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ჯანმრთელობის უფლებების დაცვის მდგომარეობის კვლევა 

18 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში 

(2014) 

 

კვლევის მიზანი:  

 

ქვეყანაში არსებული სამედიცინო სერვისების ბავშვთა და მოზარდთა  მოსახლეობისთვის 

მიწოდების მდგომარეობის, საყოველთაო ჯანდაცვის პირობებში სამედიცინო 

მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის (ფინანსური, გეოგრაფიული) და სერვისების 

განაწილების სამართლიანიანობის (თანასწორუფლებიანობის), აგრეთვე სადაზღვევო პაკეტის 

ფარგლებში მოსახლეობისთვის შეთავაზებული  სამედიცინო მომსახურების შესახებ 

მოსახლეობის ინფორმირების მდგომარეობის  და მომსახურების მოცულობისა და 

ხარისხისადმი მოსახლეობის კმაყოფილების დონის შესწავლა. 

 

კვლევის მეთოდოლოგია  

ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლებების დაცვის მონიტორინგის კვლევები ჩატარდა ორ 

რეგიონში (გორის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში).  

ჩატარდა 2 სახის კვლევა: 1. თვისებრივი და 2. რაოდენობრივი.  

თვისებრივი კვლევისათვის შეირჩა ჯგუფური ინტერვიუს („ფოკუს-ჯგუფის კვლევის“) 

მეთოდი. თითოეულ მუნიციპალიტეტში შეირჩა დაინტერესებულ მხარეთა 3 

წარმომადგენლობითი ჯგუფი:  

1. სამედიცინო პერსონალი  (პირველადი ჯანდაცვის სექტორის (სოფლის საექიო 

ამბულატორია, პოლიკლინიკა) ექიმთა 1 ფოკუს ჯგუფი (ფჯ) )  

2. არასრულწლოვან ბავშვთა დედები  (მ.შ. იძულებით გადაადგილებულ პირთა 1 ფჯ და 

ადგილობრივ მოსახლეთა 1 ფჯ)   

3. სასკოლო ასაკის ბავშვები (15-17 წლის ასაკის ბავშვები / 10-12 კლასი) (მ.შ.   იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა 1 ფჯ და ადგილობრივ მოსახლეთა 1 ფჯ ).   

სულ 10 ფოკუს ჯგუფი ორივე რეგიონიდან.  

მოსახლეობაში ბავშვის ჯანმრთელობის საკითხებზე თვისებრივი ინფორმაციის 

მოსაპოვებლად ჩატარდა ფოკუს-ჯგუფების კვლევა ე.წ. „ერთი ჯგუფის“ (Single-group) 

„ტრადიციული“ მეთოდით. დისკუსიებს წარმართავდა ერთი მოდერატორი წინასწარ 



შემუშავებული დისკუსიის სახელმძღვანელოს („Discussion Guide“) მიხედვით, 2 ასისტენტის 

დახმარებით, რომელთაც წინასწარ გაიარეს ტრენინგი ფოკუს ჯგუფების კვლევის წარმართვის 

ტექნიკაში და ტრანსკრიპტის მომზადების პროცედურებში. ფოკუს-ჯგუფები ჩატარდა 

სპეციალურად აღჭურვილ ოთახში, რომელიც შეიარაღებული იყო აუდიო და ვიდეო 

ტექნიკით. 

კვლევის აუდიო/ვიდეო ჩანაწერებზე (მასალებზე) მომზადდა ტრანსკრიპტი  (აუდიო ან 

ვიდეო ჩანაწერის წერილობითი გაშიფვრა). ტრანსკრიპტების დამუშავება და მონაცემთა 

ანალიზი განხორციელდა „Content-Analysis“ მეთოდოლოგიით – დედუქციური. შემუშავდა 

მატრიცა, ორგანიზებული ხუთ ფართო თემად: (1) ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და 

ბარიერები; (2) სადაზღვევო სერვისების შესახებ შეხედულებები და გამოცდილება; (3) 

ჯანდაცვის სერვისების შესახებ შეხედულებები და გამოცდილება; (4) ჯანდაცვის სერვისებზე 

ინფორმირებულობა და ინფორმაციის წყაროები; და (5) შემოთავაზებები და რეკომენდაციები 

სერვისის გაუმჯობესების მიზნით. ტრანსკრიპტებიდან მიღებული მონაცემები შეჯამდა 

მატრიცის ცხრილში, რომლის რიგები შეესაბამებოდა დაინტერესებული მხარეების ჯგუფებს 

და სვეტები თემებს. აღნიშნული მიდგომა ითვალისწინებს ერთი თემის შესახებ ყველა 

მონაცემის შემოწმებას, ასევე საშუალებას იძლევა შეფასდეს თემებს შორის კავშირი ცხრილის 

რიგებზე დაკვირვებით.    

ფოკუს-ჯგუფის წევრთა რაოდენობა განისაზღვრა 8-10 ადამიანით. ბავშვთა ჯგუფები ისევე 

როგორც მშობელთა ჯგუფები დაკომპლექტდა როგორც საშუალო და მაღალი შემოსავლების 

ოჯახებიდან (50%) ასევე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებიდან (50%), რათა 

უზრუნველყოფილი ყოფილიყო გადახდის უნარის დონის წარმომადგენლობითი 

თანასწორობა. ჯგუფებში წარმოდგენილი იყო აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვთა (შშმ ბავშვთა მშობლების)  კატეგორია. 

