
 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 
ხელნაწერის უფლებით 

 
 
 
 
 

ეკატერინე სანიკიძე 
 
 
 
 
 

საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის სრულყოფის მიმართულებები 
საქართველოში 

 
 
 
 

სადოქტორო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება 

შიფრი - 02 

 

 

 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად 

წარდგენილი დისერტაციის 

ა ვ ტ ო რ ე ფ ე რ ა ტ ი 

 

 

 

 

 

თბილისი 

2023 წელი 



 2 

სამუშაო შესრულებულია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი 

 

 

 

 

 

 

 ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ა. კატუკია  

  
  
 
 

რეცენზენტები: ......................................................................... 

 

 

                      .......................................................................... 

 

 

 

 

დაცვა შედგება 2023 წლის ,,------“ ----------------, --------- საათზე 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კოლეგიის  

სხდომაზე, კორპუსი ----------------, აუდიტორია ------------ 

მისამართი: 0160, თბილისი, კოსტავას 77. 

 

 

დისერტაციის გაცნობა შეიძლება სტუ-ს ბიბლიოთეკაში, 

 ხოლო ავტორეფერატის - ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე 

 

 

ფაკულტეტის სწავლული მდივანი  

ასოცირებული პროფესორი   ხათუნა ხარხელაური 



 3 

Abstract 
Ekaterine Sanikidze's dissertation, ,,Directions for the improvement of universal health 

management in Georgia“ includes 155 printed pages, consists of an introduction, a literature 
review, three chapters, nine subsections and a concluding part; A list of used literature and an 
appendix are attached to the work. 

In the introduction, the topicality of the topic is defined, which is fully consistent with 
the establishment and definition of the directions and tasks of universal health care management 
in Georgia, based on the fact that health is one of the important values not only of all people, 
but also of the entire society, and the use of the highest standard of health care is one of the 
rights of each person is one of the fundamental rights. 

Health care, a special social sector, is a life support system and a determining factor of 
national security, because the appropriate high-quality and qualified state of health is extremely 
necessary and important for reducing the morbidity of the population, improving health, in-
creasing well-being and further socio-economic development of the state, for which the health 
services of the country's population are relevant. Improving the situation, maximum protection 
from their financial risks, equal distribution of financial burden, effective use of existing 
healthcare resources and timely response to medical needs, where the role and importance of 
universal health care is special. 

In the introduction, the author has defined the goals and tasks of the research, the state of 
the problem study, the object and subject of the research, the theoretical and methodological 
foundations of the research, the main results and scientific novelty of the work, the theoretical 
and practical significance of the work. 

In the first chapter of the work, ,,theoretical and methodological foundations of the 
management of the health care system“, relevant research methods, information sources 
about the problems of the health care system management and the main directions of their ef-
fective solution are discussed; Also, the opinions of Georgian and foreign scientists were ana-
lyzed, the differences in their approaches and views were substantiated in the evaluation of the 
effectiveness of health care, which determines the relevance of the presented issue. In addition, 
the stages of the development of the health care system in the form of important reforms and 
the assessment of the modern state of health care in Georgia, taking into account the relevant 
main indicators, are discussed and analyzed. 

In the second chapter of the work, ,,Problems of the management system of universal 
health care and directions for its improvement“, the achievements of advanced foreign ex-
perience of the universal health care model are presented and discussed, on the basis of which 
it became possible to provide a wide range of geographically and financially accessible quality 
health care services to each citizen and important effective activities. Consideration of direc-
tions for implementation in Georgia; Also, the current situation and problems in the manage-
ment system of universal health care are analyzed and evaluated, and the ways to solve them 
are proposed, where the main priority issue is the effective implementation of reforms in the 
unified management and evaluation of the quality of medical services. In addition, a study was 
conducted regarding the introduction and use of the state program of e-healthcare and universal 
health care in Georgia (Tbilisi and Batumi medical clinics and beneficiaries of the state program 
of universal health care), which aims to inform the selected target category of population (uni-
versal health care) about the introduction of e-healthcare in Georgia participants of the state 
program) awareness and their attitude in terms of the effectiveness of the obtained results; Also, 
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the study covered the evaluation of the effectiveness of the medical services market based on 
the analysis of the obtained results. year Based on SWOT and PESTEL analysis. 

In the third chapter of the work, ,,Innovative model of health care and directions for 
the improvement of universal health care“, the world economic models of the health care 
system, the classification of the corresponding health care systems of the advanced countries of 
the world and their main characteristics with a discussion and analysis of comparative 
advantages are discussed. In addition, the possibilities of introducing foreign achievements of 
E-HEALTH and innovative infrastructure in Georgia were studied, among which the following 
information technologies are noteworthy: (digital platforms, communication technologies 
(including telemedicine technologies)), cloud services, diagnostics and new methods of 
treatment, new medicines and medical products), technoparks, clusters and other digital 
transformation activities that significantly improve the work process of medical personnel and 
increase the efficiency and quality of medical services. In addition, directions for the 
improvement of universal health care in Georgia are proposed based on the formation of an 
innovative model, which includes the unity of medical science, the development of a continuous 
medical education system, international partnership with leading countries and research centers, 
the protection of intellectual property, the development of public-private partnerships, and the 
creation of targeted interagency medical scientific programs, which, in turn, will contribute to 
the improvement of the quality of medical services, effective use of resources, containment of 
costs and, as a whole, increasing the efficiency of the health care system. 

 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 

თემის აქტუალურობა: ჯანდაცვა საზოგადოების ყველაზე მნიშვნელოვანი 

სოციალური სფეროა. ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტი-

კური გარდაქმნები დიდ გავლენას ახდენს  როგორც ჯანდაცვაზე, ასევე ამ დარგის 

ეკონომიკაზე. 

  მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და პოზი-

ტიური შედეგების მისაღწევად აუცილებელია ჯანმრთელობის დაცვის მარ-თვის 

მექანიზმის მუდმივი გაუმჯობესება. სახელმწიფოსთვის ჯანდაცვა სოციალური 

სფეროს სტრუქტურის მნიშვნელოვანი ელემენტია მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და გაძლიერებისათვის. 

  მნიშვნელოვან როლს ჯანმრთელობის დაცვის მართვისა და საზოგადოებ-

რივი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფაში სახელმწიფო ასრულებს,  მოქალაქეთა 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ეფექტური და გონივრული პოლიტიკის 

განახორციელებით. ჯანდაცვის მართვის თვალსაზრისით, სახელმწიფოს მთავარი 

მიზანია უზრუნველყოს ყველა მოქალაქის თანაბარი ხელმისაწვდომობა 

ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებებით. 
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  ჯანდაცვის მართვის განხორციელება ქვეყანაში განისაზღვრება მოქალაქეთა, 

მათი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის აღიარებით, რაც ყველაზე მაღალი 

პრიორიტეტული ღირებულებებია, რომელთა მიმართაც განისაზღვრება ყველა სხვა 

ღირებულებები და სარგებელი საზოგადოებაში. ამრიგად, ჯანდაცვის მართვა 

საერთო გამოწვევაა მთელ საზოგადოებაში, რომლის განხორციელებაშიც მონაწი-

ლეობს ეროვნული ეკონომიკის მრავალი სექტორი და მართვის სტრუქტურა. 

  ჯანდაცვის მართვის მთავარი ამოცანა მიზნად ისახავს ეფექტურობის 

გაზრდას, სადაც მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მკურნალობის ხარისხის 

გაუმჯობესებით, დიაგნოსტიკური და პროფილაქტიკური ზომების სრულყოფით 

და რესურსების რაციონალური გამოყენებით.  

  ამრიგად, სახელმწიფო განსაზღვრავს მთავარ ამოცანებს, რომლებიც მიზნად 

ისახავს მოქალაქეთა ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას, რომელთა 

განხორციელება შესაძლებელია ჯანმრთელობის დაცვის ეფექტიანი მართვის 

სახელმწიფო სისტემის მიერ, სადაც გათვალისწინებული უნდა იქნას როგორც 

სახელმწიფო და სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის, ასევე, არაკომერციული 

ორგანიზაციების კოორდინირებული, ჯანსაღ კონკურენციაზე დაფუძნებული 

ეფექტიანი თანამშრომლობა  და ოპტიმალური ბალანსის დაცვა ჯანდაცვის 

გაუმჯობესების, ადამიანებისათვის სამედიცინო და სოციალური დახმარების 

გაწევის, დაავადებათა რაოდენობის შემცირების, პროფილაქტიკის, სხვადასხვა 

ეპიდემიებთან ბრძოლის, ცხოვრების ხარისხის ამაღლების, ჯანსაღი ცხოვრების 

წესის და სხვა სოციალურ-ეკონომიკური, სამედიცინო ღონისძიებათა სისტემების 

და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ამოცანების ეფექტური მართვა. 

ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე მთელმა რიგმა სოციალურ-ეკონომიკურმა  

მნიშვნელოვანმა რეფორმებმა, რომელთა მიზანს წარმოადგენს, მოქალაქეებისათვის 

უფრო ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიღება, მთელი 

აქტუალურობით წარმოაჩინა სამედიცინო მომსახურების ბაზრის განვითარება, 

მმართველობითი, ორგანიზაციულ-ეკონომიკური, სამეურნეო და სამედიცინო 

საქმიანობის მართვის მოქნილობა, პირველადი და საყოველთაო ჯანდაცვის 

რგოლის განვითარების ახალ სიმაღლეზე აყვანა,  სამედიცინო მომსახურების 

ტექნოლოგიების და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, ამაღლდეს სამე-

დიცინო ორგანიზაციების მენეჯმენტის ხარისხის ამაღლება და ჯანმრთელობასა და 
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სოციალურ დაცვაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფინანსების  უფრო 

ეფექტიანად გამოყენება.  

