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ABSTRACT 

 
The dissertation - " Improving the strategic management of human resources in the 
Georgian healthcare system" - consists of an introduction, three chapters and a conclusion. 

In the introduction of the paper we have substantiated the urgency of the research 
problem, we have shown the purpose and objectives of the research, subject and object, 
research methods, obtained results and news and more. 

The first chapter of the paper - "Theoretical-methodological foundations of human 
resource management" - is presented in two subsections. 

In the first subsection - "The essence, methods, approaches and models of human 
resource management" - we discuss the views of various scientists on personnel 
management. We present both operational and strategic management models of personnel. In 
the group of operational models, we preferred the model - "Academy", and in the strategic 
models - the "model of Michigan", because both of them are focused on the professional level 
of the staff, their intellect and education. 

In the second subsection, we discussed "the need and importance of strategic 
human resource management in the face of global competition." There are no two 
opinions about the fact that each organization should be focused on the long-term results of its 
activities. Achieving this result can only be achieved with the right strategic management of 
staff. In the context of globalization, the strategic management of the company's personnel 
has become an area of high standards, ie the strategic plan of the company has identified the 
need and importance of a clear definition of long-term orientation of personnel management 
(selection, placement, certification, professional development, etc.). At such times, in the 
strategic plans of companies, the typical form of which is a business plan, it has only two or 
three lines, and it refers not to future qualitative changes in staff, but only to quantitative 
changes. We consider this situation to be a serious shortcoming of the business plan structure. 

The second chapter of the dissertation - "Analysis and evaluation of strategic 
human resource management in Georgian healthcare organizations" - is divided into two 
subsections. 

In the first subsection - "Survey of the Strategic Personnel Management Status in 
the Georgian Healthcare System" - we tested the staff of 57 health care institutions (37 
polyclinics and 16 hospitals) to understand their opinion on the staff strategy as a document 
and its effectiveness. We also studied the personnel management units themselves. It was 
found that 59% of all surveyed hospitals and polyclinics have personnel management services 
(90% of them have one job). Personnel management strategies were found from the surveyed 
organizations: 3 hospitals and 8 polyclinics. 

A survey of respondents found that in 64% of polyclinics and 33% of hospitals, a staff 
management strategy will be developed by an invited expert. In our opinion, it is better for it 
to be developed by a local team with the involvement of an expert. The survey also found that 
43% 

of hospitals consider staff development to be a strategic priority. 54% support this in 
polyclinics. We consider both of these views to be correct, but, unfortunately, these 
organizations have made little use of the practice of raising the qualification of staff abroad. 
They name financial constraints as the reason for this. 

In the second subsection we present the results of the point study conducted at the 
Medical Center "Vivamedi". Precisely because the staff of the clinic "Vivamedi" constantly 
has training abroad in the profession, training in neighboring professions, trainings, etc. 
Which is fixed in their strategic plans and is being implemented, the situation is better here. 
Staff turnover is constantly decreasing (in 2018-2020 it was reduced from 10% to 7%), 
patients 'complaints have no place, patients' level of recovery is high, and so on. 
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These positive results have been obtained by the Vivamed Clinic with the correct 
strategic management of the staff, the main doctors. The practice of Vivamedi Clinic in this 
field will serve as a model for other clinics. 

In the third chapter of the dissertation - "The main directions of improving the 
strategic management of staff in Georgian healthcare" - we focus on three directions. 

The first direction is - "Managing staff diversity as an additional factor of success." 
In general, this issue has been particularly focused on since the beginning of the globalization 
process, as labor migration has become massive with the opening of countries' borders, 
resulting in the emergence of multinational collectives in the host countries. In highly 
developed countries, scientists have already developed and companies have introduced 
multinational 

collective management models. In Georgia, this issue is not even at the level of 
theoretical discussion in the field of healthcare in Georgia. 

Given this situation, in this chapter we have presented our framework model for the 
Strategic Personnel Management Program in a multinational format, based on the researches 
of Science Tom Panares and Hops Tedy. 

We present the second direction - "Development of personnel management strategy 
based on the psychological characteristics of employees." Each person has their own 
psychological characteristics (character, interest, emotion, mood, etc.). These characteristics 
greatly influence his behavior. At such times, these characteristics are not taken into account 
in health care facilities. Personnel are managed only by administrative and economic 
methods. Only administrative and economic management of staff is no longer sufficient. 
Company personnel managers should involve psychologists in this process, through them they 
should study the psychology of job seekers and, their psychological qualities should be based 
on their employment in the company.  

Providing this above-mentioned, we propose to the Ministry of Refugees, Labor, Health 
and Social Affairs of Georgia to open a psychodiagnostic center and test all employees in the 
system. An example of this testing is the Mayer-Briggs test, which is considered to be the best 
today. According to the test results, employees should be redeployed according to their 
qualities to the jobs where the task to be performed will be in accordance with their qualities. 
New staff should be hired in the same way. 

We have considered the third direction - "Regulation of labor relations and 
professional growth of staff with state grant funding." Here we have discussed the 
Georgian practice of state regulation of employee-employer relations and considered it 
necessary to improve the regulation of the Georgian private health sector in Eastern European 
countries (eg the Czech Republic), not in terms of professional development of each 
employee, but in terms of "organizational training". In the acquisition of completely new 
knowledge. We considered the introduction of a special state grant by the Government of 
Georgia under the auspices of the "Continual Learning Organization Based Clinic" as an 
effective measure to interest private healthcare clinics in Georgia. 

The dissertation finishes with a summarising conclusion. 
 

 
სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 

თემის აქტუალურობა. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის როგორც 

მეცნიერების განვითარება დაიწყო XX საუკუნის დასაწყისიდან, როდესაც წინა 

პლანზე წამოიწია წარმოების ფაქტორებს შორის ადამიანის როგორც წარმოების 

ერთ-ერთი ფაქტორის როლის გარკვევამ, კერძოდ, იმან თუ რამდენად ფასეულია 
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ეს ფაქტორი ბიზნესის საბოლოო სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად. ამ 

საკითხის კვლევას მრავალმა მეცნიერმა მიუძღვნა თავისი ნაშრომი - მ. 

არმსტრონგმა, ე. ჯეკსონმა, დ. ბერონმა, ლ. კანიემ, ფომბრონიმ, დობინმა, 

გილბერტმა, შულერმა და სხვებმა. მათ ნაშრომებში ადამიანები განიხილებიან 

კომპანიის კონკურენტული უპირატესობების ძირითად წყაროდ და იმ საკვანძო 

ფაქტორებს შორის, რომლებიც კომპანიის კონკურენტუნარიანობას უზრუნველ-

ყოფენ, დასაქმებულთა მაღალპროფესიონალიზმს უნიკალურ საკვანძო ფაქტორს 

უწოდებენ, და, მიაჩნიათ, რომ სწორედ ეს ფაქტორი და არცერთი სხვა, უზრუნ-

ველყოფს ბაზარზე კომპანიის მყარ კონკურენტუნარიანობას. „ჰარვარდის სკოლის“ 

წარმომადგენელმა მეცნიერებმა საბოლოოდ დაასაბუთეს, რომ კომპანია 

ადამიანებს  ხარჯების რაკურსში კი არ უნდა განიხილავდეს, არამედ, მას ისინი 

პოტენციურ აქტივებად უნდა მიაჩნდეს.1 

კომპანიაში, ჯანდაცვის პროფილის იქნება იგი თუ სხვა პროფილის, ცენტრა-

ლური ფიგურა ადამიანია. კომპანიაში ყველაფერს ან უშუალოდ ადამიანი ქმნის, 

ანდა მანქანა ადამიანის მეთვალყურეობით. თუ კომპანია წარმატებულია და 

კონკურენტუნარიანია დღესაც და მომავალშიც, ეს, იქ მომუშავე ადამიანების იმ 

ცოდნის და უნარების დამსახურებაა, რომელსაც ისინი ფლობენ და, რომელსაც 

ადამიანური კაპიტალი ეწოდება. 

ადამიანური კაპიტალი აძლევს კომპანიას გამორჩეულ ხასიათს. კომპანიის 

პერსონალს შეუძლია მუდმივად ისწავლოს, დაოსტატდეს და შემოქმედებითად 

განვითარდეს.  ამ გზით ხდება ადამიანური კაპიტალის გამდიდრება, და, როცა 

კომპანია ზრუნავს დასაქმებულთა ზრდა-განვითარებისთვის, ეს ნიშნავს იმას, რომ 

ის ზრუნავს კომპანიის მუდმივად მოწინავე პოზიციებზე არსებობის 

უზრუნველყოფისთვის. 

ამერიკელმა მეცნიერმა ე. დენისონმა გამოიკვლია ეკონომიკური ზრდის 

ფაქტორები. მის მიერ შერჩეული 23 ფაქტორიდან 4 ფაქტორი მიაკუთვნა შრომას 

და ამ ოთხიდან პირველ ადგილზე სამუშაო ძალის ხარისხი დააყენა.2 

და რადგან მხოლოდ მაღალგანვითარებულ, შემოქმედებითი უნარის მქონე 

 
1 გოროშიძე გ. (2015). ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანი ფორმირება. GESJ: Education 
Science and Ba Psychology: 10-18. 
2 http://gfsis.org/media/dawnload/cbgl_training/human_REsourses_Management.pdf 
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ადამიანებს შეუძლია კომპანიის დიდი ხნით ფეხზე დაყენება, ეს იმას ნიშნავს, რომ 

კომპანიების მენეჯმენტი სახსრებს არ უნდა ზოგავდეს დასაქმებულთა ზრდა-

განვითარებაში და, რაც მთავარია, მათაც უნდა აძლევდეს ამის სტიმულს. ამის 

მიღწევა მას შეუძლია დასაქმებულთა სწორი სტრატეგიული მართვით. 

ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოს კომპანიებში ეს საკითხი სათანადო დონეზე 

დგას. უფრო პირიქით - მათთან მეტი ყურადღება ექცევა კადრების მიმდინარე, 

ოპერატიულ მართვას, ვიდრე სტრატეგიულ მართვას. ასეთ დროს, სტრატეგიული 

მართვით პერსონალი ვითარდება, უფრო უნარიანი ხდება და ცხადია, მეტი 

სარგებელი მოაქვს კომპანიისთვის, მიმდინარე მართვა კი, მათ ცოდნასა და 

კომპეტენციებში განსაკუთრებულად არაფერს არ ცვლის. 

მაშასადამე, დღეს ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა გლო-

ბალურ გამოწვევას წარმოადგენს. მსოფლიოს მაღალგანვითარებულმა ქვეყნებმა 

დაიწყეს პერსონალის ტრადიციული მართვიდან სტრატეგიულ მართვაზე 

გადაწყობა. სამწუხაროდ, საქართველოს კომპანიებში, არა თუ ეს პროცესი 

პრაქტიკულად არ დაწყებულა, არამედ, ერთი-ორი გამონაკლისის გარდა, არც 

პერსონალის მენეჯერებში და მკვლევარებში მოჩანს დიდი ინტერესი მის მიმართ. 

სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ საქართველოს ჯანდაცვის კლინიკების 

მაგალითზე შეგვესწავლა ეს საკითხი და შეგვემუშავებინა, დაგვესახა და 

დაგვესაბუთებინა გამოკვლეული კლინიკების და აქედან გამომდინარე, ქვეყნის 

მთელი ჯანდაცვის სისტემის სამომავლო წარმატების მომტანი პერსონალის 

სტრატეგიული მართვის მიმართულებები. 

კვლევის მიზნები და ამოცანები. კვლევის მიზნად დავისახეთ პერსონალის 

სტრატეგიული მართვის დონის გამოკვლევა ჯანდაცვის დაწესებულებებში, მისი 

სრულყოფის ღონისძიებების შემუშავება და, საბოლოო ჯამში, ჯანდაცვის 

ორგანიზაციების წარმატებებში პერსონალის სტრატეგიული მართვის როლის 

გამოკვეთა. ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო იყო შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა: 

1. თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების სამყაროში პერსონალის 

სტრატეგიული მართვის მნიშვნელობაზე მეცნიერების შეხედულებების შესწავლა.  

2. საქართველოსთვის, როგორც ნაკლები ბუნებრივი რესურსის მქონე ქვეყ-

ნისთვის, ადამიანური რესურსების განსაკუთრებული მნიშვნელობის გამოკვეთა. 

3. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის საავადმყოფოებსა და პოლიკ-
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ლინიკებში ტესტური გამოკითხვით ინდივიდუალური კვლევის ჩატარება მათთან 

პერსონალის სტრატეგიულ მართვის ვითარების შესაფასებლად. 

4. პერსონალის სტრატეგიული მართვის წერტილოვანი კვლევის ჩატარება 

კლინიკა „ვივამედში“. 

5. პერსონალის სტრატეგიული მართვის არსებული მოდელების განხილვა-

შეფასება და მეცნიერების - შულერის და ჯექსონის მიერ შემუშავებული მოდელის 

ტრანსფორმაციის განხორცოელება. 

6. პერსონალის სტრატეგიული მართვის სამომავლო მიმართულებების 

გამოკვეთა და მათი დასაბუთება. 

ნაშრომში ყველა ეს ამოცანები გადაწყვეტილია. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანია პერსონალის სტრატეგიული 

მართვა, ხოლო ობიექტია საქართველოს ჯანდაცვის საავადმყოფოები და 

პოლიკლინიკები, წერტილოვანი კვლევის ობიექტია კლინიკა „ვივამედი“. 

პრობლემის შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა. ადამიანური რესურ-

სების მართვაზე მრავალი მეცნიერი მუშაობდა და დღესაც მუშაობს. მათ რიცხვშია 

არმსტრონგი, ბერონი, შულერი, ფომბრანი, ვესნინი, ბელი, გილბერტი, ჯეკსონი, 

ძიძიგური, პაიჭაძე, ცარციძე, გოროშიძე, ტიელიძე, ტუღუში, ჯავახიშვილი, 

აბესაძე, ლომაია, გურგენიძე, ნიჟარაძე, ჯაფარიძე, შატბერაშვილი და სხვები. 

ზემოაღნიშნულ ჩამონათვალში მკვლევართა სიმრავლის მიუხედავად, მათი 

ნაშრომები ძირითადად ადამიანური რესურსების ოპერატიულ მართვას ეხება და 

არა სტრატეგიულ მართვას. საერთოდ, არ არსებობს ამ ტიპის კვლევა ჯანდაცვის 

სფეროში. 

გამოკვლევის მეთოდები და მეთოდოლოგია. კვლევა, რომელიც ჩვენ 

წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომში ჩავატარეთ, არის გამოყენებითი ხასიათის. 

ჩვენ შევისწავლეთ არის თუ არა დანერგილი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში 

პერსონალის მართვის ის უახლესი და ამასთან ეფექტური სტრატეგიული მართვის 

მეთოდები, რომლებიც დანერგილია საზღვარგარეთის კლინიკებში და რომელთა 

მეშვეობით ეს კლინიკები წარმატებული გახდნენ. ამისთვის გამოვიყენეთ: 

სამაგიდე კვლევის მეთოდი; შედარების მეთოდი; ანკეტირების მეთოდი; 

წერტილოვანი კვლევის მეთოდი; ეკონომიკური ანალიზის მეთოდი; პროგნოზი-

რების მეთოდი; კონტენტ-ანალიზი. ჩატარებული კვლევის შედეგებმა საშუალება 
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მოგვცა საქართველოს ჯანდაცვის დაწესებულებებისთვის შეგვეთავაზებინა პერ-

სონალის სტრატეგიული მართვის სრულყოფის რეკომენდაციები.  

პრობლემის დასმა: საქართველოს ჯანდაცვის პერსონალის მართვა საჭიროებს 

იმ გამოწვევებზე პასუხის გაცემას, რომლებიც გლობალიზაციამ წარმოქმნა.  

კვლევის მეცნიერული სიახლეები: 

 წარმოდგენილია პერსონალის სტრატეგიული მართვის შულერის და ჯექსო-

ნის მიერ შემუშავებული მოდელის  ჩვენს მიერ ტრანსფორმირებული ვარიანტი. 

 შედგენილია და გამოსაყენებლად შემოთავაზებულია მრავალეროვნულ 

ფორმატში მომუშავე ჯანდაცვის დაწესებულებების პერსონალის სტრატეგიული 

მართვის პროგრამის ჩარჩო-მოდელის ნიმუში. ეს ნიმუში ეფუძნება მეცნიერების 

ტრამპენარესის და ხოფსტედის მიერ მსოფლიო ხალხების კლასტერებად დაყოფის 

ცხრილებს. 

 დასაბუთებულია საქართველოს ჯანდაცვის დაწესებულებების პერსო-

ნალის სტრატეგიულ მართვაში დასაქმებულთა ფსიქოლოგიურ მახასიათებლის 

კომპონენტის ჩართვა და პიროვნული ფსიქოგრამების მეშვეობით მისი ეფექტური 

ამუშავება. ამ ექსპერიმენტის პირველ საცდელ ობიექტად შემოთავაზებულია 

კლინიკა „ვივამედი“. 

 შემოთავაზებულია საზღვარგარეთ ფართოდ გავრცელებული „უწყვეტი 

ორგანიზაციული  სწავლების პრაქტიკის“ დანერგვა და მისი ხარჯების დაფარვა 

სახელმწიფო გრანტებით. 

ნაშრომის პრაქტიკული დანიშნულება. ნაშრომში ჩატარებულ კვლევის შედე-

გებზე დაფუძნებული დასკვნები და შემოთავაზებული წინადადებები შესაძლე-

ბელია გამოიყენოს საქართველოს დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოცია-

ლური დაცვის სამინისტრომ მოცემულ სფეროში სტრატეგიული წარმატებების 

მისაღწევად. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაცია. სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე 

დაცული გვაქვს სამი კოლოკვიუმი, გამოქვეყნებული გვაქვს სამი სტატია 

რეფერირებად ჟურნალებში. გაკეთებული გვაქვს ერთი მოხსენებაც საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშ-

რომი წარმოადგენს კომპიუტერზე დაბეჭდილ 151გვერდს. იგი შედგება შესავლის, 
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სამი თავის და დასკვნისგან. ნაშრომში ჩართულია 16 ცხრილი და 25 ნახაზი. 

