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THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL IN PUBLIC MANAGEMENT OF THE 
GEORGIAN HEALTHCARE SYSTEM 

 
ABSTRACT 

 
The dissertation - "THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL IN PUBLIC 

MANAGEMENT OF THE GEORGIAN HEALTHCARE SYSTEM" - consists of an 
introduction, three chapters and a conclusion. 

The introduction is processed in a standard form, in particular, the relevance of the 
research topic is substantiated, the purpose, tasks, subject and object of the research are 
indicated, the research methods are named, the research results are announced, the news 
is found, and etc. 

In the first chapter of the paper - "Theoretical-methodological foundations of 
financial control" - three issues are discussed: 

 Economic (financial) crime and incentive factors for criminal behavior. 
 Financial legal relations and financial control role. 
 Financial control in Georgia and abroad. 

The concept of economic crime is a category of law. From this point of view, its 
study should not be treated in the field of management, but, neither in Georgia nor in 
other countries, at the level of the organization itself, everything is not done according to 
the standards, which is why there is control everywhere - the state Both control and 
internal. 

There are many types of control. The most important of these is economic or 
financial control. Its purpose is to detect economic (financial) crime and to develop 
measures to eliminate it. Financial crime is mainly committed in the field of monetary 
credit and it causes great losses to the country. 

Both foreigners (for example, J. Stigler) and Georgian scholars (for example, I. 
Balarjishvili) agree that "the goal of control activities should not be to eliminate financial 
crime, but to deter it." This view is based on the impossibility of eradicating crime. This is 
evidenced by the history of the fight against crime. 

Financial law serves to protect the interests of the subjects of financial-legal 
relations (state, organizations, citizens). This is achieved through financial control. The 
first chapter of the dissertation describes in detail these types of financial control, their 
functional purpose, the responsibility of the executors and accountability. 

The same chapter of the paper describes "financial control in Georgia and abroad." 
The second chapter of the dissertation - "Survey of Georgian healthcare institutions 

in the context of legal spending of state funding" - is discussed in three subsections. 
The first section discusses the "Experience of foreign countries in health financing 

and resource expenditure" and notes that the United States, Germany, Japan, and France 
spend more than $ 3,000 per capita. Four funding schemes are used: budget (Norway, UK, 
China, etc.), social security (Belgium, Germany, France, etc.), private (Nigeria, USA, 
Tunisia, etc.), paid or out-of-pocket (in all countries). Each of these models is described in 
depth in the paper under the names Beveridge, Bismarck, Semeshko, and Private Models. 

The second section presents the results of a survey conducted in Georgian health 
clinics to find financial irregularities. The study was conducted by surveying the heads of 



4  

clinics, doctors and patients. The research area was St. Tbilisi Clinics, Sampling - Random, 
Research Method and Technique - Online Survey. The study found that the actual costs of 
treating patients always exceeded the limits, and the management of the two clinics also 
named the number of complaints filed against them (5 and 11 complaints). 

The third subsection presents the results of the research conducted by the Internal 
Audit Service of Health and the results of the planned research conducted by one of the 
Georgian clinics of the LEPL Social Service Agency. The Internal Audit Department has 
confirmed that there are breaches, but according to the Internal Audit Regulations it is 
not public. As for the results of the planned inspection of one of the clinics of the LEPL 
"Social Service Agency", there were unjustified expenditures of 143983 GEL, for which 
they were fined 2048929 GEL. 

The above-mentioned studies have shown that there are many financial 
irregularities in the Georgian healthcare system. 
The third chapter of the paper is presented in two subsections. 

The first subsection - "Optimizing the financing of medical services in Georgian 
clinics in the context of curbing the illegal growth of public health expenditures" - 
presents the world-wide methods of health financing (time- dependent, service-
dependent, patient-dependent), approaches (segregated, integrated) , Sources (state, health 
insurance funds, private, corporate insurance and co-payment from the patient, etc.). 

This chapter of the dissertation discusses in detail the payment to providers by 
medical services, by bed-days, by tariffs (DRG), by average cost of illness, and by global 
budget. For the use of Georgia, the global budget is preferred. Its positive aspects are 
characterized, through which not only will it be limited, but also, the undeserved and 
unjustified misappropriation of state budget resources by Georgian health clinics will be 
eliminated. In addition, the same chapter proposes the establishment of a health insurance 
fund in Georgia with mandatory contributions of employees and employers to reduce the 
spending of state budget resources on health care services. Whose magnitude will be not 
2-3 per cent but significantly higher. 

The second section - "Introduction of PPO (Proferred Provider Organization) model 
of integrated management of medical services in Georgia" - discusses integrated 
management models, among which PPO (Proferred Provider Organi- zation - preferred 
provider organization) is recommended for implementation in Georgia. It is an 
organization whose profile is to manage, in this case, managing the population in the role 
of health clinics, their sponsors and patients. To this end, the PPO selects the best health 
clinics, physicians, and contracts with them for relatively low prices for patients, but also 
for the provision of high quality services, as well as contracts with sponsors for the 
timeliness and speed of clinic reimbur- sement. PPO joins the population and guarantees 
the provision of high quality services in case of illness by paying a minimum 
membership fee. The PPO organization determines the costs of medical services on a 
prospective basis, ie with a global budget, which completely excludes the artificial 
increase of the volume of medical services by health clinics in order to increase their own 
revenues, ie what is happening in Georgia today. 
The dissertation finishes with a summarising conclusion. 
 
 

  



5  

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 

თემის აქტუალურობა. სადისერტაციო ნაშრომის თემა - „ფინანსური 

კონტროლის როლი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის საჯარო მართვაში“ - 

ნორმის, წესის თუ კანონის დარღვევის ის გამოწვევაა, რომელიც ფინანსებში 

ხდება. მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში, იგი ეხება საქართველოს მოსახ- 

ლეობისთვის ჯანდაცვის დაწესებულებების მიერ გაწეული სამედიცინო 

მომსახურების ასანაზღაურებლად სახელმწიფო ფინანსური რესურსების ხარჯვის 

მართლზომიერებას, უფრო ზუსტად, ამ დარღვევების სალიკვიდაციო კონცეფციის 

შემუშავებას. 

ფინანსურ სფეროში დარღვევები, ეკონომიკურ სფეროში მომხდარ დანა- 

შაულებებში ერთიანდება. მისი ნორმატიული განსაზღვრა დაფიქსირებულია 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XXVIII თავში - „დანაშაული 

საფინანსო საქმიანობის სფეროში“. 

ფინანსური დანაშაულებები მრავალგვარია. იგი ხდება დაფინანსებაში, 

დაკრედიტებაში, ანგარიშსწორებასა და სხვა ოპერაციებში. მისი შემცირების და 

საბოლოო აღმოფხვრის მიზნით სახელმწიფო დონეზე დაწესებულია მისი 

კონტროლი. კონტროლის მეშვეობით ირკვევა შესრულდა თუ არა კანონი, წესი, 

ნორმა და თუ არ შესრულდა, დგინდება მიზეზები და ისახება მათი აღმოფხვრის 

საშუალებები. 

რადგან მსოფლიო საზოგადოებამ კონტროლის მეშვეობით ჯერ-ჯერობით 

ვერ მოახერხა ფინანსური დანაშაულებების სრული ლიკვიდაცია, ეს იმას ნიშნავს, 

რომ ან წესს, კანონს და ნორმას სჭირდება შეცვლა და იმ „ხვრელების“ ამოქოლვა, 

რომელ „ხვრელებსაც“ დამნაშავეები იყენებენ თავის სასარგებლოდ, ანდა 

კონტროლს უნდა სრულყოფა და გაძლიერება. 

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის რამდენიმე კლინიკაში ჩატარებული 

ემპირიული კვლევით და აგრეთვე სხვა გამოკვლევებით, დადგინდა, რომ 

სისტემაში ადგილი აქვს ფინანსურ დარღვევებს, კერძოდ, პაციენტებისთვის 

გაწეულ სამედიცინო მომსახურების მოცულობის ხელოვნურ გაზრდას და, ამ 

გზით, დამფინანსებელთა, ძირითადად, სახელმწიფოს, ფინანსური რესურსების 

დაუსაბუთებელ მითვისებას. საქართველოს ჯანდაცვის ყველაზე მსხვილი 
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დამფინანსებელი არის სახელმწიფო ბიუჯეტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთი 

ქმედებით კლინიკები არაკანონიერად ითვისებენ ბიუჯეტის სახსრებს. 