მართალია, ბოლო წლებში,  ჯანდაცვის სექტორში სხვადასხვა წარმატებული 

რეფორმა განხორციელდა ქვეყანაში, თუმცა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა 

კვლავ, მრავალი პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე დგას, ამიტომ 

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია,  მნიშვნელოვანი მიმართულებების შემუშავება  როგორც 

ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის ამაღლებისათვის, ასევე ჯანდაცვით 

მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდის, სამედიცინო მომსახურების ხარისხის 

სრულყოფის, საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის მართვის გაუმჯობესების და 

ეფექტიანობის ამაღლების  თვალსაზრისით. 

ცხადია, საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის შემოღებამ 

გაზარდა მოსახლეობის ფინანსურ ხელმისაწვდომობა, თუმცა, კვლავ გამოწვევად 

რჩება ჯანდაცვაზე ჯიბიდან გადახდების საკმაო წილი, პირველადი ჯანდაცვის 

არასრულყოფილი განვითარება, სახელმწიფო და კერძო სადაზღვევო პროგრამების 

ოპტიმალური და ეფექტიანი თანაარსებობის გამოუყენებლობა, სამედიცინო 

ორგანიზაციების არამომგებიანი/არაკომერციული ორგანიზაციული ფორმების 

განუვითარებლობა, ჯანდაცვის ხარჯების შეკავების ეფექტური, შედეგზე დაფუძ-

ნებული დაფინანსების მეთოდების დანერგვისა და სელექტიური კონტრაქტირების 

მექანიზმების შემოღების საჭიროება, სამედიცინო ადამიანური რესურსების 

არათანაბარი განაწილება, ექიმების სიჭარბე, ექთნების დეფიციტი, დაბალი შრომის 

ანაზღაურება და  სხვ.  

მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა მეცნიერის მიერ დამუშავებულია 

ჯანდაცვის სისტემის და მისი მდგენელების, მ. შ. საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის 

ძირითადი საკითხები, სისტემური და კომპლექსური მოდგომების თვალსაზრისით, 

მაინც არასაკმარისია სამიზნე სექტორის განვითარების სტრატეგიის მეცნიერული 

დასაბუთებები კვლევის მთელი რიგი მეთოდების (ეკონომიკურ-მათემატიკური, 

სტატისტიკური, საექსპერტო და სხვ.,) გათვალისწინებით. ქვეყნის განვითარების 

თანამედროვე ეტაპზე საყოველთაო ჯანდაცვის  სისტემის განვითარების 

პრობლემები, რომლებიც მნიშვნელოვნად უკავშირდება მოსახლეობის სამედიცინო 

მომსახურების ბაზრის მართვის, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესების, სახელმწიფო–კერძო პარტნიორობის, არაკომერციული ორგანი-
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ზაციების განვითარების, საქმიანობის მაღალ დონეზე ორგანიზებას და მრავალი 

სხვა საკითხის გათვალისწინებამ განაპირობა  საკვლევ დარგის სისტემაში 

არსებული პრობლემების გადაწყვეტაზე მუშაობა და  ჩვენს მიერ დასახული  თემის 

აქტუალურობა.  

   ამასთან, ნიშანდობლივია, ის გარემოება, რომ დღესდღეობით საყოველთაო 

ჯანდაცვის გავლენა სცდება მხოლოდ სამედიცინო სფეროს და საერთაშორისო 

ურთიერთობებში სიღარიბის აღმოფხვრისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის 

მნიშვნელოვან კომპონენტად განიხილება.  მით უფრო და უმეტესად, COVID-19-ის 

პანდემიის პირობებში, საქართველოსა და მსოფლიო მასშტაბით, განსაკუთრე-

ბულად მნიშვნელოვანი და აქტუალური გახდა საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის 

მართვის სრულყოფის აუცილებლობა, არსებული გამოწვევების და კრიზისების 

გონივრული, ეფექტიანი მართვა, სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური სტაბი-

ლური ფუნქციონირებისა და განვითარების პერსპექტივების გათვალისწინებით. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია საქართველოს საყოველთაო 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასება, სისტემური ხარვეზების 

გამოვლენა, მათი გადჭრის გზებისა და სრულყოფის ძირითადი მიმართულებების 

განსაზღვრა და, ამ თვალსაზრისით, პრაქტიკული ღონისძიებების შემუშავება, 

ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობის გათვალისწინებით, საყოველთაო ჯანდაცვის 

როლისა და მნიშვნელობის ამაღლება ეკონომიკური, სამეურნეო და სამედიცინო 

საქმიანობის განვითარების მართვის  საქმეში, სამედიცინო მომსახურების ხელმი-

საწვდომობის გაუმჯობესება, ისე რომ მომსახურების მიღებამ არ გამოიწვიოს 

პაციენტის ფინანსური ტვირთის გაზრდა. 

კვლევის მიზანი და სტრატეგია მოიცავს შემდეგი ძირითადი ამოცანების 

გადაწყვეტას:  

 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმების შესწავლა 

მმართველობითი და ორგანიზაციულ-ეკონომიკური სისტემის მართვის 

გაუმჯობესების მიზნით; 

 სახელმწიფო−კერძო პარტნიორობის და არაკომერციული ორგანიზა-

ციების წარმატებული უცხოური გამოცდილების გამოკვლევა და 

რეკომენდაციების დამუშავება; 

 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ძირითადი პრობლემების იდენტი-
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ფიცირება; 

 საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის მახასიათებლების შესწავლა საქართვე-

ლოსა და ზოგიერთი უცხოური სახელმწიფოს შემთხვევებში; 

 საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის ანალიზი და მისი სრულყოფის 

ინოვაციური მიმართულებების განსაზღვრა; 

 საქართველოს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის მართვის  ეფექტურობის 

გაუმჯობესების მიზნით ძირითადი მიმართულებების და წინადადებების 

შემუშავება. 

 პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. ჯანდაცვის, სახელმწიფოს 

სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების და ორგანიზაციების მართვაზე ნაშრომები 

გამოქვეყნებული აქვს: რ. ქუთათელაძეს, რ. ურუშაძეს, ო. გერზმავას, თ. ვერულავას, 

ა. ცერცვაძეს, ნ. ღვედაშვილს, ა. აბრალავას, ე. ბარათაშვილს, რ. ოთინაშვილს, გ. 

ამყოლაძეს, მ. ფირცხალავას, მ, ლომსაძე-კუჭავას, რ. ლირთქიფანიძეს და სხვ.  

უცხოელ ავტორთა შორის აღსანიშნავია ი. ფიგერასი, მ. მაკკი, ს. ლესოფი, ა. 

დურანი, ვ. მედიკი, ვ. იურიევი, ა.ს. პრეკერი, ჯ. კ. ლანგერბრუნერი, გ. ცარიკი, რ. 

ჩასნოიტი, ე. ტიშენკო, ს. გაპენსკი, კ. ლუისი, ჯ. კუცინი, ჩ. კაშინი, მ. იაკაბი, ა. 

ილიასოვა და სხვ. 

მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ საკლვევი პრობლემის შესწავლის დონე, 

ლიტერატურის მიმოხილვა, საყოველთაო ჯანდაცვის სრულყოფის სისტემური 

ანალიზი და  სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები კომპლექსურად სათანა-

დოდ ჯერ არ განხილულა ქართველი მეცნიერ-მკვლევარების მხრიდან. ჩვენი კვლე-

ვის საფუძველს, სწორედ საქართველოს ჯანდაცვის მ. შ. საყოველთაო ჯანდაცვის 

სისტემაში მიმდინარე რეფორმების შედეგების შესწავლა, ანალიზი, სახელმწიფო, 

კერძო, მათი პარტნიორული თანამშომლობის და არასამთავრობო სამედიცინო 

დაწესე-ბულებების მართვის საქმიანობის შეფასება წარმოადგენს, რათა არსებულ 

წარმატებულ პრაქტიკებზე დაყრდნობით განისაზღვროს სამიზნე სექტორის 

ფუნქციონირების, მისი სრულყოფის და ეფექტიანი განვითარების მიმართუ-

ლებები. 

კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოს 

ჯანდაცვის სისტემა, მისი მნიშვნელოვანი სექტორი, სახელდობრ საყოველთაო 

ჯანდაცვის სისტემა, რომლის არეალშიც ხორციელდება მოსახლეობის ჯანდაცვის 
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სერვისების უზრუნველყოფა ასობით მილიონი ადამიანისათვის, განსაკუთრებით 

კი – მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. 

სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის საგანია საყოველთაო ჯანმრთელობის 

დაცვის მმართველობითი და ორგანიზაციულ-ეკონომიკური სისტემის ძირითადი 

ტენდენციები, გამოწვევები და პრობლემები, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწ-

ვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესების ღონისძიებების და მექანიზმების 

შემუშავება, ეკონომიკური, მმართველობითი და სამედიცინო საქმიანობის სრულ-

ყოფა, ჯანდაცვის სისტემაში სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის როლის ეფექტი-

ანობის ამაღლება და არაკომერციული სამედიცინო ორგანიზაციების ფუნქციონი-

რება-განვითარების პერსპექტივების განსაზღვრა-შემუშავება. 

 კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ნაშრომის 

დამუშავების დროს კვლევის პროცესში გამოყენებული იქნა ანალოგიის, სტატის-

ტიკური დაკვირვების, სისტემური მიდგომის, შედარებისა და ანალიზის 

მეთოდები.  