რაოდენობრივი კვლევისათვის გამოყენებული იყო პერსონალური ინტერვიუს მეთოდი 

(Personal Approach / Face-to-Face  Interview). შემუშავდა სპეციალური კითხვარი ბავშვთა 

მოსახლეობის (18 წლამდე ასაკის) სამედიცინო მომსახურების მოცულობისა და 

ხარისხობრივი მახასიათებლებით. კვლევის შედეგების მაღალი რეპრეზენტატულობის 

უზრუნველყოფის მიზნით, საკვლევი კონტინგენტის შერჩევისათვის გამოყენებული იყო 

შემთხვევითი შერჩევის ე.წ. ჯგუფური („კლასტერული“) შერჩევის მეთოდი. თითოეულ 

რეგიონში შეირჩა 30 კლასტერი, რომელმაც მოიცვა მთელი რეგიონი, თითოეული კლასტერის 

ზომა განისაზღვრა 13 ბავშვით. სულ გამოკითხული იყო 390 ბავშვი ერთ რეგიონში. შეიქმნა 

მონაცემთა ბაზა და მონაცემები დამუშავდა SPSS პროგრამის გამოყენებით. რაოდენობრივ 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 20-მა ინტერვიუერმა თითოეულ რეგიონში, რომელთაც 

წინასწარ ჩაუტარდათ ტრენინგი, კვლევის მეთოდოლოგიასა და სპეციფიკებთან 

დაკავშირებით. რაოდენობრივი კვლევები ჩატარდა  15 დღის განმავლობაში (დაიწო 

10/02/2014 და დასრულდა 25/02/2014). კვლევის ჩატარებისას გამოყენებული იყო კარდაკარ 

(Door-to-Door) ინტერვიუს მეთოდი (უშუალოდ საცხოვრებელ ადგილებში ვიზიტები). 



კვლევა ჩატარდა სტრუქტურიზებული  (Fill-in-the Blank, და Multi-Option) ფორმატის 

კითხვარით.  

კვლევის ეთიკური საკითხები. კვლევაში ჩართვამდე შერჩეულ პირებს და მათ მეურვეებს 

(არასრულწლოვანი ან/და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შემთხვევაში) 

გადაეცათ ინფორმირებული თანხმობის ფორმები და კვლევაში მონაწილეობაზე სიტყვიერი 

თანხმობისას ერთვებოდნენ კვლევაში. კვლევის მონაწილეებსა და მათ მეურვეებს 

განემარტათ კვლევაში მონაწილეობასთან ასოცირებული რისკები და სარგებელი. ასევე მათი 

უფლებები გადაიფიქრონ და დატოვონ კვლევა ნებისმიერ დროს მათი სურვილისამებრ. და, 

რომ მონაწილეთა კონფიდენციალობის დაცვის მიზნით ანგარიშის მომზადების შემდგომ 

ჩაწერილი აუდი/ვიდეო მასალა განადგურდება, აგრეთვე, რომ მონაწილეთა რაიმე ტიპის 

საიდენთიფიკაციო ინფორმაცია არ იქნება გამოყენებული ანგარიშსა და პუბლიკაციებში.  

 

კვლევის შედეგობრივი ანალიზი 

 

1. გორის მუნიციპალიტეტი 

 

1.1. რაოდენობრივი კვლევა 

სულ გორის მუნიციპალიტეტში გამოიკითხა 393 რესპონდენტი. რესპონდენტთა ოჯახის 

წევრთა საშუალო რაოდენობა შეადგენს 4.8 -ს (მინიმალური -2, მაქსიმალური -12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ოჯახის წევრთა 

რაოდენობა 

სიხშირე % 

2 12 3.1 

3 45 11.5 

4 140 35.6 

5 91 23.2 

6 59 15.0 

7 28 7.1 

8 8 2.0 

9 5 1.3 

10 3 0.8 

11 1 0.3 

12 1 0.3 

სულ 393 100 



 

რესპონდენტთა ოჯახის წევრების რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით ასე 

გადანაწილდა:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რესპონდენტთა საშუალო ასაკი შეადგენდა 11.7 წელს. მინიმალური ასაკი იყო 1 წელი და 

მაქსიმალური -17. 

 

 

 

რესპონდენტთა სქესი ასე გადანაწილდა: დაახლოებით 40% იყო გოგო და 60% - ბიჭი.  

სქესი სიხშირე % 

გოგო  157 40 

ბიჭი 236 60 

სულ 393 100.0 

 

რესპონდენტთა 48.3% -ის ოჯახში არავინ იყო დასაქმებული. მხოლოდ ერთი წევრი იყო 

დასაქმებული რესპონდენტთა 34.9%-ის ოჯახში, და 2 წევრი დასაქმებული იყო 

რესპონდენტთა 13.5%-ის ოჯახში. 3 წევრი იყო დასაქმებული 3.3%-ში. 

 

დასაქმებულ წევრთა რაოდენობა ოჯახში სიხშირე % 

0 190 48.3 

1 137 34.9 

2 53 13.5 

3 13 3.3 

სულ 393 100.0 

 

 

ასაკობრივი ჯგუფები რაოდენობა % 

5 წლამდე ასაკის  

 

213 10.8 

5-დან 18 წლამდე ასაკის 

 

618 31.5 

18-დან 60 წლამდე ასაკის 

 

953 48.5 

60- წელზე უფროსი ასაკის 

 

180 9.2 

სულ 1964 100.0 

ასაკი 1-4 5-9 10-14 15-17 სულ 

სიხშირ

ე 

30 75 164 124 393 

% 7.6 19.1 41.7 31.6 100.0 



 

საშუალო თვიური შემოსავლის მიხედვით რესპონდენტთა ოჯახები ასე გადანაწილდა: 

შემოსავალი 

(ლარი) 

50-100 101-200 201-300 301-500 >500 სულ 

სიხშირე 23 101 96 75 98 393 

% 6.0 26 24.7 19.3 24 100.0 

 

საშუალო თვიური შემოსავლები (ლარი) 

 

 

 

მინიმალური შემოსავალი დაფიქსირდა 50 ლარი და მაქსიმალური 3200 ლარი (საშუალოდ -

432 ლარი). 500 ლარამდე შემოსავალი აღნიშნა ოჯახების 76%-მა. აქედან 300 ლარამდე 

შემოსავლიან ოჯახთა წილი 56%-მდე აღწევს.  

 

გამოკითხული ოჯახების ყოველთვიური ხარჯი საშუალოდ 373 ლარს შეადგენს 

(მინიმალური-30, მაქსიმალური ხარჯი კი 2500 ლარი დაფიქსირდა). 