წინამდებარე ნაშრომი ეხება სწორედ ამ საკითხის მდგომარეობას 

საქართველოს ჯანდაცვაში და მისი აღკვეთის გზების შემუშავებას. აქედან 

გამომდინარე, საკვლევი პრობლემა მეტად აქტუალურია და თანამედროვე. 

საკვლევი პრობლემა. ნაშრომში კვლევის პრობლემას წარმოადგენს საქარ- 

თველოს ჯანდაცვის მართვაში ფინანსური კონტროლის როლის გამოვლენა. 

აღნიშნული პრობლემა შესწავლილია როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ 

დონეზე და მიღებულია შესაბამისი გადაწყვეტილებები. 

კვლევის მიზნები და ამოცანები. კვლევის მიზანია საქართველოს ჯანდაცვის 

სფეროში დაშვებული ფინანსური დარღვევების ფაქტების დადგენა და მათი 

აღმკვეთი ღონისძიებების შემუშავება. კვლევის ამოცანებია: 

 საქართველოს ჯანდაცვის კლინიკებში ინდივიდუალური კვლევის 

ჩატარება და კვლევის შედეგების ანალიზი; 

 საქართველოს ჯანდაცვის კლინიკებში ამ მიზნით ჩატარებული სხვა 

კვლევების შედეგების მიმოხილვა; 

 ფინანსური დარღვევების მიზეზების დადგენა; 

 ფინანსური დარღვევების აღმკვეთი ღონისძიებების შემუშავება.  

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანია ფინანსური დარღვევების 

კონტროლი, კვლევის ობიექტი კი, საქართველოს ჯანდაცვის დაწესებულებები. 

კვლევის მეთოდები და მეთოდოლოგია. წინამდებარე სადისერტაციო 

ნაშრომში დაყენებული პრობლემის გამოსაკვლევად გამოყენებულია: 

 სამაგიდე მეთოდი (აღწერითი მეთოდი); 

 შედარების მეთოდი; 

 ანკეტირება-ინტერვიურება; 

 კონტენტ-ანალიზი; 

 ეკონომიკური ანალიზი; 

 პროგნოზირება-მოდელირება. 

სამაგიდე ანუ აღწერითი კვლევა ჩატარებულია ნაშრომის პირველი თავის 

დამუშავებისას (გვ. 30-71). კერძოდ, ამ თავში აღწერითი მეთოდით დახასიათე-

ბულია შემდეგი მეცნიერების ნაშრომები: დ. წულაია, ა. გალახოვა, ა. გოლკაჩენკო, 
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ი. ბალარჯიშვილი, თ. აქუბარდია, რ. შენგელია, მ. ლეკვეიშვილი, ლ. ფილიპსი, ჯ. 

სტიგლერი, გ. სახოკია, ი. ზაქარიაძე, კ. ბასილაია, ზ. ლიპარტია, ზ. ღუდუშაური, 

ო. მელქაძე და სხვები. მათი შეხედულებებისთვის კრიტიკული შეფასებებია 

მიცემული და დაფიქსირებულია ჩვენი განსხვავებული აზრი. 

აღწერის მეთოდით აგრეთვე დახასიათებულია როგორც საქართველო, ისე 

საზღვარგარეთის ქვეყნების ფინანსური კონტროლის სისტემები (1.3. გვ. 52-71). 

ურთიერთგანსხვავებული ფორმების მიუხედავად მიზანი ყველგან ერთია - 

ფინანსურ საქმიანობაში ფალსიფიკაციის და თაღლითობის აღმოფხვრა. 

შედარების მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის პირველ თავში, სადაც 

ერთმანეთს შედარებულია კონტროლის ფორმები და მინიშნებულია თითო- 

ეულის განმასხვავებელი ნიშანი. შედარების მეთოდი გამოყენებულია ფინან- სური 

კონტროლის სხვადასხვა მეთოდების - ზედამხედველობა, რევიზია, შემოწმება, 

შიგა და გარე აუდიტი, ანალიზი, მონიტორინგი - ურთიერთ- შედარების დროსაც 

(1.3. 52-71). 

ანკეტირება-ინტერვიურების მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის მეორე 

თავში (2.1. და 2.2. გვ. 72-101). ამ მეთოდებით კვლევა ჩატარებულია საქართველოს 

სამედიცინო კლინიკების ხელმძღვანელობასთან, ექიმებთან და პაციენტებთან. და, 

აგრეთვე, საქართველოს ჯანდაცვის შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სამსახურთან. 

სამიზნე ჯგუფების წევრებიდან მიღებული პასუხები დამუშავებულია 

ეკონომიკური ანალიზის მეთოდით. ამ მეთოდით ცდისპირთა პასუხები 

დაჯგუფებული და განზოგადოებულია, დაწერილია დასკვნები (2.1. გვ. 96-101). 

კონტენტ-ანალიზი გამოიყენება დოკუმენტების ანალიზისას. მოცემულ 

ნაშრომში იგი გამოყენებულია ფინანსურ კონტროლზე საქართველოში მოქმედი 

კანონების აღწერა და შეფასებისას (1.3. გვ. 52-71). კერძოდ, დახასიათებულია: 

 საქართელოს კანონი „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“; საქართ- 

ველოს კანონი „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“; საგადა- 

სახადო კოდექსი; საქართველოს კანონი „აუდიტის შესახებ“ და სხვა. 

პროგნოზირება-მოდელირება. ეს მოდელი გამოყენებულია ნაშრომის მესამე 

თავში (3.1; 3.2. გვ. 105-130), რომელშიც წარმოდგენილია სამედიცინო მომსახუ-

რების, მისი დაფინანსების და პაციენტთა მკურნალობის მართვის ინტეგრირე-

ბული მოდელი - (PPO - Proferred Provider Organization) და შემო- თავაზებულია 
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მისი დანერგვა საქართველოში. ეს არის მართვის მოდელი, რომლითაც დამო-

უკიდებელ მენეჯერთა გუნდი აყალიბებს ორგანიზაციას ამ პროცესის სამართავად. 

იგი ირჩევს რეგიონში საუკეთესო სამედიცინო კლი- ნიკებს, მათი მომსახურების 

დამფინანსებლებს (ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო, მუნიციპალიტეტი, კერძო 

კომპანია), სდებს მათთან ხელშეკრულებებს და პირდება მოსახლეობას, რომ თუ 

ისინი სიმბოლურ საწევრო გადასახადით გაწევრიანდებიან PPO-ში, ისინი მისგან 

მაღალხარისხოვან სამედიცინო მომსახურებას მიიღებენ. 

კვლევის სიახლე: 

1. შემუშავებულია და ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველოს ჯან- დაცვის 

დაფინანსების პროსპექტული ვარიანტი, რომელიც ითვალისწინებს წინასწარ 

გლობალური ბიუჯეტის შედგენას, და კლინიკების დაფინანსებას, მხოლოდ 

წინასწარ გათვლილი ხარჯების მიხედვით. 

2. დასაბუთებულია საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის გადასვლა ცენტ- 

რალური ბიუჯეტური დაფინანსებიდან შერეულ დაფინანსებაზე (ბიუჯეტი, სამე-

დიცინო დაზღვევის გადასახადები, კერძო დაზღვევა, პაციენტების თანა- გადახდა). 

არგუმენტად დასახელებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების არასაკმარისობა. 