კვლევისათვის საინფორმაციო ბაზას წარმოადგენს შემდეგი: საქართველოს 

ჯანდაცვის სისტემის რეგულირების, ჯანდაცვის მართვისა და პოლიტიკის მიმარ-

თულებებზე საქართველოს საკანონმდებლო აქტები, საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებები, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს მეთოდოლოგიური და ნორმატიული მასალები, საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები და ჯანდაცვის მართვის სფეროში 

ქართველი და უცხოელი მეცნიერ-მკვლევარების ნაშრომები.  

კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს და ინფორმაციულ 

წყაროს წარმოადგენს საკვლევ დარგში სხვადასხვა ქართველი და უცხოელი 

მეცნიერ-ავტორთა სამეცნიერო გამოკვლევები და გამოყენებითი ხასიათის 

ნაშრომები, პუბლიკაციები, მეცნიერ-ეკონომისტთა კონფერენციებისა და სამეცნი-

ერო სესიების მიერ მიღებული პრაქტიკული რეკომენდაციები, სამთავრობო 

პროგრამული დოკუმენტები და საკანონმდებლო აქტები, საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ფინანსთა სამინისტროს, სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის სტატისტიკური კრებულები, პუბლიკაციები, ბიზნესის 

სფეროში მომუშავე სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების სამეცნიერო შრომები 

და ცალკეული სუბიექტების ანგარიშები, ინტერნეტ მასალები, რომლებიც შეეხება 
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ქვანახშირის მრეწველობის ეკონომიკის, ბიზნესის და საბაზრო ეკონომიკის 

მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს.  

კვლევის დროს გამოვიყენეთ ეკონომიკურ კვლევათა სხვადასხვა მეთოდები: 

აბსტრაქტული, ლოგიკური, ანალოგიის, ფუნქციონალური, შედარებითი ანალიზი, 

მეცნიერული კლასიფიკაციის, რაოდენობრივი, სტატისტიკური, ინდუქციის, 

დედუქციის, სისტემური მიდგომის, ექსპერტული, გრაფიკული, მათემატიკური, 

დაჯგუფების, ანალიზის და სხვა მეთოდები.  

ნაშრომის ძირითადი შედეგები და კვლევის მეცნიერული სიახლე. 

ჯანმრთელობის დაცვა სახელმწიფოს სოციალ–ეკონომიკურ, სამედიცინო და 

საზოგადოებრივ ღონისძიებათა სისტემის განსაკუთრებულ სფეროს წარმოადგენს, 

რომელიც მოიცავს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, პრევენციის, მკურნალობის, 

რეაბილიტაციის და პალიატიური სერვისების გამოყენების შესაძლებლობებს 

საჭიროების შემთხვევაში და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის სოციალურ-

ეკონომიკური ზრდის რაოდენობრივი და თვისობრივ-ხარისხობრივი მაჩვენებ-

ლების ფორმირებაში. ჯანმრთელობის დაცვის ეფექტური სისტემა ეროვნული 

უსაფრთხოების გარანტიაა, ხოლო სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის საყო-

ველთაო მოცვა გლობალური ჯანდაცვის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

ამდენად, ჯანდაცვის სისტემის გამართული და წარმატებული ფუნქციონირება 

სახელმწიფოს სტაბილურობის და მისი მოსახლეობის კეთილდღეობის 

მაჩვენებლების უმნიშვნელოვანესი საფუძველია. 

ჯანმრთელობის დაცვას, როგორც ადამიანის ერთ-ერთ ფუნდამენტური და 

კონსტიტუციით განსაზღვრულ უფლებას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. 

აქედან გამომდინარე, ქვეყნის ჯანდაცვში არსებული პრობლემებისა და 

გამოწვევების პირობებში, მოქმედი საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის 

ანალიზს,  მისი სრულყოფის და ეფექტიანობის ამაღლების მიმართულებით 

კვლევას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რომელიც განხორციელდა 

წინამდებარე ნაშრომის შესრულების ფარგლებში. 

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის 

ამაღლების და საყოველთაო ჯანდაცვის სრულყოფის მიზნით, მომზადდება 

შემდეგი თეორიული და პრაქტიკული სახის რეკომენდაციები: 

 შესწავლილი, განხილული და შეფასებულია  საქართველოს ჯანდაცვის, 
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სახელდობრ, საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმები; 

 შესწავლილი და გაანალიზებულია ჯანდაცვის რეფორმების წარმატე-

ბული უცხოური ქვეყნების გამოცდილება და განსაზღვრულია საქარ-

თველოს საყოველთაო ჯანდაცვაში მმართველობითი და ორგანიზაციულ-

ეკონომიკური ახალი სისტემური მიმართულებები; 

 შემოთავაზებულია ჯანდაცვის სტრატეგიული განვითარების სახელ-

მწიფო პოლიტიკის ახლებური ხედვა, რომელიც ითვალისწინებს ჯანდაც-

ვის სისტემებში როგორც სახელმწიფო, ასევე სახელმწიფო-კერძო და 

არაკომერციული ორგანიზაციების  ერთობლივ ურთიერთსარგებლიან 

საქმიანობას;  

 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის და ბაზრის სტრუქტურული 

ანალიზის საფუძველზე, შემუშავებულია საყოველთაო ჯანდაცვის 

სისტემის SWOT და PESTEL ჯანდაცვის მართვის ლოგიკური ინოვაციური 

მოდელი; 

 შესწავლილი, განხილული და გაანალიზებულია საყოველთაო ჯანდაცვის 

სისტემა;  

 შემუშავებულია საქართველოს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის 

მართვის სრულყოფის ინოვაციური მიმართულებები.  

თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. სადისერტაციო თემის კვლევის 

შედეგების საფუძველზე ჩამოყალიბებული რეკომენდაციები და დასაბუთებული 

დასკვნები, რომელიც ძირითადად ეხება საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის  

სრულყოფასა და განვითარებას, შეიძლება გამოყენებული იქნას ჯანდაცვის 

სექტორის დაწესებულებებში მმართველობითი, ორგანიზაციული და სოციალურ–

ეკონომიკური სისტემის და განვითარების მიმართულებების ჩამოყალიბების 

საფუძვლად, ჯანდაცვის სისტემის სხვადასხვა დონის მმართველობით და 

საკანონმდებლო ორგანოებში, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

სასწავლო პროგრამებში მეთოდურ–პრაქტიკული გამოყენების მიზნით, 

სახელმწიფო–კერძო პარტნიორობის და არაკომერციული ორგანიზაციების  

ფუნქციონირება-განვითარების, ასევე ჯანდაცვისა და სამედიცინო საქმიანობის 

სფეროში დასაქმებული პერსონალის საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების 

თვალსაზრისით.  
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ნაშრომის აპრობაცია. დისერტაციის ცალკეული დებულებები მოხსენდა და 

გამოკვლევის შედეგები განხილული და მოწონებული იქნა საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საუნივერ-

სიტეტო სადისერტაციო საბჭოს სხდომებზე, ასევე წარდგენილი იქნა საერთაშო-

რისო სამეცნიერო კონფერენციებზე (2020–2022 წწ.). 

პუბლიკაციები. სადისერტაციო კვლევის ძირითადი დებულებები, წინადა-

დებები და რეკომენდაციები გამოქვეყნებული იქნა რეფერირებად ჟურნალებში. 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა, შინაარსი და მოცულობა. 

სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს ნაბეჭდ 160 გვერდს, შედგება სამი თავის, ცხრა 

ქვეთავისა და დასკვნითი ნაწილისაგან; ნაშრომს თან ერთვის გამოყენებული 

ლიტერატურის სია და დანართი. მისი შინაარსია: 

შ ე ს ა ვ ა ლ ი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები, განვითარების ეტაპები და თანამედროვე მდგომარეობა 

1.1. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვის თეორიული და მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები 

1.2. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარების ეტაპები   საქართველოში 

1.3. ჯანმრთელობის დაცვის თანამედროვე მდგომარეობის შეფასება საქართველოში 

თავი 2. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის  მართვის სისტემის პრობლემები და 

მისი სრულყოფის მიმართულებები 

2.1.  საყოველთაო ჯანდაცვის  მოდელის მოწინავე უცხოური გამოცდილების მიღწე-

ვები და მისი დანერგვის   მიმართულებები საქართველოში 

2.2. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის სისტემის არსებული მდგომა-

რეობის  ანალიზი, შეფასება, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში 

2.3. ელექტრონული ჯანდაცვის და საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო 

პროგრამის დანერგვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით საქართველოში (ქ. 

თბილისის და ქ. ბათუმის სამედიცინო კლინიკები და საყოველთაო ჯანდაცვის 

სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარები) ჩატარებული კვლევა 

თავი 3. ჯანმრთელობის დაცვის ინოვაციური მოდელი და საყოველთაო 

ჯანმრთელობის დაცვის სრულყოფის მიმართულებები 
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3.1. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მსოფლიო ეკონომიკური მოდელები 

3.2. ე-ჯანმრთელობის/E-HEALTH-ის უცხოური მიღწევების დანერგვის შესაძლებ-

ლობები საქართველოში 

3.3. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სრულყოფის  მიმართულებები ინოვა-

ციური მოდელის ფორმირების საფუძველზე 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

დანართი 

 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

თავი 1. ჯანდაცვის სისტემის მართვის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 
საფუძვლები, განვითარების ეტაპები და თანამედროვე მდგომარეობა 

 
1.1. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვის თეორიული და 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
 

მართვა ხელმძღვანელობითი საქმიანობაა. იგი სჭირდება ცოცხალ ბუნებას, 

არაცოცხალ ბუნებას და თვით სოციალურ სფეროს. ჯანმრთელობის დაცვა 

სოციალურ სფეროს მიეკუთვნება და იგი იმ მეცნიერული თეორიებით იმართება, 

რომლებიც დღემდე არსებობს. ესენი იყო: მართვის კლასიკური თეორია, მართვის 

ბიჰოვიო-რისტული თეორია, მართვისადმი რაოდენობრივი და სისტემური 

მიდგომები, სიტუაციური მიდგომა და პროცესული მიდგომა. ამ თეორიებით 

მიმდინარეობდა მართვა XIX-XX საუკუნეებში. 

