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ანგარიშის რეზიუმე 

 

წინამდებარე კვლევა ორგანიზაცია „ველფეარ ფაუნდეიშენის“ მკვლევართა ჯგუფის მიერ 

არის ჩატარებული. ორგანიზაცია საქართველოში მიმდინარე ჯანდაცვის რეფორმების 

მონიტორინგს ბოლო 8 წლის განმავლობაში ახორციელებდა. კვლევის შედეგად მიღებული 

მონაცემები საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს რეგულარულად წარედგინებოდა,  

სწორედ ამიტომ, კვლევა „ველფეარ ფაუნდეიშენის“ მიერ  ჩატარებული სამუშაოს ლოგიკურ 

გაგრძელებას წარმოადგენს. 

კვლევის მიზანია იმის შესწავლა, თუ როგორ მიაღწიეს წარმატებებს მეტნაკლებად 

საქართველოს მსგავსი ისტორიის მქონე ქვეყნებმა ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის 

რეფორმირებაში, კერძოდ ჯანმრთელობის დაფინანსების რეფორმებსა და მოსახლეობის 

ჯანდაცვის უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაში. კვლევა აანალიზებს ამ 

ქვეყნების მიერ მიღწეულ წარმატებებს და შეისწავლის რამდენად და რა ფორმით შეუწყო 

ხელი სოციალურმა, ეკონომიკურმა, პოლიტიკურმა და სხვა ფაქტორებმა  ჯანდაცვის 

დაფინანსების რეფორმის წარმატებით განხორციელებას.      

კვლევის საგანს წარმოადგენდა ის ქვეყნები, რომლებმაც რეფორმის თვალსაზრისით კარგ 

შედეგებს შემდეგი მაჩვენებლების მიხედვით მიაღწიეს:  (1) ჯანდაცვის სერვისებით 

მოსახლეობის მოცვის გაფართოება (2) მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსის 

გაუმჯობესება და (3) ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისგან დაცვა. 

კვლევა  მსოფლიო ბანკის მიერ შემოთავაზებულ მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს (მსოფლიო 

ბანკი, 2009) ეფუძნება, რომელიც დამოუკიდებელი ცვლადების შესწავლას შემდეგი 

განმარტებითი ცვლადების კონტექსტში გვთავაზობს: (1) ეკონომიკური, ინსტიტუციური და 

სოციალური ფაქტორები (2) ჯანდაცვის პოლიტიკის  ფაქტორები (3) განხორციელების 

ფაქტორები. 

ეკონომიკური, ინსტიტუციური და სოციალური ფაქტორებიდან შესწავლილი იქნა 

ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, პოლიტიკური სტაბილურობა, მდგრადი პოლიტიკური 

ვალდებულებები, ინსტიტუციური გარემო და მოსახლეობის განათლების დონე. 

ჯანდაცვის პოლიტიკის ფაქტორებიდან განვიხილეთ ჯანმრთელობის დაცვისაკენ 

მიმართული ფინანსური რესურსები, თანასწორობისა და სოლიდარობის საკითხი, 

მოსახლეობის ჯანდაცვის სერვისებით მოცვა, რისკის კონსოლიდაცია და დამოკიდებულება 
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პირველადი ჯანდაცვის განვითარების მიმართ. განხორციელების ფაქტორები კი 

გულისხმობს ჯანდაცვის დაფინანსების რეფორმათა თანმიმდევრულობას, ჯანდაცვის 

საინფორმაციო სისტემის განვითარების დონეს, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული 

გადაწყვეტილების მიღებას, დაინტერესებული მხარეების რეფორმებთან 

დამოკიდებულებას, აგრეთვე გატარებული ღონისძიებების ეფექტურობას, მოქნილობასა და 

კონტროლს.  

ლიტერატურის მიმოხილვამ და ანალიზმა ცხადყო, რომ ესტონეთისა და ყირგიზეთის 

კონტექსტი, ასევე მიმდინარე ჯანდაცვის რეფორმის დეტალები საკმაოდ განსხვავებულია, 

შესაბამისად, ამ ქვეყნებმა კარგ მაჩვენებლებს ჯანდაცვის სერვისებზე უნივერსალური 

ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით სხვადასხვა გზით მიაღწიეს. 

ესტონეთში საბჭოთა სისტემიდან ჯანმრთელობის სავალდებულო სადაზღვევო 

მოდელზე გადასვლა გეგმაზომიერად და გააზრებულად მოხდა. 90-იანი წლების 

დასაწყისში, როდესაც ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა არსებობდა ეკონომიკის 

საბაზრო პრინციპებზე გადასვლის ძლიერი პოლიტიკური ნება. თუმცა თავიდანვე 

კარგად იქნა გააზრებული იმის საჭიროება, რომ პრივატიზაცია და სხვა საბაზრო 

ეკონომიკაზე დამყარებული რეფორმები დაბალანსებული უნდა ყოფილიყო მდგრადი 

ჯანდაცვის და საპენსიო სისტემების შენებით. რეფორმებზე დადებითად იმოქმედა 

მდგრადმა პოლიტიკურმა გარემომ და ეკონომიკურმა ზრდამ, ასევე მნიშვნელოვანი 

როლი შეასრულა საჯარო სექტორში კორუფციის დაბალმა დონემ. ესტონეთის 

ჯანდაცვის რეფორმის წარმატების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს 

მთავრობის ნება აღიაროს შეცდომა და მოახდინოს თავისი გადაწყვეტილების 

გადახედვა. მცირე სადაზღვევო ფონდების საერთო რისკის ფონდად გაერთიანებამ და 

ზუსტად განსაზღვრულმა რეგულაციებმა გამოიწვიეს ესტონეთის სავალდებულო 

დაზღვევის ერთიანი ფონდის მაღალი ეფექტურობა.  სოციალურ დაზღვევის სისტემის 

განვითარებასთან ერთად მოხდა თანაგადახდების მექანიზმების სტრატეგიული 

დაგეგმვა. ამ პროცესმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა როგორც დაავადებების 

გართულებების თავიდან აცილების, ასევე ხარჯთ-ეფექტურობის თვალსაზრისით. 

ჯანდაცვის რეფორმები სარგებლობდა სამედიცინო საზოგადოების ძლიერი 

მხარდაჭერით, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველი რეფორმის წარმატებით 

განხორციელების საქმეში. 

ყირგიზეთში ჯანდაცვის რეფორმების წარმატებების ძირითადი პირობა იყო 

კომპლექსური მიდგომა და არა ერთი რომელიმე მეთოდი ან ”მაგიური რეცეპტი”. 

ჯანდაცვის სფერო პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული და რეფორმებს დიდი მხარდაჭერა 

ქონდა ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებისაგან. აღსანიშნავია, რომ ყირგიზი 

პოლიტიკოსები ღიად განიხილავდნენ  ჯანდაცვაზე ჯიბიდან გადახდების მაღალ 

დონეს, როგორც მიუღებელ და აშკარად გამოსასწორებელ პრობლემას. რეფორმების 

წარმატებებზე ასევე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა შემდეგმა ფაქტორებმა: 

რეფორმის თითოეული ეტაპი თანმიმდევრულად დაგეგმილი და ფაზებად 



5 
 

განხორციელებული იყო, რასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა შესაძლებლობების 

თანდათანობით ზრდასა და რეფორმების მიმართ მხარდაჭერის მოპოვებაში. ძალზე 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ინსტიტუციურ ასპექტებზე ყურადღების კონცენტრირება 

და ძლიერი ინსტიტუციების ჩამოყალიბება. ამის შედეგად მიღწეული იქნა რეფორმების 

შედეგების მდგრადობა. რეფორმის წარმატების ძირითადი შემეფერხებელი ფაქტორი 

იყო ეკონომიკური ზრდის შედარებით დაბალი მაჩვენებლები, რამაც რეფორმატორებს 

არ მისცა საშუალება უკეთესად დაეცვათ მოსახლეობა ჯანდაცვასთან დაკავშირებული 

ფინანსური რისკებისაგან. 

საქართველოში ჯანდაცვის რეფორმის წარმატებით განხორციელების ხელშეწყობის 

მიზნით კვლევის შედეგად  შემდეგი რეკომენდაციები შემუშავდა:  

 საქართველოში ჯანდაცვის რეფორმის ხელმძღვანელმა პირებმა და უწყებებმა  

წინასწარ საფუძვლიანად და კვალიფიციერად დაგეგმონ რეფორმის ყოველი 

ეტაპი; მოხდეს დასახული ეტაპების განხორციელების თანმიმდევრულობის 

უზრუნველყოფა, განისაზღვროს შესაბამისი ინდიკატორები და შემუშავდეს 

სათანადო დეტალური გეგმები; 

 რომელიმე კონკრეტული მოდელის ქვეყნის მასშტაბით სრულ გავრცელებამდე 

ჩატარდეს მისი პილოტირება ერთ ან რამოდენიმე რეგიონში, პილოტირების 

შედეგების შესწავლისა და ანალიზის საფუძველზე თავდაპირველ მოდელში 

შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდეს; 

 ყურადღება დაეთმოს ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების სისტემის მოწყობის  

ქვეყნის ზოგად ფისკალურ პოლიტიკასთან ჰარმონიზაციას. აუცილებელია 

გათვალისწინებული იქნას შრომითი ბაზრის პოლიტიკა, მომავალი ეკონომიკური 

ზრდის ტემპი და შრომითი რესურსების დაცვის პრინციპები; 

 გამახვილდეს ყურადღება რეფორმების შედეგების მდგრადობაზე. ამ კონტექსტში 

გადამწყვეტი ფაქტორია ძლიერი ინსტიტუციების ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა და 

საჯარო სექტორში კორუფციის შემცირება.   

 უზრუნველყოფილ იქნას რეფორმის პროცესის გამჭირვალობა, შემუშავდეს 

მტკიცებულებებზე დამყარებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 

მექანიზმი; 

 დამყარდეს ეფექტური, კოორდინირებული და ჰარმონიზებული კომუნიკაცია 

დონორებთან, დარგის ექსპერტებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან. 

 შემუშავდეს მოსახლეობის მხრიდან თანაგადახდის ეფექტური მექანიზმები და 

სტრატეგიული დაგეგმვა. შეზღუდული სახსრების პირობებში სისტემის მხრიდან 

პრიორიტეტულად დაფინანსდეს ის დაავადებები და მდგომარეობები, რომელთა 

დაგვიანებული მკურნალობა მომავალში უფრო მეტ გართულებებს და მეტ 

დანახარჯებს გამოიწვევს (მაგ. დაავადების მწვავე ფორმის ქრონიკულში 

გადასვლის შემთვევაში);  

 ჯანდაცვის ხელისუფლებამ კარგად გაიაზრიოს ის ფაქტი, რომ ჯანდაცვის 

ბიუჯეტის ყოველწლიურად გაზრდის შემთხვევაშიც კი შეუძლებელია ყველა 
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მოქალაქის ჯანდაცვის საჭიროებების დაკმაყოფილება. ამიტომ დაიწყოს 

მოსახლეობის სამედიცინო განათლებაზე მიზანმიმართული და სერიოზული 

ზრუნვა (ადრეული ასაკიდან, შესაბამისად, საჭიროა კოორდინაცია განათლების 

სამინისტროსთან). განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს იმ მდგომარეობებს, 

რომელიც მოსახლეობის არაჯანსაღი ქცევით და დაავადებათა პრევენციაზე 

დაბალი ცნობიერებით არის განპირობებული.  

 განხორციელდეს პირველადი ჯანდაცვის რგოლის პრიორიტეტულობის 

აღიარება, განხორციელდეს ამ დარგის ეფექტური დაფინანსება და ამაღლდეს 

პირველადი რგოლის ექიმების და, განსაკუთრებით, ექთნების კვალიფიკაცია. 