3. შემოთავაზებული და დასაბუთებულია ჯანდაცვის კლინიკების, მათი 

დაფინანსების და პაციენტების კონსოლიდირებული მართვა სამედიცინო მომსახუ-

რების რჩეულ მიმწოდებელთა ორგანიზაციის (PPO - Proferred Provider Organization) 

მოდელით, რომელსაც დიდი მოწონება და გავრცელება აქვს საზღვარგარეთ. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომში წარმოდ-

გენილი ფინანსური დარღვევების აღმკვეთი ალტერნატიული ღონისძი-ებების 

დანერგვა შეუძლია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაცია. ნაშრომის თემაზე დაცულია სამი 

კოლოკვიუმი, გაკეთებულია ერთი მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო კონ- 

ფერენციაზე და სამი სტატია გამოქვეყნებულია რეფერირებად ჟურნალებში. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება შესავლის, სამი 

თავის და დასკვნისგან. ნაშრომში ჩართულია 4 ცხრილი და 13 ნახაზი. ნაშრომის 

მოცულობა არის 127 დაბეჭდილი გვერდი. ნაშრომს ახლავს 85 დასახელების 

ლიტერატურის სია. მისი შინაარსი შემდეგია: 
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შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ფინანსური კონტროლის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

1.1. ეკონომიკური (ფინანსური) დანაშაული და დანაშაულებრივი ქცევის 

წამახალისებელი ფაქტორები 

1.2. საფინანსო-სამართლებრივი ურთიერთობები და საფინანსო კონტროლი 

1.3. საფინანსო კონტროლი საქართველოში და საზღვარგარეთის ქვეყნებში 

თავი 2. საქართველოს ჯანდაცვის დაწესებულებების გამოკვლევა სახელმწიფო 

დაფინანსების მართლზომიერი ხარჯვის კონტექსტში 

2.1. ჯანდაცვის დაფინანსების და რესურსების ხარჯვის საზღვარგარეთის 

ქვეყნების გამოცდილება 

2.1.1. განვითარებული ქვეყნები 

2.1.2. განვითარებადი ქვეყნები 

2.1.3. ლათინური ამერიკის ქვეყნები 

2.1.4. აფრიკის ქვეყნები 

2.2. საქართველოს ჯანდაცვის დაწესებულებებში ფინანსური დარღვევების 

ემპირიული კვლევა 

2.2.1. კვლევაში ჩართულ კლინიკების პაციენტთა გამოკითხვის შედეგები 

2.3. საქართველოს ჯანდაცვის შიდა აუდიტის დეპარტამენტის და სსიპ  

„სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ დასკვნები დარგში  სახელმწიფო 

ფინანსური სახსრების ხარჯვის მართლზომიერების შესახებ 

თავი 3. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში ფინანსური დარღვევების 

ლიკვიდაციის რამდენიმე ასპექტი 

3.1. საქართველოს კლინიკებში სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების 

ოპტიმიზაცია ჯანდაცვის სახელმწიფო ხარჯების არამართლზომიერი ზრდის 

შეკავების კონტექსტში 

3.2. სამედიცინო მომსახურების ინტეგრირებული მართვის PPO ფორმის 

(PREFERRED PROVIDER ORGANIZATION - რჩეულ მიმწოდებელთა ორგანიზაცია)   

მოდელის დანერგვა საქართველოში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

როგორც სადისერტაციო ნაშრომის ამ შინაარსიდან ჩანს, ნაშრომის პირველ 

თავში „ფინანსური კონტროლის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები“ - 

სამი საკითხია განხილული. 

პირველ ქვეთავში გაშუქებულია „ეკონომიკური (ფინანსური) დანაშაული და 

დანაშაულებრივი ქცევის წამახალისებელი ფაქტორები“. ეკონომიკური 

დანაშაული ზოგადად იგივე ფინანსური დანაშაულია, რადგანაც მათ შორის 

არსებული განსხვავება ფაქტიურად მინიმალურია. ამასთან, ეკონომიკურ 

დანაშაულთა ჩამონათვალში შედის დანაშაულთა ორი ჯგუფი, რომლებიც 

პირდაპირ მიგვითითებენ, რომ ისინი მხოლოდ ფინანსური დანაშაულის 

კვალიფიკაციით უნდა შეფასდნენ. დანაშაულის ეს ჯგუფებია: დანაშაული ფულის 

მიმოქცევის სფეროში და დანაშაული საფინანსო-საკრედიტო სფეროში. 

ეკონომიკური (ფინანსური) დანაშაული სოციალური მოვლენაა. მისი 

არსებობა საჭიროებს მიზეზების და წამქეზებელი პირობების მიგნებას და მათ 

აღმოფხვრას. ეკონომიკური დანაშაულის ცნება სამართლის კატეგორიაა. ამის 

მიუხედავად, დანაშაულის ფაქტებს შეისწავლის მენეჯმენტიც და თუ 

სამართალმცოდნეები მას იკვლევენ დამნაშავეთა დასჯის მიზნით, ცალ- კეული 

ორგანიზაციების, უწყებების და სამინისტროების მენეჯმენტის სპეცია- ლისტები მას 

იკვლევენ დანაშაულის მიზეზების დასადგენად და ისეთი ღონისძიებების 

შესამუშავებლად, რომელთა გატარება აღკვეთავს ან მნიშვ- ნელოვნად შეამცირებს, 

მათი განმეორებადობის შესაძლებლობას. 

ეკონომიკური (ფინანსური) დანაშაული ყველა ქვეყანაში ხდება - 

მაღალგანვითარებულ, მდიდარ ქვეყნებშიც და საქართველოსნაირ ღარიბ 

ქვეყნებშიც. განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ ღარიბ ქვეყნებში დანაშაუ- ლებრივი 

ქცევის სტიმული თვითონ სიღარიბეა, რომელიც აღრმავებს უფსკ- რულს 

მდიდრებსა და ღარიბებს შორის (ჯინის კოეფიციენტი 2020 წელს საქართველოში 

შეადგენდა 0,37-ს, ევროპის ქვეყნებში კი, მხოლოდ 0,27-0,29-ს). ამას ემატება 

მზარდი უმუშევრობა, რომელიც მოსახლეობას უმცირებს ლეგალურ შემოსავალს 

და უბიძგებს დანაშაულისკენ. ასე რომ, საქართვე- ლოში ყველა პირობაა შექმნილი 

დანაშაულისადმი მიდრეკილ ადამიანთა წასახალისებლად, და, იმის მიუხედავად, 

რომ დამოუკიდებლობის მოპო- ვების შემდეგ, საქართველოს მთავრობამ 
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საფუძვლიანად შეცვალა ქვეყნის კანონმდებლობა, დანაშაულთან ბრძოლის დღეს 

არსებული საკანონმდებლო ბაზა მაინც არ შეესაბამება საჭირო მოთხოვნებს. 

საქართველოს მთავრობამ ვერ შექმნა ისეთი ინსტიტუტები, რომლებიც 

დანაშაულებრივ ჯგუფებს აღუკვეთავდა დანაშაულის ჩადენის სურვილსაც კი. 90-

იან წლებში მათ სახელმწიფო ქონების მითვისების ფართო შესაძლებლობები 

ჰქონდათ. მართალია ეს მასშტაბი ამჟამად შემცირდა, მაგრამ იგი მაინც არსებობს, 

თანაც არსებობს მითვისების ნაკლებად თვალსაჩინო, შენიღბული გზებით. 

ეს რომ ნამდვილად ასეა, ეს გამოჩნდა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის 

კლინიკებში ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევითაც. 

ჩვენი ღრმა რწმენით, საქართველოში ეკონომიკურ (ფინანსურ) დანა შაულთა 

არსებობას ხელს უწყობს საკანონმდებლო ბაზის სისუსტე და ამ კუთხით მისი 

შესაძლებლობების გადაჭარბებული შეფასება, დანაშაულთან ბრძოლის სახელ-

მწიფოებრივი სტრატეგიის არქონა, ამ სფეროში უცხოეთის გამოცდილების ნაკ-

ლებად გაზიარება, ამ სფეროს მეცნიერთა შეხედულებების იგნორირება და 

მრავალი სხვა. 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველი თავის მეორე ქვეთავში განხილულია 

„საფინანსო-სამართლებრივი ურთიერთობები და საფინანსო კონტროლი“. 

მეურნეობის ყველა სფერო გარკვეული რეგულაციებით ფუნქციო- ნირებს, მაგრამ 

ხშირია ამ რეგულაციების - კანონის, ნორმის, წესის - დარღვევის შემთხვევები. ამ 

დარღვევების აღმოჩენა კონტროლით ხდება. კონტროლის ერთ-ერთი ძირითადი 

სახე არის ფინანსური კონტროლი. ფინანსური კონტროლის მეშვეობით მოწმდება 

ფულადი ურთიერთობის სისწორე, და, რადგან, საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნებში 

ყველგან ფულად-საკრედიტო ურთიერთობებია, ამდენად, მათი საქმიანობის 

ყველა სფერო ფინანსურ კონტროლს ექვემდებარება. ფინანსური კონტროლი 4 

ფორმით ხორციელდება. ეს ფორმებია: საერთო-სახელმწიფო კონტროლი, საუწყებო 

კონტროლი, შიდასაფირმო კონტროლი და გარე (დამოუკიდებელი) კონტროლი. 