ნებისმიერ ორგანიზაციაში მართვის მიზანი არის დასახული მიზნის მიღწევა 

მინიმალური დანახარჯებით. ამ მიზნის მიღწევის გზაზე მმართველ სუბიექტს 

ევალება გარკვეული პრინციპების დაცვა.  

ჩვენი აზრით, ეს პრინციპები ყველაზე სრულყოფილად ჩამოაყალიბა ანრი 

ფაიოლმა. ესენია: მმართველობითი შრომის დანაწილება მმართველი გუნდის 

წევრებს შორის, მათ პასუხისმგებლობას და უფლებამოსილებას დავალებების 

გაცემა-შესრულებაში, მმართველობითი საქმიანობის ერთი მიზნის ქვეშ 

გაერთიანებას, დისციპლინას (ქცევის წესების დაცვა), მოტივაციას (მატერიალური 

და მორალური სტიმულები), ცენტრალიზაციას, პერსონალის სტაბილურობას 

(დენადობის შემცირებას), ინიციატივიანობას და მის წახალისებას, საერთო 
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ინტერესებისადმი პირადი ინტერესების დაქვემდებარებას, მიუკერძოებულობა, 

კოლექტიურობა და სხვა. 

მართვა ყველა დარგში, მათ შორის ჯანდაცვაში, სამი მეთოდით ხორციელ-

დება. ეს მეთოდებია: ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი მეთოდები; ეკონომიკუ-

რი მეთოდები; სოციალურ-ფსიქოლოგიური მეთოდები. ადმინისტრაციულ-სამარ-

თლებრივი მეთოდებით მართვა მართულ ობიექტზე ხდება ორი მიმართულებით. 

პირველია განკარგულებითი ზემოქმედება, მეორე - ორგანიზაციულ-მეთოდური 

და სამართ-ლებრივი რეგლამენტირება. 

ორგანიზაციული რეგლამენტირება ხორციელდება სხვადასხვა საშუალებე-

ბით. ძირითადად, ეს არის ნორმატივები, ნორმები, ინსტრუქციები, სტანდარტები, 

წესები, სქემები და სხვა. ჯანდაცვაში ამის ერთ-ერთი მაგალითია გაიდლაინები.  

ორგანიზაციულ-მდეთოდური და სამართლებრივი რეგლამენტირება ჯანდაც-

ვაში და სხვა დარგებშიც ხორციელდება: დარგისთვის შესაბამისი სახელმწიფო 

კანო-ნებით (მაგალითად, საქართველოს ჯანდაცვაში: კანონი „ჯანმრთელობის 

დაცვის შესახებ“, „საექიმო საქმიანობის შესახებ“, „პაციენტთა უფლებების შესახებ“ 

და სხვა). 

ეკონომიკური მეთოდებით მართვის შინაარსი გამოიხატება მართვაში 

ანალიზის, პროგნოზირების, სტიმულირების, დაკრედიტების, ანგარიშსწორების, 

დაბალანსების და სხვა საშუალებათა გამოყენებაში.  

ამ საშუალებათა ერთობლიობას მართვის ეკონომიკური მექანიზმი ეწოდება. 

მისი შედეგიანობა დამოკიდებულია ეკონომიკური საქმიანობის შემსრულებელ 

პირთა ინტერესზე.  

სოციალურ-ფსიქოლგიური მეთოდებით მოცემულ შემთხვევაში იმართება 

დასაქმებულთა სოციალურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, სამუშაო ადგილის 

ერგონომიურობა და ორგანიზება, კოლექტივში შექმნილი მორალურ-ფსიქო-

ლოგიუირი კლიმატი, შრომის და დასვენების პირობები. მართვაში სოციალურ-

ფსიქოლოგიური მეთოდები გამოიყენება იმისთვის, რომ ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელმა გამოავლინოს თითოეული თანამშრომლის შრომითი განწყობა 

გამომდინარე მისი ფსიქოლოგიური ტიპიდნ და სოციალური მდგომარეობიდან. 

მართვის თეორიაში ცალკეა გამოყოფილი მართვის ფუნქციები: დაგეგმვა, 

ორგანიზება, მოტივაცია და კონტროლი. 
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დაგეგმვა გეგმების შედგენის პროცესია. ორგანიზაციის გეგმები მის მიზნებს 

უკავშირდება. გეგმებში კონკრეტული მიზნებია ასახული. კერძოდ, ტაქტიკური 

მიზ-ნები ასახულია მიმდინარე გეგმებში, ხოლო სტრატეგიული მიზნები - 

სტრატეგიულ გეგმებში. ორგანიზაციის საქმიანობაში გეგმებს დიდი მნიშვნელობა 

აქვთ. ისინი ორგანიზაციის თანამშრომლებს კარნახობენ თუ რა მოქმედებები უნდა 

შეასრულონ მიზნების მისაღწევად.  

ორგანიზაციაში არსებობს მართვის სამი დონე. აქედან პირველი დონე ადგენს 

ოპერატიულ გეგმას, მეორე - ტაქტიკურ გეგმას, მესამე (უმაღლესი) სტრატეგულ 

გეგმას.  

ორგანიზება როგორც მენეჯმენტის ფუნქცია, პირველ რიგში, სწორედ მართვის 

ამ დონეების ჩამოყალიბებას გულისხმობს, ხოლო შემდეგ ორგანიზაციის 

სამართლებრვი ფორმის არჩევას, მისიის და მიზნის განსაზღვრას, მართვის 

სტრუქტურის ფორმი-რებას, გუნდების და ჯგუფების დაკომპლექტებას და ა. შ.  

მართვის რიგით მესამე და მეოთხე ფუნქციებია - მოტივაცია და კონტროლი. 

მოტივი ადამიანის საქციელის (ქცევის) გამომწვევი სურვილია. მეცნიერ ა. მასლოუს 

თეორიის მიხედვით ამ სურვი-ლების საფუძველი ადამიანის მოთხოვნილებებია.  

რაც შეეხება მართვის მეოთხე ფუნქციას, ანუ კონტროლს, მისით უნდა გაიზომოს 

ორგა-ნიზაციებში გეგმების შესრულება, სამუშაოს ხარისხი, რესურსების 

მიზანშეწონილი ხარჯვა და სხვა. კონტროლის გარეშე ორგანიზაციაში წარმოიშვება 

ქაოსი და მისი ხელმძღვანელობა დასაქმებულთა თვალში პატივისცემას დაკარგავს. 

 

1.2. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარების ეტაპები 
საქართველოში 

 
ჯანდაცვის სისტემის გამართულად ფუნქციონირება, მოსახლეობისთვის 

ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის შექმნა 

მნიშვნელოვანი წინაპირობა და პრიორიტეტია ქვეყანაში სოციალური ფონის 

გასაუმჯობესებლად. თავის მხრივ, ჯანმრთელობის დაცვის თანაბარი ხელმისაწ-

ვდომობის უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია შესაბამისი სახელმწიფო პროგრა-

მების ეფექტიანი ფუნქციონირება.  

ჯანდაცვის სფეროში რეფორმების დაწყებიდან, განსაკუთრებით 1995 

წლიდან დღემდე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა და საქართველოში 
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მიღწეულია მნიშვნელოვანი პროგრესი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარე-

ობის გაუმჯობესებაში, ძირითადი რისკფაქტორებისა და ჯანმრთელობის 

საფრთხეების შემცირების გათვალისწინებით. სახელდობრ ამ პერიოდში 

სამედიცინო დაწესებულებებში შემუშავდა და დაინერგა შემოსავლის მიღებისა და 

განაწილების ერთიანი და, მუშაკთა შრომის ანაზღაურების საერთო წესები და 

მეთოდები, მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა მმართველობით სტრუქტურაში, 

შეიქმნა ჯანდაცვის ახალი სისტემის სამართლებრივი ბაზა, ჩამოყალიბდა სამედი-

ცინო დაზღვევის სისტემა, საბოლოოდ გაიმიჯნა ჯანდაცვის პოლიტიკის გამტარე-

ბელი და დაფინანსებლის ინსტიტუტები, სამედიცინო დაწესებულებების 

ორგანიზაციული და ფინანსური მართვა, მოხდა ჯანდაცვის სისტემის მართვის 

დეცენტრალიზაცია, ჯანდაცვის დაწესებულებების ავტონომია; განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედება, რომელიც 

ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევად მიიჩნევა 

და, რომელმაც სათავე დაუდო საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის სამედიცინო 

მომსახურებით უნივერსალურ მოცვას და სხვ. (იხ. ცხრილი 1). 

ცხრილი 1. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში განხორციელებული 
მნიშვნელოვანი რეფორმები, 2007-2020 წლები 

 

წლები რეფორმები 

1994  წლამდე    ე. წ. ,,სემაშკოს მოდელი“, ანუ სახელმწიფოს მიერ სერვისების სრულად დაფინანსება   

1991-1994    ე. წ. ,,სემაშკოს“, ანუ ჯიბიდან არაფორმალური გადახდებით სერვისების დაფინანსება  

1995-1996    სავალდებულო სოციალური დაზღვევა (3 % + 1 %) 

2007 

 საავადმყოფოების განსახელმწიფოებრიობა; 
 მოსახლეობის მოწყვლადი ფენის (სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფები, მასწავლებლები 
და ა.შ., მოსახლეობის 21.3 %) ჯანმრთელობის დაზღვევის დანერგვა კერძო სადაზღვევო 
კომპანიების მეშვეობით. 