 

სამედიცინო მომსახურებაზე საშუალო თვიური დანახარჯების მიხედვით რესპონდენტთა 

ოჯახები ასე გადანაწილდა: 

დანახარჯი 

(ლარი) 

<50 51-100 101-200 201-500 სულ 

სიხშირე 223 97 59 14 393 

% 56.8 24.6 15 3.6 100.0 
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შეკითხვაზე - გაქვთ თუ არა სამედიცინო დაზღვევა ან თუ მონაწილეობთ საყოველთაო 

ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში, რესპონდენტთა 93%-მა გასცა დადებითი პასუხი. 

მათგან 28.7%-ს აქვს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის დაზღვევა, 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობს გამოკითხულთა დაახლოებით 61.7 %. 

კერძო დაზღვევა აღნიშნა 5.4%-მა. ხოლო, 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა დაზღვევა - 4.2%-მა 

გამოკითხულმა. 

 

შეკითხვაზე - მოგაწოდათ თუ არა ვინმემ ინფორმაცია, თუ რა სამედიცინო მომსახურების 

მიღება შეგიძლიათ უფასოდ, რესპონდენტთა მხოლოდ 54%-მა უპასუხა რომ ასეთი სახის 

ინფორმაცია არავისგან მიუღია. ხოლო მათ შორის ვისაც ინფორმაცია აქვს მიღებული, 37.6%  

აღნიშნავს რომ ინფორმაცია მიიღო პირადი ექიმისგან, 11.8% - ექთნისგან, 50.6% - 

სადაზღვევო კომპანიისგან.  

 

გამოკითხულთა  79%-მა აღნიშნა რომ ჰყავს პირადი ექიმი (პედიატრი).  
 

შეკითხვაზე - მოიცავს თუ არა თქვენი სადაზღვევო პაკეტი გადაუდებელ ჰოსპიტალიზაციას, 

დაახლოებით 57% დადებითად პასუხობს. 4.4% პასუხობს უარყოფითად, ხოლო 38.6% ამბობს 

რომ არ იცის. 
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მათგან, ვინც დადებითად პასუხობს, 28.6% აღნიშნავს რომ სადაზღვევო პაკეტი სრულად 

ფარავს გაწეულ ხარჯებს, 51%- ნაწილობრივ, დანარჩენი კი აღნიშნავს რომ უბრალოდ არ იცის 

(20.4%). 

 

გამოკითხულთა 55.2% აღნიშნავს რომ მათი სადაზღვევო პაკეტი მოიცავს გადაუდებელ 

ამბულატორიულ სამედიცინო დახმარებას. 3.4% პასუხობს უარყოფითად, ხოლო 41.4% 

ამბობს რომ არ იცის. 

 

მათგან, ვინც დადებითად პასუხობს, 22.3% ამბობს რომ სადაზღვევო პაკეტი სრულად ფარავს 

ამბულატორიული მომსახურების ღირებულებას, 56.3% ამბობს რომ  მხოლოდ ნაწილს, 

დანარჩენმა კი არ იცის სრულად ფარავს თუ ნაწილობრივ (21.4).  

 

რესპონდენტთა 62.1% აღნიშნავს რომ ამბულატორიულ მომსახურებას უწევენ მათ 

საცხოვრებელთან ახლოს მდებარე კლინიკაში, 37.9% ამბობს რომ მხოლოდ მზღვეველის მიერ 

მითითებულ კლინიკაში. 

 

შეკითხვაზე - შედის თუ არა მედიკამენტები სადაზღვევო პაკეტში, 86.7% პასუხობს 

უარყოფითად. მხოლოდ 4.4% აღნიშნავს, რომ შედის მედიკამენტები,  დანარჩენს ინფორმაცია 

არ აქვს (8.8%). 

 

მათგან ვინც აღნიშნავს რომ შედის მედიკამენტები, 23.5% ამბობს რომ მათი შეძენა შეიძლება 

თავისუფლად. 76.5% კი აღნიშნავს, რომ შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ მიმართვის 

საფუძველზე.  

 

1.7% აღნიშნავს რომ მისი სადაზღვევო პაკეტი შეიცავს აგრეთვე სამკურნალო-

გამაჯანსაღებელ მასაჟებს. 78.1%-მა აღნიშნა რომ არ შეიცავს, ხოლო დანარჩენს (20.2%) 

მსგავსი ინფორმაცია არ გააჩნია. 

 

გამოკითხულთა 72.3% აღნიშნავს, რომ სამედიცინო დაწესებულებამდე ფეხით რომ მივიდეს 

სჭირდება დაახლოებით 10-30 წუთი, 16.2% -ს სჭირდება 30-60 წუთი, ხოლო 11.5 %-ს - 60 

წუთზე მეტი დრო.   

შეკითხვაზე - ჩატარებული გაქვთ თუ არა აცრები სრულყოფილად, რესპონდენტთა 89.3% 

პასუხობს დადებითად, 7.9% უარყოფითად (ანუ არასრულად აქვს აცრები ჩატარებული). 

ხოლო 2.1% აღნიშნავს რომ არ იცის. 

მათგან, ვისაც არასრულად აქვს აცრები ჩატარებული, დიდი უმეტესობა (63.6%) აღნიშნავს 

რომ ეშინია აცრის შემდგომი გართულებების, 18.2%-მა აღნიშნა რომ არ სჯერა ვაქცინაციის 

საერთოდ. ხოლო 18.2% არ ენდობა ვაქცინის ხარისხს.   



გამოკითხულთა მხოლოდ 1.8% აღნიშნავს, რომ ყოფილა შემთხვევა როდესაც მისულა აცრა-

ვიზიტზე (როცა ეკუთნოდა აცრა) და არ აუცრიათ ვაქცინის არ ქონის გამო . 