 

მეთოდოლოგია 

წინამდებარე კვლევის მიზანია იმის შესწავლა, თუ როგორ მიაღწიეს წარმატებებს 

მეტნაკლებად საქართველოს მსგავსი ისტორიის მქონე ქვეყნებმა ჯანმრთელობის დაცვის 

სისტემის რეფორმირებაში, კერძოდ ჯანმრთელობის დაფინანსების რეფორმებსა და 

მოსახლეობის ჯანდაცვაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაში. 

კვლევა აანალიზებს ამ ქვეყნების მიერ მიღწეულ წარმატებებს და შეისწავლის რამდენად და 

რა ფორმით შეუწყო ხელი სოციალურმა, ეკონომიკურმა, პოლიტიკურმა და სხვა 

ფაქტორებმა  ჯანდაცვის დაფინანსების რეფორმის წარმატებით განხორციელებას.      

კვლევის საგანს წარმოადგენდა ესტონეთი და ყირგიზეთი, ანუ ის ქვეყნები, რომლებმაც 

რეფორმის თვალსაზრისით კარგ შედეგებს შემდეგი მაჩვენებლების მიხედვით მიაღწიეს:  

(1) ჯანდაცვის სერვისებით მოსახლეობის მოცვის გაფართოება (2) მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის სტატუსის გაუმჯობესება და (3) ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 

ფინანსური რისკებისგან დაცვა. 

კვლევა  მსოფლიო ბანკის მიერ შემოთავაზებულ მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს (მსოფლიო 

ბანკი, 2009) ეფუძნება, რომლის გამოყენებითაც შემდეგი განმარტებითი ცვლადების 

იდენტიფიცირება და ანალიზი მოხდა: (1) ეკონომიკური, ინსტიტუციური და სოციალური 

ფაქტორები (2) ჯანდაცვის პოლიტიკის  ფაქტორები (3) განხორციელების ფაქტორები. 

დასახელებული ფაქტორების შესწავლა წინა აბზაცში ნახსენები დამოკიდებული 

ცვლადების განმარტების მიზნით განხორციელდა. 

ეკონომიკური, ინსტიტუციური და სოციალური ფაქტორებიდან მოხდა შემდეგი 

საკითხების შესწავლა: ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, პოლიტიკური სტაბილურობა, 

მდგრადი პოლიტიკური ვალდებულებები, ინსტიტუციური გარემო და მოსახლეობის 

განათლების დონე. 

ჯანდაცვის პოლიტიკის ფაქტორებიდან მოხდა შემდეგი კომპონენტების განხილვა: 

ჯანმრთელობის დაცვისაკენ მიმართული ფინანსური რესურსები, თანასწორობისა და 
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სოლიდარობის საკითხი, მოსახლეობის ჯანდაცვის სერვისებით მოცვა, რისკის 

კონსოლიდაცია და დამოკიდებულება პირველადი ჯანდაცვის განვითარების მიმართ. 

განხორციელების ფაქტორები მოიცავს:  ჯანდაცვის დაფინანსების რეფორმათა 

თანმიმდევრულობას, ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის განვითარების დონეს, 

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღებას, დაინტერესებული მხარეების 

დამოკიდებულებას რეფორმებთან, გატარებული ღონისძიებების ეფექტურობას, 

მოქნილობასა და კონტროლს.  

ზემოთ აღნიშნული ცვლადების შესასწავლად, ძირითადად, მეორადი მონაცემების 

შეგროვება და ანალიზი ჩატარდა. გამოყენებულ იქნა ონლაინ აკადემიური ჟურნალები, 

ელექტრონული წიგნები, სამთავრობო დოკუმენტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების 

მიერ მომზადებული ანგარიშები და ”რუხი” ლიტერატურა, ხოლო რეტროსპექტული მედია 

ანალიზი - წამყვანი მედია საშუალებების პუბლიკაციები და რეპორტაჟები - დასკვნების 

გასამყარებლად  იქნა გამოყენებული.  

კვლევის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა  ავტორიტეტული საერთაშორისო 

ორგანიზაციების შესაბამის ვებ-რესურსების შესწავლას  (მსოფლიო ბანკი, ჯანმრთელობის 

მსოფლიო ორგანიზაცია, გაეროს მოსახლეობის ფონდი). ასევე გამოყენებულ იქნა 

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს, სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სხვა 

სამთავრობო ორგანიზაციათა მონაცემები. ონლაინ ძიებისას გამოყენებულ იქნა შემდეგი 

ტერმინები: საყოველთაო ჯანდაცვა, ჯანდაცვის დაფინანსების რეფორმები, დაბალი და 

საშუალო შემოსავლის ქვეყნები, გარდამავალი ეკონომიკა, ყოფილი საბჭოთა კავშირი და ა.შ. 

კვლევის დროს ასევე მოხდა პირველადი მონაცემების შეგროვება, რომელთა მიზანი იყო 

არსებული სიტუაციის უკეთ შესწავლა და მეორადი წყაროებიდან მიღებული მონაცემების 

დაზუსტება. ამ მიზნით ინტერვიუები მოეწყო შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს (შჯსდს) და სოციალური მომსახურების სააგენტოს რამოდენიმე 

წარმომადგენელთან. 

კვლევის ძირითადი ჰიპოთეზა ასე ჩამოყალიბდა: ჯანდაცვის უნივერსალური 

ხელმისაწვდომობა დაბალი და საშუალო შემოსავლის ქვეყნის მთავრობებისათვის 

რთულად მისაღწევი ამოცანაა, ამიტომაც ამ საკითხში წარმატება მხოლოდ გარკვეული 

ფაქტორების თანხვედრის შემთხვევაში არის შესაძლებელი. 

შესაბამისად, კვლევის მთავარი კითხვა ასე განისაზღვრა: რა ფაქტორები განაპირობებს 

გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებისთვის კარგ შედეგებს ჯანდაცვის სისტემის 

დაფინანსების რეფორმირებასა და უნივერსალური ხელმისაწვდომობის მიღწევაში? 

ჩვენი ჰიპოთეზის სისწორის შემთხვევაში მოსალოდნელი იყო იმის დადასტურება, რომ 

განსხვავებათა მიუხედავად, არსებობს ისეთი ფაქტორების ერთობლიობა, რომლებიც 

ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსებასა და სერვისებზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის 

მიღწევაში კარგ შედეგებს განაპირობებენ. კვლევას უნდა ეჩვენებინა ის ფაქტორები, 
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რომლის მეშვეობითაც  საქართველოსთან შედარებადი ისტორიისა და სოციალურ-

ეკონომიკური მონაცემების მქონე ქვეყნებმა (ამ შემთხვევაში, ესტონეთმა და ყირგიზეთმა) 

ჯანდაცვის სერვისებზე მოსახლეობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობის საკითხში კარგ 

შედეგებს მიაღწიეს. 

„ველფეარ ფაუნდეიშენი“ ბოლო 8 წლის განმავლობაში საქართველოში მიმდინარე 

ჯანდაცვის რეფორმების მონიტორინგს გულდასმით ახორციელებდა და  შესაბამის 

ანგარიშებს ამზადებდა. რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს 

რეგულარულად წარედგინებოდა,  სწორედ ამიტომ, წინამდებარე კვლევა ორგანიზაციის 

მიერ  ჩატარებული სამუშაოს ლოგიკურ გაგრძელებას წარმოადგენს. 

პრობლემის აღწერა 

დამოუკიდებლობის შემდეგ საქართველოში ჯანდაცვის რეფორმები იყო მეტად 

არათანამიმდევრული და ხშირ შემთხვევაში სისტემაში ცვლილებების შესახებ მომდევნო 

გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაში მოდიოდა წინა რეფორმებთან (ბოლო დროს 

განვითარებული მოვლენები ამის კარგი დადასტურებაა). გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი  ასევე იყო გაუმჭირვალე. ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებები მიიღებოდა 

რამოდენიმე მაღალი თანამდებობის პირის მიერ დახურული კარის მიღმა. თუმცა 

”ვარდების რევოლუციამდე” საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების მეტ-ნაკლებად 

გაზიარება ხდებოდა ჯანდაცვის ხელისუფლების მიერ და ამ სექტორში ცუდი პროგრესი 

ძირითადად უკავშირდებოდა ზოგადად მთავრობაში კორუფციის მაღალ დონეს, რაც 

სერიოზულად აფერხებდა ეკონომიკურ წინსვლას და ეფექტურ გარდაქმნებს. ”ვარდების 

რევოლუციის” შემდეგ სააკაშვილის მთავრობამ დაიწყო  რადიკალური ნეო-ლიბერალური 

ცვლილებების გატარება ეკონომიკის ყველა სფეროში, მათ შორის ჯანდაცვის სექტორში. 

კერძოდ. 2007 წლიდან მოყოლებული მთავრობამ დაიწყო ჰოსპიტალური სექტორის სრული 

პრივატიზაცია და მნიშვნელოვნად გაზარდა ჯანდაცვის კერძო სექტორის ფუნქციები (მაგ. 

გაფორმდა ხელშეკრულება კერძო სადაზღვევო კომპანიებთან, რათა მათ დაეზღვიათ 

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობა). 2006 წელს ამ მიზნით ასევე შეიქმნა 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მონაცემთა ბაზა. ამგვარად, სახელმწიფომ 

მოახდინა კარდინალური შეტრიალება და ინსტიტუციური მოდელის ნაცვლად 

სოციალური სისტემის მოწყობა რეზიდუალური მოდელის მიმართულებით წარმართა 

(გზირიშვილი, 2012). 

აღსანიშნავია, რომ 2007 წლამდე რამოდენიმე კერძო სადაზღვევო კომპანიას თუ გააჩნდა 

ჯანმრთელობის დაზღვევის სერვისები და ეს სფერო მათთვის ნაკლებ პრიორიტეტული 

იყო. მთავრობის გადაწყვეტილებამ  - კერძო კომპანიების მეშვეობით დაეზღვია ქვეყნის 

უღარიბესი მოსახლეობა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი მათი რაოდენობის მკვეთრად 

ზრდას. მრავალი სხვა ქვეყნისაგან განსხვავებით, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფმა 

მოსახლეობამ კერძო სადაზღვევო კომპანიების კლიენტების ძირითადი ნაწილი შეადგინა. 

ანგარიშის წერის მომენტისათვის დაახლოებით 2 მილიონი საქართველოს მოქალაქე 
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მოცულია ჯანმრთელობის დაზღვევით. აქედან 400 ათასამდე ადამიანს გააჩნია 

ინდივიდუალური თუ კორპორატიული ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტი. დაზღვეული 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი (75%) კი დაზღვეულია სახელმწიფოს მიერ. მათ ძირითადად 

მიეკუთვნება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობა, ასევე 6 წლამდე ასაკის 

ბავშვები, პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებობის მქონე ბავშვები, სტუდენტები და ა.შ. 

(სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2013). 

მთავრობის მიერ გატარებული ლიბერალური რეფორმებით განსაკუთრებით ისარგებლეს 

ფარმაცევტულმა კომპანიებმა (განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2 მათგანი - პე-ეს-პე და 

ავერსი). მედიკამენტების იმპორტი მათი საქმიანობის მხოლოდ ერთი ნაწილი გახდა. პე-ეს-

პე და ავერსმა ააშენეს ფარმაცევტული ქარხნები, აქტიური მონაწილეობა მიიღეს 

სამედიცინო დაწესებულებების პრივატიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში და მეტიც 

დააფუძნეს სადაზღვევო კომპანიები. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ პე-ეს-პეს ერთ-ერთი 

დამფუძნებელი ”ვარდების რევოლუციის” შემდეგ გახდა პარლამენტის წევრი და აქტიური 

მონაწილეობა მიიღო ჯანდაცვის სფეროს კანონმდებლობის ცვლილებაში. აღნიშნულმა 

ცვლილებებმა საშუალება მისცა ფარმაცევტულ კომპანიებს თავიდან აერიდებინათ 

რეგულაციები ადგილობრივ თუ იმპორტირებულ მედიკამენტებზე, რამაც მნიშვნელოვანი 

ზეგავლენა იქონია მედიკამენტების ფასსა და ხარისხზე (ჯანმო, 2009; თ. გოცაძე 2011). 