2009 
  სახელმწიფო ტენდერებში გამარჯვებულ კერძო სადაზღვევო კომპანიებზე კონკრეტულ 

გეოგრაფიულ არეალებში საავადმყოფოების მშენებლობა/ რეაბილიტაციისა და  
შემდგომი ჰოსპიტალური საქმიანობის უფლების გადაცემა. 

2010-2011 
 სალიცენზიო მოთხოვნების გამარტივება სამედიცინო საქმიანობისთვის; 
 ამბულატორიული ქსელის გაფართოება (ახალი ამბულატორიების მშენებლობა ყველა 

მუნიციპალიტეტში) და ოჯახის ექიმებისა და ექთნების გადამზადება. 

2012-2014 

 საქართველოს მთავრობის მიერ სჯდ-ის  პროგრამის დანერვა (I და II ფაზა); 
 პენსიონრების, 0-5 წლამდე ბავშვების, სტუდენტების, შშმ პირების  

      ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამა; 
 150-მდე საავადმყოფოს მშენებლობა/რეაბილიტაცია; 
 მეორე ჯგუფის მედიკამენტების (ხელმისაწვდომი       მედიკამენტების 50 %) 

ურეცეპტოდ გაყიდვის აკრძალვა. 

2015 C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ამოქმედება 

2017 
 სჯდ-ის პროგრამის III ფაზა –შემოსავლების ჯგუფების მიხედვით დიფერენცირებული 
პაკეტების ამოქმედება; 

 რეცეპტის ელექტრონული სისტემის დანერგვა; 
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 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების სოციალურად დაუცველი 
ოჯახებისთვის ანაზღაურების შემოღება. 

2019 

 ანაზღაურების ახალ სისტემაზე გადასვლა, რაც ითვალისწინებს საყოველთაო ჯანდაცვის 
პროგრამის ფარგლებში მიწოდებული სერვისების ტარიფების გათანაბრებას; 

 პჯდ-ის დონეზე ტელემედიცინის განვითარება; 
  საჯდ-ის ფარგლებში გარკვეული კარდიოქირურგიული მომსახურებების ტარიფების 
დაფიქსირება, რაც მიზნად ისახავს სჯდ-ის დაფინანსების სტანდარტიზებასა და 
ხარჯების კონტროლს; 

 სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგის შექმნა, რომელმაც გააერთიანა თბილისის 
რესპუბლიკური საავადმყოფო, კიბოს ცენტრი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო 
და თბილისის ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო. ჰოლდინგმა ფუნქციონირება 2019 
წლის ნოემბრის მეორე ნახევარში დაიწყო და მას ფლობს და მართავს სახელმწიფო. 

2020 - დღემდე 

ჯანდაცვის ახალი რეფორმის სტრატეგიული გეგმა, რომელიც შემუშავდა ჯანდაცვის 
მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) ექსპერტების მონაწილეობით, სადაც ძირითადი აქცენტი 
გაკეთდება პირველადი ჯანდაცვის სისტემის შემდგომ განვითარებასა და სამედიცინო 
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ასევე, გაითვალისწინება დაავადებების დიაგნოზი, 
მკურნალობა, პროფილაქტიკური ზომების ხარისხის გაუმჯობესება და ექიმების კვალიფიკაცია. 
რეფორმის დროს განსაკუთრებული ადგილი დათმობა ქრონიკული და ინფექციური 
დაავადებების კონტროლს, ასევე დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებს. რეფორმის 
კომპონენტები ასევე მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა წამლის ფასების რეგულირება და 
ამბულატორიული მედიკამენტების პროგრამის გაფართოება ქრონიკული დაავადებების 
სამკურნალოდ. 

 

 
 

1.3. ჯანმრთელობის დაცვის თანამედროვე მდგომარეობის შეფასება 

საქართველოში 

           საქართველოში ბოლო 25 წლის პერიოდში გაიზარდა მოსალოდნელი 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა, შემცირდა ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობა, 

ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები 21-ჯერ გაიზარდა, ხოლო ბოლო 3 

წელიწადში თითქმის გაორმაგდა, რაც, ცხადია, დადებითად აისახება მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის მაჩვენებლებსა და, შესაბამისად, ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. 

თუმცა ჯანდაცვის ხარჯებში სახელმწიფო დაფინანსების წილი მაინც 

მნიშვნელოვნად ჩამორჩება არამარტო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

რეკომენდაციით მოწოდებულ ზღვარს, არამედ ბევრი დაბალშემოსავლიანი ქვეყნის 

მაჩვენებლებსაც. ასევე დაბალია ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობა, რაც მიგვანიშნებს 

პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაში არსებულ პრობლემებზე.  

მართალია, სტატისტიკური ინფორმაციით (იხ. ცხრილი 2), 2011 − 2019 

წლებში ჩათვლით გაიზარდა კლინიკების რაოდენობა, თუმცა ჭარბი სამედიცინო 

ინფრასტრუქტურა, ხშირ შემთხვევაში, მოსახლეობის სამედიცინო საჭიროებების 

გათვალისწინების გარეშე იქმნებოდა და უნდა აღინიშნოს, რომ კლინიკების 

რაოდენობის  სწრაფი ზრდა თავიდანვე არასწორად დაგეგმილი საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამის შედეგი იყო. 
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ცხრილი 2. ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები 
საქართველოში 

მაჩვენებლები 
წლები 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ექიმების რიცხოვნობა სულ, ათასი 21.8 19.4 22.5 22.9 24.3 26.6 27.4 31.0 31.7 

საექთნო პერსონალის რიცხოვნობა 
სულ, ათასი 

17.9 14.1 15.5 15.6 16.4 17.6 18.0 18.0 19.6 

საავადმყოფო და სამედიცინო ცენტრი  
ერთეული 

245 221 237 245 259 273 272 271 265 

საავადმყოფოებში საწოლების რიცხვი  
ათასი 

12.8 11.3 11.6 11.7 12.8 13.8 15.1 16.0 17.5 

ერთი ავადმყოფის საავადმყოფოში 
ყოფნის საშუალო ხანგრძლივობა, დღე 7.0 7.0 5.4 5.2 5.3 5.2 5.2 4.9 4.9 

ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ 
დაწესებულებათა რიცხვი, ერთეული 1 812 1 901 1 990 2 124 2 385 2 301 2 369 2 283 2 280 

ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ 
დაწესებულებებში ექიმთან 
მიმართვების რიცხვი წლის 
განმავლობაში (მათ შორის 
პროფილაქტიკის ჩათვლით), ათასი 

7 706 9 495 10 975 11 881 13 244 13 079 11 493 12 261 13 470 

 

 

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის მდგომარეობის შეფასება 

თანამედროვე პერიოდსა და პირობებში, ითვალისწინებს როგორც მიღწეული 

შედეგების, ასევე არსებული იმ ძირითადი პრობლემების წარმოჩენას, რომელიც 

აფერხებს ამ მნიშვნელოვანი დარგის ეფექტიან ფუნქციონირებას; მათი გადაჭრის 

ძირითადი მიმართულე-ბების შემუშავება, სადაც სრულყოფის მიმართულებად 

მივიჩნევთ ჯანდაცვის სექტორში რეფორმების განხორციელებისას სახელმწიფო 

პოლიტიკის ფორმირების პროცესის გაუმჯობესებას, რომელმაც უნდა 

გაითვალისწინოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ჯანდაცვის მომ-

სახურების ხარისხი, შედეგები, ჯანდაცვის ხელშეწყობა, დაავადებათა პრევენცია, 

თანასწორობის დაცვა,  ფინანსური უზრუნველყოფა, ჯანდაცვის მომსახურების 

ხელმისაწვდომობა, ეფექტიანობა, ჯანდაცვის სისტემის რესურსების რაციონა-

ლური განაწილება, პირველადი ჯანდაცვის სისტემის (პჯდ) სრულყოფა და 

შემდგომი განვითარება,  მისი დაფინანსების ზრდა და ხელმისაწვდომობა, 

გეგმიური ამბულატორიული სექტორის – ოჯახის ექიმის როლის გააქტიურება, 

რითაც შესაძლებელი გახდება სხვადასხვა დაავადებების ადრეულ ეტაპზე გამოვ-

ლენა, ასევე ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტების ეფექტიანი მართვა.  
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თავი 2. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის  მართვის სისტემის 
პრობლემები და მისი სრულყოფის მიმართულებები 

2.1.  საყოველთაო ჯანდაცვის  მოდელის მოწინავე უცხოური გამოცდილების 
მიღწევები და მისი დანერგვის   მიმართულებები საქართველოში 

ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება, ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფა ითვალისწინებს მულტისექტორული პოლიტიკის შემუშავებას და 

ეფექტიან განხორციელებას, გაძლიერებულ მოსახლეობას და თემს, პირველადი 

ჯანდაცვის ოპტიმალური ფუნქციების რაციონალურობას, როგორც ძლიერი 

ერთიანი ჯანმრთელობის სისტემის საფუძველს, მკურნალობის გაუმჯობესებულ 

გამოსავალს, ჯანმრთელობის სისტემის ეფექტიანობის ზრდას და თანაბარ 

ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვის სერვისებზე, რაც აუცილებელი წინაპირობაა 

მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად, მ. შ. სიღარიბის, შიმშილისა და 

უთანასწორობის დასაძლევად. 

