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Abstract 

The thesis “Strategic management of service in Georgian healthcare system” 

consists of the introduction, three chapters, nine subchapters, the conclusion and the 

bibliography.  

 The introduction justifies the topicality, defines the object, goals, methods and 

scientific novelty, theoretical-methodologic basis, practical and theoretical 

significance of the research, also presented are the data regarding the approbation of 

the thesis and other publications by the author,  

 In the first chapter, – “Systemic analysis of the state and development of 

healthcare” – healthcare is reviewed, as a complicated socio-economic system, the 

trends and the factors of healthcare service are identified, and a comparator analysis of 

national healthcare systems is performed.  

Researching and projecting of the healthcare management system is realized 

based on different theories and methodologic approaches, one of which is the theory 

of systems and logistics as a science regarding optimal management of economic 

currents. Systemic approach is a direction of methodologic scientific cognition and 

social practice, in the basis of which is the research of objects as systems. Some of the 

problems, that need to be solved with the System Theory, are: 

 Defining the common structure of the system;  

 Organizing the subsystems and the interactions between elements;  

 Taking the effect of outside environment into account;  

 Picking the optimal system;  

 Picking the optimal algorithms for the system to function. 

 There are two ways to project large systems – macro projecting (external 

projecting), during the process of which, the functional-structural issues of the system 

are solved in general, and micro projecting (internal projecting), which is connected to 

processing the system elements. Internal projecting, in regards to socio-economic 

systems, is only performed for the organizations that own undivided integrity, as the 

lowest level of management. A more detailed decomposition of the organization of 

socio-economic system, with the purpose of research and projecting, results in losing 

the integrity as its general characteristic.  

 The second chapter – “Strategic planning of the healthcare services” – 

discusses the strategy of healthcare system. Presented is a decomposed representation 

of the main goal of healthcare, processed is the strategy of the development of 

healthcare service.  

 Goals in healthcare are set based on the accepted theoretical-methodologic 

approaches, such as the Economic Theory, Sociology, System Theory, and Strategic 

Planning in Management. Concepts of demand on “health” and usage of healthcare 

service, which have methodologic importance in defining the functioning goals of 

healthcare, are discussed in the Economic Theory. “Health” demand concept is 

considered as microeconomic factors of the forms of demand, also variables, that are 

characteristic to a single person’s and the person’s family’s types of behavior. The 

concept of the usage of healthcare services discusses the services, which are partially 

investments in human capital and partially – an object of use. Fast and quality medical 

assistance helps with maintaining “Health”, i.e. it is a contribution to human capital.  
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 In the third chapter – “The forms and methods of management of the 

development of regional healthcare service” – quality management methods of 

healthcare service is provided, the use of patient electronic medical cards is 

introduced.  

 The four elements need to be taken into account when solving the issue of 

forming the principles of quality assurance of medical care: The qualification of the 

specialist; optimal use of resources; patient risks; patient satisfaction with the 

interaction of a medical subsystem.  

 For every kind of medical assistance there are different standards according to 

different illnesses, comprising of a list of diagnostic and therapeutic medical help. 

Provided is the information regarding the amount of times and the number of doses of 

single drug uses, different kinds of high-end implants, prosthetics, and nutrients.  

The second element of quality assurance of healthcare service is management of 

the IT subsystem, which defines the methods of build and interactions of different 

healthcare entities. Such structure can be built based on functional or processing 

approaches, which are the systemic approaches of management. The control of the 

standards of medical care also includes within itself the control of state programs.  

 In the conclusion, the results of other researches are generalized, and the 

strategic management of healthcare service is summed up.  

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 საკვლევი თემის აქტუალურობა. ნებისმიერი ქვეყნის მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვა მისი ხელისუფლების კონსტიტუციური უფლება და 

ვალდებულებაა. საზოგადოების განვითარების ისტორიამ იცის, რომ დახმა-

რებისა და თანადგომის ჰუმანური პრინციპები ყოველთვის აწესრიგებდნენ 

მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებას და არსებობას. ყველა სახელმწიფო თავისი 

ეკონომიკური პოტენციალიდან გამომდინარე, ცდილობს მოსახლეო-

ბისთვის არა მხოლოდ მორალურ, არამედ მატერიალურ თანადგომას. თუ 

რამდენად იქნება ასეთი თანადგომა უწყვეტი, სტაბილური და ამასთან, 

თავისი მოცულობით არსებითი, ეს ამ ქვეყნის ეკონომიკურ სიძლიერეზეა 

დამოკიდებული. 

საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობის შენარჩუნებასა და გამყა-

რებაში წამყვან როლს ასრულებს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა, როგორც 

ეროვნული ეკონომიკის სოციალური სფერო, რომელიც უზრუნველყოფს 

მოსახლეობას ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით, რა დროსაც ხდება 

ადამიანური კაპიტალის ასახვა სოციალური გარანტიების საფუძველზე. 
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 ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმა საქართველოში საგრძნობლად 

განსხვავდება იმ რეფორმებისაგან, რომლებიც ხორციელდება ცენტრალურ 

და აღმოსავლეთ ევროპაში. უცხოელი სპეციალისტების მიერ ჩატარებული 

კვლევები გვიჩვენებს, რომ ამჟამად, ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა, 

რომელიც დაფუძნებულია სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევაზე, წარ-

მოადგენს ყველაზე ეფექტურს ეკონომიური თვალსაზრისით და საშუალე-

ბას იძლევა მიღწეულ იქნეს ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება შედა-

რებით მცირე დანახარჯებით. რიგ ქვეყნებში ჩამოყალიბდა აუცილებელი 

სამედიცინო დაზღვევის სისტემა, რომელიც ძალიან ახლოსაა სახელმწიფო-

ებრივთან. ამჟამად სამედიცინო დაზღვევა წარმოადგენს ჯანმრთელობის 

დაცვის სისტემის რეფორმირების ძირითად ღერძს. 

 სოციალურ-ეკონომიკურ მიმართებაში საქართველოში სადაზღვევო 

მედიცინაზე გადასვლა წარმოადგენს ობიექტურ აუცილებლობას, რომელიც 

განპირობებულია პაციენტებისა და დარგის მუშაკების სოციალური დაუც-

ველობით, აგრეთვე მისი არასაკმარისი ტექნიკური აღჭურვილობით. ჯან-

მრთელობის დაცვის ნეგატიური მოვლენების მაქსიმალურად დაძლევისათ-

ვის აუცილებელია ჯანმრთელობის დაცვის გადასვლა სადაზღვევო მედი-

ცინაზე. სამედიცინო დაზღვევა, ხელს უწყობს აუცილებელი საშუალებების 

დაგროვებას, ასევე ფასიანი მედიცინის სისტემის ფორმირებას, რომელიც 

გამოდის როგორც ჯანმრთელობის დაცვის ფინანსირების ეფექტური წყარო. 

 საქართველოში ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმა ნაკლებად გააზ-

რებული და არასაკმარისად მიმდევრობითი იყო, რომელსაც თან ახლდა 

სერიოზული შეცდომები და პრობლემები. ძირითადი დადებითი ცვლილე-

ბები, რომლებიც შეეხებოდა ჯანდაცვის სამედიცინო მომსახურების სფეროს 

ხარისხსა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, მისი დაფინანსების 

გაუმჯობესებას, დაკავშირებულია პრიორიტეტული ეროვნული პროექტის 

რეალიზაციასთან. საქართველოში სახელმწიფო ჯანდაცვის საყოველთაო 

პროგრამა 2013 წელს ამოქმედდა. მისი მიზანი კი სამედიცინო მომსახუ-

რებაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის ზრდა და ჯანდაცვაზე მოსახ-

ლეობის დანახარჯების შემცირება იყო. 
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საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებულ იქნა მოქალაქეთა კონ-

სტიტუციური გარანტიებისა და უფლებების რეალიზაციის სახელმწიფო 

პოლიტიკა: 2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სის-

ტემის სახელმწიფო კონცეფცია „საყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის 

მართვა პაციენტთა უფლებების დასაცავად“, რომელიც მდგომარეობს 

დემოგრაფიული ინსტიტუციის ხელშეწყობაში, ცხოვრების დონისა და 

ხარისხის ამაღლებაში, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში, შრომის ღირსე-

ული პირობების შექმნაში, დასაქმების პროდუქციულობასა და მოსახლე-

ობის დაუცველი ჯგუფების სოციალური დაცვის გაძლიერებაში.  

