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Summary 
Mariam Lomaia's Thesis „Marketing Management Trends and Development 

Perspectives in the Georgian Healthcare System“ comprises an introduction, a literary 

review, and two chapters. 

The Introduction substantiates the relevance of the paper, which states that the 

healthcare sector is a business that provides medical services, manufactures medicines 

or medical equipment, and provides medical insurance. In these ways, it facilitates 

measures to protect the health of patients. 

In modern times, although technologies have replaced many human resources, 

maintaining and improving human health remains a primary goal for humanity. As we 

know, the world is constantly facing new challenges in terms of healthcare and they 

need to respond adequately and quickly. For example, if we look back, in response to 

the cholera epidemic of 1830-1847, which killed tens of thousands of people around the 

world, the first sanitary conference was convened in Paris, which united the entire world 

to overcome this disease. 

The current priorities of world health are the prevention of communicable 

diseases, in particular HIV/AIDS, Ebola, malaria, tuberculosis, as well as mitigating the 

effects of non-communicable diseases such as reproductive health, development and 

aging, food safety, and health. In parallel with this list, in 2019, the world was infected 

with the virus called COVID-19, which has already spread throughout the planet, and 

our country is no exception. The disease has already entered a phase where there is a 

shortage of in-country beds, resources for doctors and nurses across the country, as staff 

become infected or move into self-isolation as a result of contact with infected people. 

This problem, which is facing the whole world today, including our country, has 

prompted us to take our research in this direction and to analyze the mistakes and good 

moves made in the crisis, to see the role of marketing in these processes and to discover 

its usefulness. 

In the introduction, the author defines the goals and objectives of the research, the 

subject and object of the research, the state of the study of the topic, the scientific 

novelty of the paper, the practical significance of the paper. 

In a Literary Review, the author notes that in recent years, a number of studies 

have been conducted in the field of healthcare in Georgia and many countries around 

the world, as the healthcare sector is one of the most important sectors in the economy. 

But developments in the healthcare sector in recent years, and especially in 2020, related 

to COVID-19 have further highlighted its importance and made it clear how dependent 

the country's economy is on the efficient and quality functioning of the latter. 

The author notes that in order to develop the theoretical part of the dissertation 

research, he got acquainted with Georgian and foreign literature, part of which is of a 

practical nature, and part of which includes general theoretical aspects of healthcare 

system management. Scientific sources reviewed or studied are attached to the paper in 

the form of a bibliography. 

In the First Chapter of the Thesis. „Modern Problems of Marketing 

Management of the Health Care System“. The author discusses the concept of 

marketing management of the healthcare system; critically analyzes the methodological 

approach to the formation of marketing management of the healthcare system; In 

addition, it will study and explain the foreign experience of the development of the main 

healthcare sectors and discuss the ways of their implementation in the Georgian reality. 

In the same chapter, the author discusses marketing activities in the activities of regional 

and local bodies of health management. 

In the Second Chapter of the Thesis. “Foreign Experience in Healthcare 
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Development and the Regional Healthcare System”, the author discusses the foreign 

experience of the development of key healthcare sectors, in addition, describes the 

importance of marketing in the activities of regional and local healthcare management 

bodies. 

The third Chapter of the Thesis. „Scientific and methodological 

recommendations on the formation of the marketing complex of the medical-

prophylactic institution“. The author discusses the peculiarities of the formation of 

medical services and the nuances of organizing medical services; In addition, it will 

study the process of developing a complex for the promotion of medical services; Ways 

to organize sales of medical services. In the same chapter, the author has developed 

several methodological recommendations for the formation of a marketing management 

complex of medical institutions. 

In the Conclusion, the author summarizes the results of the study and presents 

some practical recommendations that are of practical importance and which, taking into 

account the epidemiological situation, will improve the current state of clinics. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. ჯანდაცვის სექტორი წარმოადგენს ბიზნესს, 

რომელიც უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურებას, აწარმოებს მედი- 

კამენტებს ან სამედიცინო აღჭურვილობას და უზრუნველყოფს სამედიცინო 

დაზღვევას. ამ გზებით იგი ხელს უწყობს პაციენტების ჯანმრთელობის 

დაცვისკენ მიმართულ ღონისძიებებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვეობაში ტექნოლოგიებმა ბევრი 

ადამიანური რესურსი ჩაანაცვლა, ადამიანის ჯანმრთელობის შენარჩუნება 

და გაუმჯობესება მაინც უპირველეს მიზნად რჩება კაცობრიობისთვის. 

ჯანდაცვის მიმართულების კუთხით მსოფლიო მუდმივად დგას ახალი 

გამოწვევების წინაშე და მათზე ადეკვატური და სწრაფი რეაგირებაა საჭირო. 

მაგალითად, წარსულს თუ გადავხედავთ, 1830-1847 წლებში ქოლერის 

ეპიდემიის საპასუხოდ, რომელსაც მსოფლიოში ათობით ათასი ადამიანი 

შეეწირა, პარიზში პირველი სანიტარული კონფერენცია იქნა მოწვეული, 

რომელმაც მთელი მსოფლიო გააერთიანა ამ დაავადების დასაძლევად.  

მსიოფლიო ჯანდაცვის ამჟამინდელ პრიორიტეტებს წარმოადგენს 

გადამდები დაავადებების, კერძოდ, აივ/შიდსის, ებოლას, მალარიის, 

ტუბერკულოზის პრევენცია; არაგადამდები დაავადებების ზემოქმედების 

შემსუბუქება; გარდა ამისა, პრობლემად რჩება ჯერჯერობით დაბერება, 

სურსათის უვნებლობა, ჯანსაღი კვება და ა. შ.  
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ამ ჩამონათვალის პარალელურად 2019 წელს მსოფლიოს თავს 

დაატყდა ვირუსი COVID-19, რომელიც უკვე მთელს პლანეტაზე გავრცელდა 

და მათ შორის გამონაკლისს არც ჩვენი ქვეყანა წარმოადგენს. დაავადება უკვე 

თითქმის იმ ფაზაშია შესული, როცა ქვეყნის მასშტაბით საწოლ-ფონდები, 

ექიმებისა და ექთნების რესურსი დეფიციტურია, ვინაიდან ხდება კადრების 

ინფიცირება ან ინფიცირებულებთან კონტაქტის შედეგად მათი თვითიზო-

ლაციაში გადაყვანა. აღნიშნულმა პრობლემამ, რომელიც დღეს დგას მთელი 

მსოფლიოს და, მათ შორის, ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ბიძგი მოგვცა, რომ ჩვენი 

კვლევა ამ მიმართულებით წაგვეყვანა და გაგვეანალიზებინა კრიზისულ 

სიტუაციაში დაშვებული შეცდომები და სასიკეთო ძვრები, დაგვენახა ამ 

პროცესებში მარკეტინგის როლი და აღმოგვეჩინა მისი პრაქტიკული გამოსა-

დეგობა და სარგებლიანობა. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. სადისერდაციო ნაშრომი მიზნად 

ისახავს კრიზისულ პერიოდში ჯანდაცვის სისტემაში მარკეტინგის როლის 

გამოვლენას; მისი გავლენის შესწავლას დარგის თანმიმდევრულ სრულყო-

ფაზე და კრიზისიდან გამოსვლის გზების ძიებას. ასევე კვლევის ქვემიზანს 

წარმოადგენდა ჯანდაცვის სისტემაში არსებული თავისებურებების შესწავ-

ლა, ქვეყნის ეკონომიკაში მისი როლის გამოვლენა. ჯანმრთელობის დაცვის, 

როგორც საზოგადოებრივი, სოციალური, ეკონომიკური და სახელმწფო 

ღონისძიებათა სისტემის წარმოჩენა, რომლის მთავარ მიზანსაც ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე ზრუნვა წარმოადგენს.  

პირველ თავზე მუშაობისას მიზნად დავისახეთ გამოგვევლინა ის 

ძირითადი მიდგომები, რომლებიც ჯანდაცვის სექტორის ფორმირებას 

ახლავს თან, ასევე მიმოვიხილეთ და შემდგომ უკვე შევადარეთ ჯანდაცვის 

სისტემის განვითარების მოდელები და პირველი თავის დასკვნით საკითხად 

წარმოვადგინეთ ჯანდაცვის სისტემის როლი ეროვნულ ეკონომიკაში. ამ 

საკითხების გაანალიზების შედეგად ჩვენს ამოცანას წარმოადგენდა 

გამოგვევლინა საქართველოს საბაზრო ეკონომიკის პრინციპები, რომელთა 

შემადგენლობაშიც შედის: 

 ბაზრის უნივერსალურობა; 
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 საქმიანობის ტიპებისა და ფორმირების არჩევის თავისუფლება 

 ბაზრის სუბიექტების თანასწორობა საკუთრების სხვადასხვა 

ფორმებთან; 

 თვითრეგულირების ღონისძიებები; 

 მოლაპარაკებების წარმოების საკუთარი პრინციპები; 

 ფასების წარმოების თავისუფლება; 

 თვითდაფინანსება; 

 მმართველობისა და ავტონომიის დეცენტრალიზაცია; 

 ეკონომიკური პასუხისმგებლობა; 

 სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შესაბამისი რეგულაციები; 

 კონკურენციისა და სოციალური დაცვის მექანიზმები. 

ნებისმიერი ეკონომიკური აღზევება განსაკუთრებული რისკის 

მატარებელია, რადგან ეს ქმნის პრობლემებს ბევრ სფეროში და გავლენას 

ახდენს მასზე, ასე მაგალითად: შინამეურნეობის შემოსავალი და ხარჯები, 

მთავრობის შემოსავალი და ხარჯები, ჯანდაცვის სექტორის შემოსავალი და 

ხარჯები. ამ საკითხების და მათი საპასუხო რეაქციების შერწყმას შესაძლოა 

სერიოზული შედეგები მოჰყვეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 

კუთხით. ჩვენს მიზანს წარმოადგენდა ამ რისკების გამოვლენა და იმ 

კრიზისის, რომელიც მოჰყვა ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიას დაძლევის 

გზების პოვნა, ვინაიდან, მოგეხსენებათ, ეკონომიკური რყევები და კრიზი- 

სული სიტუაციები მოქმედებს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, რადგან ეს 

იწვევს მოსახლეობის მოთხოვნილებების ზრდას ჯანდაცვის სერვისებზე, 

მაგრამ კრიზისის პირობებში იზღუდება მათი ხელმისაწვდომობა საჭირო 

სამედიცინო ჩარევებზე. 