შეკითხვაზე - ატყობინებენ თუ არა წინასწარ აცრის გამო ექიმთან ვიზიტის თაობაზე, 

მხოლოდ 80.4% პასუხობს დადებითად. მათგან 54.2% - აღნიშნავს რომ ექთანი მიდის და 

ატყობინებს, 44.2% -ს  ექიმი ატყობინებს (ურეკავს). ხოლო 1.6% აღნიშნავს რომ უგზავნიან 

მოკლე ტექტურ შეტყობინებას (მესიჯს). 

გამოკითხულთა მხოლოდ 20.6% აღნიშნავს, რომ მათ სკოლაში ფუნქციონირებს სამედიცინო 

პუნქტი, სადაც შეუძლიათ პირველადი სამედიცინო დახმარების მიღება. 79.4% კი პასუხობს 

უარყოფითად.  

 

შეკითხვაზე - თუ ყოფილხართ ავად და ვერ მიგიღიათ სამედიცინო დახმარება, 

რესპონდენტთა 42.1% პასუხობს დადებითად და მიზეზებიდან სახელდება შემდეგი: 4.7% - 

აღნიშნავს რომ ტრანსპორტი არ ჰქონდა, 61.2% -  არ აქვს საკმარისი თანხა რომ მივიდეს 

ექიმთან, 28.2% - დაავადება არ იყო ისეთი სიმძიმის რომ ექიმთან მისულიყო, 1.8% -ს 

სადაზღვევო კომპანიამ არ დაუფარა მომსახურების ღირებულება. 0.6 % - კი აღნიშნავს, რომ 

არ იცოდა სად წასულიყო და 0.6 %-მა აღნიშნა რომ გააგზავნეს სხვა ექიმთან, რომელიც  

ძალიან შორს იყო და ვერ წავიდა.  

 

გამოკითხულთა 60.3 % აღნიშნავს, რომ  სამედიცინო დაწესებულებაში არ ჰყავთ 

სტომატოლოგი. 10.5% -მა არ იცოდა ჰყავდათ თუ არა სტომატოლოგი საერთოდ. მათგან ვინც 

დადებითად უპასუხა დაახლოებით 52.5% - აღნიშნავს რომ მიუღია სტომატოლოგიური 

მომსახურება მათი დაწესებულების სტომატოლოგთან, ხოლო დანარჩენს (47.5%) არასდროს 

უსარგებლია ასეთი მომსახურებით. მათგან, ვისაც უსარგებლია სტომატოლოგიური 

მომსახურებით, 93.1% აღნიშნავს რომ გადაიხადა მომსახურების საფასური.  

 

შეკითხვაზე - თუ ყოფილა შემთხვევა რომ დაგჭირდათ, მაგრამ უარი თქვით 

სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე, გამოკითხულთა დაახლოებით 37.4% პასუხობს 

დადებითად. მათგან უარის თქმის მიზეზებად დასახელდა შემდეგი: თანხის უქონლობა - 

56.5%, სადაზღვევო კომპანია არ ფარავს ასეთ მომსახურებას -10.9%, მეშინია კბილის ექიმის - 

25.4%, შორსაა და ვერ მოვახერხე წასვლა - 3.6%, ექიმის დაბალი კვალიფიკაცია (არ ვენდობი) 

– 3.6%.  

შეკითხვაზე - ბოლო 12 თვის განმავლობაში თუ ყოფილხართ თქვენს ექიმთან (თქვენს 

სამედიცინო დაწესებულებაში),  რესპონდენტთა 64.3% პასუხობს დადებითად. მათგან 1 

ვიზიტი ჰქონდა 28.6%-ს, 2 ვიზიტი - 27.4%-ს, 3 ვიზიტი- 10.3%-ს, 3-ზე მეტი კი 33.7%-ს. 

გამოკითხულთა მხოლოდ 25.5% აღნიშნავს რომ ექიმი იბარებს ხოლმე პერიოდულად 

სამედიცინო გასინჯვებზე.  



 

შეკითხვაზე - ექიმთან ბოლო ვიზიტის დროს დაახლოებით რამდენი წუთი მოგიწიათ  

ლოდინი (რიგში), პასუხები ასე გადანაწილდა: 

ლოდინის დრო (წუთი) % 

5-10 43.9 

10-30 27.2 

30-60 17.3 

>60 6.2 

რიგი არ იყო 5.4 

 

შეკითხვაზე - რამდენად ხართ კმაყოფილი თქვენი ექიმის მომსახურებით, 78.8% -გამოხატა 

კმაყოფილება, 18.3% - ნაწილობრივ არის კმაყოფილი, ხოლო დაახლოებით 3% - სრულიად 

უკმაყოფილოა.  

უკმაყოფილების (ნაწილობრივ+სრულიად) მიზეზებად ძირითადად სახელდება: სამედიცინო 

მომსახურების დაბალი ხარისხი (12.5%), სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია 

(37.5%), და სამედიცინო პერსონალის არათავაზიანი მოპყრობა (25%). მაღალი ფასები - (25%). 

შეკითხვაზე -  რამდენი ლარი გადაიხადეთ ბოლო ამბულატორიული მომსახურების დროს, 

პასუხები ასე გადანაწილდა: 

 

თანხის ოდენობა 

(ლარი) 

% 

10-50 58.7 

50-100 32.5 

>100 6.2 

0 2.6 

 

გამოკითხულთა 97.8% აღნიშნავს რომ ენდობა თავის ექიმს (პედიატრს), დანარჩენი 

უნდობლობას უცხადებს ექიმს. უნდობლობის მიზეზებიდან ძირითადად დაბალი 

კვალიფიკაცია სახელდება.  

3%-მა სცადა პირადი ექიმის შეცვლა, 2.5%-მა ეს ვერ მოახერხა, და ვერ შეცვლის მიზეზებად 

სახელდება შემდეგი: 1. მხოლოდ ერთი ექიმი იყო - 60% 2. სხვა ექიმმა უარი უთხრა  - 30%, და 

3.  სხვა დაწესებულებაში არ უცდია სიშორის გამო -10%). 