ნაშრომს ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის 115 დასახელების სია. 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

სადისერტაცო ნაშრომი შედგება: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები 

1.1. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის არსი, მეთოდები, მიდგომები და 

მოდელები  

1.2. ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტის  მნიშვნელობა 

გლობალური კონკურენციის პირობებში  

თავი 2. ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის ანალიზი და შეფასება 

საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზაციებში 

2.1. პერსონალის სტრატეგიული მართვის მდგომარეობის გამოკვლევა საქართ-

ველოს ჯანდაცვის დაწესებულებებში  

2.2. პერსონალის სტრატეგიული მართვა, როგორც თბილისის სამედიცინო ცენტრი 

„ვივამედი“-ს წარმატების საფუძველი (წერტილოვანი კვლევა)  

თავი 3. პერსონალის სტრატეგიული მართვის სრულყოფის ძირითადი მიმარ-

თულებები საქართველოს ჯანდაცვაში  

3.1. პერსონალის სტრატეგიული მართვის მოდელების ტრანსფორმირებული 

ვარიანტის შემუშავება 

3.2. პერსონალის მრავალეროვნულობის მართვა, როგორც წარმატების დამატებითი 

ფაქტორი  

3.3. მართვის სტრატეგიის შემუშავება დასაქმებულთა ფსიქოლოგიურ 

მახასიათებლებზე დაყრდნობით  

3.4. შრომითი ურთიერთობის რეგულირება და „უწყვეტი ორგანიზაციული 

სწავლების“ პრაქტიკის დანერგვა სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსებით  

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა  

როგორც სადისერტაციო ნაშრომის შინაარსიდან ჩანს, ნაშრომის პირველი 
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თავი - „ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები“ - ორ საკითხად არის დამუშავებული. პირველია ზოგადად 

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის არსი, მიდგომები და მოდელები, მეორე კი 

- სტრატეგიული მენეჯმენტის მნიშვნელობა დღევანდელ - გლობალურ 

კონკურენციის პირობებში. 

პერსონალის მენეჯმენტი არის ორგანიზაციაში დასაქმებულ ადამიანთა 

მართვა. მისი მიზანია მათი ფიზიკურ და ინტელექტუალურ შესაძლებლობათა 

სრული და ეფექტური გამოყენება. 

პერსონალის მართვა ორგვარია: ოპერატიული და სტრატეგიული. ორივე 

ორგანიზაციის მართვის საერთო სისტემის ნაწილებია. პერსონალის ოპერატიული 

მართვა გულისხმობს დასაქმებულთა მიმდინარე (ყოველდღიური) მართვას. ეს 

ეხება პერსონალის შერჩევას, მიღებას, ატესტაციას, განლაგებას, მათზე 

დავალებების გაცემას, დავალებების შესრულების კონტროლს და ა. შ. პერსონალის 

სტრატეგიული მართვა კი გულისხმობს სამომავლო პერსპექტივაში შესრულებულ 

სამუშაოებისთვის პერსონალის მომზადებას. 

პერსონალის მართვა განსაკუთრებით რთული საქმიანობაა, ამ საკითხს 

სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად უდგებიან და პერსონალის მართვაში 

უპირატესობას იმ პრინციპებს ანიჭებენ, რაც იმ ქვეყანაში ტრადიციულად  ფასეუ-

ლობად ითვლება. თითოეულ ქვეყანაში პერსონალის ისეთი მენეჯმენტია 

დანერგილი, რომელიც მეტად ესადაგება ამ ქვეყნის კულტურას. ანალოგიურად 

სხვადასხვანაირია პერსონალის მართვის მიდგომები. ათასწლეულების 

განმავლობაში დასაქმებულთა მართვაში ბატონობდა ადრეული ტექნოკრატიული 

მიდგომა, შემდეგ კლასიკური ტექნოკრატიზმი (კადრების მართვა), შემდეგ, 

პერსონალის მართვის კონცეფცია, შემდეგ, ადამიანური რესურსების მართვის 

კონცეფცია, ხოლო შემდეგ, სოციალური მენეჯმენტი ანუ ადამიანის მართვა. 

პერსონალის მართვის ამ უკანასკნელმა მიდგომამ ადამიანი განიხილა, როგორც 

სოციალურ-კულტურული ფენომენი და იგი დამოუკიდებელ ფასეულობათ აღიარა. 

ნაშრომში ყველა ეს მიდგომა დახასიათებული და შედარებულია ერთმანეთთან. 

ამის გარდა, ნაშრომში წარმოდგენილი და დახასიათებულია პერსონალის 

მენეჯმენტის სხვადასხვა ოპერატიული და სტრატეგიული მოდელები.  

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში მეორე საკითხად განხილულია 
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„ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტის   მნიშვნელობა 

გლობალური კონკურენციის პირობებში“. გლობალიზაციის თემატიკა აქტიურად 

განიხილება XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან. მას ახალი შესაძლებლობების 

წარმოქმნის უნარსაც მიაწერენ და ახალ გამოწვევების წარმომქმნელსაც. 

პერსონალის მენეჯმენტის კონტექსტში ერთიც სწორია და მეორეც. მან ცალკეულ 

ქვეყნებს და მათ კომპანიებს გაუხსნა „საზღვრები“ და ერთის მხრივ, ფართო 

შესაძლებლობები მისცა ქვეყნის გამოცდილების და მიღწევების გაზიარება-

გამოყენებაში და მეორეს მხრივ, დაუწესა ეკონომიკური ქცევის მაღალი 

სტანდარტი. ეს სტანდარტები იმავდროულად გამოწვევებია. ისინი ეხება 

ეკონომიკის და ბიზნესის ყველა სფეროს, მ. შ. პერსონალის მართვას. ქვეყანა თუ 

კომპანია, რომელიც არ მიიღებს ამ სტანდარტებს, გლობალურ სამყაროში 

განწირულია დასაღუპად. 

ნაშრომის ამ ნაწილში შემოთავაზებულია სხვადასხვა მეცნიერთა (არმსტ-

რონგის, დრუკერის, პორტერის და სხვების) შეხედულებები პერსონალის 

კომპეტენციების და ქცევის მაღალსტანდარტებზე დაფუძნებული სტრატეგიული 

მართვის აუცილებლობის შესახებ და გამოთქმულია აზრი იმის შესახებ, რომ 

კომპანიის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, აუცილებლად უნდა შეიცავდეს 

პერსონალის ზრდა-განვითარების ნაწილსაც. 

დღეს კომპანიებში კვალიფიციური პერსონალი ითვლება სამიდან იმ ერთ-ერთ 

მთავარ ბურჯად, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიის კონკურენტუნარიანობას, 

რადგან კონკურენტებს მისი კოპირება არ შეუძლიათ. მეცნიერი ჩარლზ ფომბრანი 

პერსონალის მართვაში კომპანიებს მიზნათ უსახავს პერსონალში კონკურენტული 

უნარების წინ წამოწევას, განვითარებას და ამ გზით და ამ საშუალებით კომპანიის 

საერთო სტრატეგიული მიზნის მიღწევისთვის ხელშეწყობას. პერსონალის 

ჩვეულბრივი (ტრადიციული), ოპერატიული მართვით ეს მიზანი ვერ მიიღწევა. მისი 

მიღწევა მხოლოდ სტრატეგიული ხედვით არის შესაძლებელი.1 

ნაშრომში ნათქვამია, რომ პერსონალის ტრადიციული (ოპერატიული) მართვა 

და პერსონალის სტრატეგიული მართვა ორი სხვადასხვა რამეა. ეს უკანასკნელი 

კომპანიის ადამიანურ რესურსებს მისსავე კონკურენტული ბრძოლის 

 
1 Charls Fonbran, Devanna M., and Noel Tichy. Strategic Human Resourst Management (New-York: John 
Wilcy & Sons. 1984). 
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სტრატეგიასთან აკავშირებს. ასეთი მართვისას დასაქმებულის შრომისუნარიანობა 

ფასდება არა იმით, რომ მან სხვებზე უკეთ იმუშავა, არამედ, იმით, როგორია მისი 

პოტენციალი კონკურენციაში სამომავლო წარმატებებში, შეუძლია თუ არა 

კომპანიას ეიმედებოდეს იგი ამ როლში. ზემოთ ნათქვამიდან გამომდინარე და 

აგრეთვე, პერსონალის სტრატეგიულ მართვაში საერთაშორისო კვლევების 

(მეცნიერ ჯიმ კოლინზის კვლევა) შედეგებზე დაყრდნობით, ნაშრომში 

გამოთქმულია მოსაზრება, რომ კომპანიებმა პერსონალის შერჩევა სტრატეგიის 

შემუშავების შემდეგ კი არ დაიწყონ, არამედ, ეს სტრატეგია მათთან ერთად და მათი 

აქტიური თანამონაწილეობით შეადგინონ. მათი ჩართულობით შექმნილი ეს 

„პროდუქტი“ დააკმაყოფილებს მნიშვნელოვან საქმის კეთებაზე მათ მოთხოვნებს 

და ისინი ასმაგი გულმოდგინებით შეუდგებიან მის პრაქტიკულ რეალიზაციას. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავი - „ადამიანური რესურსების 

სტრატეგიული მართვის ანალიზი და შეფასება საქართველოს ჯანდაცვის 

ორგანიზაციებში“ - ორი ქვეთავისგან შედგება. პირველ ქვეთავში მოცემულია 

„პერსონალის სტრატეგიული მართვის მდგომარეობის გამოკვლევა საქართველოს 

ჯანდაცვის დაწესებულებებში, ხოლო მეორე ქვეთავში მოცემულია „სამედიცინო 

ცენტრ „ვივამედი“-ში ჩატარებული წერტილოვანი კვლევის შედეგები“.   

საქართველოს ჯანდაცვის დაწესებულებებში პერსონალის სტრატეგიული 

მართვის მდგომარეობის შეფასების მიზნით, კვლევა ჩატარებულია ჯანდაცვის 53 

დაწესებულებაში, მ. შ. 16 საავადმყოფოსა და 37 პოლიკლინიკაში. კვლევაში 

ჩაირთო თბილისის, აჭარის, იმერეთის, შიდა ქართლის და კახეთის ჯანდაცვის 

დაწესებულებები, კერძოდ, მათი პერსონალის მართვის სამსახურის 

თანამშრომლები. 