თითოეულ მათგანს თავისი შემსრულებელი ორგანო ჰყავს. საერთო-სახელმწიფო 

კონტროლს ახორციელებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (ყოფილი 

კონტროლის პალატა), საუწყებო კონტროლს ახორციელებენ სამინისტროების და 

დეპარტამენტების შიდა აუდიტის სამსახურები, გარე ფინანსურ კონტროლს - 

აუდიტორული კომპანიები, შიდა საფირმო კონტროლს - კომპანიის შიდა 
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აუდიტორები. 

სადისერტაციო ნაშრომში დახასიათებულია მათი სამოქმედო სფეროები, მათ 

მიერ გამოყენებული ფინანსური კონტროლის სახეები, ფორმები და მეთოდები. 

აგრეთვე, მინიშნებულია მათი უფლებები და მოვალეობები. 

ნაშრომის პირველი თავის მესამე ქვეთავში - „საფინანსო კონტროლი 

საქართველოში და საზღვარგარეთის ქვეყნებში“ - დახასიათებულია ერთის მხრივ, 

საქართველოს და, მეორეს მხრივ, დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული 

შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, იაპონიის, იტალიის და ავსტრიის 

მაკონტროლებელი ორგანოები, მათი საკონტროლო უფლებამოსილება და 

კონტროლის შედეგების საჯაროობა. ნაშრომის ამ ნაწილში დახასიათებულია 

როგორც საფინანსო კონტროლის ორგანოები საქართველოში, ისე საფინანსო 

კონტროლის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონები, კერძოდ: „შიდასაფირმო 

საფინანსო კონტროლის შესახებ“, „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“, 

„სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ და სხვები. იგივეა გაკეთებული 

საზღარგარეთის ზოგიერთ ქვეყნებში. აღმოჩნდა, რომ საზღვარგარეთის ქვეყნების 

უმრავლესობაში კონტროლის შედეგები საჯაროვდება (დიდი ბრიტანეთი, 

გერმანია, ავსტრია და სხვები). ასეთ დროს, საქართველოში საკანონმდებლო 

დონეზე აკრძალულია აუდიტის შედეგების გასაჯაროება, თუ მასში ფინანსური 

დარღვევები არის დაფიქსირებული. ამ საკითხის მიმართ საქართველოს მთავრო-

ბის ასეთი მიდგომა ნაშრომში უარყოფითად არის შეფასებული და ნათქვამია, რომ 

ამ სფეროში მაღალგანვითარებული ქვეყნების მთავრობების ზემოთდასახელე-

ბული ქცევა საუკეთესო პრაქტიკის ნიმუში უნდა იყოს საქართველოსთვის. 

ნაშრომის პირველ თავში განხილული საკითხების შეჯამებით დადგე- ნილია, 

რომ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ხორციელდება საფინანსო კონტ- როლი. ამის 

საჭიროებას იწვევს ფინანსურ დანაშაულთა სიმრავლე და ამ გზით სახელმწიფოს-

თვის მიყენებული დიდი ზარალი. შედეგად, გამოკვეთილია აზრი, რომ ამ 

სფეროში მეცნიერული კვლევების მიზანი უნდა იყოს ისეთი ღონისძიებების 

შემუშავება, რომელთა დანერგვით მოხდება ფინანსური დანაშაულის ზრდის 

შეკავება-შემცირება. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში - „საქართველოს ჯანდაცვის დაწესე-

ბულებების გამოკვლევა სახელმწიფო დაფინანსების მართლზომიერი ხარჯვის 
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კონტექსტში“ - სამი საკითხია განხილული: 1. ჯანდაცვის დაფინანსების და 

რესურსების ხარჯვის საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილება; 2. საქართველოს 

ჯანდაცვცის დაწესებულებებში ფინანსური დარღვევების ემპირიული კვლევა; 3. 

საქართველოს ჯანდაცვის შიდა „აუდიტის დეპარტამენტის“ და სსიპ „სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს“ დასკვნები დარგში ფინანსური სახსრების ხარჯვის 

მართლზომიერების შესახებ“. 

საზღვარგარეთის ქვეყნების ჯანდაცვაში სახელმწიფო რესურსების ხარჯვის 

პრაქტიკა მიმოვიხილეთ როგორც განვითარებულ ქვეყნების (აშშ, გერმანია, 

საფრანგეთი, იაპონია, კანადა, ფინეთი, შვედეთი და სხვები), ისე განვითარებადი 

(ჩინეთი, რუსეთი, პოლონეთი, უკრაინა, მოლდოვეთი, ბელორუსია, ხორვატია და 

სხვები) და ღარიბი ქვეყნების (ლათინური ამერიკის და აფრიკის ქვეყნები) 

მაგალითებზე. 

აღმოჩნდა, რომ განვითარებულ ქვეყნებში ჯანდაცვაზე გაწეული სულა- 

დობრივი ხარჯები 3000 დოლარზე მეტია გერმანიაში, აშშ-ში, იაპონიასა და 

საფრანგეთში. 2000-დან 3000-მდე - დანიაში, ფინეთში, ბრიტანეთში, შვე- დეთში, 

ავსტრალიაში, კანადაში, ავსტრიაში, ბელორუსიაში, იტალიაში, ნორ- ვეგიაში, 

შვეიცარიაში და ისლანდიაში. 500-დან 1000 დოლარამდე - პოლო- ნეთში, 

უნგრეთში, ბულგარეთში, ხორვატიაში, რუსეთში, ბელორუსიაში, უკრაინაში. 200-

დან 300 დოლარამდე - რუმინეთში და მოლდოვაში. 

დღეს მსოფლიოში ჯანდაცვის დაფინანსების 4 მოდელია გავრცელე- ბული: 

ბევერიჯის მოდელი, ბისმარკის მოდელი, კერძო (კორპორატიული) მოდელი და 

ფასიანი მოდელი (პაციენტის ჯიბიდან გადახდა). ბევერიჯის მოდელით 

დაფინანსებაში მაღალი ხვედრითი წილი სახელმწიფო ბიუჯეტს უკავია. იგი 

უპირატესად გავრცელებულია დიდ ბრიტანეთში, ახალ ზელან- დიაში, იტალიაში, 

ჩინეთში და სხვაგან. ბისმარკის მოდელში ჯანდაცვა ძირითადად ფინანსდება 

სამედიცინო დაზღვევის ფონდებიდან. ეს მოდელი ძირითადად გავრცელებულია 

გერმანიაში, ბელგიაში, ავსტრიაში, საფრანგეთში და სხვაგან. კორპორატიული 

(კერძო) მოდელი გავრცელებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტუნისში, 

ნამიბიაში, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში და სხვაგან. ფასიანი მოდელი ანუ 

პაციენტის ჯიბიდან გადახდა სხვადასხვა პროპორციით გავრცელებულია 

მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. 
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საქართველოში ძირითადად ჯანდაცვის დაფინანსების ბევერიჯის 

(ბიუჯეტური) მოდელია გამოყენებული. სტატისტიკური ინფორმაციით სა- 

ხელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დასა- ცავად 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2020 წელს გამოყოფილი იყო 1571315400 ლარი, ანუ 

მოსახლეობის ერთ სულზე 424 ლარი, 2021 წელს კი - 2365016000 ლარი, ანუ 

მოსახლეობის ერთ სულზე - 639 ლარი. ეს ინფორმაცია გვამცნობს, რომ ამ სფეროში 

საქართველო წარმატებულად ვერ ჩაითვლება. მართალია იგი აღემატება 

აღმოსავლეთ ევროპის ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებს - რუმინეთს და 

მოლდოვას, მაგრამ მეტად ჩამორჩება არა მხოლოდ აშშ-ს, გერმანიას და სხვა 

განვითარებულ ქვეყნებს, არამედ, ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებსაც კი - ჩეხეთს 

(1194 დოლარი), სლოვაკეთს (1242 დოლარი), უნგრეთს (909 დოლარი) და სხვებს. 

ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით საქართველოში მთავრობის ძალისხმევა 

არის გასაძლიერებელი. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავის მეორე ქვეთავში - „საქართ- ველოს 

ჯანდაცვის დაწესებულებებში ფინანსური დარღვევების ემპირიული კვლევის“ 

შედეგებია წარმოდგენილი. 

გამოკვლევა ჩავატარეთ ანკეტირების და ეკონომიკური ანალიზის მე- 

თოდით. 

