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Abstract 
The dissertation thesis „Peculiarities of Management of Medical Laboratories of 

the Georgian Health System“ consists of an introduction, a literature review, three 

chapters and a conclusion. 

The Introduction substantiates the urgency of the topic, which reflects the fact that 

in the context of ongoing health care reforms, national health care has come to the 

forefront, which would contribute to the problem of building a model that would be 

adequate to modern societies and current societal needs.. The complexity of the problem 

lies because healthcare today includes not only a combination of medical and prophylactic 

facilities but also ecology, social policy, labor protection, health program development, 

and more. Health care ensures the health of the population, therefore determines the 

quality of labor resources, which is the basis for the development of the country's 

economy. That is why investments in health care create not only economic but also social 

benefits because the health of the nation determines the social policy of the state. 

The Government of Georgia emphasizes the importance of the health care system, 

so it has adopted a state program for the development of health care. 

Since February 28, 2013, the health care system has undergone significant 

modernization through the State Universal Health Care Program; A set of modern 

mechanisms was created and several structural transformations were carried out. These 

approaches to health development have been reflected in many other areas as well. 

Thus, Georgia, at the level of government decisions, undoubtedly achieves 

success in the field of health and this can not be denied. But medicine is one of the fields 

of economics that is constantly evolving and needs to be perfected. The impact of health 

on economic development is through both direct and indirect improvements in social 

indicators. 

The government of the country informed the population of Georgia about its 

strategic goal - to enter the world community and the European Union and take a worthy 

place there. To achieve this goal, Georgia must bridge the gap between Western 

countries and their own levels of development to approach the pace of development of 

Western countries in all sectors of the economy, including healthcare. Thus, it is 

essential to create a competitive medical service.  

The thesis deals with the study of the healthcare system and one of its largest areas 

- laboratory medicine management issues in Georgia and abroad. Generalization of the 

experience of developed countries and the possibility of introducing their positive 

aspects in Georgia. 

The health care system must provide the high level of public health necessary to 

achieve strategic development goals, which must be achieved by using the most 

effective path that takes into account the impact of global and local trends. 

The thesis is accompanied by an extensive and in-depth analysis of scientific 

sources, in which the author argues that the recently adopted legislation significantly 

changes the working principles of laboratories and considers that the list of 

responsibilities and responsibilities for the work performed has increased. In the 

analytical part, the author expresses his opinion that he used three evaluations to test the 

quality of medical services: structural, procedural, and effectiveness. He substantiates 

his approaches. The works of Donabedian and other authors have become classics and 

are widely recognized today. At the same time, he agrees with a number of modern 

authors who believe that the quality of medical services today can be assessed 

differently, and the dissertation notes that organizations themselves need to develop 

criteria for quality assessment, the so-called Quality indicators.  

The content and structure of the dissertation are as follows: 
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In the first chapter, „Structure of a Competitive Health System“, the author 

discusses the theoretical aspects of creating a structure of the health care system and 

determinants of the methodology for assessing the competitiveness of the health sector. 

In the second chapter of the thesis, „Characteristics of the development of health 

models in world practice“, the author discusses the example of health systems in the 

economically developed countries of the West and East and emphasizes the role and 

importance of clinical laboratories in this system. This chapter discusses the 

management features of the US healthcare system, the German healthcare management 

model, the UK public healthcare management model, the Korean healthcare 

management model, their positive aspects and the innovations, the introduction of 

which would increase the quality of work of the Georgian healthcare structure and 

increase its competitiveness. 

 In addition, the author will explore the possibility of adapting the 

recommendations developed by the World Health Organization for the laboratory 

service to the reality of Georgia, clarifying the pros and cons of implementing foreign 

experience in Georgia. In addition, due to the global pandemic, the author believes that 

routine tests in Georgia and other countries have added to the range of diagnostic and 

ancillary tests for the virus causing the pandemic. 

In the third chapter of the thesis, "The role of the diagnostic laboratory in the 

improvement of the Georgian healthcare sector", the author describes and studies the 

impact of the requirements set by law on the working processes of laboratories,In 

particular, it discusses: the rules for accreditation of laboratories and licensing of staff 

and the requirements for the efficiency of the laboratory, the problems of staffing with 

qualified personnel, ways of managing inventories and improving the various processes 

in the laboratory.The model of the Georgian Healthcare Structures Laboratory 

compared with the specifics of the laboratory work in developed countries. 

The report provides research results, conclusions, methodological and practical 

recommendations.  

 
სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმების 

პირობებში წინა პლანზე დგას ეროვნული ჯანდაცვის ისეთი მოდელის შექმნა, 

რომელიც სრულად უპასუხებს საზოგადოების მოთხოვნებს. დღესდღეობით 

ჯანდაცვა მოიცავს არა მხოლოდ სამკურნალო და პროფილაქტიკურ დაწესე-

ბულებათა ერთობლიობას, არამედ სოციალურ პოლიტიკას, შრომის დაცვას, 

ჯანდაცვის პროგრამულ განვითარებასა და სხვა. უზრუნველყოფს რა მოსახ-

ლეობის ჯანმრთელობას, შესაბამისად განსაზღვრავს შრომითი რესურსების 

ხარისხს.  

 საქართველოს მთავრობამ დასახა სტრატეგიული მიზანი - შევიდეს 

მსოფლიოს და ევროკავშირის ქვეყნების თანამეგობრობაში და იქ ღირსეული 

ადგილი დაიკავოს. ამ მიზნის მისაღწევად უნდა მოხდეს არსებული ნაკლო-

ვანებების დაძლევა ყველა სექტორსა და საქმიანობის სფეროში, მათ შორის 
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ჯანდაცვაშიც, რაც საქართველოს გააჩნია დასავლეთის ქვეყნებთან შედარე-

ბით. ამიტომ, აუცილებელია კონკურენტუნარიანი სამედიცინო დახმარების 

ფორმირება.  

ამიტომ, აუცილებელია კონკურენტუნარიანი სამედიცინო დახმარების 

ფორმირება.  

2013 წლის 28 თებერვლიდან ამოქმედებული „საყოველთაო ჯანმრთე-

ლობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ მეშვეობით, ჯანდაცვის სისტემამ 

მნიშვნელოვანი მოდერნიზაცია განიცადა, რომელიც შეეხო ჯანდაცვის ყვე-

ლა სფეროს, შემუშავდა ღონისძიებების კომპლექსი, განხორციელდა რიგი 

სტრუქტურული გარდაქმნებისა და დღემდე მიმდინარეობს რეფორმირების 

პროფესი. 

კონკურენტუნარიანი სამედიცინო მომსახურების ფორმირების 

პრობლემაში უკეთ გარკვევის მიზნით აუცილებელია სტრუქტურის შიგნით 

მიმდინარე პროცესების შესწავლა, შედარება განვითარებული ქვეყნების ანა-

ლოგიურ პროცესებთან და მისი დადებითი მხარეების დანერგვა ადგი-

ლობრივი მოთხოვნების გათვალისწინებით. მთელს კლინიკურ ლაბორატო-

რიებს მუშაობა უხდება მუდმივად ცვალებად  გარემოში, ამ ცვლილებების 

დიდი ნაწილი განპირობებულია წესებით, რეგულაციებითა და კანონებით, 

რომელიც გავლენას ახდენს ლაბორატორიების ფუნქციონირებაზე. აღნიშ-

ნული საკითხის აქტუალობამ, კვლევის თეორიულმა და პრაქტიკულმა 

მნიშვნელობამ განსაზღვრა სადისერტაციო კვლევის თემის არჩევანი და, 

შესაბამისად, ამოცანისა და მიზნების ჩამოყალიბება.  

კვლევის მიზანს წარმოადგენს - საქართველოში კონკურენტუნარიანი 

ჯანდაცვის სისტემის, მისი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურული 

ერთეულის-სამედიცინო ლაბორატორიის მენეჯმენტის გაუმჯობესებისათ-

ვის სამეცნიერო-პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება.  

მიზნის მისაღწევად საჭიროდ ჩაითვალა შემდეგი ამოცანების გადა-

წყვეტა: 

1. კონკურენტუნარიანი ჯანდაცვის სისტემის მახასიათებლების გან-

საზღვრა  
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2. სამედიცინო მომსახურების კონკურენტუნარიანობის  ინდიკატო-

რების განსაზღვრა; 

3. ჯანმოს მიერ მოწოდებული სავალდებულო რუტინული ტესტების 

განხილვა და ადაპტირება საქართველოს რეალობასთან;  

4. უცხოეთის ჯანდაცვის სისტემების მიმოხილვა და მათი შედარება 

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემასთან; 

5. საქართველოს კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორიების საქ-

მიანობის ანალიზი და მათი შედარება უცხოეთის ლაბორატორიებ-

თან; 

6. პაციენტების, ლაბორატორიების ტოპ მენეჯერთა აზრის შესწავლა, 

ანალიზი და განზოგადება; 

7. სხავადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულების ლაბორატო-

რიათა მუშაობის პრინციპებისა და სერვისების შესწავლა; 

8. ლაბორატორიების მართვის მეთოდების სრულყოფის მიმართუ-

ლებათა შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება . 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს - საქარ-

თველოს სახელმწიფო ჯანდაცვისა და ლაბორატორიული მედიცინის 

მენეჯმენტის თავისებურებები;  

კვლევის საგანია - კონკურენტუნარიანი ჯანდაცვისა და სამედიცინო 

ლაბორატორიის ფორმირებისა და მართვის საკითხები.  
თემის შესწავლის მდგომარეობა. ჯანდაცვის მენეჯმენტის თეორიული 

და მეთოდოლოგიური საკითხები არაერთხელ იქნა გაანალიზებული რო-

გორც ქართველი, ასევე უცხოელი მკვლევარი მეცნიერების მიერ. მაგრამ მწი-

რი ინფორმაცია მოიპოვება ჯანდაცის დაწესებულებებისა და სამედიცინო 

ლაბორატორიის კონკურენტუნარიანობის, ლაბორატორიის მენეჯმენტის 

განხილვისა და განვითარების რეკომენდაციების შემუშავების თვალ-

საზრისით. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე. ჩატარებული კვლევის შედეგად: 

1. დაზუსტებულია, „კონკურენტუნარიანი სამედიცინო ორგანიზაცია“ 

და დადგენილია „კონკურენტუნარიანი სამედიცინო ლაბორატორიის“ 
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კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრებები.  