კვლევის მიზნის მისაღწევად დავისახეთ შემდეგი ამოცანები: 

 მოსახლეობისთავის ე.წ. ,,მწვანე’’ კლინიკების მნიშვნელობის 

გამოვლენა; 

 კოვიდ-ვირუსის ზეგავლენა მოსახლეობის მკურნალობის გეგმე-

ბის ცვლილებაზე; 

 პოტენციური პაციენტების მიერ კლინიკების შერჩევის მიზეზთა 
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კვლევა; 

 პაციენტების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მარკე-

ტინგის როლის გამოვლენა; 

 კრიზისული სიტუაციის პირობებში ე. წ. ,,მწვანე” კლინიკებისთვის 

რეკომენდაციების შემუშავება. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: 

1. სამედიცნო დაწესებულებებისათვის კრიზისის შემდგომი პერიოდის 

დასაძლევად შემუშავებულია საყრდენი სამეცნიერო-მეთო-დური 

მიდგომები; 

2. გამოვლენილია ე.წ. ,,მწვანე’’ კლინიკების მნიშვნელობა ეპიდემიო-

ლოგიური სიტუაციის დროს, ასევე მარკეტინგის როლი მისი 

ეფექტურად ფუნქციონირებისათვის; 

3. გამოვლენილია ჯანდაცვის სისტემის მარკეტინგული მართვის 

კონცეფცია - მარკეტინგული თვალსაზრისით, სამედიცინო 

მომსახურების მიწოდების პროცესი უნდა ჩატარდეს პაციენტების 

მოთხოვნების სრული დაცვით, ამასთანავე უნდა მოხდეს 

სამედიცინო პერსონალის ინტერვენციის ყველა წერტილის 

იდენტიფიცირება სამედიცინო სერვისების მომხმარებლებთან და 

იმის შეფასება, თუ რამდენად შეესაბამება ამ წერტილებში 

განხორციელებული მოქმედებები პაციენტების მიერ გამოხატულ 

საჭიროებებსა და მოლოდინებს; 

4. კრიტიკულად არის შედარებული ჯანდაცვის ძირითადი სექტო-

რების უცხოური გამოცდილება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას-

თან და გაკეთებულია დასკვნები მათი ქართულ ჯანდაცვაში 

შესაძლო იმპლემენტაციის შესახებ. 

კვლევის ობიექტი. კვლევის ობიექტად ავირჩიეთ შპს ,,ნიუ ჰოსპიტა- 

ლსი’’, რადგან ეს ობიექტი დღეს წარმოადგენს დედაქალაქის მასშტაბით 

ერთ-ერთ ,,მწვანე’’ კლინიკას. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაში 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას, 
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განსაკუთრებით ეს ეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული ჯანმრთელი ადამიანებისთვის დაავადების ზრდის რისკი. 

ამისთვის შეიქმნა ე. წ. ,,მწვანე’’ კლინიკები, (მაგალითად, კლინიკა ,,ნიუ 

ჰოსპიტალსი’’). ჩატარებული კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, მივიჩნევთ, 

რომ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაში აუცილებელია ასეთი კლინიკების არსე-

ბობა, რათა პრაქტიკულად ჯანმრთელმა, არაინფიცირებულმა პაციენტებმა 

უსაფრთხო გარემოში შეძლონ სამედიცინო მომსახურების მიღება. 

კვლევის მეთოდოლოგია და ძირითადი საკვლევი საკითხები. კვლევის 

პროცესში გამოყენებულ იქნა დედუქციის, ინდუქციის, სინთეზის, 

ანალიზისა და დიალექტიკური მეთოდები, ასევე ჩატარდა ისტორიული 

მონაცემების კვლევა და სოციოლოგიური გამოკითხვა-ანკეტური ფორმით. 

დისერტაციის პირველ თავზე მუშაობისას გამოვიყენეთ კვლევის 

ინდუქციური და დედუქციური მეთოდები-ზოგადი და უკვე ცნობილი 

დებულებებიდან გამოვიტანეთ კერძო დასკვნები და ასევე კონკრეტულ 

ფაქტებზე დაყრდნობით და ცალკეული დებულებებიდან შევეცადეთ 

წარმოგვედგინა ზოგადი ასპექტები. პირველ თავში საუბარია ჯანდაცვის 

სისტემის ფორმირებისადმი ძირითად მიდგომებზე, მოყვანილია მაგალი- 

თები თუ როგორი იქმნებოდა ჯანდაცვის სისტემები მსოფლიოში, ასევე 

განხილულია ჯანდაცვის სისტემის განვითარების მოდელები. 

ანალიზის მეთოდი გამოვიყენეთ მეორე თავზე მუშაობისას, ამ თავში 

განხილულია ჯანდაცვის სისტემის მარკეტინგული მართვის კონცეფცია. 

ეფექტური მარკეტინგული მიდგომა გულისხმობს პაციენტების საჭირო- 

ებების სიღრმისეულ გამოძიებას, ლატენტური მოთხოვნილებების 

იდენტიფიცირებას და ისეთი ახალი სამედიცინო სერვისების შეთავაზებას, 

რომლებიც პაციენტებს მკაფიოდ არ აქვთ წარმოდგენილი. სამედიცინო 

სერვისების მარკეტინგი, უპირველეს ყოვლისა, გამოირჩევა სამედიცინო 

მომსახურებაზე მოთხოვნის ბუნებით. მეორეც, შევეცადეთ შეგვექმნა 

წარმოდგენა, რომ ბენეფიციარი არ შეიძლება იყოს მარკეტინგული კამპანიის 

მიზანი, რადგან ექიმი გადაწყვეტს, რა, სად, როდის და რა თანხით იქნება 

გათვალისწინებული კონკრეტული მომსახურება. ანალიზის მეთოდით ასევე 
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შევძელით დაგვედგინა ჯანდაცვის სისტემის მარკეტინ- გული მართვის 

ფორმირებისადმი მეთოდოლოგიური მიდგომები. 

შედარებითი ანალიზი. აღნიშნული მეთოდიც გამოვიყენეთ მეორე 

თავში, როდესაც შევეცადეთ წარმოგვედგინა ჯანდაცვის ძირითადი სექტო- 

რების განვითრების უცხოური მაგალითები, რომელიც შევადარეთ ჩვენი 

ქვეყნის გამოცდილებას. 

დოკუმენტების ანალიზი ანუ კონტენტ-ანალიზი. ეს მეთოდი გამოვი- 

ყენეთ მესამე თავში, როდესაც შევეცადეთ გვესაუბრა ჩვენს საკვლევ 

ობიექტზე, რომელიც მოყვანილი გვყავს ე.წ ,,მწვანე’’ კლინიკის მაგალითად. 

სტატისტიკური მეთოდი გამოყენებულია მესამე თავში, ბოლო 

წლებში ჯანდაცვის ბიუჯეტის მიმოხილვისას. სტატისტიკური მეთოდი 

ასევე გამოყენებულია პირველ და მეორე თავებში სხვადასხვა მონაცემებზე 

მსჯელობისას. 

ანკეტური გამოკითხვა. ეს მეთოდი დაგვეხმარა მესამე თავზე მუშა- 

ობისას. გამოიკითხა 18-60 წლამდე ასაკის ადამიანები. პანდემიის პირობებ- 

ში მოხდა არაერთი გეგმიური ოპერაციის გადადება, ვინაიდან პოსტოპერა- 

ციული პერიოდი რისკის შემცველი გახლავთ რადგანაც დასუსტებულია 

იმუნური სისტემა და ორგანიზმი ვერ შეებრძოლება სათანადოდ მასში მოხ- 

ვედრილ ვირუსს, შესაბამისად გართულებების რისკიც მაღალია, ამიტომ 

ისეთი ჩარევები, რომელთა ჩატარებაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არ 

იყო ზოგი მკურნალი ექიმის რჩევით და ზოგიერთიც თავად პაციენტის 

გადაწყვეტილებით გადაიდო, ანკეტური გამოკითხვა კი დაგვეხმარა 

გამოგვევლინა რამდენმა ადამიანმა გადადო შექმნილი ვითარების გამო 

სამედიცინო ჩარევები, ასევე აღნიშნული მეთოდით მოგვეცა საშუალება 

დაგვედგინა რამდენად იცოდნენ გამოკითხულმა ადამიანებმა ,,მწვანე’’ 

კლინიკების არსებობის შესახებ, რას აქცევენ ყველაზე მეტად ყურადღებას 

კლინიკაში ვიზიტისას, არის ეს ექიმის კომპეტენცია, კლინიკის სისუფთავე 

- მოწესრიგებულობა თუ პერსონალის გულისხმიერება. 

ჩვენი ძირითადი წვლილი მდგომარეობს მარკეტინგის როლის გამოვ- 

ლენაში სამედიცინო საქმიანობაში და იმის დადგენა, რომ იგი განსაკუთ-
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რებით კარგად ვლინდება კრიზისულ პერიოდში; გარდა ამისა, ,,მწვანე’’ 

კლინიკების საჭიროების გამოვლენა ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაში. აუცი-

ლებლად უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ ეს ყველა ზემოაღნიშნული 

ქმნის ერთ მთლიან კონგლომერატს და ერთი რომელიმე მათგანის 

უქონლობამ ან მასში არსებულმა ხარვეზმა შესაძლოა შეცვალოს პაციენტის 

ზოგადი დამოკიდებულება მთელ დაწესებულებაზე. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი შესრულებულია 168 

გვერდზე და შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის, 

ცხრა პარაგრაფის, დასკვნი და ბიბლიოგრაფიისგან. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურული მიმოხილვა 