კვლევის მეთოდი: რაოდენობრივი. 

სამიზნე ჯგუფი: თბილისის განსხვავებული მიმართულებებისა და 

სპეციფიკის კლინიკები (კოდური სახელწოდებით A, B, C). 

კვლევის ტექნიკა: ანკეტური (კონფიდენციალობის დაცვის პირობით). კვლევაში 

მონაწილე რესპონდენტები: კლინიკების ხელმძღვანელობა, 

ექიმები, ბენეფიციარები (პაციენტები). 

მაშასადამე, კვლევა ჩავატარე პროფესიონალ სამედიცინო პერსონალთან 

კლინიკების ხელმძღვანელობის ჩათვლით და ბენეფიციარებთან (პაციენტებთან). 

ა) პროფესიონალი სამედიცინო პერსონალის რეპრეზენტატიული ამონარჩევი. 

პროფესიონალი სამედიცინო პერსონალის რეპრეზენტატიული ამონარჩევის 

ფორმირების მიზნით გმოყენებულ იქნა ამონარჩევის ფორმირების შემდეგი 

მეთოდები: კლასტერული ამონარჩევი (Claster Sampling), არა შემთხვევითი 

ამონარჩევი (A Non Rahdom Sampling) და ამონარჩევის ფორმირება სპეციალური 
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ტიპის ორგანიზაციაში ვიზიტით. 

რესპოდენტებად სამედიცინო პერსონალიდან ჩამოყალიბდა პროფესიო- 

ნალების კლასტერი, რომლებიც ფაქტობრივად გამოხატავენ სამედიცინო საზოგა-

დოების კონსოლიდირებულ აზრს. 

ბ) პაციენტების (ბენეფიციარების) რეპრეზენტატიული ამონარჩევი. ბენეფი-

ციარების რეპრეზენტატიული ამონარჩევისთვის რესპოდენტთა რაოდენობა 

დადგენილი იქნა Sampling Size Catewlaton-ის მეშვეობით, გენერალური [სამიზნე] 

ერთობლიობა U = 20,000; დამაჯერებლობის ალბათობა P = 0,95; დასაშვები 

ცდომილების ინტერვალი e = 5%, ამონარჩევის სიდიდე (რესპოდენტების 

რაოდენობა) n=311 კაცს. მონაცემების შეგროვება (რესპოდენტების შერჩევა) ამ 

შემთხვევაში განხორციელდა სკრინინგის და რანდო- მულობის პრინციპით. 

კვლევა ჩატარდა ხუთ ეტაპად: 

პირველ ეტაპზე განისაზღვრა გადასაჭრელი პრობლემა. მეორე ეტაპზე შეირჩა 

საკვლევი ობიექტები. 

მესამე ეტაპზე - ჩამოყალიბდა ჰიპოთეზა.  

მეოთხე ეტაპზე - აიგო გამოკვლევის სქემა.  

მეხუთე ეტაპზე - ჩატარდა კვლევა. 

მეექვსე ეტაპზე - მოხდა კვლევის შედეგების ანალიზი.  

მეშვიდე ეტაპზე - შედგა კვლევის ტექსტი. 

ეხლა მოგახსენებთ A, B, C კლინიკების ხელმძღვანელების და ექიმების 

გამოკითხვის შედეგებს. 

გამოკვლეული კლინიკებიდან, როგორც კვლევით აღმოჩნდა, არცერთი 

მომგებიანი არ არის. პაციენტების სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურებას ისინი 

ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (საყოველთაო დაზღვევის მქონე 

პაციენტებზე) და სადაზღვევიო ორგანიზაციებიდან (კერძო დაზღვევის მქონე 

პაციენტებზე) იღებენ. დადგინდა, რომ პაციენტების ჯიბიდან მკურნალობის 

ანაზღაურება არცერთ გამოკვლეულ კლინიკაში 10%-ზე ნაკლები არ არის და, რაც 

მთავარია დადგინდა ისიც, რომ მკურნალობის ფაქტობრივი ხარჯები ყოველთვის 

აჭარბებს დადგენილ ლიმიტებს. ეს დაადასტურეს „A“ კლინიკამ და „C“ კლინიკის 

ხელმძღვანელებმა და ექიმებმა, კლინიკა „B“-ში კი ხმები გაიყო - 75%-მა 

დაგვიდასტურა ეს მდგომარეობა, 25%-მა - კი უარყო. 
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კითხვაზე - „რამდენად მისაღებია თქვენთვის თქვენი შემოსავლების 

(ხელფასის) პირდაპირი დამოკიდებულება პაციენტებისთვის გაწეულ სამე- 

დიცინო მომსახურების მოცულობაზე?“ - სამივე კლინიკის ხელმძღვანე- 

ლობამ პასუხისგან თავი შეიკავა. ეს გვაფიქრებინებს, რომ ისინი ან გათვით- 

ცნობიერებული არ არიან ამ საქმეში, ანუ არ იციან არსებობს თუ არა ხელ- 

ფასის დარიცხვის სხვა მეთოდებიც, ანდა, იციან, მაგრამ, მათთან შედარებით 

ეს მეთოდი აწყობთ, რადგან ამ მეთოდის დროს ხელფასი პაციენტისთვის 

არასაჭირო ან ნაკლებსაჭირო სერვისების ხელოვნური დამატებით ფაქტობ- 

რივად, თვითონ „გამოჰყავთ“ და, ცხადია, გამოჰყავთ უფრო მეტი, ვიდრე 

ნამდვილად საჭირო მომსახურებისთვის ეკუთვნით. 

მერვე, მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე კითხვები ეხებოდა დარღვევებს, 

რომლებიც მათ ჰქონდათ პაციენტებთან ურთიერთობაში, ეს იქნებოდა 

არასაჭირო სერვისების დანიშვნა, ძვირადღირებული მედიკამენტების გამო- 

ყენება, მომსახურების მაღალი ფასი და ყოველივე ამასთან დაკავშირებული 

პაციენტთა ჩივილები. „A“ კლინიკის დირექციამ დაასახელა ხუთი საჩივარი, 

რომლებიც ეხებოდა ექიმების მცირე გადაცდომებს „პროტოკოლიდან“ და 

საქმე სასამართლომდე არ მისულა, „B“ კლინიკამ დაასახელა 11 საჩივარი. 

ჩვენი კვლევა გავრცელდა ბენეფიციარებზეც. 12 კითხვიანი ანკეტით 

გამოიკითხა 253 პაციენტი. 

მეორე ცხრილიდან ჩანს, რომ პაციენტთა უმრავლესობამ (კლინიკა „A- 

ში“ – 43%-მა, ხოლო კლინიკა „B“-ში – 37%-მა) კლინიკაც და ექიმიც ამ 

კლინიკებში ადრე ნამკურნალევ პაციენტთა რჩევით შეარჩიეს. ეს არ ეხება 

„C“ კლინიკის პაციენტებს. მათმა უმრავლესობამ (33%) კლინიკაც და ექიმიც 

ოჯახის ექიმის რჩევით აირჩიეს. 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების გადახდის თვალსაზრისით 

„B“ კლინიკის და „C“ კლინიკის ყველა პაციენტმა (100%) გვიპასუხა, რომ მათ 

10%-ზე მეტის გადახდა უწევთ, კლინიკა „A“-ში 10%-ზე მეტი გადაიხადეს 

პაციენტების 7-%-მა. 

პაციენტებმა კითხვაზე - „რა სურვილები გაქვთ მომსახურე კლინიკის 

მიმართ“ - პირველ რიგში მათ მკურნალობის ფასის შემცირება დაასახელეს 

„A“ კლინიკის პაციენტებიდან ამ აზრის აღმოჩნდა - 86%, კლინიკა „B“-ში – 
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76%, ხოლო „C“ კლინიკის - 27%-მა დაასახელა მკურნალობის უცხოური 

უახლესი მეთოდების დანერგვაც. 

გამოკვლევა ჩავატარეთ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის შიდა 

აუდიტის დეპარტამენტშიც, რომელსაც გარკვეული რაოდენობის კითხვარით 

მივმართეთ ფინანსური დარღვევების კუთხით გარკვეული კითხვები და- 

ვუსვით. კვლევით გაირკვა, რომ შიდა აუდიტს ფინანსური დარღვევები არ 

ღმოუჩენია. 