2. დადგენილია პარამეტრები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სამე-

დიცინო ლაბორატორია იმისათვის, რომ გახდეს კონკურენტ-

უნარიანი;  

3. შეთავაზებულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ტესტ მენიუში 

შესატანი დამატებები საქართველოს ავადობის სპეციფიკიდან და 

მსოფლიო პანდემიიდან გამომდინარე;  

4.  დაზუსტებული იქნა სათაო ლაბორატორიის მოდელი; 

5. შემუშავებულია საქართველოს საყოველთაო ჯანდაცვის ცენტრო-

რეგიონული ლაბორატორიული მომსახურების მოდელი, რომელიც 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებულ პირთა ლაბორა-

ტოირიული მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდისა და ხარისხის 

გაუმჯობესების საშუალებას იძლევა; 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები: სადისერტაციო 

ნაშრომის „საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სამედიცინო ლაბორა-

ტორიების მენეჯმენტის თავისებურებები“ თეორიულ-მეთოდოლოგიურ 

საფუძველს წარმოადგენს ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა შრომები, რომ-

ლებიც ეხება ეროვნული ჯანდაცვის მოდელის აგების პრობლემურ საკი-

თხებსა და მნიშვნელოვან მიმართულებებს, სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალები და საანგარიშგებო მონაცემები. 

ნაშრომის ნორმატიულ საფუძველს წარმოადგენს საქართველოს 

მთავრობისა და ჯანდაცვის სისტემის მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო 

და ნორმატიული აქტები, ლაბორატორიების სტანდარტიზაციისა და 

სერტიფიკაციის საერთაშორისო მოთხოვნები.  

კვლევის ჩატარებისას გამოყენებულია კვლევის თვისობრივი და რაო-

დენობრივი მეთოდები: ექსპერტული შეფასება, ანკეტირება, ფაქტორული და 

შედარებითი ანალიზი, ემპირიული განზოგადებები, ინდუქციის, დედუქ-

ციის, ეკონომიკური და გრაფიკული ანალიზის, ფაქტორული და კონტენტ 

ანალიზის, კონცეპტუალური მოდელირების მეთოდები. სტატისტიკური და 

გამოთვლილი მონაცემების ვირტუალიზაცია ცხრილებით და გრაფიკებით. 
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 შემეცნების დიალექტიკური მეთოდი გამოვიყენეთ ჯანდაცვის სისტე-

მის კონკურენტუნარიანობის, ბიზნეს სტრატეგიებისა და სახელმწიფოს 

ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ მთლიანობაში განსახილველად და ჯანდაც-

ვის სხვადასხვა მოდელებში კლინიკური ლაბორატორიებისათვის განკუთ-

ვნილ როლისა და მნიშვნელობის შეცნობაში. 

 შედარების მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის პირველ თავში (გვ 30) 

გაანალიზებულია და შედარებულია კონკურენტუნარიანობის განხილვი-

სადმი მიძღვნილ პუბლიკაციებში სხვადასხვა მიდგომები კონკურენტუნა-

რიანობის განსაზღვრის კუთხით. შედარებულია მ. პორტერის ი. შუმპეტე-

რის პ. უოტსონის შეხედულებები .  

ამავე თავში (გვ. 31-32) გაანალიზებულია და შედარებულია, აშშ-ს 

პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული კონკურენტუნარიანობის 

შემსწავლელი კომისიის, ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის საბჭოს, 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებული კონკურენტუნარი-

ანობის ცნების ინტერპრეტაციები. 

გაანალიზებული და შედარებულია ე. ბარათაშვილის, ი. დონაბედი-

ანისა და ი. ფორდაისის მიერ შემოთავაზებული „სამედიცინო მომსახურე-

ბის“ ინტერპრეტაციები (გვ. 36-37).  

 შედარების მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის მეორე თავში, (გვ. 50-

67). სადაც გაანალიზებულია აშშ ჯანდაცვის სისტემის მართვის თავისებუ-

რებანი, ჯანდაცვის სისტემის მართვის გერმანული მოდელი, დიდი ბრი-

ტანეთის ჯანდაცვის სახელმწიფო მართვის, ჯანდაცვის მართვის კორეული 

და სხვა მოდელები, აღნიშნული მოდელები  შედარებულია  საქართველოს 

ჯანდაცვის სისტემის მოდელთან.  

ფაქტორული ანალიზი. კონკურენტუნარიანი ჯანდაცვის სისტემის 

ფორმირების მიზნით, მოცემულია დაჯგუფება იმ ძირითადი ფაქტორებისა, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობე-

სებაზე (გვ.33-35.).  

ფაქტორული ანალიზის მეთოდი გამოყენებულია (გვ 34-38) კონკუ-
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რენტუნარიანი ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბების შესაძლებლობის გან-

ხილვისას. გაანალიზებულია შიდა კონკურენცია იმ სამ კომპონენტს შორის, 

რომლებიც მოიცავენ ძირითად მონაწილეებს: პერსონალი- როგორც სამედი-

ცინო სერვისის მიმწოდებელი, სამედიცინო დაწესებულება, რომელსაც მი-

მართავს პაციენტი და სამედიცინო სერვისების დამფინანსებელი ორგანიზა-

ცია. აღნიშნული კომპონენტების განხილვა იძლევა საშუალებას, განისაზ-

ღვროს ჯანდაცვის სფეროს კონკურენტუნარიანობის ინდიკატორები და ის 

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ამ ინდიკატორებზე. 

სადისერტაციო ნაშრომში გამოყენებულია ინდუქციისა და დედუქ-

ციის მეთოდები:  ნაშრომის 1 თავში (გვ. 29-38) კონკურენციისა და კონკუ-

რენტუნარიანობის ბუნების თეორიული საფუძვლების შესწავლისა და 

კონკურენტუნარიანი ჯანდაცვის სისტემის ანალიზის საფუძველზე შემუ-

შავებულია კონკურენტუნარიანი სამედიცინო ლაბორატორიის მოდელი.  

ეკონომიკური ანალიზის მეთოდით შესწავლილია 128 სამედიცინო 

დაწესებულების ლაბორატორიის მოწყობის პრინციპები თბილისსა და 

რეგიონებში, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ადამიანური რესურსები და 

დაფინანსების წყარო, რომელიც სრულად დამოკიდებულია სამედიცინო 

დაწესებულების ტიპზე, ცვალებადია კლინიკების მიხედვით და ძირითად 

შემოსავლის წყაროს შეადგენს: ნაღდი გადამხდელი პაციენტი, კერძო 

სადაზღვევო კომპანია, საყოველთაო ჯანდაცვა.  

კონტენტ-ანალიზის მეთოდი გამოყენებულია სადისერტაციო ნაშ-

რომის მესამე თავში (გვ 82-85)., სადაც აღწერილია და შესწავლილია მარეგუ-

ლირებელი მოთხოვნების ზეგავლენა ლაბორატორიების სამუშაო პროცე-

სებზე, კერძოდ კი განხილულია ლაბორატორიების აკრედიტაციისა და 

პერსონალის ლიცენზირების წესები და ლაბორატორიის ეფექტიანობისადმი 

წაყენებული მოთხოვნები.  

ანკეტირების მეთოდი. გამოყენებული იქნა ნაშრომის მესამე თავში 

(გვ.101-104). განხორციელებულია სამედიცინო ლაბორატორიების მომხმარე-

ბელთა კმაყოფილების დონის კვლევა ანკეტური გამოკითხვის საფუძველზე. 

კვლევა ეხებოდა იმ მიზეზის დადგენას, რა განაპირობებს პაციენტთა მიმარ-
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თვიანობას კონკრეტულ სამედიცინო ლაბორატორიაში, კვლევაში მონაწი-

ლეობდა 200 პაციენტი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან, რომელმაც 

2020 წელს მიმართა კონკრეტულ ლაბორატორიას. ჩატარებული გამოკი-

თხვის შედეგად დადგინდა, რომ სამედიცინო ლაბორატორიათა უმრავლე-

სობაში არ წარმოებს პაციენტთა კმაყოფილების შესწავლა, რაც აფერხებს 

განვითარებისა და უკეთესის შექმნის ძიების პროცესს. ჩატარებული 

გამოკითხვის შედეგად, მიღებულ იქნა მეტად საინტერესო ინფორმაცია, რომ  

პაციენტების მიმართვიანობას ხშირად განაპირობებს არა ექიმის მიერ გაწე-

ული რეკომენდაცია, არამედ სხვა პაციენტის აზრი ამ კლინიკის/ ლაბორა-

ტორიის მიმართ; კლინიკის მიერ ჩატარებულ  სარეკლამო კამპანიას მინიმა-

ლური ადგილი უჭირავს პაციენტთა მიმართვიანობაში. 

თვისობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ნახევრადსტრუქტური-რე-

ბული ინტერვიუ (გვ. 91-101) საქართველოს სხვადასხვა კლინიკებისა და 

დამოუკიდებელი ლაბორატორიების ხელმძღვანელებთან, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღო 15 პირმა, მათგან მოხდა ინფორმაციის მოძიება 108 

ლაბორატორიის შესახებ, რადგანაც მათდამი დაქვემდებარებულ  ლაბო-

რატორიებს შორის არის დიდი ქსელური ლაბორატორიები, რომლებიც 

ფუნქციონირებენ საქართველოს სახვადასხვა კუთხეში.  გამოკითხული იქნა 

საქართველოს წამყვანი ლაბორატორიების ხელმძღვანელები, ყველა მათგანი 

არის ლაბორატორიული საქმის ექსპერტი. ჩატარებული ანალიზის მეთო-

დით, მონაცემთა დამუშავების საფუძველზე გამოკვეთილია სურათი, თუ რა 

სერვისებით არის წარმოდგენილი ლაბორატორიები და რა მომსახურებას 

იღებენ კონტრაქტორი ორგანიზაციებიდან; 

 108 ლაბორატორიის შესახებ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძ-

ველზე ჩატარდა მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი, გაანალიზდა შუალე-

დური კვლევის შედეგები, წარმოებულ იქნა მათი ინტერპრეტაცია და გან-

ზოგადება, შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდა დასკვნები და პრაქტიკული 

რეკომენდაციები. 

