
   
 

Семинар 

Промяна на системата за финансиране на болничната помощ в България с цел 
подобряване на равнопоставеността и ефективността  

София, 21.06.2011 г., вторник 

 

ПРОГРАМА (предварителна) 

 

Вторник, 21.06.2011 г. 

08.30-09.00 Регистрация 

09.00-09.20 Откриване: Въведение и цели на семинара  

 Д-р Стефан Константинов, Министър на здравеопазването на България  

 Д-р Фарман Абдулаев, и. д. Управляващ Офиса на СЗО в Република България  

 Уили Палм, Служител по разпространяване на информация по стратегически 
въпроси, Европейска обсерватория  

Приветствия, цели на семинара и представяне на ораторите  

 

09.20-10:30 1
ва

 Сесия: Необходимостта от реформа в болничния сектор в България: 
диагноза преди лечение  

Председател:  Д-р Стефан Константинов, Министър на здравеопазването на 
България  

Фасилитатор:  Уили Палм, Европейска обсерватория  
 

Средства и цели на реформите при финансиране на здравеопазването  
Тамаш Еветовиц, Старши специалист по финансиране на здравеопазването, 
Офис на СЗО в Барселона за укрепване на здравните системи, Регионален офис на 
СЗО за Европа  

На какво трябва да се обърне внимание в болничния сектор? Ситуационен 
анализ  
Д-р Ивайло Ваклинов, Директор на Националния център по обществено здраве и 
анализи 

Проектиране и внедряване на реформата в болничния сектор  
Найджъл Едуардс, и. д. Главен изпълнителен директор и директор по политики, 
Конфедерация на НЗС на Обединеното кралство (NHS Confederation)  

Въпроси и отговори, последвани от дискусия  

 

10.30-11.30  2
ра

 Сесия: Опитът в Европа относно заплащане на болниците, основано на 
случай  

Председател: Д-р Стефан Константинов, Министър на здравеопазването на 
България  

Фасилитатор: Уили Палм, Европейска обсерватория  



  Sofia policy dialogue 
 

 2 

 
ДСГ като финансов инструмент: Европейския опит  
Райнхард Бусе, професор и ръководител на департамент по управление на 
здравеопазването, Технически университет, Берлин, Германия  

ДСГ във Франция  
Зейнер Ор, Старши изследовател, Институт за изследване и информация по 
здравна икономика (IRDES), Франция 

11.30-12.00 Кафе-пауза  

 

12.00-13.30 2
ра

 Сесия (продължение):  Опитът в Европа относно заплащане на болниците, 
основано на случай  

 Председател:  Д-р Ивайло Ваклинов, Директор на Националния център по 
обществено здраве и анализи 

Фасилитатор: Найджъл Едуардс, и. д. Главен изпълнителен директор и директор по 
политики, NHS Confederation 

Реформата в болничния сектор на Естония: ролята на ДСГ и генералния план 
(master plan) за преструктуриране на болничния сектор  

Кристина Кахур, Ръководител на звеното за бюджет и договори, Естонска 
здравноосигурителна каса  

ДСГ в Литва: Защо ДСГ и как да се направи избор между съществуващите 
варианти  
Гинтарас Кацевициус, Директор на Отдела за развитие на осигуряването, 
Национална здравноосигурителна каса на Литва  

ДСГ в Македония  
Владимир Лазаревик, бивш заместник-министър на здравеопазването на Бивша 
Югославска Република Македония 

Въпроси и отговори, последвани от дискусия  

  

13.30-14.00 Заключения 

Найджъл Едуардс, и. д. Главен изпълнителен директор и директор по политики, 
NHS Confederation 

Тамаш Еветовиц, Старши специалист по финансиране на здравеопазването, СЗО 
Европа 

Д-р Стефан Константинов, Министър на здравеопазването на България  

 

 