ამის საპირისპიროა სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ 

საქართველოს ჯანდაცვის ერთ-ერთი კლინიკის შემოწმების შედეგები, 

რომელმაც მრავალი დარღვევა აღმოაჩინა და უკანონოდ მითვისებული 

სახელმწიფო სახსრები კლინიკას უკან დააბრუნებინა. 

ნაშრომის მეორე თავში განხილული საკითხების შეჯამებით დადგე- 

ნილია, რომ საქართველოს ჯანდაცვის კლინიკებში ადგილი აქვს ფინანსურ 

დარღვევებს, ანუ საზღვარგარეთ „თავდაცვითი მედიცინის“ სახელით შენი- 

ღბულ ქცევას, რომლის მეშვეობით კლინიკები საქართველოს ბიუჯეტიდან 

დაუმსახურებლად ითვისებენ საკმაოდ დიდი მოცულობის სახსრებს. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავი - „საქართველოს ჯანდაცვის 

სისტემაში ფინანსური დარღვევების ლიკვიდაციის რამდენიმე ასპექტი“ - ორ 

ქვეთავად არის დამუშავებული. ორივე ქვეთავი ეძღვნება საქართველოს ჯან- 

დაცვაში ფინანსური დარღვევების ლიკვიდაციის გზების მიგნებას. 

პირველ ქვეთავში - „საქართველოს კლინიკებში სამედიცინო მომსახუ- 

რების დაფინანსების ოპტიმიზაცია ჯანდაცვის სახელმწიფო ხარჯების 

არამართლზომიერი ზრდის შეკავების კონტექსტში“ - განხილულია 

მსოფლიოში გამოყენებული სტაციონალური სამედიცინო მომსახურების 

დაფინანსების მეთოდები, კერძოდ: სერვისების მიხედვით დაფინანსება 

(რეტროსპექტული ან პროსპექტული მიდგომით); ფაქტიური საწოლ-დღეების 

მიხედვით; დიაგნოზების მიხედვით; ავადობის შემთხვევის საშუალო ღირე- 

ბულების მიხედვით; დაფინანსება გლობალური ბიუჯეტით. 

ნაშრომში უპირატესობა გლობალური ბიუჯეტის დაფინანსებას აქვს 

მიცემული და საქართველოს ჯანდაცვაში მისი დანერგვა არის შემოთავა- 

ზებული. 
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გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსების ნიშნებია: სამედიცინო მომსა- 

ხურების ღირებულების წინასწარ, ე. ი. ავადობის დადგომამდე განსაზღვრა; 

ყოველთვიური პროსპექტული დაფინანსება; დაფინანსების სიდიდის 

ლიმიტირება (თვისთვის, კვარტლისთვის, წლისთვის). 

გლობალური ბიუჯეტით წინასწარ ისაზღვრება ჯანდაცვისთვის სახელ- 

მწიფო დაფინანსების ლიმიტი. სახელმწიფო წინასწარ ათანხმებს თითოეულ 

სამედიცინო დაწესებულებას მის მიერ ასანაზღაურებელი ხარჯების ლიმიტს. 

გლობალური ბიუჯეტით კლინიკების დაფინანსებას მრავალი დადე- 

ბითი მხარე აქვს: 

1. ადვილია მისი დანერგვა, რადგან კლინიკებს ძირითადად ერთი დამ- 

ფინანსებელი (სახელმწიფო) ჰყავთ და მასთან შეთანხმება არ ითხოვს 

დიდ დროს. 

2. კლინიკებთან ანგარიშსწორება არის მარტივი. 

3. ხარჯების მოცულობა, რომელიც უნდა მიიღოს კლინიკამ დამფინან- 

სებლისგან პროგნოზირებადია. 

4. დამფინანსებელს კლინიკის კონტროლი სრულად შეუძლია. 

5. მცირდება ხარჯები, იზრდება დაფინანსების დაზოგვის სტიმულები. 

6. ბიუჯეტის შედგენაში ერთვება კლინიკის პერსონალი, მკურნალი 

ექიმებიც კი. ამით მაღლდება მათი პასუხისმგებლობა დაგეგმილი 

სამკურნალო დახმარების ჩატარებისას და მრავალი სხვა. 

ნაშრომის მესამე თავშივე მეორე საკითხად განხილულია - „სამედიცინო 

მოსმახურების ინტეგრირებული მართვის ფორმებიდან რჩეულ მიმწოდებელთა 

ორგანიზაციის მოდელის (PPO – Preferred Provider Organization) დანერგვა 

საქართველოში“. 

აღნიშნულ სათაურში სიტყვა ინტეგრირებული გულისხმობს იმას, რომ 

პაციენტების მკურნალობის პროცესში კლინიკებს შევასრულებინოთ მკურნა- 

ლობის ფუნქცია, დამფინანსებლებს მკურნალობის ანაზღაურების ფუნქცია, ანუ 

ფულის გადახდის ფუნქცია, ხოლო მთელი ეს პროცესი ინტეგრირე- ბულად და 

კორდინირებულად მართოს მენეჯერთა გუნდმა (მენეჯერულმა ორგანიზაციამ). 

ასეთი მართვა აშშ-ში დაწყებულა სწორედ იმ მიზეზით, რა მიზეზიც დღეს 

საქართველოს ჯანდაცვაში დგას, როცა ექიმები თავისი ხელფასის გაზრდის 
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მიზნით ხელოვნურად ზრდიან პაციენტისთვის გასაწევ სამედიცინო 

მომსახურების მოცულობას. 

მაღალგანვითარებულ მსოფლიოს ჯანდაცვაში ინტეგრირებული მართვის, 

ანუ მართული ჯანდაცვის რამდენიმე ფორმაა გავრცელებული. ესენია: 

1. ჯანმრთელობის დაცვის წარმმართველი (ხელშემწყობი) ორგანიზაცია 

(HMO). 

2. ექსკლუზიური პროვაიდერების ორგანიზაცია (EPO). 

3. ჯანდაცვის მომსახურების   რჩეულ   მიმწოდებელთა   ორგანიზაცია (PPO). 

სადისერტაციო ნაშრომში შესწავლილია მართული ჯანდაცვის თითოეული 

ეს ფორმა და საქართველოსთვის ყველაზე მიზანშეწონილად მიჩნეულია 

სამედიცინო მომსახურების რჩეულ მიმწოდებელთა ორგანიზაცია (PPO – Preferred 

Provider Organization). დასახელებული ორგანიზაცია ყალიბდება იმ მიზნით, რომ 

საუკეთესო სამედიცინო მომსახურება შესთავაზოს იმ მოსახლეობას, რომელიც 

წინასწარ ამ ორგანიზაციაში იქნება გაწევრიანებული, და რომელიც საწევრო 

შენატანს გადაიხდის. ამ მიზნის შესასრულებლად რჩეულ მიმწოდებელთა 

ორგანიზაცია მართლაც ირჩევს საუკეთესო საავადმყოფოებს, პრაქტიკოს ექიმებს 

და სხვა საჭირო სამედიცინო კადრს, და, სდებს მათთან ხელშეკრულებებს 

შედარებით დაბალ ფასებში მაღალხარისხოვანი მომსახურების გაწევაზე და 

წარმოშობილ ავადობის შემთხ- ვევაზე სწრაფ რეაგირებაზე. 

სამედიცინო მომსახურების   რჩეულ   მიმწოდებელთა   ორგანიზაციის (PPO) 

ნიშნებია: 

1. პროვაიდერების არჩევა მათი პროფესიული რეპუტაციის და ხარჯთ- 

ეფექტური მომსახურების შესაძლებლობის მიხედვით. 

2. შრომის ანაზღაურების წინასწარ შეთანხმებული მეთოდი და მოცუ- ლობა. 

PPO-თან ხელშეკრულებით მომუშავე პროვაიდერების ხელფასის სიდიდე 

წინასწარ განისაზღვრება მოსახლეობისთვის მათი მომსახურების მისაღები 

ფასიდან გამომდინარე და ის ჩაიწერება PPO-სა და პროვაიდერს შორის დადებულ 

ხელშეკრულებაში. შრომის ანაზღაურება ხდება იმ ზომით, რაც განისაზღვრება 

გლობალური ბიუჯეტით. თვით ბიუჯეტის სიდიდე კი ისაზღვრება PPO-ში 

გაწევრიანებული მოსახლეობის თვიური გადასახდელებით. 