კვლევა ჩატარდა 20 კითხვიანი ანკეტით, რომელთა პასუხებით დადგინდა, 

რომ პერსონალის მართვის სამსახური აქვს გამოკვლეული საავადმყოფოების 

100%-ს, და პოლიკლინიკების 59%-ს. ამასთან ეს სტრუქტურები საავადმყოფოებში 

3-5 სამუშაო ადგილიანია, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ საავადმყოფოები 

პერსონალის მართვის საქმეს მეორეხარისხოვან სქმედ არ მიიჩნევენ. რაც შეეხება 

პოლიკლინიკებს, იქ პერსონალის მართვის სამსახურის 90% ერთ ადგილიანია. 

საავადმყოფოების პერსონალის მართვის სამსახურებში სამუშაო ადგილების 69% 

უკავიათ ამ სფეროს სპეციალისტებს, 19% - ექიმებს, 12% კი - სხვა პროფესიის 
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წარმომადგენლებს. პოლიკლინიკებში პირიქით - დასაქმებულთა 77% სხვა 

პროფესიის ადამიანები არიან. 

გამოკვლევით დადგენილია, რომ კვლევაში ჩართულ 16 საავადმყოფოდან 

პერსონალის მართვა-განვითარების სტრატეგიას შეიმუშავებს მხოლოდ 19% (3 

საავადმყოფო), ხოლო პოლიკლინიკებიდან - 36% (8 პოლიკლინიკა). კვლევით 

აგრეთვე დადგინდა, რომ პერსონალის მართვის სტრატეგია საავადმყოფოების 33%-

ში, ხოლო პოლიკლინიკების 36%-ში შეადგინა პერსონალის მართვის მენეჯერმა. 

დანარჩენ შემთხვევაში სტრატეგია კონსულტანტების დახმარებით დამუშავდა. 

ნაშრომში გამოთქმულია აზრი, რომ მოწვეული ექსპერტის ჩართულობა უდაოდ 

პოზიტიურად აისახებოდა შემუშავებულ სტრატეგიის ხარისხზე და სასურველია 

ჯანდაცვის დაწესებულებებში ეს პრაქტიკა გაგრძელდეს. 

კვლევა შეეხო პერსონალის მართვაში სტრატეგიულ პრიორიტეტებსაც. 

აღმოჩნდა, რომ საავადმყოფოების 43% სტრატეგიულ პრიორიტეტად თვლის 

დასაქმებულთა უნარების განვითარებას. პოლიკლინიკებში ამას მხარს უჭერს 

გამოკითხულთა 54%, 7% - მათი შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენას, 8% მათ 

ჩართვას კომპანიის მართვის პროცესში, ხოლო დანარჩენი 42% - ყველა ამ აქტივო-

ბების ერთად განხორციელებას. პერსონალის ზრდა-განვითარებაში სტრატეგიული 

პრიორიტეტების ეს მხარდაჭერა კვლევაში ჩართულ დაწესებულებებში, მაღალი 

ხარჯტევადობის გამო, მხოლოდ ადგილზე მოწყობილი ტრენინგებით 

ხორციელდება. ყურადღების მიღმაა დარჩენილი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად 

სპეცილისტების (განსაკუთრებით ექიმების) გაგზავნა საუკეთესო პრაქტიკის მქონე 

საზღვარგარეთის კლინიკებში ან/და იქიდან მრჩევლის, ე. წ. კოუჩის მოწვევა. ეს 

მეტად აზიანებს ადგილზე პაციენტთა მკურნალობის ხარისხსს.  

საბოლოოდ, საქართველოს ჯანდაცვის 53 დაწესებულების პერსონალის 

სტრატეგიული მართვის მდგომარეობის გამოკვლევით დადგენილია, რომ მათი 

უდიდესი უმრავლესობა სათანადოდ ვერ იცნობიერებს საკუთარი წარმა-

ტებისთვის დასაქმებულთა სტრატეგიული მართვის მნიშვნელობას. მათ 

უმრავლესობას საერთოდ არ გააჩნია პერსონალის მართვა-განვითარების 

სტრატეგია, ხოლო ვისაც იგი აქვს, ისიც პერსონალის რაოდენობაში სამომავლო 

ცვლილების ორ-სამ ხაზიან ჩანაწერში გამოიხატება. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში მეორე ქვესაკითხად წარმოდგენილია 
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- „თბილისის სამედიცინო ცენტრ „ვივამედში“ ჩატარებული წერტილოვანი 

კვლევის შედეგები“.  

პერსონალის სტრატეგიული მართვის მდგომარეობის გამოსარკვევად კლინი-

კა „ვივამედის“ პერსონალის მართვის განყოფილების თანამშრომლებში ანკეტური 

გამოკითხვით დადგინდა, რომ კლინიკას პერსონალის მართვა-განვითარების 

სტრატეგია აქვს, რომელსაც ადგენს პერსონალის მართვის განყოფილება ხარისხის 

მართვის განყოფილებასთან ერთად. დასახელებულ სტრატეგიაში დაგეგმილია 

პერსონალის (ძირითადად ექიმების) კვალიფიკაციის ამაღლება, კერძოდ, 

საზღვარგარეთის კლინიკებში სტაჟირება, მონათესავე პროფესიებში გადამზადება 

და კოუჩინგიც კი. დაგეგმილი აქვთ სამედიცინო კვლევებიც აქვთ და ექიმ-

სპეციალისტთა ინტელექტუალური ზრდის ოპტიმისტური მოლოდინიც. 

გამოკვლევით გაირკვა აგრეთვე, რომ მისი პერსონალი მოტივირებულია 

გაიაროს ტრენინგები და კვალიფიკაციაში გადამზადება, რადგან ამ გზით მათ 

ემატებათ ხელფასები. განსკუთრებით ეს ითქმის მომიჯნავე და მონათესავე 

პროფესიების ამთვისებლებზე, რომლებიც „პიონერების“ როლში გამოდიან და 

ამის კარგ მაგალითს აძლევენ კლინიკის სხვა თანამშრომლებს. პერსონალის ზრდა-

განვითარების ყველა ხარჯს აფინანსებს კლინიკა „ვივამედი“. 

გამოკვლევით დადგინდა ისიც, რომ პერსონალის სტრატეგიული მართვის 

კუთხით კლინიკა „ვივამედის“ ასეთი აქტიური ქმედებების შედეგია მისი საქმი-

ანობის წარმატებები - ექიმ-სპეციალისტებს აქვთ მაღალი რანგის უცხოურ ჟურნა-

ლებში გამოქვეყნებული შრომები, ადგილი არ ჰქონია პაციენტთა ან თანამშრო-

მელთა ჩივილებს, დაბალია კლინიკებში პერსონალის დენადობა (7%), მაღალია 

პაციენტთა კმაყოფილება და თანამშრომელთა ლოიალობა კლინიკის მიმართ, 3 

წელია კლინიკას არ ჰქონია საშუალოდ 1%-ზე მეტი  ლეტალობა (გამოჯანმრთე-

ლების დონე: 2018 წელს - 99,5%, 2019 წელს - 99%, 2020 წელს 98,5%) და ა. შ.  

კლინიკა „ვივამედის“ საქმიანობით მისი პერსონალის კმაყოფილება 

დადასტურდა თანამშრომელთა გამოკითხვითაც. გამოიკითხა 50 ექიმი და 25 

ექთანი, რომელთაგანაც 20 კითხვიან კითხვარს დადებითი პასუხი გასცა ექიმების 

90 და ექთნების 60%-მა. რადგან პერსონალის განვითარების სტრატეგია უპირა-

ტესად ექიმებზეა გათვლილი, ამდენად, ნაშრომში კვლევის შედეგად ექიმებისგან 

მიღებული პასუხები უფრო სანდოდ და დამაჯერებლად არის ჩათვლილი. 
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თუმცა, თვით წარმატებულ კლინიკა „ვივამედის“ საქმიანობაშიც აღმოჩნდა 

ნაკლი. ეს ნაკლი იმაში მდგომარეობს, რომ მას ცალკე არა აქვს გახსნილი 

კარიერული ზრდის ცენტრი, აგრეთვე, არ ჰყავს ფსიქოლოგი და არ ადგენს 

დასაქმებულთა ფსიქოგრამებს.  

დღეს საქართველოში 264 საავადმყოფოა. ადვილი წარმოსადგენია როგორი 

მძაფრი კონკურენციაა მათ შორის. ნაშრომში ხაზგასმულია მათი მისამართით 

გამოთქმული რჩევა, რომ თუ მათ უნდათ, რომ მოიგონ ეს ბრძოლა, უნდა 

იყოლიონ მაღალპროფესიონალი კლასის ექიმთა და ექთანთა კადრი. ამის გარეშე 

ისინი ვერ გაუძლებენ არა თუ თურქეთის კონკურენტი სამედიცინო კლინიკების, 

არამედ, საქართველოს შიგნით ურთიერთშორის კონკურენციასაც კი. 

 სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავი არის - „პერსონალის სტრატეგიული 

მართვის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოს ჯანდაცვაში“.  

ნაშრომის ამ თავის პირველი ქვეთავი ეძღვნება „პერსონალის სტრატეგიული 

მართვის მოდელების ტრანსფორმირებული ვარიანტის შემუშავებას“  

ნაშრომში ნათქვამია, რომ შულერის და ჯექსონის მოდელში არსებული 

კომპონენტები - ფილოსოფია, პოლიტიკა, პროგრამები, პროცესები და პრაქტიკები 

- ზოგადია, პერსონალის სტრატეგიული მართვა კი, კონკრეტიკას მოითხოვს - 

კერძოდ, რომელი პროგრამა? რომელი პროცესი? რომელი პრაქტიკა? და ა. შ. 