ჯანმოს რეკომენდირებული რუტინული ლაბორატორიული კვლევე-

ბის ჩამონათვალის შესწავლისა და გაანალიზების, კვლევის შედეგად 
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მიღებული სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების საფუძველზე დამატე-

ბულია გამოკვლევები, რომელიც მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლე-

ობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის რუტინული კვლევისათვის, ასევე 

დამატებულია გამოკვლევები, რომელთა ჩატარება მიზანშეწონილი იქნება 

როგორც საქართველოს მოსახლეობის, ისე სხვა ქვეყნების მოსახლეობის 

რუტინული გამოკვლევის მიზნით. 

 საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში წარმოდგენილი 54 სამედიცინო 

დაწესებულების შესწავლის საფუძველზე გაანალიზებულ იქნა  არა მარტო ის 

სერვისები, რომლითაც წარმოდგენილნი არიან აღნიშნული დაწესებულებები, 

არამედ ის სერვისები და პირობები, რასაც აღიშნული დაწესებულებები  

იღებენ ქვეკონტრაქტორი ლაბორატორიებისაგან.  

კვლევის ჰიპოთეზა. საქართველოში აღინიშნება ლაბორატორიული 

მედიცინის სპეციალისტებისა და პროფესიონალების არასაკმარისი რაოდე-

ნობაა. რეაგენტებისა და სახარჯი მასალების შესყიდვის კუთხით საქართვე-

ლოში ლაბორატორიებს გარკვეული პრობლემები აქვთ, ხარისხიანი მომსა-

ხურების გაწევის მიზნით მნიშვნელოვანია  ლაბორტორიას ჰქონდეს გამარ-

თული ინფრასტრუქტურა, არსებული აპარატურა შეესაბამებოდეს დატვირ-

თვას, ლაბორატორიული ინსტრუმენტები იყოს ტექნიკურად გამართულ 

მდგომარეობაში, ლაბორატორიის დაფინანსების წყარო სრულად დამოკიდე-

ბულია სამედიცინო დაწესებულების ტიპზე და ცვალებადია კლინიკების 

მიხედვით. 

პაციენტის მხრიდან უკუკავშირის მიღება მნიშვნელოვანია ლაბორა-

ტორიის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფერხდე-

ბა უკეთესის შექმნის პროცესი. სამედიცინო ლაბორატორიები ნაკლებ 

ყურადღებას უთმობენ პაციენტთა კმაყოფილების შესწავლას.  

დასკვნაში განზოგადებულია კვლევის შედეგები და გამოტანილია 

დასკვნები, მოცემულია ისეთი მეთოდური რეკომენდაციები, რომელთა 

გამოყენება შესაძლებელია პრაქტიკულ საქმიანობაში. გაანალიზებულია ის 

პრობლემები და გამოწვევები, რომლის წინაშე საქართველოს ლაბორატო-

რიული მედიცინა დგას. 
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ნაშრომის პრაქტიკულ მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ სადი-

სერტაციო კვლევის პროცესში რესურსების რაციონალური განაწილება-მარ-

თვისადმი შემუშავებული მიდგომების გამოყენება შესაძლებელია ნებისმი-

ერი სამედიცინო-დიაგნოსტიკური დაწესებულების ლაბორატორიების მარ-

თვაში; კვლევის შედეგად შემუშავებულ მაჩვენებელთა სისტემის გამოყენება 

შესაძლებელია როგორც ცენტრო-რეგიონული, ასევე დეცენტრალიზებული 

მართვის მქონე სხვადასხვა პროფილის სპეციალიზებულ ლაბორატორიებში.  

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება 130 გვერ-

დისაგან და მოიცავს შესავლს, ლიტერატურის მიმოხილვას, სამ  თავს, დას-

კვნასა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას. ნაშრომის შინაარსია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ჯანდაცვის კონკურენტუნარიანობის თეორიული ასპექტები 

1.1. სამედიცინო დაწესებულებების კონკურენციის საკითხები 

ჯანდაცვის სისტემაში 

1.2. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სამედიცინო ლაბორატო-

რიების კონკურენტუნარიანობის შეფასების მეთოდოლოგია 

თავი 2. მსოფლიო პრაქტიკაში ჯანდაცვის მოდელებისა და შესაბამისი 

სერვისების განვითარების მახასიათებლები   

2.1. აშშ ჯანდაცვის სისტემის თავისებურებანი   

2.2. ჯანდაცვის სისტემის გერმანული, ბრიტანული, OECD კორეული 

მოდელები და მათი შედარება საქართველოს ჯანდაცვის მოდელთან 

2.3. ლაბორატორიული სამსახურისათვის მოწოდებული მსოფლიო 

ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციების ადაპტირება საქართველოს 

რეალობასთან  

თავი 3. დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის როლი საქართველოს 

ჯანდაცვის სფეროს სრულყოფაში  

3.1. ლიცენზირების როლი სამედიცინო ლაბორატორიების მენეჯმენტში 

3.2. ლაბორატორიის მართვის პრობლემების კვლევა საქართველოში  

3.3. ლაბორატორიის მოწყობის პრინციპების კვლევა საქართველოში 
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დასკვნა და  გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი შინაარსი 

 შესავალში ტრადიციულად განსაზღვრულია თემის აქტუალურობა, 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. განხილულია ნაშრომის მეცნიერული და 

პრაქტიკული მნიშვნელობა. მოცემულია ძირითადი კვლევითი საკითხები 

და აღწერილია კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

პირველ თავში განხილულია ჯანდაცვის კონკურენტუნარიანობის 

თეორიული ასპექტები. პირველ ქვეთავში გაანალიზებულია სამედიცინო 

დაწესებულებების კონკურენციის საკითხები ჯანდაცვის სისტემაში. საქარ-

თველოს ჯანდაცვის სისტემა, მის ცალკეულ დარგებთან ერთად მუდმივი 

ტრანსფორმაციის პროცესში იმყოფება, რაც განპირობებულია ბოლო წლების 

განმავლობაში განხრციელებული მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილე-

ბებით, რომლებიც თავის მხრივ მოითხოვს ახალ მიდგომებსა და მენეჯმენ-

ტის განვითარებას სხვადასხვა მიმართულებით. იმისათვის, რომ დაწესებუ-

ლების მენეჯმენტმა დასძლიოს გამოწვევები, ორიენტაცია უნდა აიღოს 

ხარისხზე, დაიცვას პაციენტის კონფიდენციალურობა, იზრუნოს ინფრას-

ტრუქტურის განვითარებაზე, შეამციროს ხარჯები, ყოველივე ზემოაღნიშ-

ნული პირობების ხარისხიანად შესრულება სამედიცინო დაწესებულებას 

ანიჭებს კონკურენტულ უპირეტესობას სამედიცინო ბაზარზე. მოკვლევის 

საფუძველზე ვასკვნით, რომ არასაკმარისადაა შემუშავებული ის მაჩვენებ-

ლები, რომლებიც იძლევიან ჯანდაცვის სისტემის კონკურენტუნარიანობის 

ადეკვატურად შეფასების საშუალებას. ჩვენს მიერ დაზუსტებულია განსაზ-

ღვრებები: „კონკურენტული სამედიცინო ორგანიზაცია წარმოადგენს მეურ-

ნეობის სუბიექტს, რომელიც მოქმედებს ლიცენზიის საფუძველზე, გააჩნია 

მაღალტექნოლოგიური საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კვალი-

ფიციური ადამიანური რესურსები და ახორციელებს საქმიანობას, რომელიც 

მიზნად ისახავს მოსახლეობის ხელმისაწვდომი და მაღალი ხარისხის 

სამედიცინო მომსახურების მიღების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.“ ხოლო 

„კონკურენტული სამედიცინო ლაბორატორია წარმოადგენს სამედიცინო 

სუბიექტს, რომელიც მოქმედებს ლიცენზიის საფუძველზე, გააჩნია მაღალი 
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ხარისხის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კვალიფიციური ადამიანური რე-

სურსები და ახორციელებს საქმიანობას, რომლის მისიაა მოსახლეობისათვის 

ფართო სპექტრის, ხელმისაწვდომი და მაღალი ხარისხის ლაბორატორიული 

მომსახურების მიწოდება, მუდმივად იღწვის მის გაუმჯობესებაზე.“ 

 მეორე ქვეთავში შემოთავაზებულია საქართველოს ჯანდაცვის სის-

ტემის სამედიცინო ლაბორატორიების კონკურენტუნარიანობის შეფასების 

მეთოდოლოგია. განვიხილეთ რა გლობალური კონკურენტუნარიანობის 

ინდექსში საქართველოს ჯანდაცვის ბოლო წლების შედეგები, უდავოა, რომ 

ჯანდაცვის სისტემა სერიოზული რეფორმების გატარებას მოითხოვს, 2017 

წელს საქართველოს ჯანდაცვამ საუკეთესო მაჩვენებელი აჩვენა, 7 ბალიანი 

სისტემით 5,8 ქულა შეადგინა,  2018 წელს საქართველოს ჯანდაცვის სტრუქ-

ტურის რეიტინგი შედარებით 0.7 ქულით გაუმჯობესდა 2017 წელთან 

შედარებით, თუმცა მსოფლიოს სტატისტიკასთან მიმართებაში პროცენ-

ტულად 66-დან 80-ე ადგილზე გადაინაცვლა, რაც შეეხება 2019 წელს, 87-ე 

ადგილზეა, მაჩვენებელი ცხადყოფს, რომ საქართველოს ჯანდაცვის 

სტრუქტურაში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის აუცილებელია 

რიგი ცვლილებების გატარება. 