3. პროვაიდერების მიერ ჩადენილი დარღვევებზე PPO-ს დადგენილი აქვს 
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დიდი ჯარიმები. 

4. პროვაიდერების მიერ გაწეული მომსახურება PPO-ს მიერ სწრაფად 

ანაზღაურდება, იგი ხორციელდება 15 დღის განმავლობაში. სწორედ ანაზ- 

ღაურების სისწრაფის და სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის დიდი მოცვის 

გამო, რჩეული ექიმები თანხმდებიან ითანამშრომლონ PPO-სთან უფრო დაბალ 

ფასად, ვიდრე ამას გააკეთებდნენ კერძო პრაქტიკის შემთხვევაში. 

5. თუ PPO-ში გაწევრიანებული პაციენტი მკურნალობს მხოლოდ PPO- ის 

მიერ შერჩეულ პროვაიდერებთან, მაშინ, იგი პაციენტს თვითონ უფინანსებს მთელ 

სამედიცინო დაზღვევას, მაგრამ თუ ისინი PPO-ს ქსელის გარეთაც მოძებნიან 

მათთვის უფრო სასურველ ექიმებს, მაშინ, მათ დასჭირდებათ საკმაოდ დიდი 

თანხის ჯიბიდან გადახდა. ასე მაგალითად, საყოველთაო სამედიცინო დაზღვევის 

შემთხვევაში, PPO-ს პროვაიდერებთან ანუ ქსელის შიგნით მკურნალი პაციენტი 

იხდის მისთვის გაწეული მომსახურების ხარჯების მხოლოდ 10%-ს (დანარჩენს 

PPO-ს მეშვეობით იხდის სახელმწიფო მთავრობა ან სადაზღვევო ფონდი, ან ორივე 

ერთად), ხოლო თუ პაციენტმა ქსელის გარეთ იმკურნალა, მაშინ, იხდის ამ 

ხარჯების 30%-ს. 

მაშასადამე, პირველ შემთხვევაში პაციენტის სარგებელი არის 90%, მეორე 

შემთხვევაში, მხოლოდ 70%. 

6. ფარმაცევტული ფორმულარის არსებობა და მედიკამენტების დაფი- 

ნანსება. ანუ PPO მომსახურების სქემით ავადმყოფს უნაზღაურდება მისი 

დაავადებისთვის გლობალური ბიუჯეტით წინასწარ განსაზღვრული მედი- 

კამენტების ჩამონათვალი. 

7. PPO ქსელში გაერთიანებულ ადამიანისთვის სამედიცინო მომსახუ- რების 

მისაღებად აუცილებელი არ არის პირველადი ჯანდაცვის ექიმის (ოჯახის ექიმი) 

მიმართვის წარდგენა (ასეთი მიმართვები სჭირდებათ HMO და EPO-ში 

გაერთიანებულ ადამიანებს. ამის გარეშე ისინი მკურნალობის ანაზღაურებას ვერ 

მიიღებენ). 

8. PPO ორგანიზაციაში სამედიცინო მომსახურების ფასი წესდება PPO-ში 

გაწევრიანებული მოსახლეობისთვის მისაღები სიდიდით და ა. შ. 

ამ ჩამონათვალიდან ჩანს, რომ PPO-ში გაწევრიანებულ ადამიანს „მართული 

ჯანდაცვის“ სხვა ფორმებიდან (HMO, EPO) განსხვავებით მრავალი უპირატესობა 
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აქვს: არ ზღუდავს მას გავიდეს ქსელიდან და სამედიცინო მომსახურება ან მისი 

ნაწილი სხვა ექიმთან მიიღოს, არ სთხოვს ოჯახის ექიმის მიმართვას და მრავალ 

სხვა. 

საქართველოში გამოსაყენებლად PPO ფორმით ჯანდაცვის მართვა- 

ორგანიზებაში პროვაიდერების ანაზღაურება უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ 

გლობალური ბიუჯეტით, რომელშიც პაციენტთათვის გასაწევი ყველა სამედიცინო 

მომსახურება პროსპექტული წესით იქნება დაგეგმილი, თითოეულ პროვაიდერის 

(საავადმყოფო, ექიმი) და თითოეული დაავადების წინარე (ისტორიულ) 

პრაქტიკულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში წარმოდგენილი კვლევის შეჯამებით 

ნაშრომში დადგენილია, რომ ჯანდაცვაში სახელმწიფო დაფინანსების შემცირების 

თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდია ჯანდაცვის დაფინანსება 

გლობალური ბიუჯეტით. მას საჭიროა აგრეთვე დაემატოს სამედიცინო 

დაზღვევის ფონდი, რომელსიც დამსაქმებელ-დასაქმებულთა შენატანი არ იქნება 

10%-ზე ნაკლები. ჯანდაცვის ასეთი შერეული დაფინანსება ფართოდ არის 

გავრცელებული საზღვარგარეთის მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში. რაც შეეხება 

ჯანდაცვის მართვის მოდელს, მისი ყველაზე საუკეთესო ფორმა მსოფლიოში დღეს 

არის ე. წ. „სამედიცინო მომსახურების რჩეულ მიმწოდებელთა ორგანიზაცია 

(PPO)“ და სასურველია მისი დანერგვა საქართველოშიც. 

 
დასკვნა 

სადოქტორო ნაშრომის თემის - „ფინანსური კონტროლის როლი საქართვე-

ლოს ჯანდაცვის სისტემის საჯარო მართვაში“ - დამუშავებით ვაკეთებთ შემდეგ 

შემაჯამებელ დასკვნებს: 

1. „ეკონომიკური დანაშაული“, „ფინანსური დანაშაული“, და, აგრეთვე, 

„ეკონომიკური კონტროლი“ და „ფინანსური კონტროლი“, იმდენად ურთი- 

ერთმსგავსი ცნებებია, რომ მაღალი დონის მეცნიერებიც კი, მათ ერთმანეთის 

სინონიმებად იყენებენ. 

2. ეკონომიკური დანაშაული სამართლის კატეგორიაა. იგი ისტორიულად 

არსებობდა და დღესაც არსებობს. კონტროლის მეშვეობით მას ებრძვიან სამარ-

თალდამცველებიც და კომპანიების მენეჯერებიც. მეცნიერების მიერ დამტკიცე-
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ბულია, რომ მისი საფუძვლიანი აღმოფხვრა შეუძლებელია. საჭიროა მხოლოდ 

ვიბრძოლოთ მისი ზრდის შეკავებისთვის. 

3. ეკონომიკური დანაშაულის მასშტაბი მსოფლიო დონეზე კი არ მცირ- 

დება, არამედ, იზრდება. ასეა საქართველოშიც, თუმცა, მისგან ქვეყნისთვის 

მიყენებული ზარალის მოცულობა საქართველოში არ არის საჯარო. 

4. ყველა ქვეყანაში კონტროლი დანაშაულის და დამნაშავეთა გამოსავ- 

ლენად გამოიყენება. კონტროლის ფორმებს შორის ძირითადი არის საფინანსო 

კონტროლი. იგი საფინანსო საქმიანობაში ხორციელდება. საქართველოში სა- 

ხელმწიფო საფინანსო კონტროლს ახორციელებს საქართველოს სახელმწიფო 

აუდიტის დეპარტამენტი (ყოფილი კონტროლის პალატა), საუწყებო კონტროლს - 

შიდასაუწყებო აუდიტის სამსახურები, კომპანიების შიგნით - შიგასაფირმო 

აუდიტის სტრუქტურები (დასაბუთებული ეჭვის შემთხვევბაში გარე აუდიტი) და 

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური. 

5. სათანადო საფინანსო კონტროლის განსახორციელებლად საქართვე- 

ლოში შექმნილია მყარი სამართლებრივი საკანონმდებლო ბაზა - საქართველოს 

კანონი „სახელმწიფო შიდა საფინანსო კონტროლის შესახებ“, კანონი 

„აუდიტის შესახებ“, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დებულება, საგადა- 

სახადო კოდექსი, ადმინისტრაციული კოდექსი და სხვა. 