თავი 1. ჯანდაცვის სისტემის მარკეტინგული მართვის თანამედროვე 

პრობლემები  

1.1. ჯანდაცვის სისტემის მარკეტინგული მართვის კონცეფცია 

1.2. ჯანდაცვის სისტემის მარკეტინგული მართვის ფორმირებისადმი 

მეთოდოლოგიური მიდგომა 

თავი 2. ჯანდაცვის განვითარების უცხოური გამოცდილება და 

რეგიონული ჯანდაცვა 

2.1. ჯანდაცვის ძირითადი სექტორების განვითარების უცხოური 

გამოცდილება 

2.2. ჯანდაცვის ქართული სისტემა და მისი სფეროები 75 

თავი 3. სამეცნიერო და მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები 

სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების მარკეტინგული 

კომპლექსის ფორმირების შესახებ 

3.1. სამედიცინო მომსახურების ფორმირება და სამედიცინო 

მომსახურების ორგანიზება 

3.2. სამედიცინო სერვისების ხელშეწყობის კომპლექსის შემუშავება  

3.3. სამედიცინო მომსახურების გაყიდვების ორგანიზაცია 

3.4. სამკურნალო და პროფილაქტიკური დაწესებულების საფასო 

პოლიტიკის ფორმირება 
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3.5. მეთოდური რეკომენდაციები სამკურნალო დაწესებულებათა 

მარკეტინგული მენეჯმენტის კომპლექსის ფორმირებისათვის 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

პირველ თავის – „ჯანდაცვის სისტემის მარკეტინგული მართვის თანა-

მედროვე პრობლემები“ – პირველი ქვეთავში („ჯანდაცვის სისტემის მარკეტინ-

გული მართვის კონცეფცია“), გადმოცემულია, რომ ცხოვრების დინამიურმა 

განვითარებამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები წარმოქმნა და გარდაუვალი ზეგა-

ვლენა მოახდინა ჯანდაცვის სისტემებზე, ხოლო ჯანდაცვის მარკეტინგი კი 

ჯანმრთელობის სფეროს ბრენდების შეუცვლელ ელემენტად აქცია. ჯანმრთე-

ლობის დაცვა არის მუდმივი ევოლუციის სფერო, შესაძლებლობების მრავალ-

ფეროვნება, რომელიც ამ დარგის სპეციალისტების კრეატიულობაზე და ენთუ-

ზიაზმზეა დამოკიდებული ასტიმულირებს მიზნების განხორციელებას. იმის 

გამო, რომ სხვა სფეროების სერვისებში ფილოსოფია და მარკეტინგის ტექნიკა 

ვერ პოულობენ შეხების წერტილებს, ჯანმრთელობის დაცვას ესაჭიროება 

საკუთარი მიდგომა, რათა წარმოადგინოს გარკვეული მახასიათებლები, რომ-

ლებიც სხვა ინდუსტრიებსა და სფეროებში არ გვხვდება. თავისებური სპეცი-

ფიკის გათვალისწინებით, ჯანდაცვის მარკეტინგი ინტერდისციპლინარული 

სფეროა, რადგან ის იყენებს გარკვეულ კონცეფციებს, მეთოდებსა და ტექნიკებს, 

რომლებიც სპეციფიკურია როგორც კლასიკური, ისე სოციალური მარკეტინგის-

თვის. ჯანდაცვის მარკეტინგის სპეციფიკა არის ის, რომ არსებობს მომ-

სახურებაც და ბაზრებიც, მისი გამოყენების ეფექტუ-რობა არა ფულადი ექვივა-

ლენტით, არამედ ჯანმრთელი მოსახლეობის იმიჯით, ქრონიკულად დაავადე-

ბული კატეგორიის ადამიანების გამოვლენით, ავადმყოფთა მკურნალობის 

უზრუნველყოფით და რეაბილიტაციის პროცესის გავლით, პროფესიონალური 

რეინტეგრაციით, დაავადებულთა სოციალური რეინტეგრაციით და ა.შ. 

გამოიხატება. ჯანდაცვის სფეროში მარკეტინგის გამოყენებას ხელი შეუწყო 

საზოგადოების ჯანმრთელობის სფეროში არსებულმა პრობლემებმა. 
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ეფექტური მარკეტინგული მიდგომა გულისხმობს პაციენტების 

საჭიროებების სიღრმისეულ გამოძიებას, ლატენტური მოთხოვნილებების 

იდენტიფიცირებას და ისეთი ახალი სამედიცინო სერვისების შეთავაზებას, 

რომლებიც პაციენტებს მკაფიოდ არ აქვთ წარმოდგენილი. 

პაციენტების მონაწილეობა სამედიცინო სფეროს ფართო და რთულ 

ფუნქციონირებაში გახდა თანამედროვე ცხოვრების აუცილებლობა, იცვლე-

ბა არა მხოლოდ მიმწოდებელთა მენტალობა, არამედ თვით პაციენტების 

ცხოვრების წესი, სამომხმარებლო ჩვევები და მედიკამენტების გამოყენები-

სადმი მიდგომა. გარდა ამისა, შეუთანხმებელი და განსხვავებული ურთი-

ერთობები უდავოდ აფერხებს ჯანმრთელობის საჭიროებების ჰარმონიზა-

ციას. სტრუქტურული ცვლილებები ჯანმრთელობის სისტემებს ზრდის მო-

მავლის პირობების შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, მომავალი სტრატეგია 

არ შეიძლება იყოს სიცოცხლისუნარიანი მენეჯერული და მარკეტინგული 

უნარების გამოყენების გარეშე. 

სამედიცინო სერვისების მარკეტინგი, უპირველეს ყოვლისა, გამოირ-

ჩევა სამედიცინო მომსახურებაზე მოთხოვნის ბუნებით. მეორეც, ბენეფი-

ციარი არ შეიძლება იყოს მარკეტინგული კამპანიის მიზანი, რადგან ექიმი 

გადაწყვეტს, რა კონკრეტული მომსახურება, სად, როდის და რა ფასად იქნება 

ჩატარებული. გადაწყვეტილების მიმღები შეიძლება იყოს ექიმი, ჯანმრთე-

ლობის დაზღვევის წარმომადგენელი - ე. წ. ოჯახის ექიმი ან ოჯახის წევრი. 

სამედიცინო სერვისები ასევე განსხვავდება იმ შემთხვევებში, როდესაც მიწო-

დებული პროდუქტი გასაგებად არის ძალიან რთული და მისი კონცეპტუ-

ალიზაცია შეუძლებელია. ჯანმრთელობის დაცვაში გამოყენებული მრავალი 

პროცედურის არასპეციალისტი პაციენტისთვის ახსნა ძალზე რთულია, 

განსაკუთრებით მათი, რომლებიც მაღალ ტექნოლოგიაზეა დაფუძნებული. 

მარკეტინგული თვალსაზრისით, სამედიცინო მომსახურების მიწოდე-

ბის პროცესი უნდა ჩატარდეს პაციენტების მოთხოვნების სრული დაცვით, 

წარმოებულ უნდა იქნას ზომები ამ მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

ამასთან, ამ მიზნის მიღწევა გულისხმობს სამედიცინო პერსონალის ინტერ-

ვენციის ყველა წერტილის იდენტიფიცირებას სამედი- ცინო სერვისების 
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მომხმარებლებთან და იმის შეფასებას, თუ რამდენად შეესაბამება ამ წერტი-

ლებში განხორციელებული მოქმედებები პაციენტების მიერ გამოხატულ 

საჭიროებებსა და მოლოდინებს. იმის გამო, რომ მომხმარებელთა ქცევის 

ამოცნობა რთულია პროგნოზირების თვალსაზრისით, მიწოდების პროცესში 

პაციენტის ყოფნა შეიძლება დიდი გაურკვევლობის წყარო გახდეს. 

მეორე ქვეთავია „ჯანდაცვის სისტემის მარკეტინგული მართვის 

ფორმირებისადმი მეთოდოლოგიური მიდგომა“. მარკეტინგი, გარდა განათ-

ლებისა დონის ამაღლების და შემდგომ თეორიული ცოდნის აღსრულებისა, 

ქცევის შეცვლის სტრატეგიაცაა. კომერციული მარკეტინგისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი კითხვაა: "რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ხალხი დავარწმუ-

ნოთ, შეიძინონ ჩვენი პროდუქტები?" ისინი ცდილობენ გამოიყენონ კომერცი-

ული მარკეტინგის პრინციპები, როგორიცაა გაცვლის თეორია, მომხმარებელზე 

ორიენტირება, კონკურენცია, აუდიტორიის სეგმენტაცია და მარკეტინგული 

კომპლექსი, გავლენა მოახდინონ მომხმარებლებზე და სარფიანად გაყიდონ 

თავიანთი პროდუქტები და მომსახურება. ჯანმრთელობის დაცვის სფერო 

მნიშვნელოვან ბაზრად ითვლება და ადამიანებს უწევთ თანხის გადახდა 

ჯანმრთელობის პროდუქტების ხელშესახებ და არამატერიალურ ხარჯებში 

მომსახურებისა და ქცევის შესაძენად. ამრიგად, ჯანდაცვის სპეციალისტებმა 

უნდა იცოდნენ საკვანძო კონცეფციები მარკეტინგის შესახებ და შეიმუშაონ 

პროგრამები ჯანმრთელობის პროდუქტების პოპულარიზაციისა და ჯანმრთე-

ლობის ქცევის შეცვლის მიზნით. ”სოციალური მარკეტინგი” არის მიდგომა, 

რომელიც დაარწმუნებს ხალხს მიიღონ იდეები და დამოკიდებულებები, შეას-

რულონ ჯანსაღი ქცევა მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს იმ მომსახუ-

რების გასაწევად, რომელიც მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობას შეესაბამება. 

დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი (CDC) ჯანმრთე-

ლობის მარკეტინგს განსაზღვრავს, როგორც: „ჯანმრთელობის შესახებ 

ინფორმაციისა და ინტერვენციების შექმნას, კომუნიკაციასა და მიწოდებას 

მომხმარებელზე ორიენტირებული და მეცნიერებაზე დაფუძნებული სტრა-

ტეგიების გამოყენებით მრავალფეროვანი მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვასა და განვითარებას’’.  
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მეორე თავის – „ჯანდაცვის განვითარების უცხოური გამოცდილება და 

რეგიონული ჯანდაცვა“ – პირველი ქვეთავის დასახელებაა „ჯანდაცვის 

ძირითადი სექტორების განვითარების უცხოური გამოცდილება“.  ჯანდაც-

ვის სექტორი წარმოადგენს ბიზნესს, რომელიც უზრუნველ- ყოფს სამედიცი-

ნო მომსახურებას, აწარმოებს სამედიცინო აღჭურვილობას და მედიკამენ-

ტებს, უზრუნველყოფს სამედიცინო დაზღვევას ან სხვაგვარად რომ განვმარ-

ტოთ, ხელს უწყობს პაციენტების ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას. 