შეკითხვაზე -  თუ ყოფილა შემთხვევა რომ ექიმმა წამალი გამოგიწერათ და თქვენ ვერ 

შეიძინეთ, რესპონდენტთა 55% პასუხობს დადებითად, ხოლო  ვერ შეძენის მიზეზებად 

სახელდება ის რომ: წამლებს მაღალი ფასები აქვს - 95.9%, ან უბრალოდ შეუძლებელია ნახო 

(აფთიაქებში) - 4.1%.  



შეკითხვაზე - თუ დაგჭირვებიათ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება, 

რესპონდენტთა 32% პასუხობს დადებითად. მათგან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

საფასური გადაიხადა 41%-მა, მათ შორის ვინც გადაიხადა - 5-50 ლარის ფარგლებში 

გადაიხადა 97.5%-მა, ხოლო 0.6%-მა -  50 ლარზე მეტი.  

მათ შორის ვისაც დასჭირდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება, სასწრაფოს 

გამოძახების სიხშირე გადანაწილდა შემდეგნაირად:  

გამოძახება % 

1 40.3 

2 22.6 

3 20.2 

>3 16.9 

 

მათგან ვისაც დასჭირდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, სრულიად კმაყოფილია 

მომსახურებით - 71.4%, ნაწილობრივ კმაყოფილია - 18.6% და დანარჩენი (9.9%) სრულიად 

უკმაყოფილებას გამოთქვამს. უკმაყოფილების (ნაწილობრივი+სრულიად) მიზეზებად 

ძირითადად სახელდება:  სასწრაფო დახმარების ბრიგადის დაგვიანებით მოსვლა (70.6%), 

სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია (23.5%) და მომსახურების მაღალი ფასები 

(5.9%). 

შეკითხვაზე - თუ დაგჭირვებიათ სტაციონარული მომსახურება, გამოკითხულთა 29.4 % 

პასუხობს დადებითად. მათ შორის ვისაც დასჭირვებია სტაციონარული მომსახურება, 

მომსახურების რაოდენობა გადანაწილდა შემდეგნაირად:  

სტაციონარული მომსახურების  

რაოდენობა 

% 

1 61.2 

2 24.1 

3 3.4 

>3 11.2 

 

მათ შორის, ვიც მიიღო სტაციონარული დახმარება, 69.7% სრულიად კმაყოფილია 

მომსახურებით, 27.9% გამოთქვამს ნაწილობრივ კმაყოფილებას, ხოლო 1.6% სრულიად 

უკმაყოფილოა. უკმაყოფილების ძირითად მიზეზებად სახელდება: სამედიცინო პერსონალის 

არათავაზიანი მოქცევა, არასათანადო პირობები სტაციონარში და მომსახურების მაღალი 

ფასები.  

მათ შორის ვინც მიიღო სტაციონარული დახმარება, 45% აღნიშნავს რომ არაფერი გადაუხდია, 

29.8%  აღნიშნავს რომ მოუწია თანხის გადახდა 50-100 ლარის ფარგლებში, 14.5%-ს  - 100-300 



ლარის ფარგლებში, 6.1%-ს 300-500 ლარის ფარგლებში,  3.8%-ს 500-1000 ლარის ფარგლებში, 

ხოლო  1000 ლარზე მეტის გადახდა მოუწია 0.8%-ს.   

შეკითხვაზე -  თუ რამდენად გაუმჯობესდა თქვენი სამედიცინო მომსახურება ბოლო 

ერთი წლის განმავლობაში, რესპონდენტთა 66.8% პასუხობს რომ საერთოდ არ შეცვლილა, 

29.8% აღნიშნავს რომ გაუმჯობესდა, ხოლო 3.4% ამბობს რომ პირიქით, გაუარესდა.  

 

სამედიცინო სერვისების უკმაყოფილების (მ.შ. ნაწილობრივი და სრული ) შედარებითი 

ანალიზი 

 

 

 
 

 

შეკითხვაზე- მიგიღიათ თუ არა ინფორმაცია თქვენი ექიმისაგან ცხოვრების ჯანსაღი წესისა 

და ჯანსაღი ქცევების შესახებ, რესპონდენტთა მხოლოდ 48.2% პასუხობს დადებითად. 

 

და თუ კონკრეტულად რომელზე, პასუხები ასე განაწილდა:  

 

თამბაქოს მავნეობის შესახებ 15 % 

ალკოჰოლის მავნეობის შესახებ 13.2 % 

ნარკოტიკების მავნეობის შესახებ 11.2 % 

ჯანსაღი კვების ძირითადი პრინციპების შესახებ 28 % 

ფიზიკური აქტივობის შესახებ 10.9 % 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ 3.3 % 

პირის ღრუს ჯანმრთელობის შესახებ 7.6 % 

პირადი ჰიგიენის შესახებ 22.6 % 
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შეკითხვაზე- გესაუბრებიანთ თუ არა სკოლაში (პედაგოგები)  ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და 

დაავადებათა პრევენციის შესახებ, რესპონდენტთა 83.9% პასუხობს დადებითად. 

 

და თუ კონკრეტულად რომელზე, პასუხები ასე განაწილდა: 

 

თამბაქოს მავნეობის შესახებ 40.2 % 

ალკოჰოლის მავნეობის შესახებ 30.8 % 

ნარკოტიკების მავნეობის შესახებ 31 % 

ჯანსაღი კვების ძირითადი პრინციპების შესახებ 31.6 % 

ფიზიკური აქტივობის შესახებ 19.1 % 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ 3.3 % 

პირის ღრუს ჯანმრთელობის შესახებ 9.2 % 

პირადი ჰიგიენის შესახებ 36.6 % 

 

შეკითხვაზე - ხომ არ გაძალებენთ (სახლში/სკოლაში/უბანში) ნარკოტიკის, თამბაქოს, 

ალკოჰოლის მოხმარებას, დადებითად პასუხოს გამოკითხულთა 1.6%. 

 

მათგან ვინც დადებითად პასუხობს: 40% აღნიშნავს, რომ აძალებენ  თამბაქოს და 60% 

ალკოჰოლის მიღებას.  