ჯანდაცვაში რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის ზრდა მოითხოვს 

სამეცნიერო-მეთოდურ დასაბუთებასა და ჯანდაცვის სფეროს განვითა-

რების კონცეფციის ძირითადი მიდგომების დამუშავებას საქართველოში 

რთული ეკონომიურ-სოციალური სისტემების კვლევების თანამედროვე 

მეთოდების საფუძველზე. 

სხვადასხვა მეცნიერის მიერ დამუშავებულია ეკონომიკის, ორგანიზა-

ციისა და მომსახურების სფეროს საწარმოების მართვის ძირითადი დებუ-

ლებები. თუმცა, მაინც არასაკმარისად არის გამოკვლეული ჯანმრთელობის 

დაცვის მომსახურების მართვის სტრატეგიული საკითხები, არ არსებობს 

მომსახურების გაწევის მიზნებისა და სტრატეგიის მეცნიერული დასაბუ-

თება, ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდები და მართვის მოდელები, 

რამაც განაპირობა სადისერტაციო თემის შერჩევა.  

 კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანს წარმოადგენს ჯან-

დაცვის სამედიცინო მომსახურების სტრატეგიული მართვისა და დასმული 

მიზნების რეალიზაციის მეთოდური რეკომენდაციების თეორიული დებუ-

ლებების დამუშავება. 

განსაზღვრული მიზნიდან გამომდინარე დასახულია შემდეგი 

ამოცანები: 

- ჯანდაცვის სფეროს, როგორც რთული სოციალურ-ეკონომიკური სის-

ტემის გამოკვლევა; 

- ჯანდაცვის სფეროს სამედიცინო მომსახურების განვითარების 
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ტენდენციების და ფაქტორების გამოვლენა; 

- საზღვარგარეთის ქვეყნების ჯანდაცვის მართვის სისტემების 

მოდელების ანალიზის ჩატარება; 

- ჯანდაცვის სისტემის სოციალურ-ეკონომიკური მიზნების განსაზ-

ღვრის განხორციელება; 

- ჯანდაცვის სფეროს ძირითადი მიზნის დეკომპოზიციური წარმოდგენა; 

-ჯანდაცვის სისტემის სამედიცინო მომსახურების განვითარების 

სტრატეგიის შემუშავება. 

კვლევის ობიექტია საქართველოს ჯანდაცვის სამედიცინო მომსახუ-

რების სფეროს ორგანიზაციები ჯანდაცვის მართვის ორგანოები და 

სადაზღვევო ორგანიზაციები. 

კვლევის საგანს წარმოადგენს ჯანდაცვის მართვის სისტემებში სამე-

დიცინო მომსახურების სტრატეგიული მართვა, ასევე სოციალურ-ეკონომი-

კური ურთიერთობები, რომლებიც მყარდება მის სუბიექტებს შორის. 

მეცნიერული სიახლე. ჩატარებული კვლევის შედეგად:  

– ჩამოყალიბებულია ჯანდაცვის სფეროს, როგორც რთული სოციალურ-

ეკონომიკური სისტემის თეორიული დებულებები; 

– დადგენილია ჯანდაცვის სფეროს სამედიცინო მომსახურების 

მართვის სისტემის კლასიფიკაცია; 

– გამოვლენილია ჯანდაცვის სფეროს სამედიცინო მომსახურების 

ტენდენციები და დასაბუთებულია ჯანდაცვის სფეროს მომსახუ-

რების განვითარების ფაქტორები; 

– გაანალიზებულია საქართველოს ჯანდაცვის სამედიცინო მომსა-

ხურების დონე და მასზე მოქმედი ფაქტორები;  

– დაზუსტებულია ჯანდაცვის სისტემის  სამედიცინო მომსახუ-

რების  ხარისხის მართვის სისტემა;  

– შედარებული და შეფასებულია საქართველოს ჯანდაცვის სისტე-

მის სამედიცინო მომსახურების მდგომარეობა საზღვარგარეთის 

ქვეყნების სამედიცინო მომსახურების პრაქტიკასთან; 

– განვითარებულია პაციენტების ელექტრონული სამედიცინო ბარა-
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თების დანერგვის ეკონომიური ეფექტიანობის შეფასების მეთოდი; 

– შემოთავაზებულია საქართველოს ჯანდაცვის განვითარების 

მიზნობრივ  -პროგრამული დებულებები. 

კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს წარმოადგენს 

უცხოელი და ქართველი მეცნიერების შრომები ეკონომიკასა და მომსახუ-

რების სფეროს მართვაში, მარკეტინგში, ჯანდაცვის მომსახურების განვი-

თარების პროგრამულ დებულებებში. ნაშრომში გამოყენებულია საქარ-

თველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე-

რენციების მასალები, ასევე საქართველოს კანონები და დადგენილებები. 

ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში 

ეტაპობრივად დაიწყო სტრუქტურული და მმართველობითი ტრანსფორ-

მაციები. გასატარებელი რეფორმების მთავარი ამოცანაა ჯანდაცვის 

სფეროში მოქალაქეების კონსტიტუციური გარანტიების უზრუნველყოფა. 

ჯანდაცვის სისტემის მმართველობითი ტრანსფორმაციების მთავარი მიზა-

ნი არის მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და განმტკიცება, 

ავადობის შემცირება, ჯანდაცვა მონაწილეობს საზოგადოებრივი ჯანმრთე-

ლობის განმტკიცების მისიის რეალიზაციაში, რაც მართებულად ითვლება 

სახელმწიფოსა და საზოგადოების მთავარ მიზნად. ჯანდაცვის მართვის 

მეთოდოლოგიის შემუშავებისა და ამ სფეროს საქმიანობის სპეციფიკისთვის 

ყველაზე ადეკვატური და მეცნიერულად დასაბუთებული მმართველობითი 

ტრანსფორმაციების დანერგვისათვის, მიმოვიხილავთ მეთოდოლოგიას, 

რომელზედაც დამყარებულია მენეჯმენტი. 

კვლევის მეთოდები. კვლევა ჩატარებულია სამეცნიერო წყაროების 

შესწავლით, დაკვირვების, შედარების, ანალიზისა და პროგნოზირების 

მეთოდებით. ასევე გამოყენებულია ეკონომიკური კვლევების სამეცნიერო, 

სისტემური და სიტუაციური მიდგომების, მათემატიკური სტატისტიკისა 

და ალბათობის თეორიის მეთოდები. 

დაკვირვების მეთოდი ნაშრომში ხშირად არის გამოყენებული: 

ა) დაკვირვებისა და შედარების მეთოდი. დადგენილია საქართველოს 

საზოგადოებრივი მაჩვენებელი ჯანდაცვის სერვირების მოხმარების მხრივ. 
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ამ მომსახურებით ჩამორჩენაა საზღვარგარეთის ქვეყნებთან შედარებით 

(პირველი თავის მეორე და მესამე ქვეთავი). ეს ჩამორჩენა დიდია და მისი 

გადალახვის შესაძლებლობად მიგვაჩნია ჯანდაცვის სერვირების მეტი 

ქმედითუნარიანობა სახელმწიფოს ხელშეწყობასთან ერთად; 

ბ) დაკვირვების მეთოდი. შესწავლილია ლოგისტიკური მიდგომებით 

მართვის ქსელების აგება (1.1. ქვეთავი), როგორც რესურსულ ასევე 

ინფორმაციული ნაკადების კავშირურთიერთობებში (თავი III); 

გ).სისტემური მიდგომის მეთოდი. ნაშრომში რამდენჯერმეა 

გამოყენებული (თავი II და III) კიბერნეტიკის ფუძემდებლის უ. ეშბის მიერ 

სიმბოლური ფორმით ჩამოყალიბებული სისტემის ფორმულა, ამ საკითხზე 

შეხედულებების შესწავლითა და გააზრებით განხორციელდა ურთიერთ-

შეჯერება და ჩამოყალიბებულია სისტემის ჩვენეული განმარტება. 