ჯანდაცვის ამა თუ იმ სექტორის მუშაობის ეფექტურობა განისაზ- 

ღვრება ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, რაც არის ყველაზე დიდი 

მნიშვნელობის ღონისძიება, რომელიც გამოიყენება მოსახლეობის ჯანმრთე- 

ლობის აღსაწერად. ისტორიული მონაცემების თანახმად, სიცოცხლის 

გლობალური ხანგრძლივობა მკვეთრად გაიზარდა ბოლო საუკუნეების 

განმავლობაში, რაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მსოფლიოს თითქმის 

ყველა ქვეყანაში. ამასთან, გრძელვადიანი ტრანსსასაზღვრო კონვერგენ- 

ციისკენ ბოლო დროინდელი პროგრესის მიუხედავად, მაინც არსებობს 

უზარმაზარი განსხვავებები, რომელთა მოგვარებაც აუცილებელია: სამხრეთ 

აფრიკის რამდენიმე ქვეყანაში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა კვლავ 

60 წელზე ნაკლებია, იაპონიასთან და ევროპის ქვეყნებთან შედარებით, 

სადაც ეს რიცხვი 80 წელზე მაღალია. 

ჯანმო-ს ევროპის რეგიონის არაერთი სახელმწიფო განიხილავს მათი 

ჯანმრთელობის სისტემების და ჯანდაცვის სერვისების დაფინანსების, 

ორგანიზებისა და მიწოდების არსებული მიდგომების დახვეწის გზებს. 

ამასთანავე, ჯანდაცვის რეფორმა როგორც ნორმატიული, ისევე ეკონომი-

კური და ორგანიზაციული საქმიანობაა. ხარჯების უფრო ეფექტური კონ-

ტროლისთვის და ან პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის უზრუნველ-

საყოფად უნდა დაბალანსდეს ზეწოლა აღნიშნულ ხარჯებზე და ამის 

პარალელურად გამოყენებულ უნდა იქნას ადრეული გამოცდილებები და 

სამართლიანობის პრინციპები რის მეშვეობითაც მომსახურებები ნაწილდება 

სოციალურ კლასებში. რეფორმის შედეგად გატარებული ზომები შეფასდება 

არა მხოლოდ მთავრობის ბიუჯეტების მოკლევადიანი დაზოგვით, არამედ 
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მათი შესაძლებლობებით, რომლებიც ემსახურება ჯანმრთელობის გაუმჯო-

ბესების მიზანს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტრატეგიის შესა-

ბამისად. ეს მარეგულირებელი ასპექტები ისეთივე მნიშვნელოვანია, რო-

გორც ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და დამოუკიდებელ სახელ-

მწიფოთა თანამეგობრობაში (დსთ) ჯანდაცვის რესტრუქტურიზებული სის-

ტემების არსებობა და ასევე, დასავლეთ ევროპაში ჯანმრთელობის რეფორმის 

გატარების მცდელობები. გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისიდან, 

ჯანმო-ს ევროპის რეგიონალურმა ოფისმა ჩაატარა საქმიანობის ვრცელი 

პროგრამა რეფორმის განვითარებისა და განხორციელების ხელშესაწყობად, 

მათ შორის, ცოდნის ბაზისა და ინფორმაციული სისტემის ჩამოყალიბება, 

ქსელების განვითარება, გამოცდილების გაცვლისა და გადაწყვეტილების 

მიმღებ პირთა მხარდაჭერისთვის პირდაპირი კონსულტაციების უზრუნ-

ველყოფა, ცალკეულ ქვეყნებში პოლიტიკისა და კომპეტენციების ამაღლების 

მხარდაჭერა. 

ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე ევროპაში ჯანმრთელობის დაცვის 

პოლიტიკა სულ უფრო რთულად გასატარებელი იყო ჯანმრთელობის 

დაცვის ხარჯების ზრდის გამო. მოსახლეობის დაბერებამ, რაც უკავშირდება 

ქრონიკული დაავადებების და ინვალიდობის მაღალ მაჩვენებლებს, ახალი 

მკურნალობისა და ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაზრდა გამოიწვია 

და საზოგადოების მოლოდინის ზრდამ, ზეწოლა მოახდინა ჯანმრთელო-

ბასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე. ევროპის ქვეყნების უმეტესობამ რეაგი-

რება მოახდინა მთელ რიგ ფაქტორებზე ამ ფასებზე ზეწოლის შესანარჩუ-

ნებლად. ინსტიტუციური შეთანხმებები, რომლებიც თავდაპირველად მიზ-

ნად ისახავდა სამართლიანობას, ხელმისაწვდომობასა და საბოლოოდ 

ჯანმრთელობის შედეგების გაუმჯობესებას, სულ უფრო შეზღუდა ხარჯების 

ეფექტური შეკავება. დასავლეთ ევროპაში, წარმატებული მაკრო დონის 

ხარჯვის კონტროლმა გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში 

ადგილი დაუმკვიდრა დამატებით მცდელობებს მიკროინსტიტუციური 

ხარჯვის შეზღუდვისთვის. დსთ-ს ქვეყნებში, ხარჯების შეკავების საბჭოთა 

სისტემამ, რომელიც დაფუძნებულია მაკროდონის ბიუჯეტირებაზე 
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ჯანდაცვისთვის სექტორში, გადადო დაფინანსების გაზრდის მცდელობები 

ეკონომიკური გადასვლის პერიოდში და პარალელურად, გაჩნდა აზრთა 

სხვადასხვაობა მწირი რესურსების ეფექტურად გამოყენებასთან დაკავშირე-

ბით მიკროინსტიტუციურ დონეზე.  

მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს კამათი იმის 

შესახებ, თუ როგორ განხორციელდება ჯანდაცვის რეალური რეფორმები 

მსოფლიოში, აშკარაა, რომ საზოგადოების ჯანდაცვის სისტემების ინტეგ-

რაცია უფრო ფართო უმაღლესი განათლების ცენტრებში გაგრძელდება. 

ინტეგრირებული ჯანდაცვის სისტემები ქმნიან ღირებულებას მკურნალო-

ბის გუნდური მოდელების საშუალებით, რომლებიც აუმჯობესებენ კოორ-

დინაციას და უზრუნველყოფენ მკურნალობის საჭირო დონეს სათანადო 

დროს და სწორ გარემოში. ინტეგრაციის შედეგად მიღებული საშუალო 

ფინანსური სარგებელი შეიძლება მიღწეულ იქნას ბაზრის გაუმჯობესებული 

მდგომარეობის, მომსახურების ასორტიმენტის გაფართოების, ჯანმრთელო-

ბის შედეგების ზრდითა და მოვლის დაბალი ხარჯების საშუალებით. 

ინტეგრაცია საშუალებას იძლევა შემუშავდეს მკურნალობის საუკეთესო 

პროტოკოლები და სტანდარტიზაცია კლინიკური შედეგების დასახვეწად და 

ინფორმაციისა და მენეჯმენტის მოწინავე სისტემების უფრო სწრაფი დანერ-

გვის გზით მასშტაბური ეკონომიკის საშუალებით. ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით პაციენტის უსაფრთხოება და პროვაიდერებს შორის ზრუნვის 

კოორდინაცია (ეს განსაკუთრებით ეხება აკადემიურ სამედიცინო ცენტრებს). 

ჯანდაცვის ტრადიციული სისტემიდან უფრო ინტეგრირებულზე გადასვლა 

მოითხოვს ტრადიციული მმართველობითი სტრუქტურების რეორგანიზა-

ციას, აქცენტი კეთდება იმ სტრუქტურებზე, რომლებიც ახალისებს ინტეგრი-

რებულ შედეგებს. ცვლილებების მართვისათვის და წარმატების მისაღწევად, 

მმართველობითმა ინოვაციურმა სტრუქტურებმა უნდა გაითვალისწინონ 

შიდა და გარე დაინტერესებული მხარეების ინტერესები. კონკურენტული 

შეხედულებების დაბალანსება კი არის ორგანიზაციული ეფექტურობის 

შესაძლებლობის შეფასების ერთ-ერთი გზა. 

მეორე თავის მეორე ქვეთავია – „ჯანდაცვის ქართული სისტემა და 
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მისი სფეროები“. 1991-1994 წლებში საქართველოში ინერციით მუშაობდა ე. 

წ. სემაშკოს მოდელი, რაც განპირობებული იყო საბჭოთა კავშირის მემკვიდ-

რეობით. ქვეყანაში განვითარებულ ეკონომიკურ კოლაფსს შედეგად მოჰყვა 

არარეგუ- ლირებული სამედიცინო ბაზარი, სამედიცინო დაწესებულებათა 

დაფინან- სების მინიმუმამდე შემცირება, ინფრასტრუქტურის რადიკალური 

ამორტი- ზაცია. ამ პერიოდში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარაჯი ერთ 

სულ მოსახლეზე 130-135 აშშ დოლარის ეკვივალენტიდან (1990 წელი) 45 

ცენტამდე (1993-94) შემცირდა. 

1995-1997 წლებში სავალდებულო გახდა სამედიცინო დაზღვევის, 

მოგვიანებით კი სოციალური დაზღვევის სისტემა. 2002 წლის ბოლოს 

სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის შესატანი შეიცვალა სოციალური 

დაზღვევის გადასახადით. ამავე პერიოდში, დეცენტრალიზაციისა და 

პრივატიზაციის შედეგად, განხორციელდა სამედიცინო მომსახურების 

დაგეგმვის, შესყიდვისა და მიწოდების განცალკევება. 

2007 წლიდან საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, დაიწყო 

ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის ახალი ტალღა, რომლის ძირითადი პრიორი-

ტეტი იყო კერძო სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, ხოლო სახელმწიფო 

რესურსები მიიმართა მოსახლეობის მიზნობრივი ფენებისთვის სამედიცინო 

მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის. საქართველოს 

მთავრობის N218 დადგენილებით 2010 წელს ჯანმრთელობის დაზღვევის 

სახელმწიფო პროგრამაში კონკურსის წესით შერჩეულ სადაზღვევო კომპანიებს 

დაევალა საავადმყოფოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია. ასევე დაიწყო საინ-

ვესტიციო პროექტების განხორციელება ქართველი და უცხოელი ინვესტო-

რების მონაწილეობით. შედეგად, 2013 წლის ბოლოსთვის ქვეყანაში სრულიად 

განახლდა 135-მდე სამედიცინო ცენტრი და განხორციელდა ჰოსპიტალური 

სექტორის 90%-ზე მეტის პრივატიზება. როგორც ჰოსპიტალური, ისე პირვე-

ლადი ჯანდაცვის დაწესებულებები არიან კერძო მომგებიანი ორგანიზაციები 

საკუთრებისა და მართვის მხრივ. ბევრი მათგანი ინტეგრირებულია კერძო 

სადაზღვევო კომპანიებსა და ფარმაცევტულ კომპანიებში. 