თუმცა ამ ინდექსის მიხედვით რთულია ვიმსჯელოთ და შევაფასოთ 

სამედიცინო დაწესებულება, მისი უდიდესი სტრუქტურული ერთეული- 

კლინიკური ლაბორატორია. ჯანდაცვისა კონკურენტუნარიანობის შესწავ-

ლის მეთოდების საფუძველზე დადგენილ იქნა ის ინდიკატორები, რომელთა 

მიხედვით შესაძლებელი შეფასდეს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ნებისმიერი 

სტრუქტურული ერთეული. კონკურენტუნარიანობის ამაღლება კი პირდა-

პირ კავშირშია პაციენტის კმაყოფილების გაზრდასთან, ფინანსურ სტაბი-

ლურობასა და უწყვეტი გაუმჯობესების შესაძლებლობასთან და ძირითად 

განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით: სამედიცინო მომსახურების პირო-

ბები, ვითარება მომსახურებასთან დაკავშირებულ დამხმარე დარგებში, 

ჯანდაცვის დაწესებულების სტრატეგიული მიზნები. 

ნაშრომის მეორე თავში განხილულია მსოფლიო პრაქტიკაში ჯანდაც-

ვის მოდელებისა და შესაბამისი სერვისების განვითარების მახასიათებლები. 
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დახასიათებულია აშშ ჯანდაცვის სისტემის თავისებურებები: აშშ ფლობს 

მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ ჯანდაცვის სისტემას, ჯანდაცვის 

ხარჯები დღეს მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 17.2%-ს შეადგენს, რაც 

6.1%-ით მეტია, ვიდრე სხვა ინდუსტრიულად განვითარებული ქვეყნების 

საშუალო მაჩვენებელი.  

2016 წელს აშშ-ში ლაბორატორიების მთლიანმა შემოსავალმა 75 მი-

ლიარდი დოლარი შეადგინა, რაც თავის მხრივ ჯანდაცვის ხარჯების დაახ-

ლოებით 2%. ეს რიცხვი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ კუთხით, 

რომ დანახარჯის 2% განაპირობებს და განსაზღვრავს კლინიკური დიაგნო-

ზის 70%-ს. 

აშშ-ში 2011-16 წწ-ში ლაბორატორიული ინდუსტრია გაიზარდა 

წლიური 0,8%-ით, იყო მოლოდინი, რომ 2021 წლისთვის გაიზრდება 1,3 %-

ით.(Via COMTEX, - ნიუ-იორკი, 2018 წლის აგვისტო).  თუმცა, პანდემიიდან 

გამომდინარე ვთვლით, რომ ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება. 

სამწუხაროდ, საქართველოში არ არსებობს მონაცემი, თუ რა თანხას შეადგენს 

ქვეყნის მასშტაბით ლაბორატორიული სერვისებით მიღებული შემოსავალი, 

შესაბამისად, რა ნაწილი უჭირავს ჯანდაცვის ხარჯებში. შედეგს, მსხვილი 

დამოუკიდებელი ლაბორატორიების ბრუნვის პროგნოზთან დაკავშირებით, 

აშშ-ში კლინიკური ლაბორატორიის სერვისების ბაზარი 2024 წლისთვის 

გადააჭარბებს 146 მილიარდ დოლარს.  

           ამავე თავში დახასიათებულია ჯანდაცვის სისტემის გერმანული, ბრი-

ტანული, OECD, კორეული და საქართველოს მოდელები. აღსანიშნავია, რომ 

ჯანდაცვის ერთი უნივერსალური მოდელი არ არსებობს, თუმცა გამოკვე-

თილი იქნა ამ სისტემების საუკეთესო მხარეები და მოცემული იქნა ის რეკო-

მენდაციები, რაც საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას მეტად კონკურეტუ-

ნარიანს გახდიდა. 

საქართველოსთვის მიზანშეწონილი იქნება განხილულ ჯანდაცვის 

სისტემებს შორის გარკვეული ოქროს შუალედის პოვნა. საქართველოს ჯან-

დაცვის სისტემამ ჯანდაცვის საკუთარ მოდელში შეიძლება გააერთიანოს: 

კორეის სისტემის ზოგიერთი ასპექტი მისი ყოვლისმომცველი სავალდებუ-



16 

ლო სამედიცინო დაზღვევითა და სამედიცინო ტურიზმის განვითარებით, 

რაც ხელს შეუშლიდა თანხების გადინებას საქართველოდან; მისასალმებელი 

იქნება საქართველოს მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაიზარდოს 

კორეის ანალოგიურად, სადაც 2019 წლის მონაცემებით, მამაკაცების 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეადგენს 78,8. ხოლო ქალებში 85,5, მაშინ როცა 

საქართველოში იგივე წლის მონაცემებით მამაკაცების სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობა შეადგენს 69,8 წელს, ხოლო ქალებში 78,4 წელს.  

 აშშ-ს სისტემის ასპექტები მისი სრულყოფილი დისციპლინით საკუ-

თარი ჯანმრთელობის მიმართ; ასევე ასპექტები გერმანიის სახელმწიფო და-

ფინანსების მოდელიდან და ხარისხზე ორიენტირებულობიდან; და ბოლოს 

ინგლისის ჯანდაცვის მოდელის პრიორიტეტები: პირველადი სამედიცნო 

დახმარების განვითარება და ჯანდაცვის ცენტრალიზებული სისტემის შექ-

მნა, რაც ერთის მხრიც ქრონიკული დაავადებებისაგან იცავს მომხმარებელს, 

და მეორეს მხრივ, პაციენტის სრულად ფლობს თავის შესახებ ინფორმაციას. 

კლინიკური ლაბორატორიის გლობალური ბაზარი სეგმენტირებულია 

რეგიონების მიხედვით: ამერიკის, ევროპის, აზიის წყნარი ოკეანის და შუა 

აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებში. მოსალოდნელია, რომ 2023 წლის-

თვის აზია – წყნარი ოკეანე გამოჩნდება, როგორც ყველაზე სწრაფად მზარდი 

რეგიონალური ბაზარი. ლაბორატორიული ბაზრის მოცულობის ზრდას 

განაპრობებს დიდი ვარაუდი ისეთი დაავადებების ზრდის შესახებ, როგო-

რიცაა კიბო, დიაბეტი და ა.შ. საქართველოში არ არსებობს მონაცემი, თუ რა 

თანხას შეადგენს ქვეყნის მასშტაბით ლაბორატორიული სერვისებით მიღე-

ბული შემოსავალი, შესაბამისად, რა ნაწილი უჭირავს ჯანდაცვის ხარჯებში.  

ვთვლით, რომ სახელმწიფო დონეზე შემუშავებული იქნას მექანიზმი, 

რომელიც სავალდებულოს გახდის ლაბორატორიული სერვისების შესახებ 

სრული სტატისტიკური მონაცემების მიწოდებას ჯანდაცვის სამინისტროს 

შესაბამისი უწყებისათვის საერთაშორისო კლასიფიკატორების შესაბამისად. 

აქვე უნდა აღინიშნოს რომ, საერთაშორისო კლასიფიკატორების სისტემის 

შემოღება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში. 

ასეთ ტიპის ანალიზი მეტ წარმოდგენას შექმნის ლაბორატორიული მომსა-
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ხურების შესახებ, ამ მონაცემების საფუძველზე შესაძლებელი იქნება 

საკითხის ღრმად შესწავლა და ლოგიკური დასკვნის გაკეთება და პასუხი 

გაეცემა კითხვას: შეამცირებს თუ არა სახელმწიფო ხარჯებს ლაბორატორი-

ული სერვისების გამიჯვნა საყოველთაო ჯანდაცვვის დაფინანსებიდან; 

ჩვენი აზრით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებული პირე-

ბის ლაბორატორიული მომსახურების ხარისხი მკვეთრად გაიზრდება, თუ 

შეიქმნება ცენტრო-რეგიონულ მოწყობის პრინციპზე აგებული ლაბორატო-

რია, საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით,  სადაც მოხდება საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებულ პაციენტთა ლაბორატორიული 

კვლევების თავმოყრა, ერთად შესრულებული დიდი რაოდენობით ლაბორა-

ტორიული გამოკვლევები შეამცირებს კვლევის თვითღირებულებას.  

ამავე თავში შემოთავაზებულია ლაბორატორიული სამსახურისათვის 

მოწოდებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციების 

ადაპტირება საქართველოს რეალობასთან. 2017 წლის მარტში, ჯანმოს 

ექსპერტთა კომიტეტის მიერ შედგენილი ჯგუფის მიერ შემუშავებულ  იქნა 

58 ზოგადი ლაბორატორიული ტესტი (EDL), რომელიც შეიძლება გამოყე-

ნებულ იქნას პაციენტის რუტინული გამოკვლევისათვის, დაავადებების 

ფართო სპექტრის გამოვლენისა და დიაგნოზის დასადგენად; ჯანმოს მიერ 

მოწოდებული იქნა ე.წ. ტესტირების პირამიდა, რომელშიც განხილულია 

ლაბორატორიების გრადაცია დონეების შესაბამისად. 