ამ მიზეზით შულერის და ჯექსონის მოდელები მოცემული პროცესების 

კომპონენტი დაშლილია ქვეპროცესებად და ამ გზით იგი სრულყოფილებამდეა 

მიყვანილი. ქვეპროცესების როლში წარმოდგენილია მომავალში პერსონალის სტრა-

ტეგიული მართვის სამი მიმართულება - მრავალეროვნულობის მართვა, პერსონა-

ლის ფსიქოლოგიაში გარკვევა და „უწყვეტი ორგანიზაციული სწავლების“ დანერგვა. 

ტრანსფორმირებულ მოდელში ისინი ქვეკომპონენტებად არიან ჩათვლილი 

(ნახაზი 1). 

ნაშრომში გამოთქმულია აზრი, რომ საქართველოს კლინიკებისთვის პერსო-

ნალის სტრატეგიული მართვის მოდელის ასეთი ტრანსფორმირებული ფორმით 

შეთავაზება მარტივიც არის, აღსაქმელად - ადვილიც და დასანერგადაც - გასაგები.  

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავის მეორე, მესამე და მეოთხე ქვეთავებში 

პერსონალის სტრატეგიული მართვის სწორედ ეს ახალი ქვეკომპონენტებია 

გაშუქებული. მათ შორის პირველი არის მრავალეროვნული კოლექტივის მართვა. 
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საქართველო ოდითგანვე იყო მრავალეროვნული ქვეყანა. მრავალეროვნული 

იყვნენ მისი ორგანიზაცია-დაწესებულებებიც. მაგრამ ის ეროვნებები, რომლებიც 

ოდითგანვე ცხოვრობდნენ საქართველოში, ქართველებთან საერთო ტრადიციების 

გამო, ურთიერთობებში პრობლემებს არ ქმნიდნენ. გლობალიზაციამ და ქვეყნის 

საზღვრების გახსნამ მიგრაციული პროცესები გააქტიურა. უკვე სახეზეა იმის 

სიმპტომები, რომ საქართველოში დასაქმებულ პერსონალში თანდათან მეტი იქნება 

უცხო ეროვნების ადამიანთა ჩართულობა.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნახაზი 1. ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის მეცნიერების შულერის და 

ჯექსონის მოდელის ტრანსფორმირებული ვარიანტი 
 
 

ეს ვითარება გამოწვევად აღიქმება ქართულ გუნდებსა და ჯგუფებში, 

რადგანაც უცხოელები ქართველებისგან განსხვავებით ერთი და იგივე საკითხებს 

განსხვავებულად აღიქვამენ. და როცა საქართველოს ორგანიზაციებში ასეთი 

ადამიანების რაოდენობა მნიშვნელოვანია, თუ მას ანგარიში არ გაეწია, ის 

დააზარალებს ამ ორგანიზაციების სტრატეგიული მიზნის შესრულებას. 

ნაშრომში გატარებულია აზრი, რომ პერსონალის მრავალეროვნულობის 

პრობლემა საქართველოში დღეს არ დგას, იგი „ხვალის“ პრობლემაა, მაგრამ 

ორგანიზაციის პერსონალის მენეჯერებმა დღესვე უნდა წამოწიონ იგი წინ, 

სიღრმისეულად განიხილონ, მის უარყოფით მხარეებს გაუმკლავდნენ, ხოლო 

დადებითი მხარეები თავის სასარგებლოდ გამოიყენონ. ორგანიზაციის მენეჯერებს 

ორგანიზაციის პერსონალის სტრატეგია 

ორგანიზაციის საჭიროებები გარე მახასიათებლები გარე მახასიათებლები 

ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის კომპონენტები 

ფილოსოფია პოლიტიკა პროგრამები პროცესები პრაქტიკები 

მრავალეროვნული 
კოლექტივის მართვის 

შესწავლა 

პერსონალის ფსიქოლოგიური 
მახასიათებლების გამორკევვა 
და მის საფუძველზე კადრების 

გადაწყობა 

უწყვეტი ორგანიზაციული 
სწავლების დანერგვა 

ქვეკომპონენტები 
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უნდა ახსოვდეთ, რომ მრავალეროვნული სამუშაო ძალა კონკურენტ- 

უნარიანობის ამაღლების ძლიერ წყაროდ გვევლინება. მრავალეროვნული 

სამუშაო ძალის განსაკუთრებული სტრატეგიული უპირატესობა არის ის, რომ 

ასეთი კოლექტივის მქონე ორგანიზაციებმა შეიძლება უკეთესად უპასუხონ 

ბაზრის ცვალებად მოთხოვნებს, ურთიერთგანსხვავებული თანამშრომლები 

კომპანიას ასევე პრობლემის გადასაწყვეტად განსხვავებულ ხედვებს, მიდგომებს 

და მოსაზრებებს სთავაზობენ, რასაც ნამდვილად შეუძლია გააუმჯობესოს 

კომპანიის მდგომარეობა. უცხოელი მეცნიერები პირდაპირ აცხადებენ, რომ 

„კულტურული განსხვავებულობა იძლევა იმ კრეატულობას, რომელიც გვჭირდება 

გლობალური ეკონომიკის განვითარებისთვის“.1 

ამის პასუხად სადისერტაციო ნაშრომში მოცემულია რჩევა, რომ საქარ-

თველოს ორგანიზაციებმა აირიდონ თავიდან მრავალეროვნულ კოლექტივებში 

ურთიერთგაუგებრობის მიზეზით გამოწვეული დანაკარგები (ისლანდიას ყოველ 

1000 დასაქმებულზე ანგარიშით ამ მიზეზით ყოველწლიურად უცდება 554 დღე) 

და აქედანვე შეუდგნენ ამისთვის მზადებას. ამ მიზნით ნაშრომში საქართველოს 

ჯანდაცვის ორგანიზაციებისთვის გამოსაყენებლად შეთავაზებულია 

მრავალეროვნულ ფორმატში პერსონალის სტრატეგიული მართვის პროგრამის 

ჩარჩო-მოდელს), რომელშიც განსახორციელებელი ღონისძიებებიც არის 

დასახელებული და მათი შესრულების მპასუხისმგებელი პირებიც. 

აღნიშნული ჩარჩო-მოდელი, კერძოდ, კი, მისი პირველი მდგენელი - 

„ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის მიერ მსოფლიოს ხალხთა კულტურების 

შესწავლა (გაცნობა)“ - ეფუძნება მეცნიერების ტრომპენარესის და ხოფსტედეს მიერ 

ჩატარებულ კვლევებს, რომელიც მიეძღვნა მსოფლიოს 28 ქვეყნის ხალხების 

კულტურული მიკუთვნებულობის გარკვევას.  

მრავალეროვნული პერსონალის მქონე კომპანიების ეფექტიანი ფუნქ-

ციონირებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია მასში დასაქმებულ სხვადასხვა 

ადამიანთა ორგანიზაციულ კულტურათა ინტეგრაცია. ნაშრომში მისი ოთხი ტიპი 

- ოჯახური კულტურა, „ეიფელის კოშკის“ კულტურა, „მართვადი რაკეტის“ 

კულტურა და ინკუბატორის კულტურა - არის განხილული და საქართველოს 

 
1 Ernst & Young (2010). the New Global Mindest: Drivig Innovation Through Diversity. EYGM 
Limited. 2010. p. 11 
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ჯანდაცვის მრავალეროვნული კოლექტივებისთვის უფრო მისაღებად ჩათვლილია 

ე. წ. „მართვადი რაკეტის“ კულტურა.  

მართალია ის არა პიროვნებაზე, არამედ, ამოცანებზე (მიზანზე) არის 

ორიენტირებული, მაგრამ ერთი მიზნის შესრულებას ესწრაფვის დასაქმებულთა 

მთელი გუნდი, განურჩევლად იმისა ქართველია იგი, კორეელი თუ ფრანგი. 

გუნდში არავინ არ იჩაგრება. წინასწარ მხოლოდ პროექტია შერჩეული და მიზანი 

დასახული. მთელ გუნდს მიზნის მიღწევა ევალება. ხშირად გუნდის წევრებმა 

ისიც კი არ იციან, როდის, რომელ მომენტში იქნებიან საჭირო, ამისთვის მზად კი 

ყოველთვის არიან. მოვიყვანთ მსგავს ანალოგს აშშ-ს ცხოვრებიდან. ტელე-ეთერში 

ყველას გვინახავს აშშ-ს ორგანიზაცია „NASA“-ს მიერ კოსმოსში რაკეტის გაშვების 

პროცედურას როგორ ერთსულოვნად ადევნებს თვალს სხვადასხვა ეროვნების 140-

მდე ადამიანის ერთად შეკრული გუნდი. ყველა ისინი ერთნაირად არიან 

დამუხტული მიზნის მიღწევით და როცა რაკეტა მიზანზე გადის, როგორია მათი 

საერთო სიხარული - ერთმანეთის ხვევნა-კოცნა, მილოცვა, ჩახუტება.  

ეს მაგალითი მეტად სახასიათოდ გვეჩვენება სამედიცინო დაწესებულე-

ბებისთვის, განსაკუთრებით ურთულეს ოპერაციებზე მომუშავე კლინიკებისთვის. 