2010 წლიდან შეიცვალა ბიუროკრატიული მექანიზმები და სალიცენ-
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ზიო საქმიანობის 43 კატეგორიის ნაცვლად, სტაციონარული სამედიცინო 

საქმიანობის მისაღებად მიღებული იქნა ერთი ნებართვა და უკვე 2017 წელს 

სტაციონარული დაწესებულების ნებართვას ფლობდა 287 ჰოსპიტალი. 

2014-2015 წლებში საქართველოს მთავრობის ინიციატივით განხორ- 

ციელდა ჩვენი ქვეყნის მაღალმთიან რეგიონებში მოქმედი სადაზღვევო 

კომპანიების მფლობელობაში არსებული სამედიცინო ცენტრების სახელ-

მწიფოს მხრიდან გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები, რათა 

გაეწიათ აუცილებელი სამედიცინო სერვისების მიწოდება მოსახლეობი-

სათვის. ასეთი ტიპის საავადმყოფოები გაერთიანდა მუნიციპალურ დონეზე 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სხვა ზოგადი პროფილის სტაციო-

ნარულ კლინიკებთან ერთად ე. წ. რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის ქვეშ. 

ასეთი საავადმყოფო აღმოჩნდა სულ თექვსმეტი. 

პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლები თავიანთი 

ფუნქციების მიხედვით განსხვავდებიან სოფლის ან მუნიციპალიტეტის 

დონეზე. 2009 წლიდან სოფლის ექიმები წარმოადგენენ ფიზიკურ პირებს - 

ინდმეწარმეებს, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას აწარმოებენ სახელმწიფო 

საკუთრებაში მყოფ ამბულატორიებში, ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებულ შენობებში და არის შემთხვევები, როცა ისინი პაციენტებს 

მომსახურებას საკუთარ სახლებშიც კი უწევენ. 

2017 წლის მაისში განხორციელდა მომდევნო მნიშვნელოვანი ეტაპი - 

მოსარგებლეების დაყოფა შემოსავლების ჯუფების მიხედვით (ცვლილება არ 

შეეხო მიზნობრივ ჯგუფებს (სოციალურად დაუცველებს, ასაკით 

პენსიონერებს, 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, სტუდენტებს, პედაგოგებს, 

ვეტერანებს და სხვა) განისაზღვრა თანაგადახდის შესაბამისი მექანიზმები. 

ჯანმოს გამნარტებით, ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა ეს არის ყველა 

ორგანიზაციისა თუ დაწესებულების ერთობლივი ძალისხმევა, რისი 

მიზანიცაა ადამიანის ჯანმთელობის ხელშეწყობასა და გაუმჯობესებაზე 

ზრუნვა. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა მოიცავს: სამედიცინო მომსახუ- 

რების მიწოდებას კერძოდ, პირველად და მეორად პროფილაქტიკას, 

მკურნალობას, ზრუნვასა და რეაბილიტაციას; სამედიცინო მომსახურების 
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მიწოდებისათვის მიმართულ ქმედებებს, როგორებიცაა დაფინანსება, რე- 

სურსების გენერირება და მართვის ფუნქციები. ჯანმთელობის კარგი მდგო- 

მარეობა მნიშვნელოვანია მოსახლეობის კეთილდღეობისა და ქვეყნის სოცი- 

აულურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის, ამ ყველაფრის მისაღწევად კი 

აუცილებელია შემდეგი პრინციპების ეფექტიანი და გამართული მუშაობა: 

 ადამიანის უფლებათა დაცვა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში და 

პატივისა და ღირსების ხელშეუხებლობა, როგორც სამოქალაქო, ისე 

პენიტენციური სისტემაში; 

 სიცოცხლის მანძილზე ჯანმრთელობის რისკების მართვის სამართლიანი 

გადანაწილება პიროვნებას, ბაზარსა და სახელმწიფოს შორის; 

 თავსებადობა ქვეყნის ეკონომიკური და დემოგრაფიული განვითარების 

ტენდენციებსა და სოციალური პოლიტიკის ერთიან ხედვასთან; 

 ორიენტირება პირველად ჯანდაცვაზე, ინტეგრირებულ სერვისებზე 

დაფუძნებულ მიდგომებზე, დაავადებათა პრევენციასა და პირველადი 

ჯანდაცვის პრიორიტეტად აღიარებაზე; 

 სახელმწიფოს ექსკლუზიური პასუხისმგებლობა საზოგადოებრივ ჯან- 

მრთელობასა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამებზე; 

 ჯანდაცვის ბაზარზე ერთიანი თამაშის წესები: სახელმწიფო და 

კერძო სექტორის წარმომადგენელთა თანასწორუფლებიანი თანაარსე-

ბობა საერთო და ერთგვაროვან მარეგულირებელ სივრცეში. 

2019 წლის 5 ნოემბერს საქართველოს მთავრობამ გამოსცა დადგენი- 

ლება N520 ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ 

ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 

თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ეს 

პროგრამა დაიწყო რეანიმაციის და კარდიოლოგიური ქირურგიის სერვისიდან, 

ზემოაღნიშნული მიმართულებები ყველაზე მოთხოვნადი, მაღალანაზღა-

ურებადი და დიდ დანახარჯებთან დაკავშირებული სერვისე- ბია, აქედან 

გამომდინარე პრიორიტეტულად განისაზღვრა ჯერჯერობით ეს ორი მიმარ-

თულება. კლინიკების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე 

შესწავლილ იქნა რეალური დანახარჯები და შესაბამისი ანალიზის შედეგად 



 

20 

ჩამოყალიბდა ერთიანი ტარიფი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართუ-

ლი ყველა კლინიკისთვის, რომელიც სწორად ასახავს ბაზრის ტენდენციებს. 

2020 წლისთვის ჯანდაცვის მთავარ პრიორიტეტად სხვა პრიორი- 

ტეტულ საკითხებთან ერთად მიჩნეულია ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი 

ჯანმრთელობის დაცვა. ამ მიმართულებით საერთაშორისო ვალდებულე- 

ბების კუთხით აღსანიშნავია 2014 წელს ამოქმედებული ევროკავშირსა და 

საქართველოს შორის დადებული დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც, მხა- 

რეების სათანამშრომლო სფეროებს განეკუთვნება საზოგადოებრივი ჯან- 

დაცვის სისტემის გაძლიერება, ჯანმრთელობის სფეროში იმ საერთაშორისო 

შეთანხმებების ეფექტურად განხორციელება, რომლებიც აღიარებულია 

მხარეების მიერ გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია და 

კონტროლი, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა. 

2030 წლისთვის გაეროს განვითარების მიზანს წარმოადგენს ჯანსაღი 

ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანის- 

თვის, ამ მიზნის განმახორციელებელ უწყებად კი მიჩნეულია საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

მესამე თავი – „სამეცნიერო და მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები 

სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების მარკეტინგული კომპლექ-

სის ფორმირების შესახებ“ – პირველ ქვეთავი მოიცავს სამედიცინო მომსახუ-

რების ფორმირებასა და სამედიცინო  მომსახურების ორგანიზებისადმი 

მიძღვნილ საკითხებს. 

სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების მარკეტინგული 

კომპლექსის ფორმირება მისი საქმიანობის მდგრადობის ერთ-ერთი მთავარი 

ფაქტორია. როგორც კვლევამ აჩვენა, ჯანდაცვის განვითარების გლობალური 

ტენდენციების ფარგლებში, ჯანდაცვის ინსტიტუტებს შორის კონკურენცია 

მძაფრდება როგორც ფასიანი მომსახურების სეგმენტში, ასევე სავალდე-

ბულო სამედიცინო დაზღვევის სფეროში. ამიტომ, საქართველოს ჯანდაცვის 

დაწესებულებების კონკურენტული პოზიციის მართვის გამოცდილების 

დაგროვება წარმოადგენს აქტუალურ საკითხს. 

ამ სექციაში ჩვენ ყურადღება გამახვილებულია მარკეტინგული კომ-
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პლექსის ფორმირების პრობლემებზე „4P“ ფორმულის შესაბამისად. 4P კომ-

პლექსი შერჩეულია, როგორც საბაზისო მარკეტინგული კონცეფცია, შემ-

დგომში, ჯანდაცვის მენეჯმენტში მარკეტინგული მიდგომების შემუშავებასა 

და გართულებასთან ერთად, აუცილებელი იქნება 7P კონცეფციაზე გადასვლა. 

მარკეტინგის კომპლექსის ძირითადი ელემენტია სამედიცინო მომსა-

ხურების, როგორც მარკეტინგული პროდუქტის ფორმირება, რაც დიდ-

წილად განსაზღვრავს სამედიცინო დაწესებულების კონკურენტუნარი-

ანობას. ამ პროცესის თავისებურებაა სამართლებრივი შეზღუდვების მნიშ-

ვნელოვანი გავლენა. ავტორის მიერ ამ თავში ჩამოყალიბებული სამეცნიერო 

და პრაქტიკული რეკომენდაციების გამოყენების კიდევ ერთი პირობაა მარ-

კეტინგული კვლევის წინასწარი ჩატარება, რათა დადგინდეს: ა) სამედიცინო 

დაწესებულებების კონკურენტული პოზიცია ფასიანი სამედიცინო მომსა-

ხურების ბაზარზე; ბ) ბაზრის განვითარების ტენდენციები და საზოგადო-

ებრივი ჯანდაცვის ტენდენციები იმ რეგიონში, სადაც მოქმედებენ ჯანდაც-

ვის დაწესებულებები; გ) მოსახლეობის საჭიროებები სამედიცინო მომსახუ-

რებებში, დამატებით მომსახურებაში, მომსახურების ფორმებსა და სახეებში. 