 

შეკითხვაზე - გესაუბრებათ თუ არა პირადი ექიმი დაავადებათა პრევენციისა და/ან სწორად 

მართვის შესახებ, რესპონდენტთა 55.3% პასუხობს დადებითად. 

 

და თუ კონკრეტულად რომელზე, პასუხები ასე განაწილდა: 

 

გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებზე 6.1 % 

ავთვისებიან სიმსივნეებზე 3.3 % 

სასუნთქი სისტემის დაავადებებზე 12.5 % 

საჭმლის მომნელებელი ორგანოების დაავადებებზე 23.9 % 

სიმსუქნეზე 5.3 % 

 

 

შეკითხვაზე - რამდენად სრულად და გასაგებად გაწვდით ექიმი თქვენი დაავადების 

დიაგნოსტიკის და მკურნალობის შესახებ, 96% აღნიშნავს რომ სრულიად გასაგებად. 

 

შეკითხვაზე - ხარისხიანია თუ არა სასმელი წყალი რომელსაც ყოველდღიურად სვამთ,  51.5% 

აღნიშნავს, რომ ხარისხიანია, 37.2% - რომ უხარისხოა, და 11.3% აღნიშნავს რომ საერთოდ 

წყლის პრობლემა აქვს.  

 

შეკითხვაზე - თუ რამდენად ხშირად სვამთ უხარისხო წყალს, მათ შორის ვინც აღნიშნა წყლის 

უხარისხობა,  53% აღნიშნავს რომ ხშირად სვამს, 34.8% - ძალიან ხშირად, ხოლო 12.2%- 

იშვიათად. 

 



შეკითხვაზე - თუ როგორ აფასებს წყლის უხარისხობას მათ შორის ვინც აღნიშნა წყლის 

უხარისხობა,  42.1% აღნიშნავს რომ მღვრიეა, 54,5%-რომ ცუდი გემო აქვსხოლო 3.4% 

აღნიშნავს რომ ცუდი სუნი აქვს. 

 

შეკითხვაზე - თუ ყოფილა შემთხვევა რომ წყლის უხარისხობის გამო შეგქმნიათ 

ჯანმრთელობის პრობლემა, რესპონდენტთა 16.6% პასუხობს დადებითად.  

 

შეკითხვაზე - თუ გაქვთ სკოლაში გამდინარე (ხელის დასაბანი) წყალი (ტუალეტში), 

გამოკითხულთა მხოლოდ 56.9% პასუხობს დადებითად 

 

შეკითხვაზე - თუ იკვებებით საკმარისად (ყოველდღიურად), 15.3% აღნიშნავს რომ ხშირად 

შიმშილობს.  

 

შეკითხვაზე - თუ რამდენად ხშირად ღებულობთ ხილს, რესპონდენტთა 16.5% აღნიშნავს რომ 

ძალიან იშვიათად, 15,8% კვირაში 1-3-ჯერ, ხოლო 17,6% - 3-5 - ჯერ. ანუ გამოკითხულთა 

50%-მდე არასაკმარისად იღებს ხილს ყოველდღიურად.  

 

კვლევის ძირითადი მიგნებები: 

1. გამოკითხულ რესპონდენტთა ოჯახების 48.3 %-ში ოჯახის არცერთი წევრი არ არის 

დასაქმებული, ხოლო 35%-ში მხოლოდ ერთი ადამიანია დასაქმებული. 

2. საყოველთაო ჯანდაცვის პირობებში სამედიცინო მომსახურებაზე ყოველთვიური 

დანახარჯების საშუალო შეადგენს შემოსავლების საშუალოს დაახლოებით 20%-ს.  

3. ოჯახების 76% -ის საშუალო თვიური შემოსავალი არ აღემატება 500 ლარს. მაშინ როცა 

3 და მეტწევრიანი ოჯახების რიცხვი 84% -ს აღემატება  

4. გამოკითხულ რესპონდენტთა ოჯახების 54% -ში აღნიშნეს რომ არავისგან მიუღიათ 

ინფორმაცია თუ რა სახის სამედიცინო მომსახურების მიღება შეუძლიათ უფასოდ. 

5. რესპონდენტთა 86.7% აღნიშნავს რომ სადაზღვევო პაკეტში არ შედის საჭირო 

მედიკამენტები, ხოლო 8.8 %-მა არ იცის.  

6. რესპონდენტთა 42.1% აღნიშნავს რომ ყოფილა ავად და ვერ მიუღია სამედიცინო 

დახმარება, ხოლო მიზეზებიდან 61.2% -  ასახელებს არასაკმარის თანხას რომ მივიდეს 

ექიმთან. 

7. გამოკითხულთა 60.3% აღნიშნავს, რომ  სამედიცინო დაწესებულებაში არ ჰყავთ 

სტომატოლოგი. 10.5%-მა არ იცოდა ჰყავდათ თუ არა სტომატოლოგი საერთოდ. მათგან 

ვინც დადებითად უპასუხა (ანუ ჰყავთ სტომატოლოგი) - 47.5% არასდროს უსარგებლია 

ასეთი მომსახურებით. მათგან, ვისაც უსარგებლია სტომატოლოგიური მომსახურებით, 

93.1% აღნიშნავს რომ გადაიხადა მომსახურების საფასური. 

8. შეკითხვაზე - თუ ყოფილა შემთხვევა რომ დაგჭირდათ, მაგრამ უარი თქვით 

სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე, გამოკითხულთა დაახლოებით 37.4% პასუხობს 

დადებითად. მათგან უარის თქმის ძირითად მიზეზად დასახელდა  თანხის უქონლობა 

- 56.5%, 



9. გამოკითხულთა მხოლოდ 25.5% აღნიშნავს რომ ექიმი იბარებს ხოლმე პერიოდულად 

სამედიცინო გასინჯვებზე. 