ჯანდაცვის სექტორში კერძო სექტორის გავლენის ზრდა მიმდინარეობდა სახელმწიფო 

მაკონტროლებელი როლის განუხრელი შემცირების ფონზე. ყოვლისმომცველი 

დერეგულირების სახელმწიფო პოლიტიკამ შედეგად გამოიწვია ის, რომ ძალიან შესუსტდა 

ხარისხისა და პაციენტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ეფექტური მექანიზმები 

როგორც მედიკამენტებზე, ასევე სამედიცინო დაწესებულებაში მიწოდებულ 

მომსახურებაზე. 

ასევე მიუხედავად ზრდისა, სახელმწიფო დანახარჯები ჯანდაცვაზე კვლავ დაბალი 

რჩებოდა და 2010 წელს მისი წილი ჯანდაცვაზე საერთო დანახარჯებში 23%-ს შეადგენდა, 

რაც აზერბაიჯანის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის ევროპულ რეგიონში (ჯანმო, 2013). განსაკუთრებით დაბალი იყო 

სახელმწიფოს დანახარჯები საზოგადოებრივ ჯანდაცვასა და დაავადებათა პრევენციაზე და 

შეინიშნებოდა ამ საქმიანობაზე გამოყოფილი სახსრების პროცენტული კლება (ჯანმო, 2009). 

2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალმა ხელისუფლებამ 

გადაწყვიტა უზრუნველყო საქართველოს მოსახლეობის უნივერსალური 

ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის სერვისებზე. 2013 წლის სახელმწიფო ჯანდაცვის ბიუჯეტი 

წინა წელთან შედარებით 76%-ით გაიზარდა, ხოლო ჯანმრთელობის დაზღვევაზე 

გამოყოფილი სახსრები ამავე პერიოდში თითქმის გასამაგდა (იხილეთ გრაფიკი 1): 
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გრაფიკი 1: ჯანდაცვისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამის ბიუჯეტები (ლარებში, 

2011-2013 წლები); წყარო: შჯსდ სამინისტრო 

 

უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად მთავრობამ გადაწყვიტა 

დაზღვევის გარეშე დარჩენილი 2,2 მილიონი საქართველოს მოქალაქისათვის 

აემოქმედებინა საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა. პროგრამის პირველი 

ეტაპი, რომელიც მოიცავდა გეგმიურ ამბულატორიულ, გადაუდებელ ამბულატორიულ და 

გადაუდებელ სტაციონარულ მომსახურებას ამოქმედდა 2013 წლის 28 თებერვლიდან. ეს 

პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდება ივლისის თვიდან და ასევე მოიცავს გეგმიურ 

სტაციონარულ მომსახურებას. ასევე გაიზრდება პროგრამის მიერ დაფინანსებული 

ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური გამოკვლევების სპექტრი და ანაზღაურება (შჯსდ 

სამინისტრო, 2013). 

ზოგადად, მთავრობის მიერ მიღებული ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები 

პოზიტიურია ჯანდაცვის სერვისებზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველსაყოფად. თუმცა ამ გადაწყვეტილების მიღება ძირითადად მოხდა 

პოლიტიკური მოსაზრებებით (”ქართული ოცნების” წინასაარჩევნო დაპირება  ამ საკითხსაც 

ითვალისწინებდა) და მას არ მოჰყოლია დეტალური გრძელვადიანი, საშუალოვადიანი ან 

თუნდაც მოკლევადიანი გეგმა, რომელშიც დეტალურად იქნებოდა აღწერილი თუ როგორ 

მოხდება ამ დანაპირების შესრულება, რა ძირითადი პრობლემებს უკავშირდება პროგრამის 

განხორციელება ან თუნდაც რა ინდიკატორებით მოხდება პროგრესის თუ წარმატების 

შეფასება. რადგანაც წერილობითი სახით ასეთი დოკუმენტი არ არსებობს, ძნელია 

პროგრამის ძლიერი ან სუსტი მხარეების შეფასება. სხვა ქვეყნების გამოცდილება კი 

აჩვენებს, რომ უნივერსალური ხელმისაწვდომობის მიღწევა ზოგადად რთულ ამოცანას 

წარმოადგენს, განსაკუთრებით ეს ეხება საშუალო და დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებს. 

ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ამ საკითხის ყველა დეტალის წინასწარ ზედმიწევნით 

კარგად შესწავლა, სათანადო გეგმების შემუშავება და ამის შემდეგ დაიწყოს პროგრამის 

განხორციელება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბიუჯეტის რამოდენიმეჯერ გაზრდაც კი 
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შეიძლება არ იყოს საკმარისი საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად და არსებული რისკების 

შესამცირებლად.   

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კვლევის შედეგები საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება ადვოკატირების 

კამპანიის საწარმოებლად, რადგან ხშირ შემთხვევებში ჯანდაცვის რეფორმების 

წარუმატებლობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია მტკიცებულებებზე დამყარებული 

გადაწყვეტილებების არარსებობა. ველფეარ ფაუნდეიშენმა გულდასმით შეისწავლა 

სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება ჯანდაცვის რეფორმების განხორციელებაში და მივიდა 

იმ დასკვნამდე, რომ მსოფლიოს მასშტაბით არსებობს მთავრობების მიერ სხვა ქვეყნების 

გამოცდილების შესწავლის მზარდი ტენდენცია, რათა მოხდეს მართებული 

გადაწყვეტილებების მიღება და თავიდან იქნას აცილებული შეცდომები. სწორედ ეს არის 

ჩვენი კვლევის მთავარი მიზანიც: ანგარიშის მომდევნო ორი თავში მიმოხილულია 

მსოფლიო ბანკის მიერ  ჯანდაცვის სექტორის წარმატებულ რეფორმატორ ქვეყნებად 

დასახელებული - ესტონეთისა და ყირგიზეთის - გამოცდილება და გამოყოფილია ის 

ძირითადი საკითხები, რომლებიც მნიშვნელოვანია საქართველოს პარლამენტისა და 

მთავრობისათვის გასათვალისწინებლად.  

 ზოგადი მიგნებები 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სამივე ქვეყანამ - საქართველომ, ესტონეთმა და 

ყირგიზეთმა განვლო პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური გარდაქმნების რთული 

პერიოდი. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პერიოდში არსებობდა მსგავს ფაქტორთა ერთობლიობა, 

რომლებიც გავლენას ახდენდნენ აღნიშნული ქვეყნების ჯანდაცვის რეფორმებზე. 

მაგალითად, მემკვიდრეობით მიღებული ჯანდაცვის სისტემის მსგავსი მოწყობა, 

გარდამავალ პერიოდთან დაკავშირებული ფისკალური შოკი, ცვლილებები პოლიტიკურ 

კონტექსტში და ა.შ. მიუხედავად ამისა, ქვეყნების პასუხები გარდამავალი პერიოდის 

გამოწვევებზე სხვადასხვანაირი აღმოჩნდა, რის შედეგადაც ამჟამად მათ ჯანდაცვის 

სისტემებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავება შეინიშნება. 

ამ განსხვავებების უკეთ დასანახად ქვეყნების შესწავლა მოხდა მსოფლიო ბანკის მიერ 

შემოთავაზებული მეთოდოლოგიური ჩარჩოს გამოყენებით. თავდაპირველად განვიხილეთ 

შემდეგი დამოკიდებული ცვლადები: (1) ჯანდაცვის სერვისებით მოსახლეობის მოცვა (2) 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსი და (3) ფინანსური რისკებისგან დაცვა. შემდეგ კი 

მათ ასახსნელად მოხდა შემდეგი ფაქტორების იდენტიფიცირება და ანალიზი: (1) 

ეკონომიკური, ინსტიტუციური და სოციალური ფაქტორები (2) ჯანდაცვის პოლიტიკის  

ფაქტორები და (3) იმპლემენტაციის ფაქტორები.  

ესტონეთი 

I. დამოკიდებული ცვლადები 
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1)  ჯანმრთელობის მდგომარეობა მიუხედავად იმისა, რომ საკითხი იმის შესახებ  თუ 

რამდენად არის დაკავშირებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება ქვეყანაში 

არსებულ ჯანდაცვის სერვისებსა და ჯანდაცვის რეფორმებთან დისკუსიის საგანია, 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსის გაუმჯობესება  ნებისმიერი სახელმწიფოს 

ჯანდაცვის სისტემის ძირითადი მიზანია და ამიტომ ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის 

შეფასებისას მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობის ინდიკატორების შეფასება. ამჟამინდელი 

მონაცემების მიხედვით ამ კუთხით ესტონეთს აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებთან 

შედარებით უკეთესი მდგომარეობა აქვს. ცხრილი 1 წარმოადგენს ჯანმრთელობის 

ძირითად ინდიკატორებს ესტონეთში (საქართველოსა და ევროპის რეგიონის მონაცემები 

შედარებისათვის არის წარმოდგენილი) 

 

ცხრილი 1. ჯანმრთელობის ინდიკატორები, ესტონეთი, საქართველო, ევროპის რეგიონი 

2010 

ქვეყნები 

სიცოცხლის 

ხანგრძლვობა 

დაბადებისას 

(საერთო) 

ახალშობილთა 

სიკვდილიანობა 

(1000 ცოხლად 

შობილზე) 

5 წლამდე ასაკის 

სიკვდილიანობა 

(1000 ცოცხლად 

შობილზე) 

დედათა 

სიკვდილიანობა 

(100 000 ცოცხლად 

შობილზე) 

     ესტონეთი 75 4 5 2 

საქართველო 71 20 22 67 

ევროპის რეგიონი 75 11 14 20 

წყარო: WHO World Health Statistics 2012  

რეფორმების წინა პერიოდში, 1988 წელს სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაბადებისას 

შეადგენდა 70.6 წელს, 1994 წელს ეს მაჩვენებელი  67 წლამდე დაეცა, რის შემდეგაც დაიწყო 

ზრდა და 2010 წლისათვის 75 წელი შეადგინა. ახალშობილთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლი 

1990 წელს 15-დან 2010 წელს  4-მდე  დაეცა; იგივე ეხება 5 წლამდე სიკვდილიანობის 

მაჩვენებელს, რომელიც  1990 წელს 20-დან 2010 წელს 5-მდე  დაეცა. ყველაზე დიდი 

პროგრესი ესტონეთმა დედათა სიკვდილიანობის კუთხით განიცადა, ეს მაჩვენებელი 1990 

წელს 48-დან  2010 წელს  2-მდე დაეცა (ჯანმო, 2012). 

სიკვდილიანობის მაჩვენებლები აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნების მაჩვენებლების 

მსგავსია. სიკვდილის ძირითადი მიზეზებია: კარდიო-ვასკულარული დაავადებები, 

ნეოპლაზმები და გარე ფაქტორებით გამოწვეული დაავადებები. ესტონეთის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის ყველაზე დიდ საფრთხეს აივ/შიდსი წარმოადგეს, 

რომლის ეპიდემია 2001 წელს დაიწყო და 2009 წლისათვის აივ/შიდსის პრევალენტობისა და 

სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა 100 000 მოსახლეზე 736 და 33 შეადგინა. ცხრილი 2 

ნათლად წარმოაჩენს ამ პრობლემის სიმწვავეს (კოპელი და სხვა 2008) 

ცხრილი 2. აივ/შიდსი პრევალენტობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლი 100 000 

მოსახლეზე. ესტონეთი, საქართველო, ევროპის რეგიონი 2010 
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ქვეყნები ესტონეთი საქართველო ევროპის რეგიონი 

აივ/შიდსი სიკვდილიანობა 33 1.6 9.6 

აივ/შიდსი პრევალენტობა 736 81 257 

    წყარო: WHO World Health Statistics 2012  

 

2) ჯანდაცვის სერვისებით მოსახლეობის მოცვის გაზრდა მიუხედავად იმისა, რომ 

უნივერსალური ჯანდაცვის სისტემის მიზანი ნათელია, ქვეყნები, როგორც წესი, არჩევანის 

წინაშე დგანან მოსახლეობის მოცვასა და მიწოდებული სერვისების მოცულობას შორის, 

რადგან ჯანდაცვის ბიუჯეტი არასოდეს არ არის საკმარისი მთელი მოსახლეობისათვის 

აუცილებელი სერვისების სრულად დაფარვისათვის. ესტონეთის სავალდებულო 

ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემა ქვეყნის მოსახლეობის 95%-ს ფარავს; ჯანდაცვის 

სერვისების მთავარი შემსყიდველი ესტონეთის ჯანმრთელობის სადაზღვევო ფონდია 

(ეჯსფ). დაზღვეული მოსახლეობა 3 ძირითად ჯგუფად იყოფა: 1) ისინი, ვინც თვითონ 

იხდიან სოციალურ გადასახადს 2)  ისინი, ვის წილსაც სახელმწიფო იხდის და 3) ისინი, 

ვისაც დაზღვევა კონტრიბუციის გარეშე ფარავს (იხილეთ ცხრილი 3) (ეჯსფ, 2011). 