სამედიცინო მომსახურების, როგორც სამედიცინო დაწესებულების 

შემდგომი მარკეტინგული საქმიანობის პროდუქტის ფორმირებისას 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს გარკვეული სახეობის მარკეტინგის 

ორგანული კომბინაცია: 

- პირველ რიგში, გარე მარკეტინგი განსაზღვრავს სამედიცინო დაწესე-

ბულების მუშაობას სამედიცინო მომსახურების შემუშავების, დანერგვისა და 

სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფის, ახალი მომსახურების 

ფასების განსაზღვრის, მიმდინარე ფასების კორექტირების, მომხმარებელზე 

(მყიდველზე) მომსახურების განაწილება-მიწოდების და ა.შ. სფეროებში. 

გარე მარკეტინგი მიმართულია სამედიცინო მომსახურების მომხმარებ-

ლებზე - ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირებზე; 

- მეორე, შიდა მარკეტინგი წარმოადგენს სამედიცინო დაწესებუ-

ლებების ყველა თანამშრომლისათვის ეფექტური მოტივაციის შემუშავების 

პროცესს, რომელიც მიზნად ისახავს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას 
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და მომხმარებელთა კმაყოფილებას. შიდა მარკეტინგი მოიცავს ყველა 

კატეგორიის თანამშრომლის აყვანას, ორგანიზაციის თანამშრომლების 

მომზადებასა და მოტივაციას პაციენტის მკურნალობის მაღალი დონის 

მისაღწევად. ჯანდაცვის დაწესებულების  

შიდა მარკეტინგის მთავარი მიზანია - თანამშრომლისათვის ისეთი 

სამუშაოს შერჩევა, რომელიც საუკეთესოდ მოერგება მის ინტერესებსა და 

საჭიროებებს, ასევე უზრუნველყოფს ჯანდაცვის დაწესებულების მიზნების 

ეფექტურ მიღწევას და განყოფილებების კოორდინაციას. 

ურთიერთქმედების მარკეტინგი მჭიდრო კავშირშია შიდა მარკეტინ-

გთან. სამედიცინო მომსახურების სფეროში ურთიერთქმედების მარკეტინგი 

განსაზღვრავს პერსონალის მიერ პაციენტის მომსახურების შესაძლებლობას 

მასთან ურთიერთობის ყველა ეტაპზე. ჯანდაცვის დაწესებულებების შიდა 

და გარე მარკეტინგის ფარგლებში აუცილებელია ისეთი განსაკუთრებული 

სფეროების გამოყოფა, როგორიცაა ჯანდაცვის ობიექტების მარკეტინგი, 

ექიმის მარკეტინგი და მომსახურებების მარკეტინგი: 

 ჯანდაცვის დაწესებულების მარკეტინგის შემთხვევაში, ბაზარზე 

წარმოჩნდება თავად სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულება. მარ-

კეტინგის კომპლექსის განვითარების ობიექტი არის სამედიცინო დაწესებუ-

ლება, როგორც ასეთი. ამიტომ, ეს მიმართულება მიზანშეწონილია მსხვილი 

სპეციალიზებული ან კომპლექსური სამედიცინო დაწესებულებებისთვის. 

მარკეტინგის კომპლექსის საფუძველს აქ წარმოადგენს ჯანდაცვის დაწესე-

ბულების იმიჯი და რეპუტაცია; 

 ექიმის მარკეტინგი გულისხმობს, რომ მარკეტინგის ობიექტი ხდება, 

პირველ რიგში, სპეციალისტი პიროვნება - როგორც ჯანდაცვის დაწესებუ-

ლების განუყოფელი ელემენტი (მაგალითად, გიორგი ჩიჩუას სახელი 

მჭიდრო კავშირშია მის ოფთალმოლოგიურ კლინიკასთან, ივა კუზანოვის 

სახელი მისი პლასტიკური ქირურგიის ცენტრთან და ა.შ.). ამ შემთხვევაში, 

მარკეტინგის კომპლექსი აგებულია ექიმის ან სხვა უნიკალური 

სპეციალისტის პიროვნების გარშემო (მეცნიერი, ტექნოლოგიის შემქმნელი 

და ა.შ.). აქ მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს სპეციალისტის შესაძლო წასვლა, 
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რაც მთლიანად შეცვლის მომხმარებელთა აღქმას. აშკარაა, რომ ამ 

მიმართულებით მუშაობის ორგანიზება მიზანშეწონილია, თუ ეს ექიმი არის 

სამედიცინო დაწესებულების დამფუძნებელი (ანდა ერთ-ერთი დამფუძ-

ნებელი), ან სამედიცინო დაწესებულება ფლობს გარკვეულ უფლებებს 

სპეციალისტის გამოგონებაზე და/ან ნოუ ჰაუზე; 

 მომსახურების მარკეტინგი - მარკეტინგული კომპლექსის ობიექტს 

წარმოადგენს კონკრეტული სამედიცინო მომსახურება. ჯანდაცვის სფეროში ამ 

ტიპის მარკეტინგის თავისებურებაა ორი ასპექტის შერწყმის საჭიროება. ესენია: 

- ტრადიციული (კომერციული) მარკეტინგული მომსახურება; 

- ჯანდაცვის დაწესებულებების სოციალური ორიენტაციის ამსახველი 

მომსახურების არაკომერციული მარკეტინგი, მათ შორის, ფასიან 

სამედიცინო მომსახურების სექტორში. 

ურთიერთობების მარკეტინგი წარმოადგენს ხელშეწყობის ერთ-ერთ 

ეფექტურ მეთოდს, განსაკუთრებით სამედიცინო მომსახურების განვი-

თარებად სფეროში. ურთიერთობების მარკეტინგი გულისხმობს მომხმარებ-

ლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ხანგრძლივი, პროდუქ-

ტიული ურთიერთობების შემუშავების, შენარჩუნებისა და განვითარების 

პროცესს. გრძელვადიანი ურთიერთობა შესაძლებელია მხოლოდ ექიმისა და 

პაციენტის სრული ნდობის შემთხვევაში. განვიხილოთ ტიპიური სიტუაცი: 

პაციენტმა გაიარა მკურნალობის კურსი საავადმყოფოში; გაწერის შემდეგ, 

იგი ექიმს შეუთანხმდა სამ თვეში შეხვედრაზე. შეხვედრისას ექიმმა მას 

შეიძლება ურჩიოს ახალი სამკურნალო ან გამაჯანსაღებელი ზომები. ეს 

შესაძლებელია მხოლოდ დაგეგმილი გრძელვადიანი ურთიერთობის საფუძ-

ველზე. ამრიგად, ურთიერთობების მარკეტინგი ემყარება სამედიცინო 

მომსახურების მესამე დონეს - ძლიერ სამედიცინო სერვისს. აქ ურთიერ-

თობების მარკეტინგი წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების ერთგული 

მომხმარებლების სტაბილური სეგმენტის ფორმირების ინსტრუმენტს. 

ჩვენი თვალსაზრისით, ჯანდაცვის ფასიანი მომსახურების სეგმენტში 

ფუნქციონირებადი დაწესებულების თანამედროვე საქმიანობაში გარკვეუ-

ლწილად უნდა იქნას გამოყენებული მარკეტინგის ყველა ზემოაღნიშნული 
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ტიპი, რის შედეგადაც უნდა ჩამოყალიბდეს ჯანდაცვის უნიკალური დაწესე-

ბულების კომპლექსური აღქმა. 

მეორე ქვეთავია „სამედიცინო სერვისების ხელსეწყობის კომპლექსის 

შემუშავება“. სამედიცინო მომსახურების შექმნა და პროფესიონალური 

მარკეტინგი, გონივრული ფასის დადგენა და მომსახურებაზე წვდომის 

უზრუნველყოფა საკმარისი არ არის წარმატებული გაყიდვებისთვის. სამე-

დიცინო მომსახურების პოპულარიზაცია მოითხოვს ხარისხიანი 

სამედიცინო მომსახურების წარმოებას, მომსახურების შესახებ ინფორმაციის 

ფრთხილ შერჩევასა და მიწოდებას. ხარისხიანი მარკეტინგული კავშირების 

მისაღებად იქმნება ზოგადი მარკეტინგული საკომუნიკაციო პროგრამა - 

სარეკლამო კომპლექსი. როგორც ცნობილია, სარეკლამო კომპლექსი წარმ-

ოადგენს სარეკლამო მედიის, პირადი გაყიდვების, მოგების ხელშეწყობისა 

და P11-ის კონკრეტულ კომბინაციას. 

ვინაიდან სამედიცინო მომსახურების მომხმარებლები განსხვავებუ-

ლია როგორც მოთხოვნილებების, ასევე სოციალური სტატუსის, ცხოვრების 

წესის, შემოსავლების და ა.შ. მიხედვით, ჯანდაცვის დაწესებულებებმა უნდა 

შეიმუშაონ ცალკეული კომუნიკაციის პროგრამები ბაზრის თითოეული 

სეგმენტისთვის, სეგმენტის ნიშებისათვის და ინდივიდუალური მომხმარებ-

ლისათვის. სხვა მომსახურებებისგან განსხვავებით, სამედიცინო მომსახუ-

რებისათვის შეუსაბამოა ნებისმიერი სრულიად ოფიციალური სარეკლამო 

პროგრამის შექმნა. ამიტომ, ჩვენი თვალსაზრისით, ჯანდაცვის დაწესებუ-

ლების საქმიანობაში, სარეკლამო კომპლექსის აგების პროცესი უნდა 

განიხილებოდეს, როგორც მომსახურების ყიდვა-გაყიდვის გრძელვადიანი 

მენეჯმენტი, რომელიც იწყება შეძენის განხორციელების წინა პერიოდში და 

ვრცელდება შეძენის დროსა და შეძენის შემდგომ პერიოდზე. 