ჯანდაცვის საყოველთაო დაფარვა ნიშნავს, რომ ყველა ადამიანს აქვს წვდომა 

იმ სერვისებზე, რომელიც მას როცა და სადაც სჭირდება, ფინანსური შეზღუდუ-

ლობის გარეშე. იგი მოიცავს არსებითი ჯანდაცვის სერვისების სრულ სპექტრს, 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობიდან პრევენციამდე, მკურნალობამდე, რეაბილიტა-

ციამდე და პალიატიურ მზრუნველობამდე. 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა დღეისათვის მსოფლიოს მრავალ ქვეყა-

ნაშია ფუნქციონირებს და კიდევ მრავალი ქვეყანა მიისწრაფვის მისი დანერგვისა და 

განხორცილებისკენ, რომელიც უნდა უნდა ეფუძნებოდეს ძლიერ, ადამიანებზე 

ორიენტირებულ პირველად ჯანდაცვას. ჯანდაცვის კარგი სისტემები ყურადღებას 

ამახვილებენ არა მხოლოდ დაავადებისა და ავადმყოფობის პრევენციასა და მკურნა-

ლობაზე, არამედ კეთილდღეობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ/ჯანმომ მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეიტანა 2025 წლის XΙΙΙ გენერალური პროგრამის სამუშაოს მიზნის მიღწევაში, 

რომლის მიხედვითაც 1 მლრდ ადამიანი ისარგებლებს UHC–ით და, ამასთანავე,         

2 მლრდ ადამიანი მიიღებს გადაუდებელი შემთხვევებისგან დაცულ უკეთეს  

ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას, რაც ასევე, ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციის მისიას ჯანმრთელობა ყველასათვის უმაღლეს SDGs-ის   

მისაღწევ სტანდარტებზე. 
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დღეისათვის მსოფლიოს 70-ზე მეტი ქვეყანა ნერგავს საყოველთაო ჯანდაცვის 

სრულ ან შეზღუდულ პაკეტს. მათ შორის ნათლად იკვეთება ეკონომიკური თანამ-

შრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 22 ქვეყნის წარმატებული 

გამოცდილება (მ. შ. იაპონიის, საფრანგეთის, გერმანიის), რომლებმაც რეალურად 

შეძლეს გეოგრაფიულად და ფინანსურად ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვის 

მომსახურების ფართო სპექტრის მიწოდება თითოეული მოქალაქისა-თვის. ბიოსამე-

დიცინო მეცნიერებებში ინოვაციებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცვლადი 

მოთხოვნების პარალელურად საყოველთაო ჯანდაცვის ინიციატივები წარმატებულ 

ქვეყნებშიც კი ეტაპობრივად ფართოვდება და უმჯობესდება. 

 
2.2. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის სისტემის არსებული 

მდგომარეობის  ანალიზი, შეფასება, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები 
საქართველოში 

 

      საყოველთაო ჯანდაცვის გავლენა სცდება მხოლოდ სამედიცინო სფეროს 

და საერთაშორისო დიალოგში სიღარიბის აღმოფხვრისა და ეკონომიკური 

კეთილდღეობის გზაზე მნიშვნელოვან კომპონენტად განიხილება.  COVID-19-ის 

პანდემიის ფონზე კი, მსოფლიო მასშტაბით ბევრად უფრო ნათელი გახდა, თუ 

რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა და რა 

გავლენას ახდენს ჯანდაცვის სფეროს კრიზისი ეკონომიკის სხვა დარგების 

სტაბილურობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. 

     მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციით, საქართველო მიეკუთვნება საშუალოზე 

მაღალი შემოსავლების ქვეყნების ჯგუფს (2020). საქსტატის  მონაცემებით, მშპ ერთ 

სულ მოსახლეზე ბოლო ათწლეულში 3 233 $-დან (2010 წ.) 4 256 $-მდე (2020 წ.) 

გაიზარდა. შემცირდა სიღარიბის მაჩვენებლებიც (აბსოლუტური სიღარიბის 

მაჩვენებელი 2010 წელს 1.9 $ დღეში და 12 %, ხოლო 2019 წელს − 3.8 %). ეკონომიკის 

სფეროში არსებულმა მიღწევებმა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, რაც დადებითად აისახა 

მდგრადი განვითარების ჯანდაცვასთან დაკავშირებული მიზნების მიღწევის 

პროგრესზე. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დანერგვის შედეგად, თითქმის 

გახუთმაგდა ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები (2012 წელი − 450 მლნ ლარი, 

2021 წელი − 2 329.9 მლნ ლარი), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტის განაწილების 
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პროცესში ჯანდაცვის მზარდ პრიორიტეტულობაზე მიუთითებს (იხ. ნახ. 1 და 2).  

 

 

ნახ. 1. საქართველოს ჯანდაცვაზე გაწეული სახელმწიფო დანახარჯების წილი 
სახელმწიფო ბიუჯეტსა და მშპ-ში  [წყარო: საქსტატი] 

 

თუმცა, დანახარჯების წილი (3 %) ჯერ კიდევ ჩამორჩება გაეროს უნივერსა-

ლური ჯანდაცვის დეკლარაციით განსაზღვრულ ზღვარს 5 %-ს (იხ. ნახ. 4). 

    
ნახ. 2. საქართველოს ჯანდაცვაზე დანახარჯების დინამიკა  [წყარო: საქსტატი] 

 

ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ზრდამ და საყოველთაო ჯან-

დაცვის პროგრამის ამოქმედებამ წარმატებით შეამცირა ხელმისაწვდომობის 

თვალსაზრისით არსებული ფინანსური ბარიერები და, შესაბამისად, გაზარდა 

მომსახურებით სარგებლობა განსაკუთრებით იმ პირებისთვის, რომელთა მოცვა 

აქამდე არ ხდებოდა, ასე მაგალითად, საყოველთაო ჯანდაცვის სერვისებით მოცვის 

ინდექსი 1996 წელს იყო 46.7 %, ხოლო 2019 წელს – 68.1 %). ამასთან, შემცირდა 
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ჯანდაცვაზე ჯიბიდან გადახდების წილი და 2020 წელს, პირველად სახელმწიფო 

დანახაჯების წილმა გაადააჭარბა ჯიბიდან გადახდებს (იხ. ნახ. 5). თუმცა უნდა 

აღინიშნოს, რომ ჯიბიდან გადახდების წილი, კვლავ აღემატება ჯანმოს მიერ 

დადგენილ 30 %-იან დონეს, რაც ავადმყოფობასთან დაკავშირებული  მაღალი 

დანახარჯების მატების რისკზე მიუთითებს.   

უმთავრეს პრიორიტეტული საკითხია სამედიცინო სერვისების ხარისხის 

ერთიანი მართვისა და განფასების რეფორმების ეფექტიანი განხორციელება, უნდა 

უზრუნველყოს საყოველთაო ჯანდაცვის შედეგების შენარჩუნება და  შემდგომ 

გაუმჯობესება  მოსახლეობის ჯანმრთელობის გამოსავლების და ფინანსური 

ეფექტიანობის თვალსაზრისით. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ გაუმჯობესდეს 

როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის, ასევე მთლიანად ჯანდაცვის სექტორის მმარ-

თველობის პრაქტიკა, სადაც სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლებს, − სახელ-

მწიფოს, კერძო სექტორს და სექტორში  მოქმედი პროფესიული ასოციაციების 

შორის, დაცული იქნება დაბალანსებული რაციონალური და ეფექტიანი კომუნი-

კაცია, რეფორმების შემუშავების, განხორციელების ოპტიმალური გადაწყვეტილე-

ბების მიღებისას, რამაც უნდა აამაღლოს სამედიცინო სერვისების (კარდიოქი-

რურგიული ინტერვენციების, სარეანიმაციო და სხვ.) სტანდარტი, ხარისხი და, 

შესაბამისად, პაციენტთა ჯანმრთელობა.  

 
2.3. ელექტრონული ჯანდაცვის და საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო 

პროგრამის დანერგვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით საქართველოში (ქ. 
თბილისის და ქ. ბათუმის სამედიცინო კლინიკები და საყოველთაო ჯანდაცვის 

სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარები) ჩატარებული კვლევა 

ჯანმრთელობის საუკეთესო მდგომარეობა ცხოვრების ყველა ეტაპზე 

ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, ქვაკუთხედი და მნიშვნელოვანი წყაროა და 

სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური სტაბილურობის განმაპირობებელია, 

რომლის მეშვეობითაც მცირდება სიღარიბე და იქმნება შენატანი და სარგებელი 

მდგრადი განვითარებისთვის. ჯანმრთელობის მდგრადი და თანასწორი გაუმჯო-

ბესება არის მთავრობების ეფექტური პოლიტიკისა და საზოგადოების ყველა წევრის 

ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი.  

ნაშრომში დასახული ამოცანების გადასაჭრელად გამოყენებულ იქნა 
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არსებული ოფიციალური ინფორმაციის, მკვლევარებისა და ექსპერტების 

კვლევებისა და მოსაზრებების შესწავლა, სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და 

პირდაპირი ინტერვიუირების მეთოდები. 

თემის აქტულურობიდან გამომდინარე, ჯანდაცვის სფეროში ინოვაციური 

ტექნოლოგიების (IT) შესწავლის მიზნით დავგეგემეთ და ჩავატარეთ  კვლევა  ქ. 

თბილისის და ქ. ბათუმის რამდენიმე სამედიცინო კლინიკაში, სადაც დავინტე-

რესდით თუ, როგორია ინოვაციური ტექნოლოგიების სისტემის ძლიერი და სუსტი 

მხარეები, მისი გამოყენების ეფექტურობა და რამდენად შემსუბუქდა ექიმის შრომა 

და შემცირდა დოკუმენტაციის ელ.წარმოების დრო. 

