Министерство на финансите представя първи компонент от разработените по реда
на чл. 55а от Закона за здравното осигуряване анализи на финансирането на
системите за медицинска помощ
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През периода септември – ноември 2010 г. отдел „Фискални и социални анализи и
прогнози” на Министерството на финансите изготви анализи на прогнозните обеми,
цените и методиките за остойностяване и заплащане на дейностите в отделните
направления на медицинската помощ съгласно изискванията на чл. 55а от Закона за
здравното осигуряване. Като част от аналитичната дейност на дирекцията МФ
публикува първия компонент на анализите, който обобщава моделите за финансиране
на развитите здравни системи в ЕС и представя изводите на експертите, ангажирани с
анализа на прогнозните обеми, цените и методиките за остойностяване и заплащане на
дейностите в отделните направления на медицинската помощ.
В рамките на компонента са анализирани и обсъдени основните механизми за
финансиране на медицинската помощ, като се обръща специално внимание на
стимулите, които те пораждат. Целта е да се направят изводи, на база на които да се
предприемат стъпки по изготвянето на препоръки за изменения в законодателството
или практиката, подобряване на финансовото управление на системата и повишаване на
ефективността на разпределение на средствата.
Дебатът за финансирането на здравеопазването в България повдига съществени
въпроси, свързани с управлението на системата и начина на изразходване на
ограничените обществени ресурси. Ролята на Министерството на финансите е свързана
с обективен анализ и оценка на здравната система на база на добрите европейски
практики.
Здравните системи по света се намират в процес на постоянно развитие и промяна.
Този процес е продиктуван от стремежа на обществата към постигане на стабилност,
устойчивост, високо качество и ефективност в здравеопазването. За постигане на тези
цели е важен не толкова общият размер на наличните средства, а начинът, по който те
се изразходват. Поради тази причина, когато се търсят начини за създаване на
предпоставки за развитие на здравната система, от критично значение е комбинацията
от стимули, които насърчават изпълнителите да действат по специфичен начин по
отношение на вида, размера и качеството на услугите, които предлагат.