დ). ანალიზის მეთოდით (I თავი) შეფასებულია საქართველოს ჯან-

დაცვის მიკროლოგისტიკური სისტემის ძირითადი ქვესისტემები და 

მოცემულია იდენტიფიკაციის ნიშნების კლასიფიკაცია. 

ე). მათემატიკურ-სტატისტიკური მეთოდები – კორელაციურ-

რეგრესიული – გამოყენებულია მესამე თავში, კერძოდ, 3.1 ქვეთავში, სადაც 

განხი-ლულია ჯანდაცვის სისტემის მომსახურების ხარისხის მართვა 

(მესამე თავი). 

ვ). შედარების მეთოდი გვხვდება პირველი თავის მესამე ქვეთავში 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში ჯანდაცვის მართვის სისტემების მოდელების 

განხილვისას და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემების შედარებასთან 

დაკავშირებით (მეორე თავი). 

 კვლევის თეორიული მნიშვნელობა მდგომარეობს ჯანდაცვის სამედიცინო 

მომსახურების სფეროს სტრატეგიული მართვის თეორიული დებულებების 

განვითარებაში, ჯანდაცვის სისტემის განვითარების პროგრამის 

დამუშავებაში. გამოვლენილია არსებითი კავშირი ქვეყნის სახელმწიფო 

სოციალურ პოლიტიკასა და სამედიცინო მომსახურებას შორის. კრიტიკუ-

ლად არის შეფასებული ამ საკითხზე არსებული ცალკეული მოსაზრებები. 

ნებაყოფლობითი და სავალდებულო დაზღვევის შედარებითი ანალიზის სა-



 

10 

ფუძველზე ნაჩვენებია საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში სამედიცინო 

მომსახურების სტრატეგიული მართვის როგორც დადებითი, ისე უარყოფი-

თი მხარეები. 

 კვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, 

რომ რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჯანდაცვის სისტემის 

რეგიონულ და სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების მარ-

თვის ორგანოების პრაქტიკულ მოღვაწეობაში. სამეცნიერო-პრაქტიკული 

რეკომენდაციები და წინადადებები საშუალებას იძლევა უზრუნველყოფილ 

იქნას ჯანდაცვის სისტემის სამედიცინო მომსახურებების სტრატეგიული 

მართვის ეფექტიანობა. 

 სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტა-

ციო ნაშრომი მოიცავს 155 ნაბეჭდ გვერდს. იგი შედგება შესავლის, ლიტე-

რატურის მიმოხილვის, სამი თავის, დასკვნის, გამოყენებული ლიტერატუ-

რის სიისაგან. მოიცავს 12 ნახაზს და 12 ცხრილს. ნაშრომის შინაარსია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

შედეგები და მისი განსჯა 

თავი 1. ჯანმრთელობის დაცვის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

1.1. ჯანმრთელობის დაცვის სფერო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური 

სისტემა 

1.2. ჯანდაცვის  სფეროს სამედიცინო მომსახურების ტენდენციები და 

განვითარების ფაქტორები საქართველოში 

1.3. ჯანმრთელობის დაცვის მართვის სისტემების მოდელები საზღვარ-

გარეთის ქვეყნებში 

თავი 2. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამედიცინო მომსახურების 

სტრატეგიული დაგეგმვა 

2.1. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სოციალურ-ეკონომიკური    მიზნები 

2.2. ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ძირითადი მიზნის დეკომპოზიციური 

წარმოდგენა 

2.3. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამედიცინო მომსახურების 
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განვითარების ტენდენციები 

თავი 3. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამედიცინო მომსახურებების 

განვითარების ფორმები და მეთოდები 

3.1. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის 

მართვა 

3.2. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება ჯანმრთელობის     დაცვის 

სისტემაში 

3.3. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამედიცინო მომსახურების მიზნობ-

რივი მართვის პროგრამები 

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი შინაარსი 

 შესავალში ტრადიციულად განსაზღვრულია თემის აქტუალობა, კვლევის 

მიზანი და ამოცანები. განხილულია ნაშრომის მეცნიერული და 

პრაქტიკული მნიშვნელობა. მოცემულია ძირითადი კვლევითი საკითხები 

და აღწერილია კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

 ლიტერატურის მიმოხილვაში განხილულია და გაანალიზებულია 

სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში სხვადასხვა მეცნიერული წყარო, 

რომლებშიც გადმოცემულია ქართველი თუ უცხოელი ავტორების მოსაზ-

რებანი და თეორიები. მიღწევები და ნაკლოვანებები.  

პირველი თავი – „ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს თეორიულ-მეთო-

დოლოგიური საფუძვლები“ – შედგება შემდეგი ქვეთავებისაგან: 

1. ჯანმრთელობის დაცვის სფერო, როგორც სოციალურ-ეკონომი-

კური სისტემა; 

2. ჯანდაცვის სფეროს სამედიცინო მომსახურების ტენდენციები 

და განვითარების ფაქტორები საქართველოში; 

3. ჯანმრთელობის დაცვის მართვის სისტემების მოდელები 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში. 

ამ თავში განხილულია ჯანდაცვის სფერო, როგორც რთული სოცი-
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ალურ-ეკონომიკური სისტემა, გამოვლენილია ჯანმრთელობის დაცვის 

სფეროს მომსახურების განვითარების ტენდენციები და ფაქტორები, ჩატა-

რებულია ჯანდაცვის ნაციონალური სისტემების შედარებითი ანალიზი. 

პირველი თავის პირველ ქვეთავში – „ჯანმრთელობის დაცვის სფერო, 

როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა“ – ყურადღება გამახვილებუ-

ლია ჯანმრთელობის დაცვის მართვის სისტემის კვლევასა და დაპროექტე-

ბაზე სხვადასხვა თეორიისა და მეთოდოლოგიური მიდგომის საფუძველზე, 

რომელთაგანაც ერთ-ერთს წარმოადგენს სისტემათა თეორია და ლოგის-

ტიკა, როგორც მეცნიერება ეკონომიკური ნაკადების ოპტიმალური მართვის 

შესახებ. 

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა, მის ცალკეულ დარგებთან ერთად 

მუდმივი ტრანსფორმაციის პროცესში იმყოფება, რაც განპირობებულია ბო-

ლო წლების განმავლობაში განხორციელებული მნიშვნელოვანი საკანონ-

მდებლო ცვლილებებით, რომლებიც თავის მხრივ მოითხოვს ახალ მიდგო-

მებსა და მენეჯმენტის განვითარებას სხვადასხვა მიმართულებით. იმისათ-

ვის, რომ დაწესებულების მენეჯმენტმა დასძლიოს გამოწვევები, ორიენ-

ტაცია უნდა აიღოს ხარისხზე, დაიცვას პაციენტის კონფედენციალურობა, 

იზრუნოს ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, შეამციროს ხარჯები. ყოვე-

ლივე ზემოაღნიშნული პირობების ხარისხიანად შესრულება სამედიცინო 

დაწესებულებას ანიჭებს კონკრეტულ უპირატესობას სამედიცინო ბაზარზე.  

მოკვლევის საფუძველზე ვასკვნით, რომ არასაკმარისადაა შემუშავე-

ბული ის მაჩვენებლები, რომლებიც იძლევიან ჯანდაცვის სისტემის კონკუ-

რენტუნარიანობის ადეკვატურად შეფასების საშუალებას.  

 ჩვენს მიერ დაზუსტებულია განსაზღვრებები ,,კონკურენტული სამე-

დიცინო ორგანიზაცია წარმოადგენს მეურნეობის სუბიექტს, რომელიც 

მოქმედებს ლიცენზიის საფუძველზე, გააჩნია მაღალტექნოლოგიური საჭი-

რო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კვალიფიციური ადამიანური რესურ-

სები და ახორციელებს საქმიანობას, რომელიც მიზნად ისახავს მოსახლე-

ობის ხელმისაწვდომი და მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების 

მიღების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.  
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სისტემური მიდგომა არის მეცნიერული შემეცნების მეთოდოლოგიის 

და სოციალური პრაქტიკის მიმართულება, რომლის საფუძველშიც დევს 

ობიექტების, როგორც სისტემების კვლევა. ამოცანების რიცხვს, რომლებიც 

გადაიჭრება სისტემათა თეორიით, მიეკუთვნება: 

 სისტემის საერთო სტრუქტურის განსაზღვრა;  

 ქვესისტემებისა და ელემენტებს შორის ურთიერთქმედების ორგა-

ნიზაცია;  

 გარე გარემოს გავლენის გათვალისწინება;  

 ოპტიმალური სისტემის შერჩევა;  

 სისტემის ფუნქციონირების ოპტიმალური ალგორითმების შერ-

ჩევა. 