ასევე, დისერტაციის ფარგლებში ჩატარებული იქნა კვლევა, რომელიც 

მიზნად ისახავს საქართველოში ელექტრონული ჯანდაცვის დანერგვის შესახებ 

შერჩეული სამიზნე  კატეგორიის მოსახლეობის (საყოველთაო ჯანდაცვის სახელ-

მწიფო პროგრამის მონაწილეები) ინფორმირებულობას და მათ დამოკიდებულებას 

მიღებული შედეგების ეფექტიანობის თვალსაზრისით; ასევე, კვლევამ მოიცვა 

მონაცემების შეგროვება, ორგანიზება და ანალიზი, საყოველთაო ჯანდაცვის 

სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულთა პროგრამის შესახებ ცოდნისა და კმაყოფი-

ლების დონე და მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე, სამედიცინო 

მომსახურების ბაზრის ეფექტიანობის შეფასება ე. წ. SWOT და PESTEL ანალიზის 

საფუძველზე. ამ თვალსაზრისით, შერჩეულ იქნა პოპულარული და ფართოდ 

გავრცელებული რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, რომლებიც მიჩნეულია 

მონაცემების მოპოვების საიმედო და აღიარებულ ტექნიკად. 

კვლევის ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ მოსახლეობის გარკვეულ 

ნაწილს არ აქვს სრული ინფორმაცია და ხელი არ მიუწვდება ელექტრონულ და 

საყოველთაო ჯანდაცვის სერვისებზე. თუმცა თვლიან, რომ ის მოსახერხებელი და 

სანდოა. ამასთან, გამოკითხულთა უმრავლესობა დადებითად აფასებს საქართვე-

ლოში ელ-ჯანდაცვის სისტემის დანერგვას და ელექტრონული ჯანდაცვის სის-

ტემის დადებით მხარეებად მიიჩნევს: ინფორმაციის უსაფრთხოებას, ყოვლისმომ-

ცველობას, კონფიდენციალობის დაცვისა და ინფორმაციაზე მარტივად წვდომის 

შესაძლებლობას.  

თავი 3. ჯანმრთელობის დაცვის ინოვაციური მოდელი და საყოველთაო 
ჯანმრთელობის დაცვის სრულყოფის მიმართულებები 
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3.1. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მსოფლიო ეკონომიკური მოდელები 
 

თანამედროვე პირობებში ჯანმრთელობის დაცვის ყველა მოდელი შეიძლება  

დაიყოს სამ ტიპად: 

1. საბიუჯეტო (სახელმწიფო სახელმწიფო მედიცინა საბიუჯეტო 

დაფინანსების სისტემით); 

2. სადაზღვევო (სოციალური დაზღვევა ჯანდაცვის სისტემა სოციალური 

დაზღვევის პრინციპებზე დაყრდნობით, სადაც ბაზრის რეგულირება ხორციელ-

დება მრავალარხიანი დაფინანსების სისტემით.); 

3. კერძო (არასახელმწიფო, ან საბაზრო, ფასიანი მედიცინა, რომელიც დაფუძ-

ნებულია ბაზრის პრინციპებზე  ჯანმრთელობის კერძო დაზღვევის გამოყენებით) 

(იხ. ნახ. 3). 

 

 
ნახ. 3. ჯანდაცვის სისტემების კლასიფიკაცია წამყვანი ქვეყნები სამი ძირითადი 

მოდელის მიხედვით  
 
 
უცხოური გამოცდილების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს გამოვიტანოთ 

შემდეგი დასკვნები: 

 არცერთ ქვეყანაში არ არსებობს კონკრეტული მოდელები მათი სუფთა 

სახით; 

 არცერთი მოდელი არ არის მრავალმხრივი; 

 ორივე მოდელში დაფინანსების მხოლოდ ერთი დომინანტური წყაროა; 

 საბიუჯეტო და სადაზღვევო მოდელებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს 

ყველა ხარჯის 70 %-ზე მეტს; 

 სისტემების მდგრადობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია მოსახლე-
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ობის უფასო ჯანდაცვით დაფარვა, ხარჯების დუბლირების არარსებობა, 

რესურსების გამოყენების ეფექტურობა და ჯანდაცვის სერვისების 

ხელმისაწვდომობა; 

 არცერთ ქვეყანას არ შეუძლია დააკმაყოფილოს ჯანმრთელობის ყველა 

საჭიროება სახელმწიფო სახსრებიდან კერძო დაზღვევის და/ან თანაგა-

დახდების გარეშე. 

 

 
3.2. ე-ჯანმრთელობის/e-Health-ის უცხოური მიღწევების დანერგვის 

შესაძლებლობები საქართველოში 

ჯანდაცვის სექტორსა და მასში მოქმედ სამედიცინო კლინიკებზე მოქმედი 

ძირითადი მაკროეკონომიკური ფაქტორების გაანალიზებისას, ერთ-ერთი მთავარი 

ფაქტორია ტექნოლოგიური, რომელშიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი უკავია 

დიგიტალიზაციას, რომელიც დღეისათვის მოიცავს მედიცინაში საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების განვითარებას, IT ტექნოლოგიებს (ციფრული პლატფორმები, 

საკომუნი-კაციო ტექნოლოგიები (მ. შ. ტელემედიცინის ტექნოლოგიები)), 

ღრუბლო-ვანი სერვისები,  დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ახალი მეთოდები, 

ახალი მედიკამენტები და სამედიცინო პროდუქტები), რომლებიც  მნიშ-ვნელოვნად 

მოქმედებს სამედიცინო პერსონალის სამუშაო პროცესზე და სამედიცინო 

დოკუმენტაციის მომზადებაზე, ხოლო დახარჯული დროის შემცირება საშუალებას 

იძლევა ფოკუსირება მოხდეს პაციენტების მიღებაზე, გაიზარდოს სამედიცინო 

მომსახურების ეფექტურობა და ხარისხი. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჯანდაცვის სფეროში ინოვაციური 

საქმიანობის ეფექტიანობის გაუმჯობესების ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართუ-

ლებაა სპეციალური დაწესებულებების (ინფრასტრუქტურული ობიექტების) და 

ინოვაციური პლატფორმების ორგანიზება, დაფინანსების გაზრდა,  ინვესტიციების 

მოზიდვის მექანიზმების შემუშავება და ეფექტიანი განხორციელება. 

ინვესტიციების მნიშვნელოვან და ინოვაციური პროდუქტების ბაზარზე 

შემოტანის პერსპექტიულ წყაროდ მიიჩნევა მხარდაჭერის ფონდები,  როგორც 

ინოვაციური გარემოს შემადგენლობაში მყოფ სამედიცინო ორგანიზაციებისა თუ 

ასოციაციების საკუთარი აკუმულაციური და ტექნოლოგიური განვითარების 
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საშუალებები, ტექნოპარკები, კლასტერები და სხვ. შეფასების მასშტაბში 

არანაკლები მნიშვნელობა ენიჭება ფარმაცევტულ პროდუქტებს, სტრუქტურებს, 

აღჭურვილობას და სახარჯო მასალების მწარმოებელ მსხვილი კომერციული 

კომპანიების საშუალებებს, რადგან გლობალურ IT ბაზარზე სამედიცინო სფეროში 

ეს არის ერთ-ერთი წამყვანი ფინანსური წყარო.  

ჯანდაცვის კლასტერის სტრატეგიის მიზანია რისკების ოპტიმალური განაწი-

ლების უზრუნველყოფა, ცოდნისა და ძირითადი რესურსების გამოყენებისათვის 

უცხოურ ბაზრებზე ერთობლივი წვდომა, კლასტერის წევრებს შორის ნდობის 

გაზრდა, ხარჯების შემცირება და ურთიერთობების გაძლიერება.  

 
 

3.3. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სრულყოფის  მიმართულებები 
ინოვაციური მოდელის ფორმირების საფუძველზე 

 

ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ინოვაციური მოდელი მოიცავს 

სამედიცინო მეცნიერების ერთიანობას, უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტე-

მის განვითარებას, წამყვან ქვეყნებთან და კვლევით ცენტრებთან საერთაშორისო 

პარტნიორობას, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას, სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობის განვითარებას და მიზნობრივი უწყებათაშორისი სამედიცინო 

სამეცნიერო პროგრამების შექმნას. 

ჯანდაცვის სისტემის განვითარებისა და მართვის ერთ-ერთ მეთოდად 

პროგრამულ-მიზნობრივი მართვა ითვლება, რომლის გამოყენებაზე დაფუძნებული 

სახელმწიფო რეგულირების მთავარი მახასიათებელია მისი ფოკუსირება საბოლოო 

შედეგზე. რაც შეეხება ჯანდაცვის სექტორს, პროგრამის მიზნობრივი მართვის 

საბოლოო შედეგი გამოიხატება მოსახლეობის სიკვდილიანობის, ინვალიდობისა 

და ავადობის შემცირებაში, სამედიცინო მომსახურების ხარისხისა და ხელმისაწ-

ვდომობის ამაღლებაში, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაში და სხვ. 