მათთვის პროექტი არის ამ ურთულესი ოპერაციის ჩატარება, მიზანი კი - 

პაციენტის სრული გამოჯანმრთელება. თავდაპირველად მრავალეროვნების 

ადამიანებისგან შემდგარი საოპერაციო გუნდის ამ ერთ მიზანზე ერთსულოვანი 

დამუხტვა გაძნელდება, განსაკუთრებით ეს გაუჭირდებათ ამერიკის კონტინენტის, 

ესპანეთის და ავსტრიის მოქალაქეებს (თუ ასეთი სპეციალისტი აღმოჩნდება 

საქართველოს ჯანდაცვის კლინიკებში), რადგან ისინი ინდივიდუალისტები 

არიან, მაგრამ მერე თანდათან გუნდი მიზანზე შეიკვრება, გამთლიანდება, ბოლოს 

და ბოლოს, პროექტის წარმატებით შეს რულება, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში 

არის ქირურქიული ოპერაცია, ხომ ღირსების საქმეა, ღირსება კი ყველაზე მაღლა 

დგას ქართველშიც, ესპანელშიც, გერმანელშიც, ჩინელშიც და ყველა სხვა 

ეროვნების ადამიანებშიც. 

არანაკლებ საინტერესოა თუ როგორ მიაღწიოს კომპანიამ ასეთი მრავალ-

ეროვნული კოლექტივის სასურველ ქცევას, მათი მოტივირების რომელი ფორმა 

აირჩიოს საამისოდ. მოტივაციის სხვადასხვა მეთოდებიდან მან უნდა აირჩიოს 

მეცნიერების ლათემის და ლოკის მიერ შექმნილი მიზნებზე დაფუძნებული 
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მოტივაციის მეთოდი. ამ მეთოდის დროს გუნდი ერთიანდება მიზნის გარშემო და 

მათი შრომის ანაზღაურებაც გუნდის მუშაობის სირთულეს შეესაბამება. 

აი, ამ არჩევანს ვთავაზობთ ჩვენ საქართველოს მრავალეროვნული 

კოლექტივების მქონე ჯანდაცვის დაწესებულებებს დღესაც და მომავალშიც. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში მესამე საკითხად წარმოდგენილია - 

„მართვის სტრატეგიის შემუშავება დასაქმებულთა ფსიქოლოგიურ მახასიათებ-

ლებზე დაყრდნობით“. ნაშრომის ამ ნაწილში აღნიშნულია, რომ ნებისმიერ 

ადამიანს აქტივობის გარკვეული პოტენციალი გააჩნია. დასაქმების პირობებში იგი 

მას ან სრულად იყენებს, ან მხოლოდ ნაწილობრივ. ეს დამოკიდებულია არა 

მხოლოდ შრომის პირობებზე, ანდა მის პროფესიულ უნარზე, არამედ და 

უპირველესად, მის ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებზე. ეს არის ხასიათი, განწყობა, 

ინტერესი, ემოცია და სხვა. 

მეცნიერ-ფსიქოლოგების კვლევებით გაირკვა, რომ ადამიანების ფსიქოლო-

გიური თვისებები სხვადასხვანაირია და თუ მათზე სამუშაო დავალებების გაცემის 

დროს ეს თვისებები არ იქნა გათვალისწინებული, იმ შედეგს მისგან ვერ მივიღებთ, 

რასაც ველოდებით. აქედან ის დასკვნა კეთდება, რომ ადამიანის ქცევაზე 

სამსახურში მისი ფსიქოლოგიური ნიშნები ახდენენ გავლენას. ორი ადამიანი, 

რომელთაც ერთნაირი ცოდნა, ასაკი, სქესი, პრაქტიკული გამოცდილება და 

ერთნაირი ხელფასიც აქვთ, ერთი და იგივე სამუშაოს სხვადასხვანაირი შედეგით 

ამთავრებენ. ამის განმპირობებელი არის მათი ურთიერთგანსხვავებული 

ფსიქოლოგიური თვისებები. ერთისთვის მინდობილი სამუშაო იყო საინტერესო 

და მან იგი მაღალი შედეგით დაამთავრა, მეორესთვის კი - არა. ყველაფერი ეს უკვე 

გამოყენებაშია მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში. გამძაფრებულმა კონკურენციამ 

მათი კომპანიების მენეჯერებს დაანახა, იმის აუცილებლობა, რომ აღარ არის 

საკმარისი პერსონალის მხოლოდ ადმინისტრაციული და ეკონომიკური 

მეთოდებით მართვა, და, დიდი ხარჯტევადობის მიუხედავად, საჭიროა ფსიქო-

სოციალური მეთოდების გამოყენებაც. ამ ქვეყნების მსხვილ კომპანიებს შტატში 

ფსიქოლოგები ჰყავთ აყვანილი, დასაქმებულებზე ფსიქოგრამები აქვთ შედგენილი 

და ახლად მისაღებ კადრსაც ფსიქოლოგიური ნიშნებით არჩევენ. 

სადისერტაციო ნაშრომის ამ ნაწილში აღნიშნულია, რომ დღეს ვცხოვრობთ 

ისეთ ვითარებაში, როდესაც ადამიანური რესურსის გამოყენების ექსტენსიური 
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რესურსი თითქმის ამოწურულია და აუნდა დავიწყოთ მისი ინტენსიური 

გამოყენება. კომპანიებში ამის ერთ-ერთი წყარო არის პერსონალის დასაქმება მათ 

ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებთან სრული თავსებადობით. კომპანიის 

მენეჯერებმა უნდა გაიცნობიერონ, რომ დასაქმებულები მაშინ მუშაობენ კარგად 

და კმაყოფილიც მაშინ არიან, როდესაც ისინი მუშაობენ არა ხელფასის 

საჭიროებით, არამედ, დავალებული საქმის სიყვარულით და აქედან გამომდინარე, 

მის შესრულებაზე პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობით. თვით მენეჯმენტის 

გურუ პირტერ დრუკერი წერს: „ნებისმიერი საწარმოს პერსონალი შედგება 

სამუშაოს შემსრულებელ სხვადასხვა ხასიათის და ცოდნის პიროვნებებისგან. ეს 

სამუშაო უნდა დაიგეგმოს მათი თვისებების და პასუხისმგებლობის 

გათვალისწინებით.1 ზემოთნათქვამიდან გამომდინარე, სადისერტაციო ნაშრომში 

საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზაციებს ეძლევათ რეკომენდაცია იზრუნონ 

დასაქმებულთა ფსიქოგრამების შედგენაზე. ეს განსაკუთრებით საჭიროა ექიმთა 

და ექთანთა კორპუსისთვის, რომელთაც მუშაობის პროცესში სჭირდებათ არა 

მხოლოდ ცოდნა, არამედ, ამტანობა, გამძლეობა, მოთმინება და სიმტკიცე. მათი ეს 

თვისებები მხოლოდ ფსიქოგრამებით გაირკვევა. ამ მიზნით შემოთავაზებული და 

დასაბუთებულია ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემაში ფსიქოდიაგნოსტიკის ცენტრის 

გახსნა და იქ მაიერ-ბრიგსის ტესტებით ჯანდაცვაში ყველა დასაქმებულის, 

უპირველესად კი, ექიმების და ექთნების გატესტვა და ტესტირების შედეგების 

მიხედვით კადრების სამუშაო ადგილებზე ადგილმონაცვლეობა (გადაწყობა). ეს 

სამუშაო რთულიც იქნება და მტკივნეულიც, რადგან სპეციალისტების ნაწილს 

მოუწევს დაკავებული პოზიციის დათმობა, რაც კონფლიქტებს გამოიწვევს. 

ამიტომ სასურველია ეს სამუშაო ფსიქოლოგიურად უფრო მშვიდ და შეკრულ 

კოლექტივიდან დაიწყოს. ასეთ კოლექტივად ნაშრომში ჩათვლილია კლინიკა 

„ვივამედი“. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში მეოთხე ქვეთავად წარმოდგენილია 

„შრომითი ურთიერთობის რეგულირება და „უწყვეტი ორგანიზაციული სწავლე-

ბის“ მოწყობა სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსებით“. საქართველოს კლინიკებში 

ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ მათ უმრავლესობაში პერსონლის (ძირითადად, 

 
1 Druker P. Management and the World’s Harvard Business Review. 1998. #5. 
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ექიმთა კორპუსის) ცოდნის დონის ამაღლებისთვის მხოლოდ ტრენინგები ტარდება. 

მაგრამ ჯერ ერთი, ეს ტრენინგები არ არის სისტემატიური და მერე მეორე, ის ეხება 

მხოლოდ ცალკეულ ინდივიდებს. ასეთ დროს, ადამიანური რესურსების 

განვითარების მართვის სტრატეგიული პრიორიტეტების 5 ჯგუფის ჩამონათვალში 

ერთ-ერთი არის ადამიანური რესურსების განუხრელი სრულყოფის უზრუნველ-

მყოფი სწავლების აუცილებლობის გაგება, ხოლო მეორე - ფოკუსირება 

ორგანიზაციის ყველა მომუშავეზე.1 მაშასადამე, პირველი პრიორიტეტი 

მოითხოვს, რომ სწავლება იყოს უწყვეტი, ხოლო მეორე, რომ სწავლება ეხებოდეს 

არა შერჩეულ პირებს, არამედ მთელ ორგანიზაციას, ანუ ადგილი ჰქონდეს 

„კოლექტიურ“ სწავლებას. მეცნიერები ამ პროცესს „ორგანიზაციულ სწავლებას“ 

უწოდებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია არის მუდმივ, უწყვეტ სწავლებაზე 

დაფუძნებული ორგანიზაცია. პირველად ეს ტერმინი მეცნიერ პ. სენჯის ნაშრო-

მებში გამოჩნდა, და, მან მას ასეთი განმარტება მისცა. „ეს არის ორგანიზაცია, სადაც 

დასაქმებულები სისტემატურად აფართოებენ თავის პოტენციალს, სადაც 

ახლებურად აზროვნებენ და სადაც შექმნილია სათანადო პირობები უწყვეტი 

სწავლებისთვის“.2 

ჩვენს მიერ გამოკვლეული კლინიკებიდან, რომელთა 99% კერძო კლინიკები 

იყო, არცერთი არ აღმოჩნდა „უწყვეტ სწავლებაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია“. 