დაუზღვეველი მოსახლეობის (საერთო მოსახლეობის დაახლოებით 5%) ძირითად ნაწილს 

როგორც წესი სამუშაო ასაკის ადამიანები შეადგენენ, რომლებიც არც ფორმალურად არიან 

დასაქმებულნი და არც როგორც უმუშევრები ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირები არიან დარეგისტრირებულნი. მოსახლეობის დაზღვევით მოცვა ხდება 

რეგიონალურად, საცხოვრებელი ადგილისა ან იმ მისამართის მიხედვით სადაც ისინი 

ჯანდაცვის სერვისებს იყენებენ. ამასთან, დაზღვეულები არ არიან შეზღუდულები და 

შეუძლიათ მიმართონ სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლებს მათი რეგიონის გარეთაც. 

ცხრილი 3. დაზღვეული მოსახლეობის წილი, 2011  

 

ჯგუფები გადასახადი დაზღვეულები % 

დაზღვეულები, რომლთა გადასახადს 

დამქირავებელი იხდის 

ხელფასის ან შემოსავლის 

13%  45.50% 

დაზღვეულები, რომლებიც გადასახადს არ 

იხდიან - 49.00% 

დაზღვეულები, რომლეთა გადასახადს 

სახელმწიფო იხდის განსაზღვრული თანხის 13% 5.25% 

დაზღვეულები, რომლებსაც დაზღვევა 

საერთაშორისო შეთანხმებით ფარავს სხვადასხვა ტარიფი 0.20% 

წყარო: WHO World Health Statistics 2012  

 

ეჯსფ დაზღვეულებს 2 სახის სადაზღვევო პაკეტით, სარგებლით უზრუნველყოფს: ა) 

ფულადი სარგებელი (ავადმყოფობის სარგებელი, ორსულობის სარგებელი, შვილად 

აყვანის სარგებელი, სარგებელი მოზრდილთა სტომატოლოგიური მომსახურეობისათვისა 

და მედიკამენტებისათვის) და ბ) ე.წ. “ნატურალური სარგებელი” (in-kind benefit), რომელიც 
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პრევენციული და სამკურნალო სერვისების ფართო სპექტრს მოიცავს, გამონაკლის 

წარმოადგენს: კოსმეტიკური ქირურგია, ოპტიკური სერვისები, სტომატოლოგიური 

მომსახურება და ალტერნატიული თერაპია; არსებობს იმ მედიკამენტების პოზიტიური სია, 

რომელსაც ეჯსფ 50 %-იანი თანაგადახდით ფარავს (ერთ რეცეპტზე მაქსიმალური 

ლიმიტით 12.80 ევრო), უფრო მაღალი წილით ანაზღაურდება მხოლოდ ის მედიკამენტები, 

რომლებიც გარკვეულ დიაგნოზთან ასოცირდება (რუტელი და სხვა, 2011) 

 

3) მოსახლეობის ფინანსური დანახარჯებისაგან დაცვა  ჯანმო-ს მიხედვით დანახარჯები 

კატასტროფულია თუ ოჯახი აუცილებელი ხარჯების გაღების შემდეგ დარჩენილი 

შემოსავლის 40%-ზე მეტს ხარჯავს ჯანდაცვის სერვისებზე. ესტონეთის ჯანდაცვის 

სისტემის დაფინანსება 2 კომპონენტისაგან შედგება: პროგრესული - სოციალური და 

საშემოსავლო გადასახადი და რეგრესული - ჯიბიდან გადასახადი; საერთო ჯამში 

დაფინანსება პროგრესულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მცირე შემოსავლის მქონე ოჯახები 

ჯანდაცვის სერვისებზე შედარებით ნაკლებს ხარჯავენ ვიდრე შეძლებული ოჯახები. 

ჯანდაცვის დაფინანსების ძირითად წყაროს სახელმწიფო დანახარჯები წარმოადგენს 

(78,4%), რომელიც ძირითადად  (ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯის 67.7%) დამსაქმებლისა 

და დასაქმებულის (თვით-დასაქმების შემთხვევაში) მიერ გადახდილი გადასახადებისაგან 

გროვდება (შემოსავლის ან ხელფასის 13%). სოციალურ საქმეთა სამინისტრო ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან შეისყიდის გადაუდებელი დახმარების სერვისებს  დაზღვევის არ მქონე 

მოსახლეობისათვის და სასწრაფო დახმარების სერვისებსა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სერვისებს ზოგადი მოსახლეობისათვის. ესტონეთში ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯების 

წილი ბოლო წლების მანძილზე იზრდებოდა და 2009 წელს ჯანდაცვაზე მთლიანი 

დანახარჯების 21.6%-ი შეადგინა (კოპელი და სხვა, 2008), დეტალური ინფორმაცია 

ჯანდაცვის დაფინანსების ძირითადი წყაროების ცვლილებებზე 1995-2000 წლებში 

მოცემულია მე-4 ცხრილში.  

ცხრილი  4. ჯანდაცვის დაფინანსების ძირითადი წყაროების წილი ესტონეთში (1995-2009) 

დაფინანსების წყარო 1995 2000 2005 2009 

სახელმწიფო 89.8 76.4 76.7 78.4 

    გადასახადი (ცენტრ. და ადგილობრივი) 12.4 10.4 10.5 10.7 

    ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევა 77.4 66 66.2 67.7 

კერძო 7.5 23.3 23 21.6 

      ჯიბიდან გადახდა 7.5 19.7 20.4 21.3 

      კერძო სამედიცინო დაზღვევა 0 1 0.3 0.3 

      სხვა 0 2.6 2.3 0 

გარე წყაროები 2.7 0.3 0.3 0 

  წყარო: 1995-2000 წლის მონაცემები Koppel 2008; 2009 წლის მონაცემები გამოთვლილია WHO World 

  Health Statistics 2012-ის მიხედვით 
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როგორც ვხედავთ, ესტონეთის ჯანდაცვის დაფინასების საერთო პროგრესულობა ჯიბიდან 

გადახდების წილის გაზრდის გამო წლების მანძილზე დაქვეითდა. რაც თავის მხრივ 

მედიკამენტებსა და სტომატოლოგიურ სერვისებზე დანახარჯების გაზრდამ განაპირობა.  

ჯანდაცვის სერვისებისათვის  ჯიბიდან გადახდების შემდეგ 2000-2007 წლებში ოჯახების 

დაახლოებით 3% (15 000 კაცი) სიღარიბის აბსოლუტური ეროვნული ზღვრის ქვემოთ 

აღმოჩნდა (რუტელი და სხვა, 2011).  

 

II. განმარტებითი ცვლადები 

1) ეკონომიკური, ინსტიტუციური და სოციალური ფაქტორები  ესტონეთის ჯანდაცვის 

რეფორმის წარმატების ერთ-ერთი ძირითადი ხელშემწყობი ფაქტორი ქვეყნის მდგრადი 

ეკონომიკური ზრდაა. საქართველოსაგან განსხავებით ესტონეთმა რადიკალური 

რეფორმები ჯერ კიდევ 80-იანი წლების ბოლოს წამოიწყო, ხოლო პრივატიზაციის პროცესი 

და საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებული ინსტიტუციების ფორმირება 90-იანი წლების 

დასაწყისში დაასრულა. გარდამავალი პერიოდისათვის დამახასიათებელი მოშლილი 

ეკონომიკა მალევე აღსდგა და მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) მაჩვენებელმა ზრდა 1995 

წლიდან დაიწყო, 2001-2008 წლებში ესტონეთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკით 

გამოირჩეოდა ევროპაში (მშპ-ის ზრიდს მაჩვენებლი 6.7%-სა და 10.3%-ს შორის მერყეობდა). 

ამ პოზიტიური მიმდინარეობის შედეგი იყო ის, რომ უმუშევრობის დონე შემცირდა და 

ხელფასები გაიზარდა. მსოფლიო ეკონომიკურმა კრიზისმა 2009 წელს ესტონეთის 

ეკონომიკა 14%-ით  შეამცირა, თუმცაღა სწორი სახელმწიფო პოლიტიკის შედეგად, 

ეკონომიკა გამოსწორდა და უკვე 2010 წლისათვის მშპ დაუბრუნდა დადებითი ზრდის 

მაჩვენებლს, კერძოდ კი, 2011 წელს მშპ-ის ზრდის მაჩვენებელმა 8% შეადგინა (ჰაბიჩი, 2012) 

 

წარმატებული რეფორმის ხელშემწობი მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი პოლიტიკური 

სტაბილურობა და რეფორმებისადმი მდგრადი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი 

მხარდაჭერა იყო. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პოლიტიკური გარემო 

საკმარისად სტაბილური იყო მთელი რიგი ცვლილებების, მათ შორის ჯანდაცვის სექტორის 

რეფორმის განსახორციელებლად. ესტონეთის ყველა მთავრობა პოლიტიკური სპექტრის 

ცენტრში ან მარჯვნივ მდგარი ორი ან სამი პოლიტიკური პარტიისაგან შემდგარ კოალიციას 

წამოადგენდა. დაზღვევის სოციალური სისტემის ჩამოყალიბების პროცესის გარშემო 

ქვეყანაში არსებობდა როგორც პოლიტიკური კონსენსუსი, ასევე საზოგადობისა და 

სამედიცინო პროფესიონალთა მხრიდან მხარდაჭერა. როგორც პოლიტიკოსები ასევე 

ზოგადი მოსახლეობა მზად იყო რადიკალური ცვლილებებისათვის, რათა ქვეყანა 

დაშორებოდა საბჭოთა სისტემას და გადასულიყო საბაზრო ეკონომიკაზე. თუმცა 

თავიდანვე კარგად იქნა გააზრებული იმის საჭიროება, რომ პრივატიზაცია და სხვა საბაზრო 

ეკონომიკაზე დამყარებული რეფორმები დაბალანსებული უნდა ყოფილიყო მდგრადი 

ჯანდაცვის და საპენსიო სისტემების შენებით. აღსანიშნავია, რომ ჯანდაცვის დაფინანსების 

რეფორმა ჯერ კიდევ მანამდე დაიწყო, სანამ ქვეყანა ოფიციალურად დამოუკიდებლობას 

მოიპოვებდა.   
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ასეთი მყისიერი პასუხი (რაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის უმეტესმა ქვეყანამ ვერ 

განახორციელა) ნაწილობრივ იმითაც იყო განპირობებული, რომ საბჭოთა ოკუპაციამდე 

ესტონეთის ჯანდაცვის სექტორის ორგანიზაცია ძალზედ წააგავდა დასავლეთ ევროპის 

ქვეყნების სისტემებს. რეგიონულ პრინციპზე დაფუძნებული ჯანმრთელობის დაზღვევის 

სისტემა ესტონეთში ჯერ კიდევ 1913-1940 წლებში არსებობდა. პოლიტიკური და 

კულტურული ქცევა და ადმინისტრაციული სტრუქტურა  ფარულად იქნა შემონახული 

საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდშიც და დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ კარგი 

საფუძველი შექმნა დაზღვევის სოციალური სისტემის შექმნისათვის (კოპელი და სხვა, 

2008). 