შემუშავებული აუცილებელი ლაბორატორიული გამოკვლევების 

ეფექტურად გამოყენების და ეროვნული საჭიროებებისადმი მისი ადაპტირე-

ბის მიზნით, სხვადასხვა სახელმწიფოებს შეუძლიათ შეიმუშაონ ეროვნული 

ან რეგიონალური EDL. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ შერჩეულ 

19 მულტიდისციპლინარულ წევრ სახელმწიფოთა ჩამონათვალში არ 

შედიოდა საქართველო, დავსახეთ შემდეგი ამოცანა, გაგვერკვია: 

1. რამდენად შეესაბამებოდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანი-

ზაციის მიერ მოწოდებული EDL საქართველოში დანერგილ გამოკ-

ვლევებს ცალკეული ლაბორატორიების დონეზე; 

2. იყო თუ არა ჯანმოს მიერ მოწოდებული ყველა ტესტი აქტუალური 
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საქართველოს რეალობისათვის; 

3. ჯანმოს ტესტირების პირამიდის შესაბამისობა საქართველოს 

ლაბორატორიების სტრუქტურასთან;  

4.  ქვეყნის მოსახლეობის ავადობიდან გამომდინარე, საჭირო იყო თუ 

არა დამატებითი ტესტების დანერგვა/დამატება  

5. ხომ არ იქნებოდა მიზანშეწონილი სხვა ტესტის შეთავაზება, რაც 

ზოგადად ყველა ქვეყნისათვის იქნებოდა მისაღები. 

თარგმნილი და განხილული იქნა ჯანმოს მიერ შემუშავაბული 

დოკუმენტი, ჩატარდა შედარებითი ანალიზი და დაგინდა, რომ:  

1. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული EDL 

მეტწილად შეესაბამება საქართველოში დანერგილ გამოკვლევებს.  

2. ჯანმოს მიერ მოწოდებული ყველა ტესტი აქტუალური საქართვე-

ლოს რეალობისათვის. 

3. ტესტირების პირამიდის განხილვის შედეგად, გამოიკვეთა, რომ 

საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში ჩასატარებელი კვლე-

ვების რიცხვი გაცილებით ნაკლებია ჯანმოს მიერ შემოთავაზებულ ტესტებ-

თან შედარებით, რადგანაც ძირთადად ის გამოკვლევები ტარდება, რაც 

ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. კვლევების 

ფართო სპექტრს გვთავაზობს მეორე დონის- ჰოსპიტალური ლაბორატორი-

ები. ვრცელი ტესტ-მენიუთი წარმოდგენილნი არიან კერძო ლაბორატო-

რიები. გარდა ამისა, ვიწრო პროფილით არ არის საქართველოში წარმოდ-

გენილი სპეციალური ლაბორატორიები (მაგ., შიდსის ცენტრისა თუ და 

ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიები). რაც შეეხება 

ეროვნული რეფერალურ ლაბორატორიას, უნდა აღინიშნოს ლუგარის 

ცენტრის უდიდესი წვლილი საქართველოში ლაბორატორიული მედიცინის 

განვითარების მიმართულებით. განსაკუთრებით მიმდინარე მსოფლიო 

პანდემიის პირობებში, ამ ლაბორატორიის თაოსნობითა და უდიდესი 

ჩართულობით უმოკლეს დროში შესაძლებელი გახდა საქართველოში დიდი 

რაოდენობით PCR ტესტების ჩატარება, დკეც-ს 2 თებერვლის მონაცემებით 

100 000 მოსახლეზე 64 958 ტესტი შეადგინა, რომელიც ბევრი განვითარე-
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ბული ქვეყნებისათვისაც მისაბაძია.  

4. გავეცანით რა ჯანმოს მიერ მოწოდებულ რუტინული კვლევების 

ჩამონათვალს, გათვალისწინებულ იქნა საქართველოში ჩიყვის ენდემური 

კერების არსებობა და  გაჩნდა მოსაზრება, რომ საქართველოსთვის რუტი-

ნულ ტესტთა სიაში დამატებულიყო ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობის 

შემსწავლელი ძირითადი ტესტების: თოროიდმასტიმულირებელი ჰორმონი 

და თავისუფალი თიროქსინის გამოკვლევა. 

იმისათვის, რომ მოსაზრება გამყარებულიყო მტკიცებულებებით, 

შესწავლილ იქნა ავერსის კლინიკის ქსელში ჩატარებულ ფარისებრი ჯირ-

კვლის საკვლევი ტესტების რაოდენობა 2019 წლის განმავლობაში. ლაბო-

რატორიის ტესტ-მენიუში არსებული 471 დასახელების კვლევიდან შერჩე-

ულ იქნა პირველი- სტატისტიკურად მაღალი მაჩვენებლების ოცეული. 2019 

წელს სულ ჩატარებული 1 091 139 ლაბორატორიული ტესტიდან 2019 წელს 

მესამე ადგილზე აღმოჩნდა თიროიდმასტიმულირებელი ჰორმონის გამო-

კვლევა სისხლის საერთო ანალიზისა და შარდის საერთო ანალიზის შემდეგ, 

ხოლო მე-14 ადგილი თავისუფალი თოროქსინის კვლევამ დაიკავა. გამომდი-

ნარე აქედან, გაკეთდა დასკვნა, რომ საქართველოს რეალობაში ეს ტესტები 

შეტანილი უნდა იქნას რუტინული ლაბორატორიული გამოკვლევების 

ნუსხაში, რაც აქამდე მოწოდებული არ იყო და მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებულ ლაბორატორიულ გამოკვლევების 

ნუსხას დაემატოს თირეოტროპული ჰორმონის კონცენტრაციისა და 

თავისუფალი თიროქსინის განსაზღვრა. 

ანალოგიური ანალიზი ჩატარდა 2020 წლის ჭრილში, ავერსის კლი-

ნიკის ლაბორატორიული ქსელის მუშაობის ანალიზის სტატისტიკური 

მონაცემების შესწავლის საფუძველზე. ჩვენს მიერ შესასწვალი ტესტებმა ისევ 

პირველი ოცეული დაიკავა. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 2020 წელს 

კვლევათა ნუსხაში მეორე ადგილი დაიჭირა კორონა ვირუსის PCR კვლევამ. 

ამიტომ მიზანშეწონილია SARS-Cov-2 ვირუსის მოლეკულური დიაგნოსტიკა 

შეტანილ უნდა იქნას ჯანმოს რეკომენდირებული რეაგენტების ნუსხაში. 

 გარდა ამისა, ასევე გამოვთქვამთ ღრმა რწმენას რომ, EDL–ის მეორე 
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რედაქციის გაწერილ რეკომენდაციაში აუცილებლად მოხვდება კორონავი-

რუსის საწინაღმეგო ანტისხეულების განსაზღვრის ტესტი, რათა შეფასებუ-

ლი იქნას ორგანიზმის იმუნური პასუხი. 

აღნიშნული პროცენტული მაჩვენებლების ცვალებადობა და ახალი 

კვლევების დანერგვა მიგვითითებს იმაზე, თუ რამდენად მოქნილი უნდა 

იყოს ლაბორატორიის მენეჯმენტი მარაგების მართვისა თუ ახალი კვლევე-

ბის დამატების შესაძლებლობის კუთხით.  

 ნაშრომის მესამე თავში განხილულია დიაგნოსტიკური ლაბორატო-

რიის როლი საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს სრულყოფაში. პირველ 

ქვეთავში საუბარია სამედიცინო ლაბორატორიის მნიშვნელობაზე, რომ 

ლაბორატორია თამაშობს ცენტრალურ როლს პაციენტის დიაგნოსტიკაში 

„რამდენადაც კრიტიკულად უნდა ჟღერდეს ეს მტკიცებულება, სამედიცინო 

გადაწყვეტილებების მიღებაში 70% დამოკიდებულია ლაბორატორიულ 

გამოკვლევებზე“ (სილვერსტეინი, 2001). შესწავილი იქნა ლაბორატორიული 

მედიცინის განვითარების ისტორია მსოფლიოში და საქართველოში. ამ 

ქვეთავში საუბარია ლიცენზირების როლზე სამედიცინო ლაბორატორიების 

მენეჯმენტში, 2017 წლამდე ლაბორატორიული საქმიანობა წარმოადგენდა 

არა ლიცენზირებად საქმიანობას, მაგრამ განისაზღვრა სანებართვო პირო-

ბები და დადგენილებაში შევიდა გარკვეული ცვლილებები, და სავალდე-

ბულო გახდა ლაბორატორიების მხრიდან გარკვეული მოთხოვნების დაკ-

მაყოფილება და შესაბამისად, სტაციონარული დაწესებულებების ლაბორა-

ტორიული საქმიანობები დაექვემდებარა აუცილებელ ლიცენზირებას, 

ხოლო ყველა პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ან ცალკეული ლაბორატო-

რიების ფუნქციონირება კი სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსადმი 

შეტყობინების წარდგენას მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანო-

ბის დაწყების შესახებ.  

ლაბორატორიების ლიცენზირების შედეგად მნიშვნელოვანი ნაბი-

ჯები გადაიდგა ლაბორატორიების სტანდარტიზაციის კუთხით, გაიწერა რა 

ზოგადი და სპეციფიკური მოთხოვნები ლაბორატორიული საქმიანობის 

ცალკეული დარგებისათვის, სავალდებულო გახდა ხარისხის შიდა კონტრო-
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ლის უზრუნველყოფის პროცედურა, განსაკუთრებული ყურადღება გამახ-

ვილდა ლაბორატორიის გარემო პირობებზე, ლაბორატორიის აღჭურ-

ვილობაზე, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოებაზე. შედეგად, ყველა ლაბო-

რატორია უნდა ასრულებდეს იმ მინიმალურ მოთხოვნებს, რასაც გარკვეულ-

წილად ლაბორატორიული საქმიანობის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარ-

ტები ითვალისწინებს. ამ მოთხოვნებითვე განისაზღვრა შესაბამისი რესურ-

სის არქონის შემთხვევაში კვლევის ჩატარების დელეგირება სხვა ორგანიზა-

ციის ლაბორატორიაზე, რაც უზრუნველყოფს ლაბორატორიული მომსახუ-

რების მიღებას გარკვეული პირობების გათვალისწინებითა და დაკმაყოფი-

ლებით კონტრაქტორი ორგანიზაციების/ კონტრაქტორი ლაბორატორიების 

მეშვეობით. 