დიდი სისტემების პროექტირების ორი სახე არსებობს – მაკროპროექ-

ტირება (გარე პროექტირება), რომლის პროცესის დროს, წყდება სისტემის 

ფუნქციურ-სტრუქტურული საკითხები მთლიანობაში და მიკროპროექ-

ტირება (შიგა პროექტირება), რომელიც დაკავშირებულია სისტემის ელემენ-

ტების დამუშავებასთან. შიდა დაპროექტება სოციალურ-ეკონომიკური სის-

ტემის მიმართებაში ხორციელდება მხოლოდ ორგანიზაციების მიმართ, რო-

გორც მართვის ყველაზე დაბალი დონის მიმართ, რომელიც ფლობს განუ-

ყოფელ მთლიანობას. სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის ორგანიზაციის 

შედარებით დეტალურ დეკომპოზიციას, კვლევებისა და დაპროექტების 

მიზნით, მივყავართ მთლიანობის, როგორც მისი ძირითადი თვისების 

დაკარგვამდე. 

შესასწავლ სისტემასა და კვლევას შორის ურთიერთქმედების აუცი-

ლებელ გათვალისწინებაზე პირველად მიუთითა კიბერნეტიკის ერთ-ერთმა 

ფუძემდებელმა უ. რ. ეშბიმ [1]. გასათვალისწინებელი ფაქტორების რიცხვი-

სა და აბსტრაქტულობის ხარისხისაგან დამოკიდებულებით, ცნების 

„სისტემა“ განსაზღვრა შეგვიძლია წარმოვადგინოთ შემდეგი სიმბოლური 

ფორმით: 

( , , . , , , , , ),S PL RO RJ EX PR LT SV RD EF  

სადაც PL - მიზნები და გეგმების,  



 

14 

RO – გარე რესურსებია;  

RJ – შიგა რესურსებია;  

EX – შემსრულებლებია;  

PR – პროცესია;  

DT – ხარვეზებია;  

SV – კონტროლია;  

RD – მართვაა;  

EF – ეფექტია. 

მოცემული ფორმულით შეიძლება დახასიათდეს რთული სისტე-

მების ძირითადი აგებულება და მისი ფუნქციონირება. სისტემის ელემენტს 

წარმოადგენს მისი უმარტივესი განუყოფელი ნაწილი. პასუხი კითხვაზე – 

რას წარმოადგენს ასეთი ნაწილი – შეიძლება იყოს არაერთგვაროვანი და 

დამოკიდებული ობიექტის, როგორც სისტემის განხილვის მიზანზე, ან მისი 

შესწავლის ასპექტზე. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ ელემენტი არის 

სისტემის დაყოფის ზღვარი კონკრეტული ამოცანისა და დასახული მიზნის 

გადაწყვეტის თვალსაზრისით. სისტემის დაყოფა ელემენტებად დამოკიდე-

ბულია მიზნის ფორმულირებასა და მის დაზუსტებაზე კვლევის პროცესში. 

ჯანდაცვის სფეროს სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის უმარტივეს 

და განუყოფელ ელემენტებს, მოცემული კვლევის მიზნებისა და ამოცანების 

შესაბამისად, წარმოადგენენ ჯანდაცვის სახელმწიფო, მუნიციპალური 

დაწესებულებები და კერძო ორგანიზაციები, რომლებიც ჯანმრთელობის 

დაცვას უწევენ ფასიან მომსახურებას. ეს არ ნიშნავს, რომ დაწესებულებები 

და ორგანიზაციები არ შეიძლება იყოს მათი კვლევებისა და პროექტირების 

მიმართ სისტემური მიდგომის გამოყენების ობიექტები, თუ ეს ნაკარნახევია 

სისტემური ანალიზის და სინთეზის მიზნით. 

განხილულია რთული სისტემების ძირითადი ცნებები, რომლებიც 

ახასიათებს სისტემის აგებულებასა და მის ფუნქციონირებას. დიდი 

ყურადღება ექცევა ეკონომიკური სისტემებით ლოგისტიკური მიდგომის სა-

ფუძველზე მართვის აგებას, რადგან, როგორც ნებისმიერი, ისე სოციალურ-

ეკონომიკური სისტემისთვისაც დამახასიათებელია გაურკვევლობა და 
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ენტროპია მენეჯმენტის სფეროში, ტექნოლოგიურ პროცესში, სერვისში, 

რესურსებში, ინფორმაციასა ფინანსებში, რომლებიც საგრძნობლად კლებუ-

ლობს მართვის ინტეგრირებული სისტემის წარმოშობისას.  

ჯანდაცვის სასაქონლო-მატერიალური და სასაქონლო-მატერია-

ლური, სამომსახურეო და ფინანსური ნაკადების მაკროლოგისტიკური 

სისტემები მეტი თვალსაჩინოებისათვის მოცემულია ნახაზის სახით. 

 

 ლოგისტიკისა და სისტემების თეორიაში განიხილება ისეთი ცნებები, 

როგორიცაა – სისტემის ქვესისტემა და სტრუქტურა. ითვლება, რომ სისტე-

მის ქვესისტემებად დაყოფის შესაძლებლობა დაკავშირებულია ურთიერთ-

დაკავშირებული ელემენტების ერთობლიობით, რომლებსაც უნარი აქვთ 

შეასრულონ შედარებით დამოუკიდებელი ფუნქციები, ქვემიზნები, რომ-

ლებიც მიმართულია სისტემის საერთო მიზნის მისაღწევად. 

 სტრუქტურა ასახავს შედარებით მაღალ არსობრივ ურთიერთდა-

მოკიდებულებას ელემენტებსა და მის ჯგუფებს შორის (კომპონენტებს, 

ქვესისტემებს შორის), რომლებიც მცირედ იცვლებიან სისტემაში და 
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უზრუნველყოფენ სისტემებისა და მათი ძირითადი თვისებების არსებობას. 

სტრუქტურის წარმოდგენა შეიძლება გრაფიკულად, თეორეტიკულ-მრავ-

ლობითი აღწერილობის, მატრიცისა და გრაფების (სვეტის) სახით, ასევე, 

სტრუქტურების მოდელირების სხვა ენებით. 

ჯანდაცვის სფეროს მაკროლოგისტიკურ სისტემაში შეიძლება გამოვ-

ყოთ 15-მდე ქვესისტემა, თუ გამოვიყენებთ სხვადასხვა საკვალიფიკაციო 

ნიშანს. ეს ქვესისტემები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან მთლიანობის 

თვისების გამოვლენის ხარისხით. 

ამავე ქვეთავში დეტალურადაა გადმოცემული ჯანმრთელობის 

დაცვის მიკორლოგისტიკური სისტემის ძირითადი ქვესისტემები და მათი 

იდენტიფიკაციის ნიშნები: 

 საკუთრების ფორმის მიხედვით; 

 ჯანდაცვის სფეროს მომსახურების კვლავწარმოების მეთოდით; 

 ჯანდაცვის სისტემის მართვის დონის მიხედვით; 

 ჯანდაცვის სისტემის ინფრასტრუქტურის სახეობით; 

 ნაკადური პროცესების სახეობებით; 

 ჯანდაცვის სისტემის ძირითადი ჯგუფების მიხედვით; 

 ფინანსების წყაროების მიხედვით. 