 

2) პოლიტიკისა და იმპლემენტაციის ფაქტორები-1. ესტონეთის მთლიანი დანახარჯი 

ჯანდაცვაზე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში წლების განმავლობაში 

სტაბილურობით გამოირჩეოდა და ყოველთვის დაბალი იყო ევროპის რეგიონის საშულო 

მაჩვენებელზე (იხილეთ ცხრილი 5), რაც გარკვეული კრიტიკის საბაბს წარმოადგენდა 

სამედიცინო საზოგადოებისათვის; ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯის, როგორც მთლიანი 

შიდა პროდუქტის წილის დაბალი მაჩვენებელი ნაწილობრივ შეიძლება აიხსნას 

შემოსავლების ძალიან სწრაფი ზრდის ტემპით, რასაც ჯანდაცვაზე დანახარჯების ზრდა 

ჩამორჩებოდა. მთავრობა თვლის, რომ ჯანდაცვაზე დანახარჯები ოპტიმალურია და არ 

გეგმავს, მისი, როგორც მშპ-ის წილის გაზრდას, ამასობაში კი ჯანდაცვაზე დანახარჯი ერთ 

სულ მოსახლეზე (PPP-მსყიდველობით უნარიანობის პარიტეტი) 1995 წელს $409-დან 2009 

წელს $1338-მდე გაიზარდა (კოპელი და სხვა, 2008). 

 

ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ ეჯსფ-ის შემოსავალი 2009 წელს 11%-ით და 2010 წელს კი 

5%-ით შემცირდა. ეკონომიკურ კრიზისზე ძირითადი ფისკალური პასუხი დანხარჯების 

შემცირება იყო, კერძოდ კი, 2009 წელს სოციალურ საქმეთა სამინისტრომ ჯანდაცვის 

ბიუჯეტი 24%-ით შეამცირა (ძირითადად ადმინისტრაციული და საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ბიუჯეტის შემცირების ხარჯზე) ეჯსფ-ის დანახარჯების შემცირება კი 

გაცილებით მცირე იყო 2009 წელს (2%) და 2010 წელს (5%). შემცირებული შემოსავალის 

კომპენსირება ფონდმა ძირითადად წინა წლებში აკუმლირებული რეზერვებით შეძლო. 

ეკონომიკური კრიზისის კიდევ ერთი შედეგი საექთნო სერვისებზე 15%-იანი 

თანადაფინანსების შემოღება გახდა (ჰაბიჩი, 2012). 

 

ესტონეთის ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევის ძირითადი პრინციპები ა) 

სოლიდარობა და ბ) ყველა დაზღვეულისათვის სერვისებისადმი თანაბარი 

ხელმისაწვდომობაა.  

ა) სისტემა მაღალი ხარისხის სოლიდარობით ხასიათდება, რადგან იმ დაზღვეულთა 

ჯანდაცვის ხარჯებს, რომლესაც დაზღვევის სისტემა კონტრიბუციის გარეშე ფარავს, 

                                                           
1
 ვინაიდან პოლიტიკისა და იმპლემენტაციის ფაქტორები მჭიდრო ურთიერთ კავშირშია ერთმანეთთან, აქ მათ 

ერთი ქვეთავის ქვეშ განვიხილავთ. 
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როგორებიც არიან პენსიონრები, სტუდენტები, ბავშვები და ა.შ (ჯამში მთლიანად 

დაზღვეულთა 49%) მომუშავე დაზღვეულები ფარავენ, სახელმწიფო მხოლოდ მცირე, 

განსაზღვრული ჯგუფის ადამინების დანახარჯებს (მთლიანად დაზღვეულთა 5.25%-ის) 

ფარავს. არსებობს საშიშროება, რომ სამუშაო ძალაზე ასეთმა დამოკიდებულებამ 

მოსახლეობის დაბერების პირობებში შესაძლოა მომავალში დიდი გავლენა მოახდინოს 

ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსებაზე. გამოთვლილია, რომ შემოსავლებსა და ჯანდაცვის 

დანახარჯებს შორის სხვაობამ 2030 წლისათვის მშპ-ის 1.4% შეიძლება შეადგინოს (ტომსონი 

და სხვა, 2010) 

 

ბ) დაზღვევის სისტემა თანაბარ ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს როგორც პირველადი 

ჯანდაცვის სერვისებისადმი, რომელიც უფასოა  ასევე, სპეციალიზირებული 

სერვისებისადმი, რომელიც ლიმიტირებულ თანადაფინასებას ექვემდებარება; თუმცაღა 

ბოლო წლებში ჯიბიდან გადახდების წილის ზრდასთან ერთად გამოიკვეთა 

სამართლიანობასთან (equity) დაკავშირებული პრობლემები, ფინანსური ბარიერი მეტ 

წილად მედიკამენტებისა და სტომატოლოგიური სერვისების მოხმარების დროს არსებობს, 

ეს ფაქტი შეშფოთების  საბაბი გახდა, ექსპერტები მთავრობას ჯიბიდან გადახდების 

მზრადი ტენდენციის გაკონტროლებასა და თანადაფინანსების რთული სისტემის 

გამარტივებას ურჩევენ. 

 

ხარჯთ-ეფექტურობის კუთხით მიღწეული წარმატებისათვის ესტონეთმა საერთაშორისო 

აღიარება მოიპოვა. ყველა დაზღვეულისათვის ყველა სახის სამედიცინო სერვისებს, გარდა 

სასწრაფო დახმარების სერვისებისა (რომელიც პირდაპირ ბუჯეტიდან ფინანსდება) 

შემსყიდველი ეჯსფ-ია. შემოსავლების რეგიონალური სხვაობის ბალანსირების მიზნით 

თანხის შეგროვება თავდაპირევლად ცენტრალურ დონეზე ხდება და უკვე შემდგომ ხდება 

მისი გადანაწილება ეჯსფ-ის 4 რეგიონალურ ოფისში კაპიტაცის მეთოდის მეშვეობით. 

თანხის გადანაწილების პროცესი პროვაიდერებთან სელექციური კონტრაქტირების 

მეშვეობით გრძელდება, რაც იმას გულისხმობს, რომ ფონდი მხოლოდ იმ პროვაიდერებთან 

აფორმებს კონტრაქტს, რომლებიც კარგი შედეგით გამოირჩევიან, ამით სისტემა გარკვეული 

კონკურენციის პირობებს ქმნის. პროვაიდერებთან მოლაპარაკების საგანია მიწოდებული 

სერვისების მოცულობა და თითოეული შემთხვევის ფასი, მაგრამ არა გადახდის მეთოდი, 

რომელიც ხარჯთ-ეფექტურობის გაზრდის ერთ-ერთ საშუალებას წარმოადგენს. 90-იანი 

წლების ბოლოს საავადმყოფოს ხარჯების შეკავების მიზნით მიიღებული იქნა 

გადაწყვეტილება, რომ „სერვისების მიხედვით ანაზღაურება“ ჩანაცვლებულიყო 

„შემთხვევების ღირებულების მიხედვით ანაზღაურების“ მეთოდით, ამჟამად 

ჰოსპიტალური სერვისების ანაზღაურებისათვის შემდეგი მეთოდების კომბინაციაა 

გამოყენებული: „სერვისების მიხედვით ანაზღაურება“, „საწოლი დღე“ და ე.წ DRG 

(დიაგნოზთან დაკავშირებული ჯგუფები) მეთოდი, რომლის თანდათანობითი დანერგვა 

2004 წლიდან დაიწყო. ამბულატორიული მომსახურეობისათვის ძირითადი გადახდის 

მეთოდს „სერვისების მიხედვით ანაზღაურება“ წარმოადგენს, ხოლო ოჯახის ექიმების 

ანაზღაურება კი კაპიტაციისა და სხვა მეთოდების („სერვისების მიხედვით ანაზღაურება“, 
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„მიზნობრივი დაფინანსების მეთოდი“) კომბინაციას წარმოადგენს (გოტრეტი და სხვა, 

2008). 

 

ესტონეთის ჯანდაცვის რეფორმის წარმატების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს 

წარმოადგენს მთავრობის ნება აღიაროს შეცდომა და მოახდინოს თავისი გადაწყვეტილების 

გადახედვა. მაგალითად, მიუხედავდ იმისა, რომ რეფორმების პერიოდის დასაწყისისათვის 

ძალინ ძლიერი იყო დეცენტრალიზაციის სურვილი,  მალევე იქნა აღიარებული ის ფაქტი, 

რომ რეგიონებს საჭირო ფუნქციის განსახორციელებლად აუცილებელი რესურსი არ 

გააჩნდათ და უფრო მეტიც, რეგიონალური ფონდების ზომა საკმარისად დიდი არ აღმოჩდა 

რისკის გადასანაწილებლად. ამიტომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ თანხების 

აკუმულირება ცენტრალურ დონეზე მომხდარიყო. ესტონეთის წარმატების კიდევ ერთ 

ფაქტორად უნდა დასახელდეს ჯადაცვის სისტემის საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

დახვეწა, ჯანდაცვის მონაცემებისა და რეცეპტების ელექტრონული სისტემის შექმნა. 

აღიარებულია, რომ დღესდღეობით ესტონეთი აღმოსავლეთ ევროპაში ჯანმრთელობის 

ინფორმაციის საუკეთესო ტექნოლოგიებს ფლობს (სიაო და სხვა, 2009). 

 

ყირგიზეთი 

I. დამოკიდებული ცვლადები 

1) ჯანმრთელობის მდგომარეობა   

ჯანმოს მონაცემებით ყირგიზეთში მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსი  1990-2009 

წლების გარდამავალ პერიოდში  უკეთესობისკენ შეიცვალა; სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, 

ჩვილ ბავშვებში (1000 ცოცხალ ახალშობილზე) შემცირდა 63-დან 29-მდე, ხოლო 5 წლამდე 

ბავშვებში (5 წლამდე 1000 ცოცხალ ბავშვზე) 75-დან 33-მდე. როგორც ოფიციალურმა, ასევე 

სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების მონაცემებმა აჩვენეს ჩვილთა 

და ზოგადად ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების ტენდენცია. დედათა 

სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ჯერ კიდევ მაღალია და 71-ს შეადგენს ყოველ 100 ათას 

ცოცხალშობილზე. რაც შეეხება ქვეყანაში მოსახლეობის სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობას ის ბოლო პერიოდში გაიზარდა და 2010 წელს  69,5 წელი შეადგინა (WHO, 

2012).  

ცხრილი  5. ჯანმრთელობის ინდიკატორები, (ყირგიზეთი, საქართველო, 2010 წ.) 

ქვეყნები 

სიცოცხლის 

ხანგრძლვობა 

დაბადებისას 

(საერთო) 

ახალშობილთა 

სიკვდილიანობა 

(1000 ცოხლად 

შობილზე) 

5 წლამდე ასაკის 

სიკვდილიანობა 

(1000 ცოცხლად 

შობილზე) 

დედათა 

სიკვდილიანობა 

(100 000 ცოცხლად 

შობილზე) 

     ყირგიზეთი 69,5 29 33 71 

საქართველო 71 20 22 67 



19 
 

წყარო: WHO World Health Statistics 2012  

 

მიუხედავად სირთულეებისა, პროგრესი ასევე შეინიშნება ასევე ტუბერკულოზის 

შემთხვევათა და სიკვდილიანობის თვალსაზრისით. მაშინ როდესაც 2005 წელს 

ტუბერკულოზის შემთხვევები იყო 116 ყოველ 100000 მოსახლეზე, 2009 წლისთვის ის 

შემცირდა 101-მდე. სიკვდილიანობის მაჩვენებლებმა სისხლძარღვთა დაავადებების ორ 

ასაკობრივ ჯგუფში (როგორებიცაა 30-დან 39 წლამდე და 40-დან 59 წლამდე) 

გაუმჯობესების ეტაპობრივი პროგრესი აჩვენა.  