რაც შეეხება ლაბორატორიის პერსონალს, საქართცელოს კანონმდებ-

ლობა არეგულირებს საგანმანათლებლო და სალიცენზიო მოთხოვნებს, 

თუმცა ამ კუთხით გარკვეული ცვლილების გატარება ისევ აქტუალურ საკი-

თხად რჩება. განსხვავებულია სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვავებული პრაქ-

ტიკისა და კანონმდებლობის გამო. საქართველოში ლაბორატორიის პერსო-

ნალი, რომელიც პასუხისმგებელია გამოკვლევის შედეგზე, კანონმდებლო-

ბის შესაბამისად, უნდა ფლობდეს შესაბამის ლიცენზიას.  

რაც შეეხება საშუალო მედპერსონალის განათლების პროცესს, მეტად 

პრობლემატურია აღნიშნული საკითხი, და ლაბორანტად მუშაობის უფლება 

აქვს პერსონალს საშუალო სამედიცინო განათლებით, თუმცა სპეციალიზი-

რებული დაწესებულება, რომელიც მოამზადებს სამედიცინო დაწესებულე-

ბის საშუალო მედპერსონალს, საქართველოში არ არის.  

 ამავე თავის მეორე ქვეთავი მოიცავს ლაბორატორიის მართვის 

პრობლემების კვლევას საქართველოში. ხარისხის კონტროლი მენეჯმენტის 

ფუნდამენტური ელემენტია და მის განხორციელებაში უდიდესი როლი 

ენიჭება. სამედიცინო ლაბორატორიის ხარისხი შეიძლება განისაზღვროს, 

როგორც სიზუსტე, საიმედოობა და ტესტის შედეგების დროულობა.  

ლაბორატორიულ საქმიანობაში ჩართულია არაერთი პირი, რომლე-

ბიც ამ სამუშაოს ასრულებენ სხვადასხვა სისტემებისა და მანქანების გამო-
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ყენებით. სისტემის სირთულე მდგომარეობს პროცესების მრავალფეროვ-

ნებაში, და ძალიან მნიშვნელოვანია პროცედურების სწორად შესრულება. 

შესაბამისად, ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა იძლევა ისეთ მოდელს, 

რომელიც აკონტროლებს მთელ სისტემას.  

 სადისერტაციო კვლევის ფარგლებში ჩატარდა საქართველოს წამყვა-

ნი ლაბორატორიების ხელმძღვანელთა ექსპერტული გამოკითხვა ნახევრად-

სტრუქტურირებული ინტერვიუს მეშვეობით. კვლევის მიზანს წარმოადგენ-

და საქართველოს სამედიცინო ლაბორატორიების მართვის პრობლემების 

გამოვლენა და შეფასება. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 15 პირმა, 

თუმცა ინფორმაციის მოძიება მოხდა 108 ლაბორატორიის შესახებ, რადგანაც 

გამოკითხულ პირთა  შორის არის დიდი ქსელური ლაბორატორიების 

ხელმძღვანელები.  ყველა მათგანი არის ლაბორატორიული საქმის ექსპერტი, 

25 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილებით.    

 დადასტურდა კვლევის ჰიპოთეზა, რომ ადამიანური რესურსების 

კუთხით საქართველოში ლაბორატორიული მედიცინის პროფესიონალებისა 

და ტექნიკოსების არასაკმარისი რაოდენობაა, ამიტომ ლაბორატორიის 

თანამშრომელთა სპეციალიზაციისა და პროფესიული განვითარების მიზ-

ნით, საჭიროა უწყვეტი განათლების ციკლების დანერგვა და აშშ-ს მსგავსად 

სამედიცინო პროფესიული სასწავლებლის ჩამოყალიბება. კადრების 

ტრენინთან დაკავშიირებით გამოიკვეთა რომ, მომზადებული კადრები 

პრაქტიკულად მინიმალურ პროცენტს წარმოადგენენ; მეორე- ნებისმიერი 

თანამშრომელი გადის სამუშაო პრაქტიკას და მხოლოდ ამის შემდგომ 

აიყვანება სამუშაოდ, რაც უდაოდ მისასალმებელია.  

მისასალმებელია, რომ უწყვეტი სამედიცინო განათლების დაფინან-

სება მეტწილად ხდება დამსაქმებელი კომპანიის ან რეაგენტების მიმწო-

დებელი კომპანიების მიერ.  

ნაწილობრივ დადასტურდა კვლევის ჰიპოთეზა, რომ მარაგების შეს-

ყიდვის მხრივ შეფერხებები ძირითადად ფიქსირდება არა დაწესებულების 

მენეჯმენტის მხრიდან, არამედ მომწოდებელი კომპანიების მხრიდან. 

ლაბორატორიები მარაგების აღრიცხვას აწარმოებენ თვის განმავლობაში 
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ერთხელ. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, მარაგების აღრიცხვა 

უნდა ხდებოდეს ყოველიკვირეულად. ყოველკვივრეულ აღრიცხვას მხო-

ლოდ ერთეული ლაბორატორია მიმართავს. 

 ნაწილობრივ დადასტურდა ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ ძირითა-

დად ლაბორატორიები აღჭურვილია დატვირთვის შესაბამისად და ინფრას-

ტუქტურა გამართულია. მიუხედავად იმისა, რომ ლაბორატორიების დიდ 

ნაწილს აქვთ სათადარიგო ანალიზატორებიც, ვერ ხერხდება კვლევების 

სრული სპექტრის დაფარვა და იყენებენ კონტრაქტორ კლინიკებს.  

მიზანშეწონილია ლაბორატორია აღჭურვილი იყოს სათადარიგო ანა-

ლიზატორებით, რათა ანალიზატორის ტექნიკური გაუმართაობის პირობებში 

ალტერნატიული მანქანით მოხდეს დასახული ამოცანის შესრულება. ხელ-

მძღვანელთა გამოკითხვით დადგინდა, რომ სათადარიგო ანალიზატორები 

არა აქვს ლაბორატორიების 20%-ს, ლაბორატორიათა 13% ნაწილობრივ 

აღჭურვილია და საჭიროების შემთხვევაში ყველა მათგანი იყენებს ქვეკონ-

ტრაქტორს, ხოლო 67% სრულად აღჭურვილია სათადარიგო ანალიზატო-

რებით.  

ლაბორატორიის ხელმძღვანელები აღნიშნავენ, რომ ლაბორატორიის 

ინფრასტრუქტურა ძირითადად ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნას, და ამის 

მიზეზად არასაკმარის ფართს აღნიშნავენ. გამომდინარე აქედან, ვთვლით, 

რომ ლაბორატორიისთვის ფართის გამოყოფის სიმცირე ტენდენციაა 

საქართველოს სამედიცინო ლაბორატორიებში. ამ პრობლემის გადასაჭრე-

ლად მიზანშეწონილი იქნება საკანონმდებლო დონეზე დადგინდეს 

ლაბორატორიის ფართის გადანაწილების საკითხები.  

უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც განაპირობებს იმ თვისებების 

შეძენას, რაც სამედიცინო ლაბორატორიებს აყენებს კონკურენტუნარიან 

გარემოში, არის დანერგილი ხარისხის სტანდარტები. დადასტურდა კვლე-

ვის ჰიპოთეზა, რომ ლაბორატორიათა უმრავლესობაში არ არის ხარისხის 

სტანდარტები დანერგილი, გამოიკვეთა მიზეზები: რადგანაც სტანდარტის 

დანერგვა არ არის სავალდებულო, მცირე ბიუჯეტიან ორგანიზაციებს 

უჭირთ სახსრების გამოყოფა. თუმცა ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, 
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გამოიკვეთა, რომ ლაბორატორიის ხელმძღვანელთა 100% მომხრეა ლაბორა-

ტორიების აკრედიტაცია-სერტიფიფირებისა.  

ამავე ქვეთავში მოცემულია სამედიცინო ლაბორატორიების მომხმარე-

ბელთა კმაყოფილების კვლევა. მიღებული კვლევის შედეგებით დადასტუ-

რებულია კვლევის ჰიპოთეზა: პაციენტის მხრიდან უკუკავშირის მიღება 

მნიშვნელოვანია ლაბორატორიის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის, წინააღ-

მდეგ შემთხვევაში ფერხდება უკეთესის შექნის პროცესი. სამედიცინო ლაბო-

რატორიები ნაკლებ ყურადღებას უთმობენ პაციენტთა კმაყოფილების 

შესწავლას. ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით (200 მოზრდილი პაცი-

ენტი, გამოკითხულთა ასაკი 18-65 წლამდე), მიღებულ იქნა საინტერესო 

ინფორმაცია, რომ პაციენტების მიმართვიანობას მეტად განაპირობებს არა 

ექიმის მიერ გაწეული რეკომენდაცია, არამედ სხვა პაციენტის აზრი ამ კლი-

ნიკის/ლაბორატორიის მიმართ, კლინიკის მიერ ჩატარებული სარეკლამო 

კამპანიას მინიმალური ადგილი უჭირავს პაციენტთა მიმართვიანობაში. 

შესწავლილი იქნა  პაციენტთა კმაყოფილება მომსახურების კუთხით. 

პაციენტთა ნაწილმა გარკვეული უკმაყოფილების მიზეზად რიგები დაასახე-

ლა,  რაშიც ეთანხმებოდა კლინიკის მენეჯმენტი, რომ რიგის მართვის სისტე-

მა გაუმჯობესებასა და დახვეწას საჭიროებდა. იგეგმებოდა და დაინსტალირ-

და რიგის მართვის სისტემა. პაციენტთა უმრავლესობა კმაყოფილებას გა-

მოთქვამდა იმ კუთხით, რაც ექთნების პროფესიონალიზმსა და კეთილგან-

წყობას ეხებოდა.  

 ამრიგად, ვთვლით, რომ ლაბორატორიის ხარისხიანად მუშაობისა და 

პაციენტთან უკუკავშირის არსებობის მიზნით, აუცილებელია ყველა ლაბო-

რატორიაში არსებობდეს პაციენტთა გამოკითხვის კითხვარი, მიუხედავად 

იმისა, არის თუ არა სავალდებულო კანონმდებლობითა თუ კლინიკის შიდა 

სტანდარტით. უნდა აღინიშნოს, რომ შესაბამისი ხარისხის საერთაშორისო 

სტანდარტების მიხედვით მომხმარებლის/პაციენტის კმაყოფილების შესწავ-

ლა აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს.  