არცერთ მათგანში „ორგანიზაციულ სწავლებას“ არ ჰქონდა ადგილი. კლინიკის 

მეპატრონენი ამ ვითარებას ფინანსური ხელმოკლეობით ხსნიან. 

ზემონათქვამიდან გამომდინარე, ნაშრომის ამ ნაწილში განხილულია 

ჯანდაცვის კერძო კლინიკებში დამსაქმებელ-დასაქმებულთა ურთიერთობების 

სახელმწიფო რეგულაციის საკითხი და, „უწყვეტ სწავლებაზე დაფუძნებულ 

ორგანიზაციებად“ მათ გარდასაქმნელად დაინტერესების მიზნით წინა პლანზე 

წამოწეულია სახელმწიფო რეგულაციის მასტიმულირებელი ფუნქცია, კერძოდ, 

ჯანდაცვის კერძო კლინიკებში „უწყვეტი ორგანიზაციული სწავლების“ 

მოწყობისთვის სახელმწიფო გრანტის დაწესება. 

ნებისმიერ ქვეყანაში დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს შორის შრომით 

 
1 პაიჭაძე ნ. ადამიანური რესურსების განვითარების სტრატეგიული მართვა და ორგანიზაციული 
სწავლება. ჟ. „ეკონომისტი“. #2. 2019. გვ. 53. 
2 Senge P. The Fifth Discipline: The art and practice of the Learning Organization. Doubleday, London. 
1990. 
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ურთიერთობებს არეგულირებს ქვეყნის კანონმდებლობა. იგი განსაზღვრავს 

მხარეების ქცევის წესებს, ნორმებს, სტანდარტებს და მათ დამრღვევებს უწესებს 

სანქციებსაც. აღნიშნული რეგულირება ზოგან მკაცრია (ესპანეთი, საფრანგეთი), 

ზოგან ლიბერალური (აშშ და სხვები). 

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, საქართველოში შრომის კოდექსით 

განისაზღვრა დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის შრომით ურთიერთო-

ბებში სახელმწიფოს მინიმალური ჩარევა და მხარეებს მოქმედების სრული თავი-

სუფლება მიენიჭათ. მაშასადამე, საქართველოში შრომის კოდექსის სახით შექმნილია 

საქართველოს დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ურთიერთობის ჩარჩო-

მოდელი. 

აღნიშნული სამართლებრივი ჩარჩო-მოდელის მოთხოვნები ყველასთვის 

ერთნაირია, თუმცა, მისი განხორციელების ფორმები და მეთოდები სახელმწიფო 

(საჯარო) სექტორსა და კერძო სექტორში ურთიერთგანსხვავებულია. კერძო 

სექტორის კომპანიებს მინიჭებული აქვთ უფლება დამოუკიდებლად, 

სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე, აირჩიონ მუშაკთა დაქირავების ფორმა, ანაზ-

ღაურება-სტიმულირების ფორმა, შრომის პირობები, პერსონალის ზრდა-

განვითარების ფორმა და სხვა მრავალი. საჯარო სექტორის ორგანიზაცია-

დაწესებულებებს ასეთი დამოუკიდებელი მოქმედების უფლება არა აქვთ. ამ 

სფეროში მათთვის ერთიანი წესები მოქმედებს. 

ეკონომიკური ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ მსოფლიო ბანკი შრომის 

ბაზრის ურთიერთობებში ქვეყნის ხელისუფლების ჩარევის ერთ-ერთ მიზეზად 

ასახელებს დასაქმებულების სუსტ საბაზრო ძალაუფლებას,1 საქართველოს 

ჯანდაცვის გამოკვლეულ ორგანიზაციებში ასეთ მდგომარეობაშია ექიმთა 

კორპუსი, რომელთაც არა აქვთ არავითარი ქმედითი მექანიზმი, რომ აიძულონ 

კლინიკის მეპატრონენი, რომ მათ პერსონალი გადაიყვანონ უწყვეტ სწავლებაზე. ამ 

მიზეზით, ნაშრომში მიზანშეწონილად ჩათვლილია, საწყის ეტაპზე მაინც, ქვეყნის 

მთავრობამ გაამკაცროს მათ მიმართ რეგულაციები და თანადაფინანსების წესით 

დაავალოს კერძო კლინიკებს „უწყვეტი ორგანიზაციული სწავლების“ მოწყობა 

სახელმწიფო გრანტით. 

 
1 Workers in an Integration World Development Report, the World Bank, Oxford Universitets Press (1995). 
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ნაშრომში აღნიშნულია, რომ თუ ასეთი შეზღუდვები არ იქნება, ქართულ 

ბიზნესს ახასიათებს მაღალი მოგების მიღებისკენ დიდი სწრაფვა, რაც აუცი-

ლებლად გამოიწვევს დამსაქმებლების მხრიდან დასაქმებულთა ჩაგვრას. მეტიც, 

საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში, რომელიც საქართველოში 90-იან 

წლებში დაიწყო და ამჟამადაც მიმდინარეობს, საქართველოს კერძო სექტორს 

შრომითი ურთიერთობების რეგულირების ის მოდელი უნდა აერჩია, რომელსაც 

იყენებენ მისივე მდგომარეობაში მყოფი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები - ჩეხეთი, 

პოლონეთი, უნგრეთი და სხვები. მათ, განსხვავებით აშშ-გან და ზოგიერთი 

ევროპული ქვეყნისგან, თავის თავზე აიღეს დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს 

შორის სოციალურ დიალოგში ჩარევის (ანუ ინტერვენციის) უფლება. ამის გარდა, 

მათ შეიმუშავეს „სწავლებაზე დაფუძნებულ ორგანიზაციებად“ მათი გარდაქმნის 

მასტიმულირებელი მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საწარმოთა და დაწესებუ-

ლებათა პერსონალის სისტემატურ ზრდა-განვითარებას, მათ მიერ ახალ-ახალი 

ცოდნის ათვისებას და ახალი კომპეტენციების გამომუშავებას. ეს მექანიზმი არის 

სახელმწიფო გრანტით - „უწყვეტ ორგანიზაციულ სწავლებაზე დაფუძნებული 

კლინიკის“ - წახალისება. 

პრაქტიკაშია „ორგანიზაციული სწავლების“ ორი სახის სახელმწიფო გრანტი - 

ერთკონტურიანი სწავლებისთვის და ორკონტურიანი სწავლებისთვის. პირველი 

ეფუძნება კონკრეტული კლინიკის პრობლემებს, მასში არსებულ შესაძლებლობებსა 

და სიძნელეებზე დაყდრნობილი შეგნებული სწავლების ორგანიზაციას (მას 

„სოციალური სწავლებაც“ ეწოდება), მეორე კი - გულისხმობს სრულიად ახალი 

ცოდნის მიღებას, სწავლაში ახალი ნიმუშისკენ მოძრაობას. მეცნიერი მ. 

არმსტრონგი მას განვითარებას უწოდებს.1 საქართველოს ჯანდაცვას ერთიც 

სჭირდება და მეორეც, რადგან სისტემურ დონეზე ჯერ-ჯერობით არცერთი არ 

არის დანერგილი. ამ ვითარების გამოსასწორებლად სადისერტაციო ნაშრომში 

საქართველოს ჯანდაცვის კლინიკებისთვის „უწყვეტი ორგანიზაციული 

სწავლების“ არა ერთი, არამედ, ორი სახის სახელმწიფო გრანტის დაფუძნებაა 

მიზანშეწონილად ჩათვლილი. 

 

 
1 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами, пер. с англ. М., 2012. 
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დასკვნა 

სადისერტაციო ნაშრომის თემის - „ადამიანური რესურსების სტრატეგიული 

მართვის სრულყოფა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში“  დამუშავების 

შედეგად, რომელიც განხორციელებულია საქართველოს ჯანდაცვის 

ორგანიზაციების მაგალითზე, გაკეთებულია შემდეგი შემაჯამებელი დასკვნები: 

1. თანამედროვე მსოფლიოში, პერსონალის მართვის მეთოდებიც, მიდგო-

მებიც და მოდელებიც მრავალია. ხშირად ისინი ქვეყნის შიგნით არსებულ 

კომპანიებშიც კი ურთიერთგანსხვავებულია. ყველა ქვეყანაში ისინი ისტორიულ 

ტრადიციებს, კულტურას და ფასეულობებს ეფუძნებიან. ამდენად, პერსონალის 

მართვის არცერთი ქვეყნის მეთოდების პირდაპირი ტრანსფერი საქართველოში არ 

გამოდგება. 

2. ორგანიზაციის სტრატეგიული წარმატება პერსონალის სწორმა სტრა-

ტეგიულმა მართვამ უნდა განაპირობოს. ამისთვის კომპანიები პერსონალის 

მართვის სხვადასხვა მოდელებს იყენებენ. არსებობს დევიდ გესტის, მაირონ 

ფოტლერის, შულერის და ჯექსონის, არმსტრონგის, სუბერ ჩელდრის, მიჩიგანის 

და ჰარვარდის მოდელები. ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან მოდელში 

შემავალი კომპონენტებით. მათ შორის ადამიანური რესურსების სტრატეგიულ 

მართვაში ახალი მიმართულებაა შულერის და ჯექსონის მოდელი. მისი 

კომპონენტებია: ადამიანური რესურსების ფილოსოფია, პოლიტიკა, პროგრამები, 

პროცესები და პრაქტიკები. 