ამ თვალსაზრისით, საინტერესოა ქვემოთ მოცემული ჯანდაცვის ინოვაციური 

პროცესის კონცეფტუალური და პროგრამულ-მიზნობრივი მოდელი (იხ. ნახ. 4 და 

5), რომელიზეც მითითებულია სამთავრობო უწყებები, პაციენტების ადვოკა-

ტირების ჯგუფები, ასევე პაციენტები, კლინიკები. 
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ნახ. 4. ინოვაციების კონცეფტუალური მოდელი ჯანდაცვაში 

 [ადაპტირებულია: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-innovatsionnoy-
deyatelnosti-v-meditsinskih-uchrezhdeniyah] 

        

ჯანდაცვის გამართული და ეფექტიანი სისტემა, სადაც ოპტიმალურად და 

კოორდინირებულად იფუნქციონირებს ორგანიზაციული დონეები პირველადი, 

მეორეული და მესამეული ჯანდაცვის ორგანიზაციული დონეები, მთლიანობაში 

განაპირობებს  ჯანდაცვის წარმატებულ და მდგრად სისტემას, სადაც საყოველთაო 

ჯანდაცვას თავისი კუთვნილი ადგილი უკავია, იმ პრობლემების რაციონალურად 

გადასაჭრელად, რაც დღესდღეობით მსოფლიოს და მ. შ. ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას, 

რომელთა ოპტიმალურად გადაწყვეტა, ჩვენი აზრით, შესაძლებელია ე. წ. ,,სადა-

ზღვევო სისტემის სინერგიული მოდელის“ საშუალებით, რომლის მთავარი არსი 

იმაში მდგომარეობს, რომ სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამების მართვაში 

მონაწილეობენ ერთმანეთთან კონკურენციაში მყოფი სადაზღვევო ორგანიზაციები 

და დაზღვეულს შეუძლია  არჩევანი გააკეთოს მათ შორის. სადაზღვევო ფონდებს 

შორის კონკურენციას განაპირობებს სადაზღვევო პრემიები, პაკეტები, 

მკურნალობის ხარისხი, რაც ხელს შეუწყობს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის 

ამაღლებას, რესურსების ეფექტურად გამოყენებას და ხარჯების შეკავებას.  

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-meditsinskih-uchrezhdeniyah
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-meditsinskih-uchrezhdeniyah
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ნახ. 5. ჯანდაცვის სისტემის ინოვაციების განვითარების პროგრამულ-მიზნობრივი 

მოდელი 
[ადაპტირებულია: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-innovatsionnoy-

deyatelnosti-v-meditsine] 
   

 

დასკვნა 

ჩატარებული კვლევა იძლევა საშუალებას ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი 

დასაკვნები: 

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სრულყოფა, სამედიცინო სერვისების 

ხარისხის ამაღლება და განვითარება, ადამიანური რესურსების კვალიფიკაციის 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-meditsine
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-meditsine
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ამაღლება და მართვის ეფექტიანობის ამაღლება ჯანდაცვაზე სამართლიანი ხელმი-

საწვდომობის გაზრდის მიზნით მნიშვნელოვანად ითვალისწინებს ჯანდაცვის 

ორგანიზაციებში მმართველობითი, ორგანიზაციული და ეკონომიკური სისტემის 

გამართულ ფუნქციონირებას და ოპტიმალურ მართვას, სადაც ერთ–ერთი 

პრიორიტეტი მოქალაქეებისთვის ჯანდაცვის სერვისების უფრო კომფორტული 

მიწოდება უნდა იყოს,  ჯანდაცვის რეფორმის საერთაშორისო გამოცდილების 

გაზიარების გათვალისწინებით. 

2030 წლის მდგრადი განვითარების მიზნების ვალდებულებების შესრულების 

პერიოდის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ხარისხიან ჯანდაცვასა 

და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა, თუ რამდენად დაცული იქნება 

მოსახლეობა დაავადებებთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისგან, სადაც 

გათვალისწინებული უნდა იყოს საქართველოს მოსახლეობის მაღალხარისხიან და 

საჭიროებაზე მორგებული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ფინანსუ-

რი რისკებით გამოწვეული გაღარიბების გამორიცხვით. აქ მთავარი სტრატეგიული 

მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და 

სამედიცინო სერვისებზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის და ფინანსური 

ტვირთის სამართლიანი და თანაბარი განაწილება, რაც თავის მხრივ, ჯანმრთე-

ლობის შედეგების და ფინანსური დანახარჯების რაციონალურობის საშუალებას 

იძლევა, რათა ქვეყანაში გამართული ჯანდაცვის სისტემა ფუნქციონირებდეს. 

ელექტრონული და საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანი განხორ-ციე-

ლება მოითხოვს ისეთი მიმართულებების  ოპტიმალურ გადაწყვეტას, როგორიცაა:  

 ციფრული ჯანმრთელობის როლის ზრდა, რათა შესაძლებელი გახდეს 

საყოველთაო ჯანდაცვის მიზნების მიღწევა; 

 ჯანდაცვის სექტორის მენეჯმენტის გაძლიერება და დაფინანსების 

სისტემის სამართლიანობისა და ეფექტიანობის გაუმჯობესება;  

 ელექტრონული ჯანდაცვის სექტორში ადამიანური რესურსების განვითა-

რება ეფექტიანი ციფრული მომსახურების  თვალსაზრისით და სამედიცინო 

პერსონალის ხელშეწყობა ინოვაციური პროფილის სამეცნიერო–კვლევით კონფე-

რენციებში ჩართულობის მიზნით; 

 მაღალხარისხიან, ეფექტიან და უსაფრთხო მედიკამენტებსა და სამედი-

ცინო დანიშნულების პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  
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 საზოგადოებრივი და პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება, 

რისკების ეფექტიანი მართვა; 

 უცხოური საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით საყოველთაო ჯან-

დაცვის სტრატეგიის ფარგლებში საჯარო-კერძო პარტნიორობის, არაკომერციული 

სამედიცინო ორგანიზაციების და ინოვაციური ინფრასტრუქტურული სახეების 

როლისა და მოტივაციის გაზრდა, ჯანმრთელობის სოციალური სავალდებულო და 

ნებაყოფლობითი დაზღვევის სისტემის დანერგვის გათვალისწინებით; 

 ფინანსური დაცულობის გაძლიერება,  სახელმწიფოს მხრიდან ჯან-

დაცვაზე ხარჯების ზრდა, განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის სფეროში, ასევე 

სერვისების მოცვის მიმართულებით არსებული გამოწვევების აღმოსაფხვრელად 

ზომების მიღება და რესურსების უფრო ეფექტიანად გამოყენება. პრიორიტეტული 

ყურადღების დათმობა დაბალშემოსავლიანი ოჯახების და ქრონიკული 

დაავადებების მქონე ადამიანების ჯიბიდან გადასახადებისგან უფრო მეტი 

დაცულობის თვალსაზრისით; 

 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახელმწიფო 

სახსრების განკარგვის მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა და ეფექტიანი მართვა.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 
დაცული იქნა სამი კოლოკვიუმი: 

კოლოკვიუმები:  

1. ჯანდაცვის სისტემის მართვის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

თბილისი, 2021.  

2. ჯანდაცვის სისტემის მსოფლიო ეკონომიკური მოდელები: მიღწევები, 

პრობლემები, პერსპექტივები და საქართველოს ჯანდაცვის ეროვნული 

სისტემის განვითარების მიმართულებები. თბილისი, 2022.  

3. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ინოვაციური განვითარების 

მიმართულებები. თბილისი, 2022.  

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია  

პუბლიკაციების სახით, საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემებში როგორც 

საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ: 
  

1. Maridashvili M., Meparishvili D., Sanikidze E. Health Systems Management and 

Financial Sustainability in Georgia. International Journal of Innovative 

Technologies in Social Science. 3(31). 2021, pp. 39-42. DOI: https://doi: 

10.31435/rsglobal_ijitss/30092021/7644 

2. Meparishvili D., Maridashvili M., Sanikidze E. FINANCIAL STABILITY AND 

RISK ASSESSMENT OF THE HEALTHCARE SECTOR IN GEORGIA. European 

Science Review Scientific journal № 7–8 2021 (July – August) Premier Publishing 

s.r.o. Vienna, 2021, pp 30-33. DOI: https://doi.org/10.29013/ESR-21-7.8-30-33 

3. Maridashvili M., Meparishvili D., Sanikidze E. THE UNIVERSAL HEALTH 

CARE SYSTEM CHALLENGES AND PERSPECTIVES. The 12th International 

conference ,,Science and society – Methods and problems of practical 

application“ (September 15, 2021) Accent Graphics Communications & 

Publishing, Vancouver, Canada. 2021, pp. 42-48. 

4. კატუკია ა., სანიკიძე ე. ე-ჯანმრთელობის/eHealth-ის უცხოური მიღწე-

ვების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნ. ,,ეკონომიკა“, 

2022, # , გვ. 214-221  DOI: 10.36962/ecs105/3/2022-214 
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5. სანიკიძე ე. ჯანმრთელობის დაცვის მდგომარეობა საქართველოში, 

პრობლემები და მათი გადაჭრის ძირითადი მიმართულებები. სტუ, 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“,  

შრომების კრებული, თბილისი, 2021, გვ. 344-348. 

6. სანიკიძე ე. და სხვ. კორონაეკონომიკის გლობალური ტენდენციები და 

საქართველოს  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. 

თსუ, გუგუშვილის ინსტიტუტი, პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის 

დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „XXI საუკუნის ეკონომიკური, სოციალური, 

ეკოლოგიური და ტექნოლოგიური გამოწვევები“, 2021, გვ. 362-372. 

7.  Meparishvili D., Maridashvili M., Sanikidze E. FINANCING AND 

EFFECTIVENESS OF GEORGIAN HEALTHCARE SYSTEMP. roceedings of the 

XXXI International Scientific and Practical Conference. Social and Economic 

Aspects of Education in Modern Society. Warsaw, Poland, 2021, pp. 23-24. DOI: 

https://doi.org/10.31435/rsglobal_conf/30082021/7650. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