სარეკლამო კომპლექსის აგების პროცესი უნდა დაიწყოს სამედიცინო 

დაწესებულებასა და მომხმარებელს შორის კონტაქტის ყველა შესაძლო 

ფორმის ანალიზით. ამასთან, გასათვალისწინებელია რიგი ფაქტორები: 1) 

პირველ რიგში, ეს კონტაქტები შეიძლება იყოს როგორც პირდაპირი, ისე 

ირიბი (ხშირად, სამედიცინო მომსახურების შეძენის შესახებ გადაწყვე-
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ტილებას იღებენ პაციენტის ნათესავები); 2) მეორე, სამედიცინო 

მომსახურების შეძენის ან მის შესახებ ინფორმაციის მოძიების მიზნები 

შეიძლება იყოს განსხვავებული, მკურნალობის ეტაპებიდან გამომდინარე 

(პრობლემის ცოდნა, მკურნალობა, რეაბილიტაციის პერიოდი); 3) მესამე, 

დიდი მნიშვნელობა აქვს მომხმარებელთა მზადყოფნას შესყიდვებისადმი, 

რომელიც განისაზღვრება პოტენციურ მყიდველთან საუბრის დროს. 

ცნობილია, რომ მომხმარებლის მზადყოფნა გადის ექვს ეტაპს: ცნობიერება; 

ცოდნა; დამოკიდებულება; უპირატესობა; დარწმუნებულობა და შენაძენის 

გაკეთება. მარკეტინგული კომუნიკაციის მიზანს წარმოადგენს მომხმარებ-

ლის თანმიმდევრული გადაყვანა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში, რომლის 

შედეგი უნდა იყოს მომსახურების შეძენა; 4) მეოთხეა სამიზნე აუდიტორიის 

შესაძლო რეაგირების პროგნოზირება, ასევე სასურველი პასუხის დაპროგრა-

მება. ეს, პირველ რიგში, დამოკიდებულია პოტენციური პაციენტის დახმა-

რების მიღებაზე მოთხოვნილების მოტივის დადგენის სისწორეზე.  

მარკეტინგული პროდუქტის ფორმირებული სერვისის შესაბამისად, 

ექიმ-კონსულტანტმა სამედიცინო მომსახურება უნდა გაყიდოს, როგორც: 

მომხმარებლის პრობლემის გადაწყვეტა; სამედიცინო დაწესებულება; და 

თავისი თავი, როგორც ექიმი - კონსულტანტი და შუამავალი. 

მესამე ქვეთავი ეხება სამედიცინო მომსახურების გაყიდვების ორგანი-

ზაციას. ჯანდაცვის მარკეტინგული არხები იძენს სპეციფიკურ შინაარსს. 

მაგალითად, სამედიცინო პროდუქციის წარმოებასა და გავრცელებაში მიღე-

ბულია გამოვყოთ ერთ, ორ და სამდონიანი არხები. ამრიგად, სამედიცინო 

ორგანიზაციებს აქვთ შესაძლებლობა, აირჩიონ და დააორგანიზონ თავიანთი 

პროდუქციისა და მომსახურების გაყიდვის ოპტიმალური სქემა. 

მაგრამ ფასიანი სამედიცინო მომსახურების სფეროში, მსგავსი ორგანი-

ზაცია რთულია. გაყიდვის ობიექტი არის მომსახურება, ამიტომ საბითუმო 

შუამავლების ფართოდ გამოყენება ხდება შეუძლებელი. რიგი სამართლებრივი 

მოთხოვნები ზღუდავს საშუამავლო საქმიანობას სამედიცინო მომსახურების 

მარკეტინგში. განიხილება აუცილებელი სამედიცინო დაზღვევით გათვალის-

წინებული სამედიცინო მომსახურების სფერო, მაგალითად, დადგენილ 
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ხარჯებში არ არის შესაძლებელი შუამავლებისთვის საკმარისი ანაზღაურების 

დაგეგმვა და გამოყოფა. გარდა ამისა, შუამავლების კლასიკური ფორმით გამო-

ყენება მოითხოვს მარკეტინგზე ბიუჯეტის გამოყოფას და მომხმარებლების 

მოზიდვას, რაც საბოლოოდ ზრდის მომსახურების ღირებულებას. 

ექიმი-კონსულტანტი წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების 

გაყიდვების სისტემის ლოგიკურ ელემენტს. ტრადიციულია ექიმის 

„მიმართვა“ სხვა სპეციალისტებთან კონსულტაციისთვის, ტესტებისათვის, 

პროცედურებისათვის და ა. შ. ამრიგად, ექიმი მკურნალობის პროცესში, უკვე 

ასრულებს შუამავლის როლს როგორც მარტივი, ასევე რთული სამედიცინო 

მომსახურების გაყიდვაში. აქ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ასეთი 

სამუშაოს ორგანიზება. მიზანია კონსულტანტი ექიმის მოზიდვა კონკრე-

ტული ჯანდაცვის დაწესებულების სპეციალისტებთან და ლაბორატორი-

ებთან სამუშაოდ. თუმცა, უნდა ვაღიაროთ, რომ ძირითადი საკითხი უნდა იყოს 

მუშაობის ეთიკური და დეონტოლოგიური პრინციპების დაცვა, რადგან 

პაციენტის ინტერესები და უფლებები პრიორიტეტულია. ასევე მნიშვნელოვანი 

ასპექტია ექიმი-კონსულტანტის მუშაობის ანაზღაურების საკითხი. ექიმი-

კონსულტანტების მუშაობას ყველაზე დიდი გავლენა აქვს ფასიანი სამედიცინო 

მომსახურების გაყიდვაზე. ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ უფრო დეტალურად 

განვიხილავთ რეკომენდაციებს მისი მუშაობის ორგანიზებისთვის. 

კონსულტანტის მეთოდოლოგიური მომზადება და მისი დარწმუ-

ნების უნარი მომხმარებელთან ურთიერთობისას, მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს ფასიანი სამედიცინო მომსახურების შეძენასთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილების მიღებისას. ფასიანი სამედიცინო მომსახურების გაყიდვის 

პროცესში ჩართულია ჯანდაცვის დაწესებულების მთელი პერსონალი, 

აქედან გამომდინარე, ჯანდაცვის დაწესებულებებში მომსახურების 

ეფექტური გაყიდვის ორგანიზების ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ექცევა 

თანამშრომლების ტრენინგს მარკეტინგის საკითხებში. 

მეოთხე ქვეთავია – „სამკურნალო და პროფილაქტიკური დაწესებუ-

ლების საფასო პოლიტიკის ფორმირება“. სადაზღვევო მედიცინის სისტემაზე 

გადასვლამ და ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმებმა გამოიწვიეს 
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ჯანმრთელობის დაცვის სექტორში ფასწარმოქმნის საკითხების მნიშვნე-

ლობის ზრდა და გართულება. სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის 

შემოღების შემდეგ გამოჩნდა ფასწარმოქმნის მეთოდების არჩევის 

შესაძლებლობების ოფიციალური რეგლამენტაცია.  

ჯანდაცვის ეკონომიკის სფეროში წამყვანი სპეციალისტების ნამუშევ-

რების ანალიზი, აჩვენებს, რომ თანამედროვე ჯანდაცვაში გამოირჩევა 

სამედიცინო მომსახურების ფასების ოთხი ძირითადი ჯგუფი: 1) ფასები 

შეთანხმებით; 2) ბიუჯეტური ფასები; 3) ფასების ჩამონათვალი (ფასიანი 

სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო ფასები); 4) აუცილებელი 

სამედიცინო დაზღვევის ტარიფები. 

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ფასწარმოქმნის პროცესი პირველ რიგში 

განისაზღვრება მართვის მექანიზმით. ამრიგად, სახელმწიფო და მუნიციპა-

ლური დაწესებულებები უფრო მეტად იყენებენ ფასების ბოლო სამ კატეგო-

რიას, ხოლო ჯანდაცვის კერძო დაწესებულებები იყენებენ სახელშეკრულებო 

ღირებულებებს. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, კერძო საავადმყოფოები, 

ფასიანი სამედიცინო მომსახურების უზრუნველსაყოფად იყენებენ ფასწარ-

მოქმნის სხვადასხვა კლასიკურ მეთოდებს.  

როგორც ჩანს, სახელმწიფო ჯანდაცვის დაწესებულებებში ფასწარ-

მოქმნის პროცესი უფრო რთულია. სამედიცინო მომსახურების საერთო 

ღირებულება მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: ა) პერსონალის სახელფასო 

ფონდს; ბ) მედიკამენტებისა და სახვევი მასალების ხარჯებს; გ) კვების 

ხარჯებს; დ) რბილი ინვენტარის შეძენის ღირებულებას; ე)დარიცხულ 

ცვეთას; ვ) საერთო მიმდინარე ხარჯებს. 

ცხადია, რომ ასეთი რთული სისტემა არ იძლევა არც სამედიცინო 

მომსახურების გაწევის ხარჯების დაგეგმვისა და გამოთვლის და არც ინდუს-

ტრიის რესურსების რეალური ოპერატიული მართვის განხორციელების 

საშუალებას.  

კომერციულ სექტორში ფასწარმოქმნა არ არის მჭიდროდ დაკავშირე-

ბული რეგულირებად ერთეულებთან და ხარჯების მოცულობასთან, ის 

მეტწილად დამოკიდებულია გარე მარკეტინგული გარემოს გავლენაზე. ამ 
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მხრივ, ჩვენი აზრით, ჯანდაცვის სექტორში ფასწარმოქმნის პროცესი უნდა 

შეესაბამებოდეს ფასების ზოგად თეორიას, ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

სასურველია ფასწარმოქმნის შემდეგი საფეხურების გათვალისწინება. ეს 

მეთოდოლოგიური მიდგომები ვრცელდება მხოლოდ ფასიანი სამედიცინო 

მომსახურების სექტორზე. 

მეხუთე ქვეთავია „მეთოდური რეკმენდაციები სამკურნალო დაწესე-

ბულებათა მარკეტინგული მენეჯმენტის კომპლექსის ფორმირებისათვის“. 

მსოფლიოს ჯანდაცვის სისტემები არაერთხელ დამდგარა ისეთი გამოწვევის 

წინაშე, როგორიცაა სხვადასხვა ინფექცია და გადამდები დაავადება, მაგრამ 

COVID-19 ყველა მოლოდინს გადააჭარბა თავისი გიგანტური მასშტაბით, 

რომელიც 2019 წელს დაიწყო, მაგრამ ჯერაც ამ პრობლემის წინაშე დგას 

მთელი მსოფლიო.  