მთავარი გამოწვევა ყირგიზეთისათვის არის სისხლძარღვთა დაავადებები, რომელიც 

იწვევს ნაადრევ ინვალიდობას ახალგაზრდებში. ეს არის განპირობებული შემდეგი 

რისკ-ფაქტორებით: მოწევა, ცხიმით მდიდარი დიეტა, ალკოჰოლის მოჭარბებული 

მოხმარება და ფსიქო-სოციალური სტრესი. ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა, 

დაკავშირებული თანდაყოლილ და შეძენილი გულის დეფექტებთან წარმოადგენს ასევე 

სერიოზული პრობლემას. აღსანიშნავია,  ქვეყნის გეოგრაფიული და კლიმატური 

პირობების ზეგავლენა ჯანმრთელობაზე (ყირგიზეთში ტერიტორიის 2/3  მდებარეობს 

1500 მეტრზე მაღლა ზღვის დონიდან).  მაგალითად, მთიან რეგიონებში მცხოვრები 

ბავშვების თანდაყოლილი გულის მანკები  4-6 ჯერ აღემატება იმ ბავშვების 

მაჩვენებლებს, რომლებიც დაბლობში ცხოვრობენ  (National Statistic Committee of Kyrgyz 

Republic, 2011). 

2) ჯანდაცვის სერვისებით მოსახლეობის მოცვის გაფართოება.  

ყირგიზეთის ჯანდაცვის რეფორმის პროგრამა შედგებოდა 10 წლიანი სტრატეგიული 

გეგმისაგან: „1996-2006 ჯანდაცვის რეფორმების მანასის ეროვნული პროგრამა". მანასის 

პროგრამა წარმოადგენდა ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებას რეფორმის ჩასატარებლად და 

ასევე საშუალებას იმ ტექნიკურ და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ჩართულობისათვის, 

რომლებიც ამ ხნის განმავლობაში მუშაობდნენ ჯანდაცვის სექტორში. ყირგიზეთმა,  

სახელმწიფოს მიერ გარანტირებული საშეღავათო პაკეტის (SGPB) სახით, უფასო პირველადი 

სამედიცინო მომსახურება შესთავაზა  (დიაგნოსტიკურ კვლევებზე თანადაფინანსების 

გათვალისწინებით)  მის ყველა მოქალაქეს, მიუხედავად მათი დაზღვევის სტატუსისა. 

შედეგად, 2003 წლისთვის მოსახლეობის 98% ჩართულ იქნა საოჯახო ჯგუფურ პრაქტიკაში 

(Joint Learning Network, 2013). 

 

სავალდებულო სამედიცინო სადაზღვევო ფონდი (MHIF) ფარავს მოსახლეობის შემდეგ 

ნაწილს: ოფიციალური სექტორის წარმომადგენლებს, საჯარო მოხელეებს, პენსიონერებს, 

რეგისტრირებულ უმუშევრებს, 21 წლამდე ბავშვებსა და სტუდენტებს, სოციალური 

დახმარების მიმღებ პირებს, ფერმერებსა და თვითდასაქმებულებს. 2001 წლისათვის MHIF-

მა მოიცვა მოსახლეობის დაახლოებით 80%. ჰოსპიტალური მომსახურება 

უზრუნველყოფილია ოფიციალური თანადაფინანსების გათვალიწინებით. 

თანადაფინანსება განსხვავდება სადაზღვევო მდგომარეობის, შეღავათის სტატუტის, 
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ჯანმრთელობის მდგომარეობის ტიპისა და რეფერალური სტატუსის მიხედვით. 

მოსახლეობის მხრიდან ჯანდაცვის სერვისების გადაჭარბებული მოხმარების თავიდან 

აცილების მიზნით შექმნილია საშეღავათო კატეგორია, რომელიც დგება  სამიზნე ჯგუფების 

სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და დაავადებათა ტიპების გათვალისწინებით. 

პროვაიდერები იღებენ მეტ სარგოს შეღავათიანი პაციენტების მოვლისათვის, რათა 

თავიდან იქნას აცილებული არახელსაყრელი შერჩევა. არასაჭირო ჰოსპიტალიზაციის 

შესამცირებლად შემოღებულ იქნა დამატებითი ამბულატორიული "მედიკამენტური 

სარგებელი" (drug benefit). ამ ჯგუფში შემავალი  მედიკამენტების დაფინანსება ხდება ისეთ 

შემთხვევებში, როდესაც დროული ამბულატორიული მკურნალობით შესაძლებელია 

თავიდან  იქნას აცილებული ჰოსპიტალიზაცია თუ დაავადების დამძიმება/ქრონიკულ 

ფაზაში გადასვლა (მაგ, ანემია, წყლული, პნევმონია ან ჰიპერტენზია) (World Bank, 2008). 

3) მოსახლეობის ფინანსური დანახარჯებისაგან დაცვა 2012 წლის მსოფლიო ბანკის 

ანგარიშის მიხედვით ყირგიზეთში ჯანდაცვის ხარჯები შეადგენდა  მშპ-ის 6.18 %-ს (Trading 

Economics, 2013). ყირგიზეთის მოსახლეობის უღარიბესი 40%-ის სამედიცინო 

მომსახურებაზე ფინანსური ტვირთის მნიშვნელოვანი კლება დაფიქსირდა 2001-06 წლებში, 

კატასტროფული ფინანსური დანახარჯების სიხშირემ  დაიკლო, შემცირდა ასევე 

გეოგრაფიული ბარიერები. 

რესურსების გადანაწილების ეფექტურობა SGBP-ის (მოსარგებლის საშეღავათო ბენეფიტ 

პაკეტი) ფარგლებში გაუმჯობესდა. თუ 2000 წლის მონაცემებით  მოსახლეობა, რომელიც 

საჭიროებდა და ვერ იღებდა სამედიცინო დახმარებას შეადგენდა 11 პროცენტს (ფინანსური 

თუ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრობლემების გამო), ეს მაჩვენებელი  მხოლოდ 3% 

იყო 2006 წლისათვის.  

SGBP-ის მიხედვით ჯანდაცვის ხარჯები  ეფექტურად გადანაწილდა  პირველად 

ჯანდაცვაზე (პჯდ), შესაბამისად  პჯდ-ის წილი 2005 წელს არსებული 29%-დან 2009 

წლისათვის  38%-მდე გაიზარდა. სამედიცინო დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის 

ოპტიმიზაციის შედეგად შესაძლებელი გახდა პაციენტების დანახარჯების შემცირება. 

ეროვნული მასშტაბით 28 %-ით შემცირდა საშუალო ჰოსპიტალიზაციის მიღება-

დაყოვნების დრო. ეს გაუმჯობესება ძირითდად უკავშირდება ერთიანი გადამხდელის 

სისტემის დანერგვასა და SGBP-ს შემოღებას (Giuffrida, 2013). 

USAID-ის მხარდაჭერით ჯანდაცვის სამინისტრომ შეძლო ეროვნული ჯანდაცვის 

რეფორმის სტრატეგიის „Manas Taalimi“-ს შემუშავება და განხორციელება, ასევე მომავალი 5 

წლისათვის ჯანდაცვის სექტორში სტრატეგიის, „Den Sooluk“-ის ჩამოყალიბება, რომელმაც 

2012 წელს აიღო სტარტი.  აღნიშნული სტრატეგია მოიცავს სავალდებულო სამედიცინო 

სადაზღვევო ფონდის ფარგლებში მიღებული შემოსავლის მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად ფონდების შექმნასა და შესყიდვის სისტემის ფორმირებას. 

დაფინანსების პირველადი წყაროა საშემოსავლო გადასახადი. შესაბამისად,  საშემოსავლო 

გადასახადი დასაქმებულთათვის განისაზღვრება 2%-ით და მისი გადახდის ვალდებულება 

ეკისრება დამსაქმებელს. ფერმერების მიერ ჯანმრთელობის ფონდში შენატანი შეადგენს 
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მიწის გადასახადის 5%-ს.  და ბოლოს, პენსიონერთა და უმუშევართა წილის გადახდა ხდება  

საპენსიო და უმუშევართა სადაზღვევო ფონდების მიერ. ეს შენატანი მინიმალური 

ხელფასის 150 %-ს შეადგენს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, MHIF წარმოადგენს ყირგიზეთის 

ჯანდაცვის სისტემის ფარგლებში ერთადერთ არსებულ სააგენტოს, რომელიც 

უფლებამოსილია სამედიცინო მომსახურების შესყიდვებზე  (Joint Learning Network, 2013). 

 

II. განმარტებითი ცვლადები 

 

1) ეკონომიკური, ინსტიტუციური და სოციალური ფაქტორები  ყირგიზეთი წარმოადგენს 

სტრატეგიულ მაგალითს, რომელმაც მოახერხა დაბალი შემოსავლის, გარდამავალი 

ეკონომიკის პირობებში უნივერსალური ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობისთვის 

მიეღწია. ეკონომიკური პირობები შედარებით ხელსაყრელი იყო რეფორმის მე-2 ფაზაში: 

2000 წლის შემდგომი პერიოდი გამოირჩევა მდგრადი ეკონომიკური ზრდით. გამონაკლისია 

მხოლოდ 2009 წელი, რაც უკავშირდება მსოფლიო ფინანსურ კრიზისს. ზოგადად კი ბოლო 

7 წლის განმავლობაში შემოსავლები გაიზარდა და სიღარიბის მაჩვენებლები შემცირდა. 

ეკონომიკური ზრდა განსაკუთრებით გამოხატული იყო 2007-2008 წლებში. როდესაც 

რეალური მშპ-ს ზრდის მაჩვენებელი (8.4-8.5%) ყველაზე მაღალ ნიშნულზე დაფიქსირდა 

ბოლო ათი წლის განმავლობაში. ეკონომიკურ ზრდას და მშპ-ს ზომიერ გაზრდას თან 

მოჰყვა მომხმარებლის ფასების ინდექსის სწრაფი მომატება (24.5%-მდე, 2008 წელი). 

სახელმწიფო დანახარჯებმაც ასევე იმატა ზოგადად გაუმჯობესებული ეკონომიკური 

სიტუაციის ფონზე. საჭიროა აღინიშნოს, რომ ხელისუფლებამ სხვადასხვა სექტორებს 

შორის განსაკუთრებული პრიორიტეტი მიანიჭა ჯანდაცვის სექტორის დაფინანსებას 

(National Statistics Committee of the Kyrgyz Republic, 2011) 

მდგრადმა პოლიტიკურმა მდგომარეობამ და უმაღლეს სამთავრობო სტრუქტრურების 

დონეზე მხარდაჭერამ შექმნა ხელსაყრელი ნიადაგი ჯანდაცვის რეფორმების 

წარმატებებისათვის. ადექვატურმა სახელმწიფო დაფინანსებამ, რომელმაც პრიორიტეტი 

მიანიჭა ჯანმრთელობის დაფინანსებას, ხელი შეუწყო სიღარიბის შემცირებას და მდგრად 

ეკონომიკურ ზრდას. ჯანდაცვის რეფორმას ასევე ძალიან დაეხმარა სხვა სამინისტროების 

და სააგენტოების, ადგილობრივი ხელისუფლების ძალისხმევა და მათი აქტიური 

თანამშრომლობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან.  საზოგადოების ინტერესი ჯანმრთელობის 

გაუმჯობესებაზე, შენარჩუნებასა და მასთან დაკავშირებულ რეფორმებზე გაიზარდა მათი 

ჩართულობის შედეგად. რეფორმის განხორციელებაში აქტიური  მონაწილეობა მიიღეს 

ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და საზოგადოების ფართო მასებმა (The Open Society 

Institute, 2008) 

2) ჯანდაცვის პოლიტიკის ფაქტორები ყირგიზეთის სამედიცინო სისტემის მოწყობამ 

რეფორმების შედეგად მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. რეფორმატორების 

ძირითად მიზანს  წარმოადგენდა პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერება, საოჯახო მედიცინის 
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განვითარება და ჰოსპიტალური სექტორის რესტრუქტურიზაცია. მომსახურების 

გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ამოცანები მოიცავდა ახალი კლინიკური პრაქტიკის 

სახელმძღვანელოების (გაიდლაინების) შემუშავებას, დანერგვას და ფარმაცევტული 

საშუალებების წარმოების ხარისხის გაუმჯობესებას, ასევე სამედიცინო განათლების 

ხელშეწყობას. ჯანდაცვის დაფინანსების რეფორმა გულისხმობდა ”ერთიანი გადამხდელის“ 

დანერგვას  სახელმწიფოს მიერ გარანტირებული სამედიცინო მომსახურების საშეღავათო 

პაკეტის ქვეშ (SGBP). სამედიცინო სერვისების შესყიდვის პასუხიმგებლობა დაეკისრა 

ჯანმრთელობის სავალდებულო დაზღვევის სახელმწიფო ფონდს (MHIF).  