 მესამე ქვეთავი მოიცავს ლაბორატორიის მოწყობის პრინციპების 

კვლევას საქართველოში. 
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ლაბორატორიის მართვის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას მისი სწორი 

დაგეგმარება წარმოადგენს.  ჩატარებული კვლევის შედეგად შესწავლილ 

იქნა 54 სამედიცინო დაწესებულების ლაბორატორიის მოწყობის პრინციპები 

თბილისში და რეგიონებში. ყველა სამედიცინო დაწესებულების (ამბულა-

ტორიული და სტაციონარული) ლაბორატორია ადგილზე ატარებს ზოგად 

კლინიკურ, ბიოქიმიურ, იმუნოლოგია-სეროლოგიურ გამოკვლევებს, მცირე 

რაოდენობით არის წარმოდგენილი მიკრობიოლოგიური სერვისის მიმწოდე-

ბელი დაწესებულებები, და კიდევ უფრო მცირე რაოდენობით პათოლოგანა-

ტომიური სერვისისა და მოლეკულური დიაგნოსტიკის მიმწოდებელი 

ლაბორატორიები. ძირითადი კლინიკები ამ კვლევების უზრუნველსაყოფად 

კონტრაქტორ ლაბორატორიებს იყენებენ.  

ცენტრო-რეგიონული პრინციპით მოწყობილი ლაბორატორიის შექ-

მნასთან დაკავშირებით: საქართველოს რეგიონალურ სტრუქტურის გათვა-

ლისწინებით შექმნილი ლაბორატორია საკითხის ოპტიმალურად გადაწყვე-

ტის საშუალებას მოგვცემს. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საქართველოში 

შეიქმნას დიდი ლაბორატორიული ქსელი, რომელთა შედარებით მცირე 

ტესტ-მენიუთი წარმოდგენილი დიდი წარმადობის ორი ლაბორატორია 

განთავსდება დიდ რეგიონულ ცენტრებში - დასავლეთ და აღმოსავლეთ 

საქართველოში, რომლებშიც თავს მოიყრის ნიმუშები მიმდებარე რაიონები-

დან, ხოლო ნაკლებად დატვირთული კვლევებისათვის შეგროვდება ნიმუ-

შები და გამოკვლევები ჩატარდება ცენტრალურ ლაბორატორიაში. ჩასატა-

რებელ კვლევათა დიდი რაოდენობის ხარჯზე თავიდან იქნება აცილებული 

რეაგენტების გაფუჭება, რაც თავის მხრივ იმოქმედებს ხარჯთეფექტურობასა 

და ხარისხის ამაღლებაზე.  

ჩვენი აზრით, ქსელური ლაბორატორიის ცენტრალური ლაბორატო-

რია წარმოადგენს უდიდეს სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც მუშაობს 

ცენტრო-რეგიონული პრინციპით, სრულად გამართულია მენეჯმენტის კუ-

თხით, მუშაობას ახორციელებს უსაფრთხოების პირობების დაცვით, აღჭურ-

ვილია დიდი წარმადობის ანალიზატორებით, რომელთაც გააჩნიათ ანა-

ლოგიური ფუნქციის სათადარიგო სისტემები, რომელიც ნებისმიერი 
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გაუმართაობის პირობებში შეუფერხებლად მუშაობის საშუალებას იძლევა; 

რეაგენტებისა და მარაგების შესყიდვას ახორციელებს ცენტრალიზებულად, 

რაც პირდაპირ უკავშირდება რაციონალურ ხარჯვას; ჰყავს მაღალკვალიფი-

ციური პერსონალი, რომელიც გადის პერმანენტულ ტრენინგს; აქვს ლაბო-

რატორიის საინფორმაციო სისტემა რომელიც ზოგავს დროს და ახდენს 

ადამიანური შეცდომის მინიმიზაციას; მუდმივად აქვს რეაგენტების, 

სახარჯი მასალების დიდი მარაგი, რომელიც ასევე შეუფერხებლად მუშა-

ობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს; ტესტის შედეგების სიზუსტის 

შეფასებისათვის პერმანენტულად ატარებს ხარისხის გარე და შიდა 

კონტროლს, აქვს დიდი ტესტ მენიუ, რომლითაც ფარავს როგორც მისდამი 

დაქვემდებარებული ლაბორატორიების, ისე ყველა კონტრაქტორი კლინიკის 

მოთხოვნებს. შედეგად, როგორც წესი, ცენტრალიზებული ავტომატიზე-

ბული ლაბორატორიული პროცედურები უზრუნველყოფენ ტესტის ყვე-

ლაზე დაბალ ფასს.  

ასეთი ტიპის ცენტრო-რეგიონული პრინციპზე დაფუძნებული 

ლაბორატორია სრულად უზრუნველყოფს საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამით დაზღვეული საქართველოს მოსახლეობის მომსახურებას 

ლაბორატორიული კვლევის უმაღლესი სტანდარტების დაცვით. გარდა 

ამისა, ასეთ ლაბორატორიაში პაციენტებს საშუალება ექნებათ ჩაიტარონ არა 

მარტო ის კვლევები, რომელთა დიდ ნაწილს სრულად უფინანსებს 

სახელმწიფო პროგრამა ან პაციენტის თანადაფინანსებით ხდება კვლევის 

ჩატარება, არამედ მისააღებ ფასად მიიღონ ის მომსახურებაც რომელთა 

ანაზღაურება ხდება უშუალოდ პაციენტის მიერ. აღსანიშნავია, რომ კერძო 

სამედიცინო დაწესებულებში კვლევის ღირებულება  მაღალია.  

 თუ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა გაიზიარებს უცხოეთის წამ-

ყვანი ქვეყნების გამოცდილებას, ამაღლება ლაბორატორიული მომსახუ-

რების ხარისხი, გაიზრდება ტესტის ხელმისაწვდომობა მოსახლეობისათვის.  

ლაბორატორიული მედიცინის განვითარებისათვის განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია კერძო დაფინანსებაზე დაფუძნებული ლაბორატორიების 

გარკვეული რაოდენობის არსებობა ქვეყანაში, ისინი ამ დაფინანსების ხარ-
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ჯზე შეძლებენ კვლევის ახალი მეთოდებისა და ტექნოლოგიების დანერგვას. 

ასეთი ლაბორატორიები პრაქტიკულად ფარავენ ყველა იმ კვლევას, რაც 

მოთხოვნადია პაციენტთა უდიდესი ნაწილის ჯანმრთელობის მდგომარე-

ობის შესწავლისათვის. საქართველოში არაერთ ლაბორატორიულ კვლევას 

აქვს მაღალი ღირებულება ევროპის წამყვან კლინიკებთან შედარებით, 

რომლის მიზეზი ისევ არარენტაბელურობაა. გამომდინარე იქედან, რომ ვერ 

მოხდება შეძენილი საანალიზო რეაგენტის სრული ხარჯვა ვარგისიანობის 

ვადის ამოწურვამდე, ეს ისახება კვლევის გასაყიდ ღირებულებაზე- იშვია-

თად ჩატარებული გამოკვლევების დანერგვა მცირე მოთხოვნის პირობებში 

იწვევს კვლევის თვითღირებულების  ზრდას.  

 დღეს საქართველოში ზოგიერთ კვლევაზე ანალოგიური პრობლემა 

აქვს ქსელურ ლაბორატორიებსაც. მიუხედავად მაღალი ღირებულებისა, შე-

საძლოა კვლევა მომგებიანი არ იყოს ლაბორატორიისათვის, მაგრამ დაინერ-

გოს პაციენტთა საჭიროებიდან და კლინიკის/ლაბორატორიის მაღალი სოცი-

ალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე. ასეთი კვლევების დანერგვით, 

მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიები ქვეყნისთვის ორმაგად სასარგებ-

ლო საქმეს აკეთებენ: იწვევენ პაციენტთა კმაყოფილებას და ამცირებენ საკ-

ვლევი მასალების გაგზავნას საზღვარგარეთ, შესაბამისად, თანხების 

გადინებას ქვეყნიდან. 

 

დასკვნა 

დასასრულს, გვინდა ჩამოვაყალიბოთ დასკვნები, რომლებიც 

გამოვიტანეთ დისერტაციაზე მუშაობის პროცესში: 

დაზუსტებული იქნა კონკურენტული სამედიცინო ორგანიზაციისა და 

კონკურენტუნარიანი სამედიცინო ლაბორატორიის  განმარტებები.  

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოვლენილი ჯანმრთე-

ლობის ძირითადი მიზნებისა და პრინციპების შესწავლამ შესაძლებლობა 

მოგვცა დაგვედგინა საქართველოს ჯანდაცვის, მისი ერთ-ერთი სტრუქტუ-

რული ერთეულის კონკურენტუნარიანი უპირატესობების დამახასიათებე-

ლი ფაქტორები და ინდიკატორები; 
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გამოკვეთილ იქნა ის უპირატესობები, რაც აშშ-ს, გერმანიის, ინგლი-

სის, კორეის ჯანდაცვის სისტემებს აქვთ და მიზანშეწონილი იქნება მისი 

ინპლემენტაცია   საქართველოში.   

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებული რუტი-

ნული ლაბორატორიული ტესტების განხილვისას დადგინდა, რომ: ჯან-

მრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული EDL მეტწილად 

შეესაბამება საქართველოში დანერგილ გამოკვლევებს; ჯანმოს მიერ 

მოწოდებული ყველა ტესტი აქტუალურია საქართველოს რეალობისათვის; 

ტესტირების პირამიდის განხილვის შედეგად, გამოიკვეთა, რომ პირველადი 

ჯანდაცვის ცენტრებში ძირთადად ის გამოკვლევები ტარდება, რაც 

ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში და გაცილებით 

ნაკლებია ჯანმოს მიერ შემოთავაზებულ ტესტ-მენიუსთან შედარებით.  