10. გამოკითხულთა 16.2% აღნიშნავს რომ სამედიცინო დაწესებულებამდე ფეხით რომ 

მივიდეს სჭირდება 30-60 წუთი, ხოლო 11.5 %-ს - 60 წუთზე მეტი დრო.   

11. რესპონდენტთა 24% აღნიშნავს რომ ექიმთან ბოლო ვიზიტის დროს მოუწია რიგში 

დგომა ნახევარი საათი და მეტი. 

12. რესპონდენტთა 22% გამოთქვამს უკმაყოფილებას (ნაწილობრივ-სრულიად) 

სამედიცინო (ექიმის)  მომსახურებისადმი. 

13. რესპონდენტთა 97.4% აღნიშნავს რომ გადაიხადა გარკვეული ოდენობის თანხა ბოლო 

ამბულატორიული მომსახურების დროს (58.7%-მა - 10-50 ლარის და 32.%-მა - 50-100 

ლარის ფარგლებში, ხოლო 6.2%-მა - 100 ლარზე მეტი). 

14. შეკითხვაზე -  თუ ყოფილა შემთხვევა რომ ექიმმა წამალი გამოგიწერათ და თქვენ ვერ 

შეიძინეთ, რესპონდენტთა 55% პასუხობს დადებითად. და ვერ შეძენის მიზეზებად 

სახელდება ის რომ: წამლებს მაღალი ფასები აქვს- 95.9%, ან უბრალოდ შეუძლებელია 

ნახო (აფთიაქებში) - 4.1%.  

15. შეკითხვაზე - თუ დაგჭირვებიათ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება, 

რესპონდენტთა 32% პასუხობს დადებითად. მათგან სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების საფასური გადაიხადა 41%-მა. 

16. მათგან ვისაც დასჭირდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, გარკვეულ უკმაყოფილებას 

გამოთქვამს 28.5%. უკმაყოფილების (ნაწილობრივი+სრული) მიზეზებად ძირითადად 

სახელდება:  სასწრაფო დახმარების ბრიგადის დაგვიანებით მოსვლა (70.6%), 

სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია (23.5%) და მომსახურების მაღალი 

ფასები (5.9%) 

17. მათ შორის ვინც მიიღო სტაციონარული დახმარება, 55% აღნიშნავს რომ მოუწია 

გარკვეული თანხის გადახდა, მათ შორის 29.8%  აღნიშნავს რომ მოუწია თანხის 

გადახდა 50-100 ლარის ფარგლებში, 14.5%-ს   - 100-300 ლარის ფარგლებში, 6.1%-ს - 

300-500 ლარის ფარგლებში,  3.8%-ს - 500-1000 ლარის ფარგლებში, ხოლო  1000 ლარზე 

მეტის გადახდა მოუწია 0.8%-ს.   

18. შეკითხვაზე - მიგიღიათ თუ არა ინფორმაცია თქვენი ექიმისაგან ცხოვრების ჯანსაღი 

წესისა და ჯანსაღი ქცევების შესახებ, რესპონდენტთა დაახლოებით 52 % პასუხობს 

უარყოფითად. 

19. შეკითხვაზე - გესაუბრებათ თუ არა პირადი ექიმი დაავადებათა პრევენციისა და/ან 

სწორად მართვის შესახებ, რესპონდენტთა დაახლოებით 45% პასუხობს უარყოფითად. 

20. შეკითხვაზე - ხარისხიანია თუ არა სასმელი წყალი რომელსაც ყოველდღიურად სვამთ,  

37.2%- რომ უხარისხოა, ხოლო 11.3% აღნიშნავს რომ საერთოდ წყლის პრობლემა აქვს.  



21. შეკითხვაზე - თუ ყოფილა შემთხვევა რომ წყლის უხარისხობის გამო შეგქმნიათ 

ჯანმრთელობის პრობლემა, რესპონდენტთა 16.6% პასუხობს დადებითად.  

22. შეკითხვაზე - თუ გაქვთ სკოლაში გამდინარე (ხელის დასაბანი) წყალი (ტუალეტში), 

გამოკითხულთა მხოლოდ 56.9% პასუხობს დადებითად (ანუ, 43.1% სკოლაში არ აქვთ 

გამდინარე წყალი). 

23. შეკითხვაზე - თუ იკვებებით საკმარისად (ყოველდღიურად), 15.3% აღნიშნავს რომ 

ხშირად შიმშილობს.  

24. შეკითხვაზე - თუ რამდენად ხშირად ღებულობთ ხილს, რესპონდენტთა 16.5% 

აღნიშნავს რომ ძალიან იშვიათად, 15.8% კვირაში 1-3-ჯერ, ხოლო 17.6% - 3-5 - ჯერ. ანუ 

გამოკითხულთა 50%-მდე არასაკმარისად იღებს ხილს ყოველდღიურად.  

 

 

 

2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 

 

2.1 რაოდენობრივი კვლევა 

სულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გამოიკითხა  394  რესპონდენტი. რესპონდენტთა 

ოჯახის წევრთა საშუალო რაოდენობა შეადგენს 5 -ს (მინიმალური -1, მაქსიმალური -11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რესპონდენტთა ოჯახის წევრების რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით ასე 

გადანაწილდა:  

 

 

ოჯახის წევრთა 

რაოდენობა 

სიხშირე % 

1 2 0.6 

2 7 1.8 

3 41 10.4 

4 106 27.0 

5 108 27.5 

6 76 19.3 

7 31 7.9 

8 17 4.3 

9 1 0.3 

10 3 0.8 

11 2 0.6 

   

სულ 394 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რესპონდენტთა საშუალო ასაკი შეადგენდა 12.1 წელს. მინიმალური ასაკი იყო 1 წელი და 

მაქსიმალური -19. 