უნდა აღინიშნოს, რომ რეფორმის დასაწყისში შემუშავებული იქნა თემზე დაფუძნებული 

ჯანდაცვის პროგრამები, რომელთაც ახორციელებდა სოფლის ჯანდაცვის კომიტეტები. ამ 

ფაქტორმა დადებითად იმოქმედა კონკრეტული თემის წევრებზე; მათ იგრძნეს მეტი 

პასუხისმგებლობა და ჩართულობა საკუთარი ჯანმრთელობის გაუმჯობესების საქმეში.  

2006 წლიდან, ფინანსური სახსრების გადანაწილების თანაფარდობამ რეგიონალური 

დონიდან  სახელმწიფო დონეზე გადაინაცვლა. რეგიონიდან ფულადი სახსრების 

სახელმწიფო დონეზე გადატანამ გაადვილა მათი თანაბარი გადანაწილება საშეღავათო  და 

დამატებით მედიკამენტური სარგებლობის პაკეტებზე.  მიუხედავად იმისა, რომ 

პირველადი სამედიცინო და ჰოსპიტალური სერვისების მოხმარებამ დაიკლო 1990-იან და 

ადრეულ 2000-იან წლებში, ამჟამად ეს სექტორები კვლავ განიცდიან წინსვლას. ასევე 

ნათლად გამოიკვეთა რეგიონებს შორის თანასწორობის ზრდა, გაზრდილია ფინანსური 

დაცულობა და შემცირებულია არაფორმალური (ჯიბიდან) გადახდა, გაუმჯობესდა 

მოწყვლადი პოპულაციის მდგომარეობა და სამედიცინო მომსახურების მიწოდების 

გამჭვირვალობა. პროვაიდერების ანაზღაურების სისტემა შედეგობრივ ინდიკატორებს 

დაუფუძნა, რის შედეგადაც პჯდ მომსახურების მიმწოდებლებს აუნაზღაურდებათ 

შესრულებული სამუშაო კაპიტაციური (სულადობრივი ანაზღაურების) მექანიზმით, ხოლო 

ჰოსპიტლების ანაზღაურება ხდება „შემთხვევების ღირებულების მიხედვით“ (WHO, 2011). 

სავალდებულო სადაზღვევო ფონდის ერთადერთ გადამხდელად ჩამოყალიბებამ გაზარდა 

სისტემის ეკონომიკური ეფექტურობა და შეამცირა ადმინისტრაციული დანახარჯები. 

ოფიციალური თანაგადახდის შემოღებამ გარკვეულწილად გაზარდა სამედიცინო 

დაწესებულებების ფინანსური მარაგები, რის შედეგადაც  შესაძლებელი გახდა 

მედიკამენტების და სამედიცინო საშუალებების შეძენა. შედეგებზე ორიენტირებული 

გადახდის სისტემის შემოღებამ კი აღნიშნული დაწესებულებები მეტად მოქნილი გახადა 

ფინანსური სახსრების დანიშნულებისამებრ გამოყენების მხრივ. ორგანიზაციულმა 

რეფორმებმა მნიშვნელოვნად გააძლიერა ჰოსპიტალური სექტორი და ამ ქსელის 

რაციონალიზაციას შეუწყო ხელი (Giuffrida, 2013). 

არსებობს რამოდენიმე მიზეზი იმისა, თუ რატომ გახდა ერთიანი გადამხდელის სისტემა  

შესაფერისი და ყველასათვის მისაღები ჯანდაცვის ინსტიტუციური სტრუქტურა 

ყირგიზეთში. ამ შემთხვევაში მთავარ უპირატესობას წარმოადგენდა ის, რომ 

უნივერსალური დაფარვა გამოირჩევა შედარებით თანაბარი ხელმისაწვდომობით და 
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სამართლიანობის პრინციპით. წარმატების მეორე მიზეზი აღმოჩნდა რეფორმის დროს 

წარმოქმნილი პრობლემატური საკითხების დაძლევის კარგად გააზრებული და 

დეტალურად შემუშავებული მოდელი: სწრაფად ცვლად გარემო პირობებში სამოქმედო 

სტრატეგიები და გეგმები იცვლებოდა გარემოს საპასუხოდ, მაგრამ  ჯანდაცვის რეფორმის 

ძირითადი კურსი უცვლელი რჩებოდა. ყველა ამ ფაქტორმა განაპირობა სტაბილურობა 

არასაიმედო და მერყევ გარემოში.  

ყორგიზეთის ჯანდაცვის რეფორმების ძირითადი მახასიათებლებია: სამედიცინო 

მომსახურების მიწოდების სისტემის რესტრუქტურიზაცია, პირველადი ჯანდაცვის 

გაძლიერება, მოსახლეობის ჩართულობა, პროვაიდერის გადახდის ახალი, შედეგზე 

ორიენტირებული სისტემა და კარგად განვითარებული მართვის საინფორმაციო სისტემები. 

ჯანდაცვის რეფორმებმა ასევე უზრუნველყვეს საზოგადოების ფართო ჩართულობა 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რომლის დროსაც ხელახლა განისაზღვრა 

თითოეული მხარის როლი და პასუხისმგებლობები. საზოგადოებისათვის ერთ-ერთ ახალ 

და მნიშვნელოვან უფლებას წარმოადგენდა პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლის 

თავისუფალი არჩევანი (USAID, 1999) 

3) განხორციელების  ფაქტორები მტიკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების 

მისაღებად ყირგიზეთმა შეიმუშავა რეფორმის იმპლემენტაციის პილოტური მოდელი. 

უპირველეს ყოვლისა ეს მოდელი გამოყენებულ იქნა კონცეპტუალური და მართვის 

ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობების და საფრთხეების შეფასებისათვის. 

რადგანაც ჯანდაცვის სექტორს უმთავრესი პრობლემა მომსახურების მიწოდების და 

ფინანსირების სისტემაში ქონდა, მათი დაძლევა მოითხოვდა ჯანმრთელობის სისტემის 

მოწყობის ხელახლა შენებას.  აღნიშნული მოდელი და შემოთავაზებული ინტერვენციები 

ჩამოყალიბდა ყირგიზეთის ექსპერტების აქტიური თანამშრომლობის შედეგად, როდესად 

მოხდა ისიკ-ყულის რეგიონის პილოტური პროექტის (1994 წ) და მანას პროგრამის (1994-96 

წ) პარალელური დაგეგმარება. ეს ორი მოდელი შეერთდა და შემდგომ კიდევ ერთხელ 

დამტკიცდა მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ჯანდაცვის პროექტის (1996-97 წლები) 

მომდევნო დაგეგმვისას. მიუხედავად იმისა, რომ მკაცრი და ამომწურავი შეფასება არ 

ჩატარებულა, ისიკ-ყულის პილოტური რეფორმა შესაძლებელია ძალზედ წარმატებულად 

განვიხილოთ.   

ცვლილებები განხორციელდა სამ ეტაპად. პირველი ეტაპი შეიძლება დახასიათდეს, 

როგორც ჯანდაცვის რეფორმის პირველადი „ლოკომოტივი“, რომელიც შეეხო ჯანდაცვის 

ტექნიკური განხორციელების მხარეს და მოიცვა ჯანმრთელობის მომსახურეობის 

მიწოდების სისტემის რესტრუქტურიზაცია, მოსახლეობის პროცესში ჩართვა, 

პროვაიდერული გადახდის სისტემა და ჯანმრთელობის საინფორმაციო სისტემის 

დანერგვა. ეს პროცესი დაიწყო ისიკ-ყულის რეგიონში და შემდგომ დაინერგა ბიშკეკის და 

ჩუის რეგიონებში. მოგვიანებით მოიცვა ყირგიზეთის სამხრეთი. ყოველ წელს ხდებოდა 

ორი ახალი რეგიონის დამატება, სანამ არ მოხდა სრულად მთელი ქვეყნის მასშტაბის მოცვა. 

მეორე ეტაპი - შეიძლება დახასიათდეს როგორც ტექნიკური კომპონენტების ერთიან 
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ხედვაში გაერთიანების პერიოდი (ერთიანი გადამხდელის სისტემა), ხელახლა მოხდა 

სისტემის გადაწყობა მომხმარებლის საჭიროებების საპასუხოდ (SGBP) და ჩამოაყალიბდა 

ჩარჩო შემდგომი ჯანდაცვის რეფორმებისათვის. მომდევნო ეტაპზე ყურადსაღები იყო 

რაიონული დონის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. დასაწყის ეტაპზე მსგავსი 

ცვლილებები მიჩნეულ იქნა როგორც შეუფერებელი, იმპლემენტაციისა და რეგულაციის 

დონეზე სისტემური ბარიერების არსებობის გამო.  მესამე ეტაპი გამოირჩეოდა 

დინამიურობით  და მორგებული იყო მდგრადი განვითარების ცვლილებებთან. ამ ეტაპის 

დროს შესაძლებელი გახდა სისტემის ფუნქციონირების გაუმჯობესება როგორც ეროვნულ, 

ასევე რეგიონალურ დონეზე.  

მიმდინარე პერიოდში ჯანდაცვის სამინისტრო აგრძელებს სხვადასხვა პილოტური 

პროგრამების შემუშავებას, შეფასებას და იმპლემენტაციას.  მათი პირველადი აპრობირება 

ხდება ისიკ-ყულში და სხვა რეგიონებში. გამოცდის შემდეგ სამინისტრო იმთავითვე 

იყენებს პროგრამის შედეგებს და წარმატების შემთხვევაში განავრცობს მათ მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით (McEuen, 2004). ყირგიზეთის რესპუბლიკის წარმატება უფრო მეტად ეფუძნება 

ეტაპობრივ იმპლემენტაციას, მოცემულმა მეთოდმა მთავრობას საშუალება მისცა გამოცდის 

საფუძველზე საუკეთესო ვარიანტი შეერჩია და შემდგომ განევრცო ქვეყნის მასშტაბით.  

ცენტრალური აზიის გამოცდილება ნათლად გვაჩვენებს პილოტური პროგრამების 

მნიშვნელობას. აღსანიშნავია, რომ წარმატებული და წარუმატებელი მაგალითების 

შეფასების შემდგომ  ევროპის თუ პოსტ-საბჭოური სივრცის მრავალი ქვეყანა მსგავს 

დასკვნამდე მივიდა. მაგალითად: ტაჯიკეთში არ გაამართლა და ჩავარდა საბასიზო 

მომსახურების პაკეტის იმპლემენტაცია. ამის მიზეზი აღმოჩნდა ის, რომ ყირგიზეთის 

მსგავსად არ იყო ეტაპობრივად დაგეგმილი. გარდა ამისა შუა აზიის რამოდენიმე ქვეყანაში 

რეფორმის პროცესის წარმატებას განაპირობებდა მოსახლეობის და ჯანდაცვის 

თანამშრომლების ჩართულობა და პირიქით, წარუმატებელ მაგალითებში თითქმის არ 

ყოფილა ადეკვატურად ინფორმირებული მოსახლეობა. ნათელია, რომ თუნდაც ნაკლებად 

ტოლერანტული პოლიტიკური სიტუაციის პირობებშიც კი, ჯანდაცვის რეფორმების 

განხორციელების პროცესი გარკვეულწილად დამოკიდებულია ჯანდაცვის სფეროს 

მუშაკებისა და ზოგადი მოსახლეობის მონაწილეობის ხარისხზე.  