პირველი თავის მეორე ქვეთავი – „ჯანდაცვის სფეროს სამედიცინო 

მომსახურების ტენდენციები და განვითარების ფაქტორები საქართველოში“ 

– ძირითადად ყურადღებას ვამახვილებთ სამედიცინო მომსახურების 

მწარმოებლებისა და მომხმარებლების დაყოფაზე, მათსა და მოსახლეობას 

შორის სამედიცინო დაწესებულებისაგან დამოუკიდებელი შუამავლების 

გამოჩენაზე, რომლებიც ეკონომიკურად დაინტერესებული არიან მომსახუ-

რების გაწევაში, რასაც, მთლიანობაში, უნდა გაეზარდა საქართველოს 

ჯანდაცვის ეფექტიანობა.  

ამ ქვეთავში გაანალიზებულია საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის 

ეფექტიანობა, მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა, სტაციონალური 

დახმარების მოცულობა, ჰოსპიტალიზაციის დონე და სადღეღამისო სტაცი-

ონარებში ყოფნის ხანგრძლივობა, რომლებიც გამოსახულია ცხრილების 
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სახით. მაგალითისთვის განვიხილოთ ცხრილი 3. 

ცხრილი 3. 

სამედიცინო დახმარების წვდომისა და ხარისხის მაჩვენებლები 

 
მაჩვენებლები საანგარიშო პერიოდი გეგმიური პერიოდი  მიზნობრივი 

მნიშვნე-

ლობა 

2015 2016 2017 20018 2019 2020  

ქრონიკული პათოლოგიის 

ავადმყოფების სიცოცხლის 

საშუალო ხანგრძლიობა, 

წელი 

10 11,5 12,5 13,5 14 14,5 15 

პროფილაქტიკური მიზნით 

გაკეთებული ექიმთან 

ვიზიტის წილი, % 

34 30 34 36 37 38 40 

უფასო სამედიცინო დახმა-

რების სულადობრივი ნორ-

მატივი, წელიწადში 1 

მაცხოვრებელზე 

3478,4 3378,0 3951,7 4996,9 5336,7 5672,9 6280, 

ონკოლოგიური პათალოგიის 

მიშვებულობა, % 

30,15 29,8 26 23 22 20 10 

აქტიური ჭლიქით დაავადე-

ბა, ავადმყოფთა რაოდენობა 

100 ათას მოსახლეზე 

84,0 82,4 82,6 82,4 82,2 82,0 65 

მაღალტექნოლოგიურ 

დახმარებაში მოთხოვ-

ნილების დაკმაყოფილება, % 

24 29 45 60 70 80 90 

მოსახლეობის მოცვა გრიპის 

საწინააღმდეგო აცრებით, % 

14,7 15,0 20,0 21,0 22,0 23,0 30 

 

ცხრილის მონაცემებიდან გამომდინარეობს, რომ ქრონიკული პათო-

ლოგიის მქონე ავადმყოფების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლიობა, ავად-

მყოფობის დადგენის შემდეგ 2015-2017 წლებში გაიზარდა 10-დან 12,5 

წლამდე, გათვალისწინებულია მოცემული მაჩვენებლის შემდგომი ზრდა 

14,5 წლამდე 2020 წლისათვის და პერსპექტივაში (მიზნობრივი მნიშ-

ვნელობა) – 15 წლამდე.  

მაღალი ტემპებით კმაყოფილდება მოსახლეობის მოთხოვნილება 

მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო დახმარების სახეობებზე. ასე, მაგალი-

თად, 2015-2017 წლების პერიოდში ამ სახეობების ხვედრითი წონა გაიზარ-

და 24%-დან 45 %-მდე, გათვალისწინებულია მისი ზრდა 80%-მდე 2020 

წლისათვის და პერსპექტივაში (მიზნობრივი მნიშვნელობა) - 90%-მდე. 

ასევე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ბავშვების 0-დან 17 წლამდე და 
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დედების ჯანმრთელობის მდგომარეობის მაჩვენებლები, რომელიც მე-4 

ცხრილშია მოცემული. 

ცხრილი 4. 

ბავშვების 0-დან 17-წლამდე და დედების ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

მაჩვენებლები 

მაჩვენებლები 

საანგარიშო 

პერიოდი 

გეგმიური 

პერიოდი 

მიზნობრივი 

მნიშვნელობა 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა, 

1000 ცოცხლად დაბადებულზე 

11,0 10,2 9,8 9,9 9,6 9,3 6,0 

დედის სიკვდილი, 100 ათას 

ცოცხლად დაბადებულზე  

25,4 23,8 23,8 23,0 22,0 21,0 18,0 

ჯანმრთელობის პირველი ჯგუფის 

ბავშვების ხვედრითი წონა, ბავშვე-

ბის საერთო რაოდენობაში, % 

- 30,0 32,0 33,5 35,5 37,5 40,0 

პირველადი გამოსვლა ბავშვების 

ინვალიდობაზე, 10 ათას ბავშვზე 

24,8 24,0 23,3 22,6 22,0 21,4 20,0 

აღსანიშნავია, რომ 2015-2017 წლებში საქართველოს მთავრობის მიერ 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით განხორციელე-

ბული ქმედითი ინიციატივებისა და გაწეული მნიშვნელოვანი ძალისხმევის 

შედეგად ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა შეამცირა 48-დან 

(1990 წელს) - 12-მდე (2015 წელს) 1000 ცოცხალშობილზე, ამავე პერიოდში, 

ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე შემცირდა 41-დან 11-

მდე, ხოლო ნეონატალური სიკვდილიანობა – 25-დან 7-მდე.  

გარდა თვალსაჩინოებისა, ნაშრომში მოცემულია სხვადასხვა მაჩვე-

ნებლების გამოსათვლელი ფორმულები. კერძოდ: 

ჯანდაცვის მომსახურების წარმოების ეფექტიანობის მაჩვენებლების 

ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელის ანგარიში მოიცავს:  

- შესაბამისად, პროცესის გამომავალი და შემავალი პარამეტრების 

და წონით კოეფიციენტებს; 

- მიზნობრივ ფუნქციას, რომლის მაქსიმიზაციიდანაც თითოეული 

წლის პერიოდისათვის (2016, 2017, 2018 წ.წ.) განისაზღვრება 

პროცესის შემავალი და გამომავალი პარამეტრების წონითი 

კოეფიციენტები 
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- შეზღუდვის სისტემას; 

დისერტაციაში მოყვანილია ჯანდაცვის მომსახურების წარმოების 

პროცესის ეფექტიანობის ფარდობითი მაჩვენებლების ანგარიში, რომლის 

საფუძველზე ჯანდაცვის სამედიცინო მომსახურების წარმოების ფარდო-

ბითმა ეფექტიანობამ 2016 წელს შეადგინა 1,108; 2017 წელს – 0,985, 2018 

წელს შეადგინა 1,191. 

ამრიგად, საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს სამედიცინო მომსახუ-

რების გაწევის ფარდობითი (შედარებითი) ეფექტიანობის მაჩვენებლების 

მნიშვნელობა მოწმობს მის ზრდაზე 2018 წელს, 2015 და 2016 წლებთან 

შედარებით. ამავე თავის ბოლო ქვეთავი ეძღვნება ჯანმრთელობის დაცვის 

მართვის სისტემების მოდელებს საზღვარგარეთის ქვეყნებში, კერძოდ: 

ინგლისში, გერმანიაში, აშშ-ში, იაპონიაში. დეტალურადაა განხილული ამ 

ქვეყნების ჯანდაცვის ნაციონალური სისტემების იდენტიფიკაციური ნიშ-

ნები. გადმოცემულია ამ სისტემების დადებითი და უარყოფითი მხარეები 

და ეს მაჩვენებელი შედარებულია საქართველოსთან. სხვადასხვა ქვეყნების 

ჯანდაცვის ნაციონალური სისტემების შედარება ინტენსიფიკაციური ნიშნე-

ბის მიხედვით ნაშრომში მოცემულია ცხრილი 6-ით. 

ნაშრომის მეორე თავში – „ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამედი-

ცინო მომსახურების სტრატეგიული დაგეგმვა“ – განხილულია ჯანდაცვის 

სისტემის სტრატეგია. მოცემულია ჯანდაცვის ძირითადი მიზნის დეკომ-

პოზიციური წარმოდგენა, დამუშავებულია ჯანდაცვის სისტემის მომსახუ-

რების განვითარების სტრატეგია. 

