, ó âðà÷à, â òàêîì
ñëó÷àå, íåò ñòèìóëà îêàçûâàòü
ïîëíîå è ñèñòåìàòè÷åñêîå ëå÷å-

íèå. Êàæóùàÿñÿ ïðîñòîé ñèñòåìà
íà ñàìîì äåëå äîâîëüíî ñëîæíà,
ò.ê. ïàðàëåëüíî íåîáõîäèìî âûñòðîèòü ñèñòåìû äëÿ êîíòðîëÿ çà
÷èñëîì ïðîõîäèâøèõ ëå÷åíèå ïàöèåíòîâ, îêàçàííûìè óñëóãàìè è
äðóãèìè ïîêàçàòåëÿìè, ÷òîáû
îáåñïå÷èòü êâàëèòåòíóþ âðà÷åáíóþ ïîìîùü.
Èòîã
Îïèñàííûå â ñòàòüå ñèñòåìû
îïëàòû èñïîëüçóþòñÿ ïðè ðàñïëàòå êàê ñ ìåäèöèíñêèì ó÷åðåæäåíèÿìè òàê è ñ âðà÷àìè. Ñ ïðèìåíåíèåì êàæäîé ñèñòåìû ñâÿçàíû
ñâîè îñîáåííîñòè, ÷òî äîëæåí
ó÷èòûâàòü êàê ïëàòåëüùèê, òàê î
îêàçàòåëü ìåäèöèíñêèõ óñëóã.
Ñèñòåìû îïëàòû ìîæíî åùå
ðàçëè÷àòü ïî òîìó, êàêîé ðèñê,
ñâÿçàííûé ñ ðàñõîäàìè íà êàæäîãî ïàöèåíòà, íåñåò ïëàòåëüøèê è
êàêîé îêàçûâàþùèé óñëóãè. Íàèìåíüøèé ðèñê äëÿ îêàçàòåëÿ óñëóã ïðè ñèñòåìå îïëàòû çà êàæäóþ óñëóãó. Ýòî íå ìîòèâèðóåò
âðà÷à ýêîíîìèòü. Íàèáîëüøèé
ðèñê äëÿ îêàçûâàþùåãî óñëóãè â
ñëó÷àå îïëàòû ïî ïåðèîäàì èëè
çà êàæäîãî ïàöèåíòà, ÷òî, îäíàêî,
îáåñïå÷èâàåò íàèáîëüøèé èíòåðåñ
ýôåêòèâíîãî îêàçàíèÿ óñëóã.
Èíîãäà ñèñòåìû îïëàò êîìáèíèðóþòñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå òðóäíî
ïðåäñêàçàòü êàêèå ìåõàíèçìû ìîòèâàöèé è îïàñíîñòåé áóäóò äîìèíèðîâàòü. Âîîáùå â ìèðå â ëå÷åáíûõ ó÷åðåæäåíèÿõ îïëàòà
èäåò ñ ïðåäðàùåòíîé îïëàòû è
îïëàòû çà óñëóãè ê îïëàòå çà
êàæäûé ñëó÷àé. Ýòî â îñíîâíîì
ïîòîìó, ÷òî ïîñòîÿííûé ðîñò ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå îáóñëîâëåí íåîáõîäèìîñòüþ ìîòèâèðîâàòü ëå÷åáíûå çàâåäåíèÿ ýôåêòèâíåå èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû.
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