6. საფინანსო კონტროლის მრავალფეროვანი პრაქტიკა არის გამოყენე- ბული 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში. თითქმის ყველგან საფინანსო კონტროლის 

მნიშვნელოვან ბერკეტებს ფლობენ ქვეყნების მთავრობები, ამიტომ იქ გახსნილი 

ცენტრალური მაკონტროლებელი ორგანოები - საჯარო ანგარიშის კომიტეტი 

(დიდი ბრიტანეთი), ბუნდესტაგის საბიუჯეტო კომისია (გერმანია), საანგარიშო 

პალატა (საფრანგეთი), საკონტროლო-სარევიზიო პალატა (იაპონია), თუ სხვა ამ 

ფუნქციის შემსრულებელი სტრუქტურა, ქვეყნის პარლამენტის წინაშე არის 

ანგარიშვალდებული. 

7. გამოკვლევით დადგინდა, რომ საზღვარგარეთის ქვეყნების მთავ- რობები 

სხვადასხვა სიდიდით აფინანსებენ ჯანმრთელობის ჯანდაცვას. სულა- დობრივი 

დანახარჯი 3000 დოლარზე მეტი აქვთ მხოლოდ აშშ-ს, საფრანგეთს, გერმანიას და 

იაპონიას. გერმანიაში, საფრანგეთში და იაპონიაში, ე. წ. ბის- მარკის მოდელი 

გამოიყენება, დიდ ბრიტანეთში, კანადაში, ფინეთში, შვედეთში, ნორვეგიასა და 
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საბერძნეთში, ე. წ. ბევერიჯის მოდელი, აშშ-ში კი, ძირითადად, კერძო დაფი-

ნანსება. 

8. საქართველოს სამი სამედიცინო კლინიკის (კოდური სახელწოდებით „A“, 

„B“ და „C“) გამოკვლევით დადგინდა, რომ კლინიკებში ადგილი აქვს: 1. პაციენტთა 

ჩივილებს მკურნალობის მეთოდებზე და პროცედურებზე; 2. ლიმიტთან 

შედარებით სახელმწიფო დაფინანსებაში გადახარჯვას. 

9. არა მხოლოდ გამოკვლეულ კლინიკებში, არამედ, საქართველოს ჯან- 

დაცვის მთელ სისტემაში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება 

ხდება რეტროსპექტული მეთოდით, ანუ მკურნალობის დამთავრების შემდეგ 

გაწეული სერვისების მოცულობის მიხედვით. ეს კლინიკებს დ მათში 

დასაქმებულ ექიმებს აძლევს მომსახურების მოცულობის გასაზრდელად და 

აქედან გამომდინარე, საკუთარი შემოსავლის გაზრდისთვის პაციენტისთვის 

არასა- ჭირო ან ნაკლებსაჭირო პროცედურების დანიშვნის საშუალებას. ასეთი 

მაქინაციებით ხდება კლინიკების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების 

არაკანონიერი მითვისება. 

10. ფინანსური დარღვევების   შემთხვეები   დადასტურებულია   სსიპ 

„სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ 2013-2018 წლების პერიოდზე 

ჩატარებული შერჩევითი კონტროლითაც. შემოწმებული 20030 შემთხვევიდან 

მეტად დიდ რაოდენობაში დადასტურდა შესაბამისი პროგრამის მე-11, მე-15, მე-

19, მე-20, 21-ე მუხლების მოთხოვნების დარღვევა. ყველა მათგანი ეხებოდა 

სახელმწიფო დაფინანსების სახსრების დაუმსახურებელ მითვისებას. 

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში არსებული ფინანსური დარღვევების 

აღმოფხვრის მიზნით, ნაშრომში შემოთავაზებულია შემდეგი რეკომენდაციები: 

1. საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზაციების სამედიცინო მომსახურების 

ანაზღაურება მოხდეს არა შესრულებული მომსახურების მოცულობის მიხედვით, 

არამედ, გლობალური ბიუჯეტის მიხედვით. ბიუჯეტი შედგება წინასწარ ანუ 

პაციენტების ავადობის დადგომამდე, ე. ი. არა რეტროსპექტული, არამედ, 

პროსპექტული წესით. მასში წინასწარ განისაზღვრება ჯანდაცვის სახელმწიფო 

დაფინანსების ლიმიტი. გლობალური ბიუჯეტის შედგენაში ჩართული იქნებიან 

კლინიკები და ცალკეული ექიმებიც კი. ასე რომ, ბიუჯეტი მათთან შეთანხმებით 

შემუშავდება. 
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2. დღეს, საქართველოს ჯანდაცვა ძირითდად ფინანსდება სახელმწიფო 

ბიუჯეტით (80%), ე. ი. გამოყენებულია, ცნობილი „ბევერიჯის მოდელი“. 

სახელმწიფო სახსრების დაზოგვის მიზნით და კიდევ იმიტომ, რომ მთელი რიგი 

რთული და ძვირადღირებული დაავადებები სახელმწიფო სახსრების არასაკმარი-

სობის გამო, სრულად ვერ ფინანსდება, საჭიროა დავესესხოთ დაფინანსების 

ბისმარკის მოდელს, და, საქართველოშიც დავაფუძნოთ (უფრო სწორად 

აღვადგინოთ, რადგან იგი ადრე არსებობდა) სამედიცინო დაზღვევის ფონდი, 

რომელშიც დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა გადასახდელები სავალდებულო 

გავხადოთ. ამასთან, ეს გადასახდელი უნდა იყოს არანაკლებ 10%. ამ წინადადებით 

ნაშრომის ავტორი მხარს უჭერს საქართველოს ჯანდაცვის რამდენიმე წყაროთი 

დაფინანსებას, ანუ ისე როგორც ის ფინანსდება დღეს მაღალგანვითარებული 

ქვეყნებში. ეს სახელმწიფო სახსრებსაც დაზოგავს და კლინიკებსაც კანონიერად 

ექნებათ მეტი შემოსავალი. 

3. დაინერგოს საქართველოში ე. წ. ჯანდაცვის ინტეგრირებული მართვის PPO 

- მოდელი, ანუ „სამედიცინო მომსახურების რჩეულ მიმწოდებელთა 

ორგანიიზაცია“, ეს იქნება მენეჯერთა გუნდი, რომელიც ჩამოაყალიბებს PPO 

ორგანიზაციას, და, იგი, უხელმძღვანელებს და ინტეგრირებული წესით წარმარ-

თავს ჯანდაცვის დაწესებულებათა მომსახურების პროცესს დაწყებული მათი 

დაფინანსებით, დამთავრებული პაციენტების მკურნალობით. ამის განსახორცი-

ელებლად PPO ორგანიზაცია თავისთან გააწევრიანებს რეგიონის მოსახლეობას 

(როგორც მომავალ პაციენტებს), რეგიონის რჩეულ კლინიკებს, რჩეულ ექიმებს, და, 

ცხადია, დამფინანსებლებს. ამ პროცესის ყველა მონაწილესთან წინასწარ დაიდება 

ხელშეკრულებები მათი უფლებების და მოვალეობების ჩვენებით. სამედიცინო 

პერსონალის შრომის ანაზღაურება გამოანგარიშდება ერთობლივად, გლობალური 

ბიუჯეტით. ბიუჯეტის სიდიდე დამოკიდებული იქნება დაფინანსების მოცულო-

ბაზე. PPO ორგანიზაციაში გაწევრიანებული მოსახლეობის რაოდენობა და მათი 

თვიური საწევრო გადასახადის მოცულობა გახდება დაფი ნანსების ერთ-ერთი 

წყარო. 

სამედიცინო მომსახურების და მისი დაფინანსების მართვის ეს მოდელი 

უკვე წარმატებით ვრცელდება საზღვარგარეთ. საჭიროა მისი დამკვიდრება 

საქართველოშიც. რეგიონებში ამის ინიციატორებად მოვიაზ- რებთ ადგილობრივი 
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მართვის ორგანოებს - კერძოდ, მერიის და მუნიციპალიტეტების გამგეობებს. 

თუმცა, არ გამოვრიცხავთ კერძო ინიციატივებსაც ნებისმიერი მენეჯერის მხრიდან, 

რომელსაც აქვს ორგანიზატორული უნარი, ავტორიტეტი, პრინციპულობა, 

წინასწარხედვა და მოქნილობა, პასუხისმგებლობა, მისწრაფება წარმატებისკენ, 

სიტუაციაში სწრაფი გარკვევის უნარი, საქმეში მომთხოვნელობა, თვითრწმენა და 

დომინანტობა, გაბედულება, სიმტკიცე და ენერგიულობა და, რაც მთავარია, 

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის კეთილმოსურნეობა მოსახლეობაში მისი 

შელახული რეპუტაციის აღდგენის გზით. 
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