 ჯანდაცვის სფეროში მიზნების დასახვა ხორციელდება მიღებული 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური მიდგომების საფუძველზე, როგორიცაა 

ეკონომიკური თეორია, სოციოლოგია, სისტემათა თეორია და სტრატეგი-

ული დაგეგმვა მენეჯმენტში. ეკონომიკურ თეორიაში განიხილება „ჯან-

მრთელობაზე“ მოთხოვნილებისა და ჯანდაცვის სამედიცინო მომსახუ-

რების მოხმარების კონცეფციები, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი მეთო-

დოლოგიური მნიშვნელობა ჯანდაცვის სფეროს ფუნქციონირების მიზნების 

განსაზღვრისათვის. „ჯანმრთელობაზე“ მოთხოვნილების კონცეფციაში 
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განიხილება მოთხოვნილების ფორმების მიკროეკონომიური ფაქტორები, 

ასევე ცვლადები, რომლებიც ახასიათებენ ადამიანისა და მისი ოჯახის 

წევრების ქცევის ტიპებს. მოხმარების კონცეფცია განიხილავს ჯანდაცვის 

მომსახურებას, რომლებიც წარმოადგენენ ნაწილობრივ ინვესტიციებს ადა-

მიანურ კაპიტალში და ნაწილობრივ – მოხმარების ობიექტს. დროული და 

ხარისხიანი სამედიცინო დახმარება საშუალებას იძლევა აღდგეს და შენარ-

ჩუნდეს ჯანმრთელობა, ე. ი. შესაბამისად, წარმოადგენს წვლილს ადამი-

ანურ კაპიტალში.  

მეორე თავი შედგება სამი ქვეთავისაგან: 

1. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სოციალურ-ეკონომიკური 

მიზნები; 

2. ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ძირითადი მიზნის 

დეკომპოზიციური წარმოდგენა; 

3. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამედიცინო მომსახურების 

განვითარების სტრატეგიის შემუშავება. 

პირველ ქვეთავში გამოკვეთილია, რომ ჯანდაცვის სფეროში მიზნე-

ბის დასახვა ხორციელდება მიღებული თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

მიდგომების საფუძველზე, როგორიცაა ეკონომიკური თეორია, სოციოლო-

გია, სისტემათა თეორია და სტრატეგიული დაგეგმვა მენეჯმენტში. 

ეკონომიკურ თეორიაში ჯანმრთელობა განიხილება როგორც ეკონო-

მიკური კატეგორია, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ადამიანუ-

რი კაპიტალის ცნებასთან. 

ასევე მოცემულია ადამიანური კაპიტალის პრობლემების თეორიული 

დამუშავების ისტორიული მიმოხილვა, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა XVII 

საუკუნეში. უ. პეტიმ წარმოადგინა მოსახლეობის შრომითი ჩვევების ქვეყ-

ნის ეროვნული სიმდიდრის პირველხარისხოვანი ფასეულობის იდეა. ა. 

სმიტმა განავითარა ეს იდეა, ცოდნა და კვალიფიკაცია ჩართო საზოგა-

დოების ძირითად კაპიტალში მანქანებთან და მიწასთან ერთად, რადგან 

მისი აზრით, კაპიტალი არის წარმოების ნებისმიერი ელემენტი, რომელსაც 

მოაქვს შემოსავალი. რ. ლუკასი კი ეკონომიკური ზრდის წყაროდ ხედავდა 
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ადამიანური კაპიტალის კვლავწარმოებაში და მის შემდგომ ზემოქმედებაში 

საბოლოო პროდუქციის წარმოებაზე.  

 ადამიანური კაპიტალის კონცეფციის ევოლუცია საბაზრო ურთიერ-

თობების განვითარებასთან ერთად განიხილება ცნების „ინვესტიციები ადა-

მიანში“ გაფართოების მიმართულებით. ეს ინვესტიციები იმის მიხედვით 

თუ როგორია განათლება, კადრების მომზადება და გადამზადება, მოიცავს 

ყველა დანახარჯებს სამუშაო ძალის კვლავწარმოებაზე, ცოდნის დაგრო-

ვებასა და გადაცემაზე. ადამიანური კაპიტალის გაგებისადმი გაფართო-

ებული მიდგომა გვხვდება გ. ბეკერის შრომებშიც, რომელიც ადამიანში 

ინვესტიციების ძირითადი მიმართულებების სახით იხილავდა ხარჯებს 

განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, მიგრაციასა და ინფორმაციის ძებნაზე. 

 ადამიანური კაპიტალის შესახებ თანამედროვე წარმოდგენებს მია-

კუთვნებენ ნორმებს, ფასეულობებს, ცოდნას, მოხერხებას, ადამიანის გამოც-

დილებას, ასევე მის ჯანმრთელობას – ყველაფერმა ამან შეიძლება მოიტანოს 

შემოსავალი (უკუგება), რაც წარმოადგენს პირობას, ამ შემადგენლებში 

ინვესტიციების ჩადების გადაწყვეტილების მიღებისას.  

 შემოთავაზებულია ადამიანური კაპიტალის განხილვა, რომელიც 

შედგება სამი კომპონენტისაგან: ვიტალური (ცხოვრებისეული), სოციალუ-

რი და სულიერი. პირველი შემადგენელი – დაბადებითი – ის „სიმდიდრეა“, 

რომელსაც ადამიანი იღებს დაბადების დროს (ანუ ფიზიკური კაპიტალი). 

სულიერი, რომელსაც ინდივიდი შეიძენს მისი შინაგანი ცხოვრების თვით-

სრულყოფილების გზით. ფიზიკური კაპიტალის ერთ-ერთი მახასიათებლის 

სოციო-ეკონომიკურ მიმართებაში წარმოადგენს ჯანმრთელობის დონე და 

ადამიანის შრომისუნარობა. მაგრამ, ამ თეორიის ჩარჩოებში არ არის 

შემოთავაზებული ჯანმრთელობის მაჩვენებლების მიღწევის ხარისხის 

გაზომვისა და შეფასების რომელიმე მეთოდი. 

 ინდივიდის ჯანმრთელობა (ფიზიკური და ფსიქოლოგიური), რომე-

ლიც განისაზღვრება რესურსებით, წარმოადგენს ადამიანური კაპიტალის 

შემადგენელს. მოხმარების კონცეფცია განიხილავს ჯანდაცვის მომსახუ-

რებას, რომლებიც წარმოადგენენ ნაწილობრივ ინვესტიციებს ადამიანურ 
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კაპიტალში და დაწილობრივ - მოხმარების ობიექტს. დროული და ხარისხი-

ანი სამედიცინო დახმარება საშუალებას იძლევა აღდგეს და შენარჩუნდეს 

ჯანმრთელობა, ე.ი. შესაბამისად, წარმოადგენს წვლილს ადამიანურ 

კაპიტალში [14].  

 
ნახ. 4. ჯანდაცვის სამედინო მომსახურების საერთო და ზღვრული 

სარგებლიანობის დამოკიდებულება მათი მოცულობისაგან 
 

 თეორიული კვლევები გვიჩვენებს, რომ, მაგალითად, ჯანდაცვის 

სამედიცინო მომსახურების მომხმარებლის მიზნები, რომლებიც დაკავში-

რებულია სარგებლიანობის მაქსიმიზაციასთან მოცემულია სარგებლიანო-

ბის მრუდით - Y(X)) მონოტონურად იზრდება, ხოლო ჯანდაცვის მომსახუ-

რების ზღვრული სარგებლიანობა (F(X)) მომსახურების გარკვეული მოცუ-

ლობიდან პრაქტიკულად რჩება მუდმივი (არ კლებულობს).  

 მეორე ქვეთავში ყურადღება გამახვილებულია ჯანმრთელობის 

დაცვის სფეროს ძირითადი მიზნის დეკომპოზიციურ წარმოდგენაზე. 