3. დღევანდელ გამწვავებულ გლობალურ კონკურენციაში ფუნქციონირებად 

ორგანიზაციას ესაჭიროება, რომ პერსონალი არა „წარსულთან ხედვით“, არამედ, 

„მომავლის ხედვით“ მართოს. ანუ ორგანიზაციამ თავისი საქმიანობის შედეგები 

წარსულთან მჯობინობით კი არ შეაფასოს, არამედ, მომავლის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობით. კომპანიამ ეს თვალსაზრისი უნდა დაუდოს საფუძვლად 

პერსონალის შერჩევას და გამოყენებას. ამას გულისხმობს და ამას მოითხოვს 

პერსონალის სტრატეგიული მართვა. 

4. მცირედი განსხვავებულობების მიუხედავად, მეცნიერები თანხმდებიან 

იმაზე, რომ პერსონალის მართვის სტრატეგია ყველა ორგანიზაციას უნდა 

ჰქონდეს, მაგრამ ის არ უნდა იყოს „ციხე-სიმაგრე“ და შეცვლილი გარემოს 

მოთხოვნების მიხედვით მუდმივად უნდა მოხდეს მისი კორექტირება. 
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5. მეცნიერები თანხმდებიან იმაზეც, რომ ორგანიზაციაში სტრატეგიულ 

წარმატებას უზრუნველყოფს: დასაქმებულთა მაღალი პროფესიონალიზმი და 

მაღალი პასუხისმგებლობა, პიროვნული ზრდა-განვითარება, დასაქმებულთა 

მოტივაციის სწორი მართვა და პერსონალის მართვის ინტეგრაცია ორგანიზაციის 

ბიზნეს-სტრატეგიასთან. მაშასადამე, განსხვავებით წინა წლებიდან, დღეს, წინა 

პლანზე გამოდის ადამიანური კაპიტალი, ანუ ადამიანი თავისი ცოდნით, 

კომპეტენციებით, მაღალი პროფესიონალიზმით. მხოლოდ მას შეუძლია შექმნას 

სიახლე და ამ სიახლით კონკურენციაში გაამარჯვებინოს კომპანიას. 

6. ორგანიზაციების წარმატება დაკავშირებულია სტრატეგიული გეგმების 

შემუშავების აუცილებლობასთან, რომლის განუყოფელი ნაწილია პერსონალის 

განვითარების გეგმა. ამასთან უნდა ჩანდეს თუ ეს გეგმა პერსონალის 

სტრატეგიული მართვის რომელ ცნობილ მოდელს დაეფუძნა და მისმა გამოყენებამ 

ორგანიზაციას რა ეფექტი მისცა. საქართველოს ჯანდაცვის ჩვენს მიერ 

გამოკვლეულ ორგანიზაციებში ამ საკითხს ნაკლები ყურადღება ეთმობა. მათ 

გარკვეულ რაოდენობას ბიზნეს-სტრატეგიები აქვთ, მაგრამ მის შიგნით 

პერსონალის ზრდა-განვითარების მომავალი, ხშირად ერთი ხაზითაც არ არის 

მოხსენებული. 

7. საქართველოს ჯანდაცვის 53 ორგანიზაციაში ჩატარებული კვლევით 

გაირკვა, რომ გამოკვლეული საავადმყოფოდან მხოლოდ სამი ადგენს პერსონალის 

განვითარების სტრატეგიას, პოლიკლინიკებიდან კი 8 ერთეული (37-დან). თუმცა, 

აღნიშნული სტრატეგიები ვერცერთმა ვერ წარმოადგინა. ეს მათი პასუხების 

სიმართლეში იწვევს ეჭვს. 

8. პერსონალის მართვის განყოფილებაში დასაქმებულები ხშირად (საავად-

მყოფოები - 12%, პოლიკლინიკებში - 77%) არაპროფესიონალებია. საეჭვოა, რომ მათ 

შეეძლოთ პერსონალის მართვის სტრატეგიის შემუშავება.  

9. კლინიკა „ვივამედში“ ჩატარებულმა წერტილოვანმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ 

მას აქვს ბიზნეს-სტრატეგიაც და პერსონალის განვითარების სტრატეგიაც. 

10. კლინიკა „ვივამედის“ პერსონალის მართვის განყოფილება დაკომპ-

ლექტებულია პროფესიით მენეჯერებისგან, რომლებიც ადგენენ პერსონალის 

განვითარების სტრატეგიას. აქ, ექიმების ტრენინგები და გადამზადება ხდება 

როგორც ადგილზე, ისე ჩეხეთში და ისრაელში. ამის შედეგია, რომ კადრების 
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დენადობა 2015-2019 წლებში 10%-დან 7%-მდე შემცირებულა. მაღალია პაციენტთა 

გამოჯანმრთელების დონე და პაციენტთა მხრიდან ერთ საჩივარსაც არ ჰქონია 

ადგილი. 

11. სხვადასხვა ქვეყნების კომპანიები თავის საქმიანობას სხვადასხვანაირად 

აფასებენ. ამ ბოლო დროს მეტად გავრცელდა მაჩვენებელი რომელსაც 

„რეპუტაციის პულსი“ ეწოდება, რომლის ძირითადი კომპონენტი არის კომპანიის 

პერსონალის ტალანტი და მისი მართვა. ეს მაჩვენებელი საერთაშორისო დონეზე 

კომპანიის რეპუტაციას გვიჩვენებს. კვლევაში მოხვედრილი საქართველოს 

ჯანდაცვის ორგანიზაციების შესწავლით დადგენილია მხოლოდ კლინიკა 

„ვივამედი“-ს დიდი სწრაფვა რეპუტაციის ამაღლებისთვის. ეს გამოჩნდა 

დასაქმებულთა სწორ სტრატეგიულ მართვაში. 

დღეს მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის მიზეზით კონკურენცია 

კომპანიებს შორის სულ უფრო და უფრო მწვავდება. შიდასაქვეყნო კონკურენცია 

საერთაშორისო კონკურენციად იქცა. ეს მთლიანად შეეხო ჯანდაცვის ქსელსაც. 

საქართველოს სამედიცინო კლინიკებს ყველაზე მძაფრ კონკურენციას უწევენ 

თურქეთის კლინიკები. ქართველი პაციენტები სამკურნალოდ მასიურად 

მიემგზავრებიან თურქეთში. 

სწორედ ასეთი მძაფრი კონკურენციის გამო, საქართველოს ჯანდაცვის 

დაწესებულებებს მოეთხოვებათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აიღონ პერსო-

ნალის (ძირითადად ექიმების და ექთნების) განვითარების მართვის მიმართულებით. 

მხოლოდ ტრენინგები და სხვადასხვა კონფერენციებში მონაწილეობა აღარ არის 

საკმარისი. საჭიროა უფრო მასშტაბური აზროვნება. ამ კუთხით ნაშრომში 

შემუშავებულია ოთხი ღონისძიება, რომლებიც ეხება მოცემულ პრობლემას, 

კერძოდ, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში პერსონალის სტრატეგიული 

მართვის სრულყოფას: 

პირველი წინადადება ეხება მეციერების შულერის და ჯექსონის მიერ 

შემუშავებულ პერსონალის სტრატეგიული მართვის მოდელის გადაპროექტების 

აუცილებლობის დასაბუთებას და მასში დამატებითი ელემენტების შეტანას. 

ნაშრომში წარმოდგენილია მისი გადაპროექტებული (ტრანსფორმირებული) 

ვარიანტი. 

მეორე წინადადება ეხება საქართველოს ჯანდაცვის დაწესებულებებში 
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პერსონალის მრავალეროვნულობის მართვისთვის მომზადებას. ეს პრობლემა 

ახალია, იგი გლობალიზაციამ წარმოშვა. დღეს ეს პრობლემა საქართველოს 

ჯანდაცვის დაწესებულებებში ნაკლებად დგას, მაგრამ 5-10 წლის შემდეგ, იგი 

რეალობა იქნება. ნაშრომში შემუშავებული და წარმოდგენილია მრავალეროვნული 

კოლექტივის სტრატეგიული მართვის პროგრამის ჩარჩო-მოდელი, რომელიც 

შეთავაზებულია გამოსაყენებლად საქართველოს ჯანდაცვის მთელი სისტემის-

თვის. 

მესამე წინადადება ეხება პერსონალის შერჩევას და დაკომპლექტებას  მათი 

ფსიქოლოგიური მახასიათებლების მიხედვით.  

ამ მიზნით შემოთავაზებულია გაიტესტოს სისტემაში მომუშავე ყველა 

დასაქმებული (უპირველესად, ექიმები და ექთნები) და თუ მათ, მათი თვისე-

ბებისადმი შეუფერებელი სამუშაო ადგილები უკავიათ, გადაადგილდნენ უფრო 

შესაფერის ადგილებზე. ასეთივე წესით უნდა მოხდეს ახალი კადრის მიღებაც. 

მეოთხე წინადადება ეხება ბიზნესის სექტორში, მ. შ. ჯანდაცვაში, 

სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსებით „უწყვეტი ორგანიზაციული სწავლების“ 

შემოღებას და კონკურსში გამარჯვებული ორგანიზაციისთვის „უწყვეტ სწავ-

ლებაზე დაფუძნებული კლინიკის“ სტატუსის მინიჭებას. 
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