დღეს ჩვენს ქვეყანაში ჯანდაცვის მიმართულებით შექმნილმა ვითარებამ 

გაგვიღვივა ინტერესი ე. წ. “მწვანე” კლინიკების და კრიზისის პირობებში 

კლინიკის გამართულ და სწორ ფუნქციონირებაში მარკეტინგის მიერ შესრუ-

ლებული როლის მიმართ. კვლევის შედეგად დაგროვილ მასალებზე 

დაყრდნობით ნაშრომის ბოლოს შემუშავებული გვაქვს რეკომენდაციები 

პანდემიის პირობებში კლინიკების გამართული მუშაობისათვის; გამოყოფილი 

გვაქვს მარკეტინგი, როგორც მთავარი აქცენტი მათი მენეჯმენტის პროცესში. 

შექმნილმა ეპიდემიოლოგიურმა სიტუაციამ დიდი ეკონომიკური 

ზარალი მიაყენა მთელ მსოფლიოს და მათ შორის საქართველოს ეკონო- 

მიკას. საკვლევი თემიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჯანდაცვის სფეროს 

ეკონომიკური მდგომარეობა მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანია. 

ეპიდემიოლოგიურ პერიოდში კრიზისის წინაშე დადგა მრავალი 

კლინიკა, ამიტომ ზოგიერთი მათგანისთვის პრიორიტეტული გახდა კოვიდ 

კლინიკად გადაკეთება, ასეთი კლინიკების მაგალითს წარმოადგენს 

რამოდენიმე კერძო კარდიოლოგიური კლინიკა, რადგან, როგორც წინა 

თავში აღვნიშნეთ, 2019 წელს 520-ე დადგენილებამ კარდიოლოგიურ 

კლინიკების ფუნქციონირების საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. კერძო 

კლინიკებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს ე.წ. ,,მწვანე’’ კლინიკებად დარჩენა, 
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ძალიან გაუჭირდათ, ვინაიდან შემცირდა პაციენტების რაოდენობა გეგმიურ 

ოპერაციებზე თუ სხვა არაოპერაციულ ჩარევებზე. სწორედ აქ წარმოჩინდა, 

თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მარკეტინგის როლი კლინიკების მენეჯმენტში.  

განვიხილეთ რა მარკეტინგის მნიშვნელობა სამედიცინო დაწესებუ-

ლებებში ზოგადად და შევისწავლეთ „ნინო ნინიძის დიაგნოსტიკურ 

ცენტრთან“ არსებული მარკეტინგის სასწავლო ცენტრი, დავადგინეთ 

მარკეტინგის მენეჯმენტისადმი დამოკიდებულება ნიუ ჰოსპიტალსშიც. ამ 

სამედიცინო დაწესებულებაში შექმნილია მარკეტინგისა და გაყიდვების 

სამსახურები, რომლებიც დაკომპლექტებულნი არიან შესაბამისი ხელმძღვა-

ნელებით. მარკეტინგის დეპარტამენტის ფუნქციებში შედის მარკეტინგული 

სფეროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესების მართვა. კლინიკის 

ცნობადობა საკმაოდ მაღალია და ამ მიზნით განყოფილება მიმართავს 

მარკეტინგული კომუნიკაციების სხვადასხვა საშუალებებს. მარკეტინგული 

აქტივობები პერიოდულად მოიცავს სხვადასხვა ტიპის აქციებს, ექიმების 

ჩართულობას სხვადასხვა აქტივობებში და ა.შ. მიუხედავად იმისა, რომ ნიუ 

ჰოსპიტალსის მენეჯმენტი კატეგორიულად ვერ დაეთანხმება ჯანდაცვის 

სამინისტროში განსაზღვრულ ტარიფებს, რომლებიც რეალურ თვითღირე-

ბულებაზე გაცილებით ნაკლებია და არ ითვალისწინებს ინფლაციას, თანამ-

შრომლების უმრავლესობამ მაინც მიიღო გადაწყვეტილება პაციენტებისათ-

ვის მომსახურების გაწევის შესახებ.  

დ ა ს კ ვ ნ ა 

მომსახურების სფერო მზარდი ტენდენციებით ხასიათხება ყველა 

მიმართულებით და გამონაკლისს არც ჯანდაცვის სექტორი წარმოადგენს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნების ეკონომიკური ზრდა მომსახურების 

სფეროზეა დაფუძნებული. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მთავარ 

რესურსს კი სოციალურად დაცული, ჯანმრთელი მოსახლეობა განაპირო-

ბებს. მსოფლიოს და, მათ შორის, საქართველოს დღეს ყველაზე მეტად ესაჭი-

როება გამართული და პროგრესზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სისტემა. 

ჯანდაცვის სისტემა თავის თავში მრავალ ელემენტს მოიცავს და მათ 

შორის ცალკე უნდა იქნას გამოყოფილი უშუალოდ სამედიცინო სფერო. 
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ჯანდაცვის სისტემის გამართულობას (ან პირიქით) ადამიანი უშუალოდ 

შეიგრძნობს, აღმოჩნდება თუ არა კონკრეტული სამედიცინო დაწესებულების 

პაციენტის როლში. ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, 

რომ პაციენტებისთვის კლინიკაში ვიზიტისას თითქმის თანაბრად მნიშ-

ვნელოვანია ექიმის კომპეტენცია, კლინიკის სისუფთავე, მოწესრიგებულობა 

და პერსონალის გულისხმიერება. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის გარე-

მოებაც, რომ ყოველივე ზემოაღნიშნული ქმნის ერთ მთლიან კონგლომერატს 

და რომელიმე მათგანის უქონლობამ ან მასში არსებულმა ხარვეზმა შესაძლოა 

შეცვალოს პაციენტის ზოგადი დამოკიდებულება მთელ ს დაწესებულებაზე. 

ჯანდაცვის სისტემის დღევანდელი მდგომარეობა ხასიათდება მნიშ- 

ვნელოვანი ცვლილებებით, რომლის მთავარ თვისებად შეგვიძლია გამოვ- 

ყოთ სოციალურ-პოლიტიკური ძვრები, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან 

გამომდინარე ცვლილებები და ა.შ. 

სადისერტაციო ნაშრომისთვის ჩატარებული კვლევის პრაქტიკული 

მნიშვნელობა შეგვიძლია განვსაზღვროთ იმით, რომ იგი ხელს შეუწყობს 

სამედიცინო სერვისების ფუნქციონირების გაუმჯობესებას ისეთ კრიზისულ 

პერიოდში, როგორიცაა ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობით გამოწვეული 

სიტუაცია. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2019 წლის 5 ნოემბერს 

საქართველოს მთავრობამ გამოსცა დადგენილება N520 ,,საყოველთაო 

ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა 

შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენი-

ლებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რაც გულისხმობს რიგ სამედიცინო 

ჩარევებზე, როგორიცაა მაგალითად კარდიოინვაზია ფასების გათანაბრებას 

ყველა სამედიცინო დაწესებულებისთვის. გასულ წელს და ამა წლის 

დასაწყისში ამ ფაქტმა კლინიკების მენეჯერები დიდი დილემის წინაშე 

დააყენა. ზოგიერთი კლინიკის არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. 

ჩატარებული კვლევის შედეგად, გვაქვს გარკვეული ტიპის რეკო-

მენდაციები, რომლებიც ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციებში კლინიკებმა უნდა 

გაითვალისწინონ. 

პირველ რიგში, აუცილებელია ე.წ. ,,მწვანე’’ კლინიკების არსებობა, 
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შეძლებისდაგვარად ერთის მაინც ყველა დიდ ქალაქში. სასურველია, 

კლინიკა იყოს მულტიპროფილური, რათა პაციენტებმა შეძლონ ერთ 

სივრცეში სასურველი სამედიცინო სერვისების მიღება. როგორც კვლევიდან 

გამოიკვეთა, ბევრმა გამოკითხულმა საერთოდ არ იცის რას ნიშნავს ,,მწვანე’’ 

კლინიკა, აუცილებელია მოხდეს მათი ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით. 

პაციენტების უმეტესობამ გადადო კვლევები შექმნილი მდგომარეობის გამო, 

მაგრამ ასევე გამოკითხულთა დიდი პროცენტი არ შეუშინდა ეპიდემიოლო-

გიურ სიტუაციას და ჩაიტარა გეგმიური კვლევები და მკურნალობა. ,,მწვანე’’ 

კლინიკებმა უფრო აქტიურად უნდა იმოქმედონ და გააძლიერონ მარკეტინ-

გული აქტივობები ცნობადობის ამაღლების კუთხით, რათა პაციენტებმა 

უფრო თავისუფლად მიმართონ მათ სამედიცინო ჩარევებისთვის. 

ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაში მარკეტინგული აქტივობების კუ- 

თხით სასურველია მოხდეს კლინიკების ექიმების ლაივ ჩართვებით პაციე-

ნტების ცნობიერების ამაღლება, ონლაინ კონსულტაციები; გარდა ამისა, 

ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციებს ყოველთვის თან ახლავს სტრესული ფონი, 

რომელიც თანამედროვე სამყაროს განუყოფელი ნაწილი გახდა. მაგრამ 

აღნიშნულმა სიტუაციამ ეს ვითარება გაამწვავა. ჩვენი რეკომენდაცია 

სამედიცინო დაწესებულებების მარკეტოლოგებისთვის იქნება, რომ პრაქ-

ტიკოს ექიმებთან ერთად გამართონ ანტისტრესული კამპანიები, შექმნან 

ონლაინ პლატფორმები, სადაც დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ,,მწვანე’’ 

კლინიკების და მათი ფუნქციონირების შესახებ ინფორმაციასთან გაცნობა. 

,,მწვანე’’ კლინიკებში მომუშავე სამედიცინო პერსონალისთვის უნდა 

მოხდეს სტიმულირების მექანიზმების სრულყოფა და მათი ინოვაციური 

განვითარება, რათა კრიზისულ სიტუაციაში ეფექტურად და ჩვეულ რეჟიმში 
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აქტივობების ჩართვა მარკეტინგის მხრიდან, როგორიცაა მაგალითად, თვეში 

ერთხელ შესაბამისი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შედეგად გამოვლინ-

დეს ,,საუკეთესო’’ ექიმი, რომელსაც ექნება გარკვეული ტიპის ბენეფიტები, ეს 

შეიძლება იყოს ფულადი ჯილდო ან ამ კონკრეტული ექიმის ცნობადობის 

ამაღლება საზოგადოებაში შესაბამისი მარკეტინგული სქემებით.  
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