ჯანდაცვის სისტემის ძირითად მიზნის დეკომპოზიცია სფეროების, 

დონეებისა და ჯგუფების მიზნობრივი მაჩვენებლების გამოყოფაში მდგომა-

რეობს, რომლებსაც ერთმანეთს შორის აქვთ მიზეზობრივ-შედეგობრივი 

ურთიერთკავშირები. 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დონის დეკომპოზიციის მიზნობრივი 

მაჩვენებლების კლასიფიკაცია ითვალისწინებს მათ დაყოფას ჯანდაცვის 

სისტემის სფეროებად: სამედიცინო მომსახურეობის მაჩვენებლები, სანიტა-

რულ-ეპიდემიოლოგიური, სანიტარულ-საგანმანათლებლო, სანიტარული, 
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საექიმო-ფიზკულტურული, ჰოსპისის მომსახურება, ბავშვთა სახლები და 

ა.შ. სამედიცინო მომსახურების სფეროში მიზეზობრივ ჯაჭვში თანადაქვემ-

დებარების დონეების მიხედვით შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი მაჩვენებ-

ლები: 

– ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა, სიცოცხლის მოსალოდნელი 

ხანგრძლივობა; 

– ამბულატორიულ-საპოლიკლინიკო, სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარებისა და დღის სტაციონარებში დახმარების მოცულობა, 

ჰოსპიტალიზაციის დონე, სადღეღამისო სტაციონარებში ყოფნის 

ხანგრძლიობა.  

 მეორე თავის მესამე ქვეთავში განხილულია ჯანმრთელობის დაცვის 

სისტემის სამედიცინო მომსახურების განვითარების სტრატეგია. მიზან-

ჰიპოტეზის (სისტემის მიზნების დასახვა და მათი დეკომპოზიციები) 

პროცედურის განხორციელების შემდეგ ნავარაუდებია მათი მიღწევების 

სტრატეგიის დამუშავება. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამედიცინო 

დახმარების, როგორც ჯანდაცვის სფეროს სტრატეგიული განვითარების 

მიმართულებით ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის უზრუნველყოფად 

უნდა განვითარდეს ორი მიმართულებით: პირველადი სამედიცინო-სანი-

ტარული დახმარების განვითარება და მეორე მოსახლეობის უზრუნველ-

ყოფა მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მომსახურებით, რომლებიც 

ითვალისწინებს სხვადასხვა კომპლექსური ღონისძიებების გატარებას. ამის 

შესახებ ჩვენს მიერ დაწვრილებით განხილული და მოწოდებულია 

სადისერტაციო ნაშრომში. 

მესამე თავი – „ჯანმრთელობის დაცვის სამედიცინო მომსახურების 

განვითარების ფორმები და მეთოდები“ – სხვა თავების მსგავსად მოიცავს 

სამ ქვეთავს. ესენია: 

1. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხის მართვა; 

2. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება ჯანმრთელობის 

დაცვის სისტემაში;  
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3. ჯანმრთელობის დაცვის სამედიცინო მომსახურების მიზნობრივი 

პროგრამები. 

დაზუსტებულია დებულებები და დამუშავებულია ჯანდაცვის სისტემის 

სამედიცინო მომსახურების ხარისხიანად მართვის მეთოდები, შემოთავა-

ზებულია პაციენტების ელექტრონული სამედიცინო ბარათების გამოყენება, 

დამუშავებულია ჯანდაცვის სამედიცინო მომსახურებების მართვის პროგ-

რამული დებულებები. 

 სამედიცინო დახმარების ხარისხის უზრუნველყოფის პრინციპების 

ფორმირების პრობლემის გადაწყვეტის დროს გასათვალისწინებელია მისი 

ოთხი ელემენტი: სპეციალისტის კვალიფიკაცია; რესურსების გამოყენების 

ოპტიმალობა; რისკი პაციენტისათვის; სამედიცინო ქვესისტემასთან ურთი-

ერთქმედებით პაციენტის კმაყოფილება. 

 სამედიცინო დახმარების თითოეული სახეობისათვის არსებობს სამედი-

ცინო დახმარების სტანდარტები კონკრეტული დაავადებების დროს, რომ-

ლებიც მოიცავს დიაგნოსტიკურ და სამკურნალო სამედიცინო დახმარების 

ჩამონათვალს. მათი გამოყენების რაოდენობისა და სიხშირის აღნიშვნით, 

გამოყენებული წამლების ჩამონათვალის ჯერადობისა და საკურსო 

დოზების აღნიშვნით, ძვირადღირებული სამედიცინო დანიშნულების 

(იმპლანტების, ენდოპროტეზების და სხვ.) ნაკეთობებისა და სამკურნალო 

კვების ჩამონათვალს მათი გამოყენების (სამედიცინო დახმარების 

მოცულობა) რაოდენობისა და სიხშირის აღნიშვნით. 

ჯანდაცვის სამედიცინო მომსახურებების ხარისხის უზრუნველყოფის 

ერთერთ შემადგენელს წარმოადგენს მართვის საინფორმაციო-ტექნოლო-

გიური ქვესისტემა, რომელიც განსაზღვრავს ჯანდაცვის დაწესებულებების 

სტრუქტურის ცალკეული ელემენტების აგებისა და ურთიერთქმედების 

მეთოდს. ეს სტრუქტურა შეიძლება აგებულ იქნას ფუნქციონალური ან 

საპროცესო მიდგომების საფუძველზე, რომლებიც წარმოადგენენ მართვაში 

სისტემური მიდგომის გამოყენების ფორმებს. IT-გადაწყვეტილებებმა, რომ-

ლებიც ორიენტირებული არიან სამედიცინო დაწესებულებებზე, უნდა 

გაითვალისწინონ ადგილობრივი სპეციფიკა. მათი დამუშავება ძნელია და 
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ბევრი მას თვლის ეკონომიკურად არამიზანშეწონილად, განსაკუთრებით 

საქართველოს პირობებში, როდესაც ჯანდაცვას, როგორც შემკვეთს აქვს 

დაბალი გადახდისუნარიანობა. დასავლეთში სამედიცინო მომსახურების 

სფეროში წინა პლანზე აყენებენ მაღალ ტექნოლოგიებს IT სამედიცინო 

დახმარების სტანდარტების დაცვაზე კონტროლი მოიცავს ასევე 

სამედიცინო დახმარების გაწევაზე კონტროლს სახელმწიფო პროგრამების 

ჩარჩოებში. ამავე თავში განხილულია ჯანმრთელობის დაცვის სამედიცინო 

მომსახურების მართვის პროგრამულ-მიზნობრივი მეთოდი, რომელიც 

ეფუძვნება საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო 

კონცეფციას „საყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა 

უფლებების დასაცავად“. აქ ყურადღება გამახვილებულია ჯანმრთელობის 

დაცვის სფეროში სახელმწიფოებრივ სოციალურ დაცვაზე; ჯანდაცვის 

სისტემის საკუთრების ყველა ფორმის თანასწორობაზე; მისი ყველა 

სუბიექტისათვის უფლებებისა და თავისუფლების არჩევის უზრუნ-

ველყოფაზე; ჯანდაცვის განვითარების სოციალური შედეგების პრიო-

რიტეტებზე, ეკონომიკურზე; სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

მიღწეულ დონეზე მისი რეფორმირების ტემპებზე; მიღებული 

გადაწყვეტილებების უპირატესად ინოვაციურ ხარისხზე.  

 

დასკვნა 

 

სადისერტაციო ნაშრომში წარმოდგენილი საკითხების კვლევისა და 

ანალიზის შედეგები საშუალებას გვაძლევს, ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი 

ძირითადი დასკვნები და წარმოვადგინოთ რეკომენდაციები: 

 ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობისა და განვითარების შესწავლა 

საშუალებას გვაძლევს შემოთავაზებულ იქნას მისი იდენტიფიკაციის 

ძირითადი ნიშნების კლასიფიკაცია, საკუთრების ფორმების, მომსახურების 

კვლავწარმოების მეთოდის მიხედვით, გაცვლის მეთოდით, მართვის 

დონით, მართვის მეთოდით და ტიპით, დაფინანსების წყაროთი და ა.შ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ჯანდაცვის სისტემის იდენტიფიკაციის კლასიფი-
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ციური ნიშან-თვისებების ჩამონათვალი არ წარმოადგენს ამომაწურავს და 

შეიძლება შევსებულ იქნას საერთო-სისტემური ნიშნებით: სისტემის წარმო-

დგენას (დეტერმინირებული და სტიქასტიური) ფორმალიზებული აპარა-

ტის სახისა და მიზანდასახულობის (ღია და დახურული) ტიპის მიხედვით, 

სტრუქტურისა და ქცევის (უბრალო და რთული) სირთულისა და ორგანი-

ზებულობის (კარგად და ცუდად ორგანიზებული, დიფუზიური) ხარისხის 

მიხედვით, მართული და მართვადი ქვესისტემებისადმი მიკუთვნების 

მიხედვით. 