სხვადასხვა წყაროები ასევე აღნიშნავენ არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობას 

ჯანდაცვის რეფორმების გატარებაში. ყაზახეთისა და ყირგიზეთის მაგალითზე  

არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა და მჭიდრო კავშირი ჯანდაცვის სამინისტროსთან 

შედეგის მომტანი აღმოჩნდა. ხელშეწყობაში იგულისხმება თანადგომა, ადაპტაცია, 

მოქნილობის და ეფექტურობის გაზრდა. იმ შეზღუდვების დასაძლევად, რომლებიც თან 

ახლდა ამ ორი ქვეყნის წარსულიდან გამომდინარე ბიუროკრატიულ და კონტროლზე 

ორიენტირებულ სისტემას, მსგავსი ურთიერთობები მომგებიანია. არასამთავრობო 

სექტორის გაძლიერება აძლევს ზოგად მოსახლეობასაც შესაძლებლობას, რომ მონაწილეობა 

მიიღოს პოლიტიკური რეფორმების გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და ჩართული 

იყოს მმართველობის ახალი მოდელის ჩამოყალიბებაში (The Open Society Institute, 2008) 
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დასკვნები 

რადგანაც ესტონეთისა და ყირგიზეთის კონტექსტი განსხვავებულია და ამ ქვეყნებმა 

კარგ მაჩვენებლებს ჯანდაცვის სერვისებზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის 

თვალსაზრისით სხვადასხვა გზით მიაღწიეს, ამიტომ იმ ძირითად დასკვნებს, რომლებიც 

მნიშვნელოვანია საქართველოში გადაწყვეტილების მიმღებთათვის ცალ-ცაკლე 

წარმოვადგენთ. 

ესტონეთი 

საბჭოთა სისტემიდან ჯანმრთელობის სავალდებულო სადაზღვევო მოდელზე გადასვლა 

გეგმაზომიერად და გააზრებულად მოხდა. 90-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც 

ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა არსებობდა ეკონომიკის საბაზრო პრინციპებზე 

გადასვლის ძლიერი პოლიტიკური ნება. თუმცა თავიდანვე კარგად იქნა გააზრებული 

იმის საჭიროება, რომ პრივატიზაცია და სხვა საბაზრო ეკონომიკაზე დამყარებული 

რეფორმები დაბალანსებული უნდა ყოფილიყო მდგრადი ჯანდაცვის და საპენსიო 

სისტემების შენებით. 

სხვა ძირითადი დასკვნები, რომლებიც მნიშვნელოვანია გასაზიარებლად სხვა 

ქვეყნებისათვის შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს: 

 ჯანდაცვის სისტემისათვის შემოსავლების მოკრება ჰარმონიზირებული იყო 

ზოგად ფისკალურ პოლიტიკასთან - მხედველობაში იქნა მიღებული შრომითი 

ბაზრის პოლიტიკა, მომავალი ეკონომიკური ზრდა და შრომითი რესურსების 

დაცვის პრინციპები. 

 რეფორმებზე დადებითად იმოქმედა მდგრადმა პოლიტიკურმა გარემომ და 

ეკონომიკურმა ზრდამ. 

 რეფორმების წარმატებით განხორციელებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 

საჯარო სექტორში კორუფციის დაბალმა დონემ. 

 ესტონეთის ჯანდაცვის რეფორმის წარმატების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს 

წარმოადგენს მთავრობის ნება აღიაროს შეცდომა და მოახდინოს თავისი 

გადაწყვეტილების გადახედვა. ამ მიზნით დაინერგა მონიტორინგის ეფექტური 

მექანიზმი და სათანადო ცვლილებები შევიდა რეფორმების განხორციელების 

პროცესში. 

 მცირე სადაზღვევო ფონდების საერთო რისკის ფონდად გაერთიანებამ და 

ზუსტად განსაზღვრულმა რეგულაციებმა გამოიწვიეს ესტონეთის სავალდებულო 

დაზღვევის ფონდის ერთიანი ფონდის მაღალი ეფექტურობა. ფონდის მიერ 

ხდებოდა აქტუარების ყოველწლიურად განსაზღვრა, რომელიც გამჭირვალედ და 

ყველა დაინტერესებული მხარის აქტიური მონაწილეობით მიმდინარეობდა. 

 სოციალურ დაზღვევის სისტემის განვითარებასთან ერთად მოხდა 

თანაგადახდების მექანიზმების სტრატეგიული დაგეგმვა. ამ პროცესმა 

მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა როგორც დაავადებების გართულებების თავიდან 

აცილების, ასევე ხარჯთ-ეფექტურობის თვალსაზრისით. 
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 ჯანდაცვის რეფორმები სარგებლობდა სამედიცინო საზოგადოების ძლიერი 

მხარდაჭერით, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველი რეფორმის წარმატებით 

განხორციელების საქმეში. 

ყირგიზეთი 

ჯანდაცვის რეფორმების წარმატებების ძირითადი პირობა იყო კომპლექსური მიდგომა 

და არა ერთი რომელიმე მეთოდი ან ”მაგიური რეცეპტი”. ჯანდაცვის სფერო 

პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული და რეფორმებს დიდი მხარდაჭერა ქონდა ქვეყნის 

უმაღლესი თანამდებობის პირებისაგან. აღსანიშნავია, რომ ყირგიზი პოლიტიკოსები 

ღიად განიხილავდნენ  ჯანდაცვაზე ჯიბიდან გადახდების მაღალ დონეს, როგორც 

მიუღებელ და აშკარად გამოსასწორებელ პრობლემას.  

რეფორმების წარმატებებზე ასევე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა შემდეგმა 

ფაქტორებმა: 

 რეფორმის თითოეული ეტაპი თანმიმდევრულად დაგეგმილი და ფაზებად 

განხორციელებული იყო, რასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა შესაძლებლობების 

თანდათანობით ზრდასა და რეფორმების მიმართ მხარდაჭერის მოპოვებაში. 

 ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ინსტიტუციურ ასპექტებზე ყურადღების 

კონცენტრირება და ძლიერი ინსტიტუციების ჩამოყალიბება. ამის შედეგად 

მიღწეული იქნა რეფორმების შედეგების მდგრადობა. 

 ასევე გასათვალისწინებელი ფაქტორია პროცესის გამჭირვალობა - მთავრობის 

ეფექტური და ჰარმონიზებული კომუნიკაცია დონორებთან და დარგის 

ექსპერტებთან. 

 რეფორმის წარმატების ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორი იყო ეკონომიკური 

ზრდის შედარებით დაბალი მაჩვენებლები, რამაც რეფორმატორებს არ მისცა 

საშუალება უკეთესად დაეცვათ მოსახლეობა ჯანდაცვასთან დაკავშირებული 

ფინანსური რისკებისაგან. 

 აღსანიშნავია, რომ საჯარო პოლიტიკის სხვა სფეროებში მოკრძალებული 

რეფორმების ფონზე ჯანდაცვის სექტორის ”რევოლუციური” ცვლილებები 

მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო. ამის მიუხედავად, მხოლოდ ჯანდაცვის სექტორმა 

მოახერხა სტრუქტურულ ინდიკატორებზე ორიენტირებული ბიუჯეტური 

დაგეგმვიდან შედეგზე ორიენტირებულ მართვაზე გადასვლას. 

 ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ქვეყნის შემოსავლების გათვალისწინებით 

ყირგიზეთს გააჩნია ძალზე კარგად განვითარებული და ფუნქციონირებადი 

ინფორმაციის მართვის სისტემა, რაც საშუალებას იძლევა მოხდეს 

მტკიცებულებებზე დამყარებული პოლიტიკის ფორმირება. ეს ფაქტორი ასევე 

მნიშვნელოვანია პროვაიდერების ეფექტური ანაზღაურების თვალსაზრისით. 
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რეკომენდაციები 

 

კვლევის დასკვნებიდან გამომდინარე მკვლევართა ჯგუფის მიერ ჩამოყალიბებული იქნა 

შემდეგი რეკომენდაციები: 

 საქართველოში ჯანდაცვის რეფორმის ხელმძღვანელმა პირებმა და უწყებებმა  

საფუძვლიანად და კვალიფიციერად დაგეგმონ რეფორმის ყოველი ეტაპი; მოხდეს 

დასახული ეტაპების განხორციელების თანმიმდევრულობის უზრუნველყოფა, 

განისაზღვროს შესაბამისი ინდიკატორები და შემუშავდეს სათანადო დეტალური 

გეგმები; 

 რომელიმე კონკრეტული მოდელის ქვეყნის მასშტაბით სრულ გავრცელებამდე 

ჩატარდეს მისი პილოტირება ქვეყნის ერთ-ერთ ან რამოდენიმე რეგიონში. 

პილოტირების შედეგების შესწავლისა და ანალიზის საფუძველზე თავდაპირველ 

მოდელში შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდეს; 

 ყურადღება დაეთმოს ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების სისტემის მოწყობის  

ქვეყნის ზოგად ფისკალურ პოლიტიკასთან ჰარმონიზაციას. ამ შემთხვევაში 

გათვალისწინებული იქნას შრომითი ბაზრის პოლიტიკა, მომავალი ეკონომიკური 

ზრდის ტემპი და შრომითი რესურსების დაცვის პრინციპები; 

 გამახვილდეს ყურადღება რეფორმების შედეგების მდგრადობაზე. ამ კონტექსტში 

გადამწყვეტი ფაქტორია ძლიერი ინსტიტუციების ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა და 

საჯარო სექტორში კორუფციის შემცირება.   

 უზრუნველყოფილ იქნას რეფორმის პროცესის გამჭირვალობა, შემუშავდეს 

მტკიცებულებებზე დამყარებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 

ეფექტური მექანიზმი; 

 დამყარდეს ეფექტური, კოორდინირებული და ჰარმონიზებული კომუნიკაცია 

დონორებთან, დარგის ექსპერტებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან. 

 შემუშავდეს მოსახლეობის მხრიდან თანაგადახდის ეფექტური მექანიზმების 

შემუშავება და მათი სტრატეგიული დაგეგმვა. სისტემის მხრიდან დაფინანსდეს 

ის დაავადებები და მდგომარეობები, რომელთა დაგვიანებული მკურნალობა 

გამოიწვევს უფრო მეტ გართულებებს (მაგ. დაავადების მწვავე ფორმის 

ქრონიკულში გადასვლის შემთხვევაში) ან ჰოსპიტალიზაციას, რაც გაცილებით 

მეტ დანახარჯებს უკავშირდება. 

 ჯანდაცვის ხელისუფლებამ კარგად გაიაზრიოს ის ფაქტი, რომ ჯანდაცვის 

ბიუჯეტის ყოველწლიურად გაზრდის შემთხვევაშიც კი შეუძლებელია ყველა 

მოქალაქის ჯანდაცვის საჭიროებების დაკმაყოფილება. ამიტომ დაიწყოს 

მოსახლეობის სამედიცინო განათლებაზე მიზანმიმართული და სერიოზული 

ზრუნვა (ადრეული ასაკიდან, შესაბამისად, საჭიროა კოორდინაცია განათლების 

სამინისტროსთან). განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს იმ მდგომარეობებს, 

რომელიც მოსახლეობის არაჯანსაღი ქცევით და დაავადებათა პრევენციაზე 

დაბალი ცნობიერებით არის განპირობებული.  
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 განხორციელდეს პირველადი ჯანდაცვის რგოლის პრიორიტეტულობის 

აღიარება, უზრუნველყოფილ იქნას ამ დარგის ეფექტური დაფინანსება და 

ამაღლდეს პირველადი რგოლის ექიმების და, განსაკუთრებით, ექთნების 

კვალიფიკაცია. 
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