გათვალისწინებულ იქნა რა საქართველოში ჩიყვის ენდემური კერების 

არსებობა, ავერსის კლინიკაში 2019-2020 წწ-ში ჩატარებული კვლევების 

საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ ჯანოს მიერ რეკომენდირებულ კვლევებს 

საქართველოში უნდა  დაემატოს თიროიდმასტიმულირებელი ჰორმონისა 

და თავისუფალი თიროქსინის გამოკვლევა. ხოლო მსოფლიო პანდემიიდან 

გამომდინარე, ყველა ქვეყნის რუტინულ ლაბორატორიულ  გამოკვლევათა 

ნუსხას კი კორონავირუსის სადიაგნოსტიკო ტესტები.     

რეკომენდირებულია ყველა ლაბორატორიამ უზრუნველყოფოს ფარი-

სებრი ჯირკვლის მდგომარეობის შესასწავლი კვლევების მიწოდება პაციენ-

ტისათვის ადგილზე გამოკლევით ან კონტრაქტორი ლაბორატორიის მიერ.  

რეკომენდირებულია საქართველოს ლაბორატორიული მედიცინის 

ასოციაციის ეგიდით შეიმქნას ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც განიხილავს 

FDA-ს მიერ მოწოდებულ მარტივ ლაბორატორიულ გამოკვლევებს,   რომე-

ლიც განკუთვნილია ბინაზე გამოყენებისთვის  და გამოვა  რეკომენდაციით,  

რომ ლაბორატორიის საშუალო მედპერსონალს მიეცეს  ასეთი ტესტების 

დამოუკიდებლად ჩატარების უფლება, შესაბამისი პასუხისმგებლობის 

დელეგირების საფუძველზე. 

საქართველოში ლაბორატორიების სავალდებულო ლიცენზირების 



29 

შედეგად გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ლაბორატორიების სტანდარ-

ტიზაციის კუთხით, რაც გარკვეულწილად ლაბორატორიის გამართულ 

მუშობას უზრუნველყოფს.    

საქართველოში გაზრდილია მოთხოვნა კვალიფიციურ სამედიცინო 

პერსონალზე, და აუცილებელია სასწავლო ცენტრების გახსნა და ლაბორატო-

რიის პერსონალთა სავალდებულო უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგ-

რამების შექმნა,  რათა კვალიფიკაციის ამაღლება  მეტად ქმედითი გახდეს.  

საქართველოში აღინიშნება შეფერხებები მომარაგების უწყვეტობის 

კუთხით, რომლის მიზეზად მომწოდებელი კომპანიები სახელდება. მიზან-

შეწონილად მიგვაჩნია პირობების გამკაცრების აუცილებლობა ასეთი 

მომწოდებლების მიმართ.  

ინფრასტრუქტურის ნაკლოვანების კუთხით ლაბორატორიების ფარ-

თის სიმცირე სახელდება. ამ პრობლემის გადასაჭრელად მიზანშეწონილი 

იქნება საკანონმდებლო დონეზე დადგინდეს ლაბორატორიის ფართის 

გადანაწილების საკითხები. 

საქართველოში ერთეული ლაბორატორია არის სერტიფიცირებული 

და/ან აკრედიტული, რომლის მიზეზი არის ის, რომ აკრედიტაცია არ არის 

სავალდებულო მოთხოვნა, სხვა მიზეზად სამედიცინო დაწესებულებების 

არასაკმარისი ფინანსები მიიჩნევა. 

გამოიკვეთა, რომ ამბულატორიული ტიპის დაწესებულებებს ძირი-

თადად საკუთარი ლაბორატორიები აქვთ და შესაბამისად საჭირო კვლევებს 

ადგილზე ატარებენ, ამ კვლევებს შორისაა ისეთ გამოკვლევები, რომლებზეც 

დიდი მოთხოვნა არ არის, რაც არ არის გამართლებული მენეჯმენტის 

კუთხით.   

ყველა სამედიცინო დაწესებულების (ამბულატორიული და სტაცი-

ონარული) ლაბორატორია ადგილზე ატარებს ზოგად კლინიკურ, ბიოქიმი-

ურ, იმუნოლოგია-სეროლოგიურ გამოკვლევებს, მცირე რაოდენობით არის 

წარმოდგენილი მიკრობიოლოგიური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულე-

ბები, და კიდევ უფრო მცირე რაოდენობით პათოლოგანატომიური სერვი-

სისა და მოლეკულური დიაგნოსტიკის მიმწოდებელი ლაბორატორიები. 
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საქართველოში არსებობენ ჰოსპიტალური ლაბორატორიები, რომლე-

ბიც ხარისხიან მომსახურებას ქვეკონტრაქტორისაგან იძენენ; 

ლაბორატორიის დაფინანსების წყარო სრულად დამოკიდებულია 

სამედიცინო დაწესებულების ტიპზე და ცვალებადია კლინიკების მიხედვით 

და ძირითად შემოსავლის წყაროს შეადგენს: ნაღდი ანგარიშსწორებით 

გადამხდელი პაციენტი, კერძო სადაზღვევო კომპანია, საყოველთაო 

ჯანდაცვა . 

საქართველოს რეგიონალურ სტრუქტურის გათვალისწინებით უპრი-

ანი იქნება ლაბორატორიები მოეწყოს ცენტრო-რეგიონული პრინციპით. 

შემუშავებულ იქნა ლაბორატორიული ქსელის სათავო ლაბორა-

ტორიის მოდელი.  

ცენტრო-რეგიონული პრინციპზე დაფუძნებული და სწორი მენეჯმენ-

ტით მოწყობილი ლაბორატორია სრულად უზრუნველყოფს საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამით დაზღვეული საქართველოს მოსახლეობის მომსახუ-

რებას ლაბორატორიული კვლევის უმაღლესი სტანდარტების დაცვით. ეს 

ცალსახად აამაღლებს ლაბორატორიული მომსახურების ხარისხს და 

გაზრდის ტესტის ღირებულების ხელმისაწვდომობას მოსახლებისათვის.  

მიზანშეწონილად მივიჩნევთ, რომ მოხდეს ლაბორატორიების გრადა-

ცია, რათა კარგად აღჭურვილი ლაბორატორიები მეტად დაინტერესდნენ 

ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვით, რაც კიდევ უფრო 

აამაღლებს ლაბორატორიული მომსახურების ხარისხს. 

კვლევის ღირებულების შემცირების მიზნით საქართველოში დაინერ-

გა ლაბორატორიული მომსახურების შესყიდვა ტენდერის საფუძველზე. 

სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი კლინიკები ინტენსიურად მიმართავენ 

ამ ხერხს და იღებენ ხარისხიან მომსახურებას საკმაოდ შეღავათიან ფასად, 

რომელიც შესაძლოა მეტად ხელსაყრელი იყოს დამკვეთისათვის, ვიდრე 

შემსრულებლისათვის. ხარისხიანი და ხარჯთეფექტური მომოსახურების 

მიღების მიზნით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ანალოგიური პროცესები 

წარიმართოს კერძო სექტორშიც. 

ის ლაბორატორიები, რომლებიც მეტწილად დამოკიდებულნი არიან 
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საყოველთაო ჯანდაცვიდან მოწოდებულ დაფინანსებაზე, არსებული მწირი 

ფინანსებიდან გამომდინარე, შეზღუდული არიან ახალი კვლევებისა და 

კვლევის ახალი მეთოდების დანერგვაში, თუმცა მათი როლი მნიშვნე-

ლოვანია მოსახლეობის ფართო ფენების მომსახურებაში.  

ლაბორატორიული მედიცინის განვითარებისათვის განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია კერძო დაფინანსებაზე დაფუძნებული მძავრი ლაბორატო-

რიების არსებობა ქვეყანაში, რაც ხელს შეუწყობს კვლევის ახალი მეთოდე-

ბისა და ტექნოლოგიების დანერგვას. გასათვალისწინებელია რომ, ასეთი 

ტიპის მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიების მეშვეობით თანდათანო-

ბით აღმოიფხვრება საკვლევი მასალების გაგზავნა საზღვარგარეთ და 

შესაბამისად, თანხების გადინება ქვეყნიდან;  

ლაბორატორიება უნდა შექმნან განვითარების პროგრამა, რომელიც 

შესაბამისობაში იქნება მარეგულირებელი ორგანოების მოთხოვნებთან, 

ხარისხის სტანდარტებთან.  

საქართველოს პოპულაციისათვის მნიშვნელოვანია დადგინდეს 

ლაბორატორიული მაჩვენებლების რეფერალური საზღვრები (ნორმები). ამ 

თვალსაზრისით საქართველოს რეგიონისათვის ნორმების დადგენაში ჩარ-

თული უნდა იქნას ყველა ლაბორატორია/ქსელი, რომელთაც აქვთ შესაძლებ-

ლობა აწარმოოს პაციენტთა მონაცემების ელექტრონული აღრიცხვა, რათა 

მოხდეს დიდი მოცულობის მონაცემთა ბაზის შეჯამება, შეჯერება და 

შესაბამისი დასკვნების გაკეთება;  

ვთვლით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში არსე-

ბული ლაბორატორიები მეტად იზიარებენ განვითარებული ქვეყნების წამ-

ყვანი ლაბორატორიების გამოცდილებას. რასაკვირველია, ამ გამოცდილების 

პირდაპირ გადმოტანა ჩვენი ქვეყნის რეალობაში არაპრაქტიკული და 

ნაკლებად გამართლებული იქნება, მაგრამ ვიმედოვნებთ რომ, ლაბორატ-

ორიული მედიცინის პროფესიონალებისა და საქართველოს ლაბორატორი-

ული მედიცინის ასოციაციის ჩართულობით საქართველოს სამედიცინო ლა-

ბორატორიები დადგება მსოფლიოს მოწინავე ლაბორატორიების გვერდით. 
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