 ჯანდაცვის სამედიცინო მომსახურების წარმოების ეფექტიანობის 

ჩატარებულმა ანალიზმა საშუალება მოგვცა, დაგვედგინა, რომ ჯანდაცვის 

სფეროს მომსახურების წარმოების პროცესის ფარდობითი (შედარებითი) 

ეფექტიანობის მაჩვენებლების მნიშვნელობები მოწმობენ 2018 წელს მისი 

ზრდის შესახებ, 2015 და 2016 წლებთან შედარებით. 

 ძირითადი ნიშნების მიხედვით - ჯანდაცვის მართვის გავრცელე-

ბული სისტემის (ქვესისტემის) საკუთრების ფორმა და ნაშნების გაფართო-

ებული ნაკრების მიხედვით იდენტიფიკაცია. 

 ჯანდაცვის მსოფლიო რეფორმა ტარდება შემდეგ მიმართულებებზე: 

სახელმწიფოს, როგორც ჯანდაცვის სისტემაში სამედიცინო მომსახურების 

მომწოდებლის, ოპტიმალური ადგილის ძებნა; ჯანდაცვის სისტემაზე მაღა-

ლი დანახარჯების შემცირება; სამედიცინო დაზღვევის ყველა სახეობების 

განვითარება. 

 ჯანდაცვის სფეროს მიზნები ხორციელდება ადრე მიღებული 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური მიდგომების საფუძველზე, რომლებიც და-

მუშავებულია ისეთი მეცნიერებებით, როგორებიცაა ეკონომიკური თეორია, 

სოციოლოგია, სისტემათა თეორია და სტრატეგიული დაგეგმვა მენეჯ-

მენტში. ჩატარებული კვლევები საშუალებას იძლევა დაბეჯითებით შემოგ-

თავაზოთ საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის რამოდენიმე 

მიზნობრივი მაჩვენებელი, რომლებიც შეესაბამება სახელმწიფოს სოცია-

ლური პოლიტიკის ძირითად მიზანს ჯანდაცვის სფეროში - ჯანმრთე-

ლობის გამყარება: მოსახლეობის სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლიობა, 
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ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა და მოსახლეობის დაავადებათა დონე. 

 ჯანდაცვის სისტემის ძირითადი მიზნის დეკომპოზიცია მდგომა-

რეობს მიზნობრივი მაჩვენებლების სფეროების, დონეებისა და ჯგუფების 

გამოყოფაში, რომლებსაც ერთმანეთთან აქვთ მიზეზობრივ-საგამომძიებლო 

ურთიერთკავშირები, ასევე ჯანდაცვის სფეროს მიმართებითი გარემოს გარე 

მაჩვენებლების განსაზღვრა, რომლებიც გარკვეული სახით ზეგავლენას 

ახდენენ (ხელს უწყობენ ან საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ) ძირითადი 

(გლობალური) მიზნის მიღწევაზე. 

 სამეცნიერო ლიტერატურაში ჯანდაცვის სფეროს არსებული სტრა-

ტეგიის მიდგომებისა და კვალიფიკაციის კვლევები საშუალებას გვაძლევს 

წამოვაყენოთ წინადადება მისი კლასიფიკაციის შესახებ, რომელიც 

გულისხმობს შემდეგ ძირითად ნიშან-თვისებებს: სტრატეგიის სახეობა 

(გლობალური, საგნობრივი, ფუნქციონალური და უზრუნველმყოფადი); 

მართვის დონე (ფედერალური, რეგიონული, ადგილობრივი); მომსახურე-

ბის გამწევი ჯგუფი (სამედიცინო, სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური, სანი-

ტარულ-საკურორტო, სანიტარულ-განმანათლებელი, საექიმო-ფიზკულტუ-

რული და ა.შ.); საკუთრების ფორმა (სახელმწიფო, კერძო, კერძო-სახელ-

მწიფოებრივი პარტნიორობა); სტრატეგიის დინამიური დახასიათება (სტა-

ბილური, განვითარების). 

  ჯანდაცვის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის 

მნიშვნელოვან შემადგენელს წარმოადგენს მართვის საინფორმაციო-ტექნო-

ლოგიური ქვესისტემა, რომელიც განსაზღვრავს ჯანდაცვის დაწესებუ-

ლებების სტრუქტურის ცალკეული ელემენტების აგებისა და ურთიერთ-

ქმედების მეთოდს. 

 ჩატარებულია ერთ-ერთი ძირითადი პროცესის „მომსახურების 

წარმოება“-ს დეკომპოზიცია ათ ქვეპროცესად, დადგენილია საინფორმაციო 

ურთიერთკავშირები, ნაჩვენებია ძირითადი მმართველობითი ზემოქმე-

დებები. ორგანიზაციის მართვის ფორმა, რომელიც აწარმოებს სამედიცინო 

მომსახურებებს (სახელმწიფო და მუნიციპალური, ადგილობრივი), არსებით 

ზეგავლენას ახდენს შინაარსზე, ურთიერთკავშირებსა და მომსახურების 
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გაწევის პროცესების მართვაზე. 

  ჯანდაცვის სისტემებთან ურთიერთქმედებისაგან პაციენტის 

კმაყოფილება განისაზღვრება არა მარტო მკურნალობის პროცედურის 

ხარისხით და მისი შედეგით, არამედ ასევე გარემოებებითა და პირობებით, 

რომელთა დროსაც ხორციელდება მსგავსი ურთიერთქმედება. ეს გარემოე-

ბები და პირობები ასევე შეიძლება მივაკუთვნოთ მომსახურებებს, 

რომლებიც თან სდევს, საკუთრივ, სამედიცინო მომსახურებებს. პაციენტე-

ბისათვის მნიშვნელოვანია სპდ-ში მოსვლის შემდეგ რეგისტრაციის ვადები, 

მიღების მოლოდინის დრო რიგში, პერსონალის კვალიფიკაციის სუბიექ-

ტური შეფასება, ვიწრო სპეციალობის ექიმების არსებობა, სააფთიაქო წერ-

ტილის არსებობა და ა.შ. მნიშვნელოვანია ფსიქოემოციური და, შესაბამი-

სად, სპდ-ის პერსონალის კეთილგანწყობილების სუბიექტური შეფასება, 

სათავსოს დიზაინი, საკმარისი საცნობარე ინფორმაციის არსებობა, უბნის 

ექიმების მოსახერხებელი სამუშაო გრაფიკი და სხვა მომსახურებები, რომ-

ლებსაც შეიძლება ეწოდოს სამედიცინო მომსახურებების სერვისის 

მხარდაჭერა. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-

ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა ორი 

სემინარი და ორი კოლოკვიუმი:  

კოლოკვიუმები: 

1. კოლოკვიუმი I -  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მდგომარეობისა 

და განვითარების სისტემური ანალიზი (13.07.2018); 

2. კოლოკვიუმი II - ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მომსახურების 

სტრატეგიული დაგეგმვა (07.03.2019) 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გამოქვეყნებულია 

საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში: 

სამეცნიერო სტატიები: 

1. ჯანმრთელობის დაცვის სფერო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური 

სისტემა, ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, სტუ, N3, 2017, გვ. 365-368; 

2. საინვესტიციო პროექტების ფინანსურ-ეკონომიკური ანალიზი და 

საინვესტიციო პროექტების შეფასება, ჟურნალი „ბიზნეს-

ინჟინერინგი“, სტუ, N1-2, 2019, გვ. 92-94; 

3. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მომსახურეობის ხარისხის მართვა. 

ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, N3, სტუ, 2019, გვ. 273-277 

 

კონფერენციები: 

1. ჯანმრთელობის დაცვის სფერო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური 

სისტმა, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია 

და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები, სტუ, შრომების კრებული, 

ნაწილი 1, 2018. გვ.40-45 

 