 

 

 

რესპონდენტთა სქესი ასე გადანაწილდა:  

სქესი სიხშირე % 

გოგო  187 47.6 

ბიჭი 207 52.4 

სულ 394 100.0 

რესპონდენტთა 33.5%-ის ოჯახში არავინ იყო დასაქმებული. მხოლოდ ერთი წევრი იყო 

დასაქმებული რესპონდენტთა 36.7%-ის ოჯახში, ხოლო 2 წევრი დასაქმებული იყო 

რესპონდენტთა 23.2%-ის ოჯახში. 3 წევრი იყო დასაქმებული 4.6%-ში და 3-ზე მეტი წევრი - 

2%-ში. 

 

დასაქმებულ წევრთა 

რაოდენობა ოჯახში 

სიხშირე % 

0 131 33.5 

1 144 36.7 

2 91 23.2 

3 18 4.6 

>3 10 2.0 

სულ 394 100.0 

 

 

 

ასაკობრივი ჯგუფები რაოდენობა % 

5 წლამდე ასაკის  

 

154 7.8 

5-დან 18 წლამდე ასაკის 

 

572 28.9 

18-დან 60 წლამდე ასაკის 

 

1022 51.8 

60- წელზე უფროსი ასაკის 

 

228 11.5 

სულ 1976 100.0 

ასაკი 1-4 5-9 10-14 15-19 სულ 

სიხშირ

ე 

37 77 105 175 394 

% 9.4 19.5 26.6 44.4 100 



საშუალო თვიური შემოსავლის მიხედვით რესპონდენტთა ოჯახები ასე გადანაწილდა: 

შემოსავალი 

(ლარი) 

50-100 101-200 201-300 301-500 >500 სულ 

სიხშირე 23 62 61 91 157 394 

% 5.8 15.7 15.5 23.2 39.8 100.0 

 

საშუალო თვიური შემოსავლები (ლარი) 

 

 

 

 

მინიმალური შემოსავალი დაფიქსირდა 50 ლარი და მაქსიმალური 8000 ლარი (საშუალოდ -

610 ლარი). 500 ლარამდე შემოსავალი აღნიშნა ოჯახების 61%-მა. აქედან 300 ლარამდე 

შემოსავლიან ოჯახთა წილი 38%-მდე აღწევს.  

 

გამოკითხული ოჯახების ყოველთვიური ხარჯი საშუალოდ 550 ლარს შეადგენს  

სამედიცინო მომსახურებაზე საშუალო თვიური დანახარჯების მიხედვით რესპონდენტთა 

ოჯახები ასე გადანაწილდა: 

დანახარჯი 

(ლარი) 

<50 51-100 101-200 201-500 500-1500 სულ 

სიხშირე 158 118 69 35 14 394 

% 40.1 29.9 17.5 8.9 3.6 100.0 
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თვიური შემოსავლების საშუალო დაფიქსირდა 610 ლარი, ხოლო სამედიცინო 

მომსახურებაზე თვიური დანახარჯების საშუალო - 115 ლარი, რაც თვიური შემოსავლების 

საშუალოს დაახლოებით 19%-ს შეადგენს.  

 

შეკითხვაზე - გაქვთ თუ არა სამედიცინო დაზღვევა ან თუ მონაწილეობთ საყოველთაო 

ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში, რესპონდენტთა მხოლოდ 74% -მა გასცა დადებითი 

პასუხი. მათგან 12.7%-ს აქვს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის დაზღვევა, 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობს გამოკითხულთა დაახლოებით 47.5 %. 

კერძო დაზღვევა აღნიშნა 4.6%-მა. ხოლო, 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა დაზღვევა - 9%-მა 

გამოკითხულმა. 

 

შეკითხვაზე - მოგაწოდათ თუ არა ვინმემ ინფორმაცია, თუ რა სამედიცინო მომსახურების 

მიღება შეგიძლიათ უფასოდ, რესპონდენტთა 53%-მა უპასუხა რომ ასეთი სახის ინფორმაცია 

არავისგან მიუღია. ხოლო მათ შორის ვისაც ინფორმაცია აქვს მიღებული, 11,5%  აღნიშნავს 

რომ ინფორმაცია მიიღო პირადი ექიმისგან, 2.8% - ექთნისგან, 22.4% - სადაზღვევო 

კომპანიისგან და 0.3% მა - ტელევიზიისგან. 

 

გამოკითხულთა  65.7%-მა აღნიშნა რომ ჰყავს პირადი ექიმი (პედიატრი).  

 

შეკითხვაზე - მოიცავს თუ არა თქვენი სადაზღვევო პაკეტი გადაუდებელ ჰოსპიტალიზაციას, 

დაახლოებით 50% დადებითად პასუხობს. 6.6% პასუხობს უარყოფითად, ხოლო დანარჩენმა 

არ იცის. 
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მათგან, ვინც დადებითად პასუხობს, 18.4% აღნიშნავს რომ სადაზღვევო პაკეტი სრულად 

ფარავს გაწეულ ხარჯებს, 25.8%- ნაწილობრივ, დანარჩენი კი აღნიშნავს რომ უბრალოდ არ 

იცის ზუსტად. 

 

გამოკითხულთა 50% აღნიშნავს რომ მათი სადაზღვევო პაკეტი მოიცავს გადაუდებელ 

ამბულატორიულ სამედიცინო დახმარებას. 3.3% პასუხობს უარყოფითად, ხოლო დანარჩენი 

ამბობს რომ არ იცის. 

 

მათგან, ვინც დადებითად პასუხობს,  14% ამბობს რომ სადაზღვევო პაკეტი სრულად ფარავს 

ამბულატორიული მომსახურების ღირებულებას, 32% ამბობს რომ  მხოლოდ ნაწილს, 

დანარჩენმა კი არ იცის სრულად ფარავს თუ ნაწილობრივ.  

 

რესპონდენტთა 60% აღნიშნავს რომ ამბულატორიულ მომსახურებას უწევენ მათ 

საცხოვრებელთან ახლოს მდებარე კლინიკაში, 25.3% ამბობს რომ მხოლოდ მზღვეველის მიერ 

მითითებულ კლინიკაში. დანარჩენმა არ იცის სად გაუწევენ. 

 

შეკითხვაზე - შედის თუ არა მედიკამენტები სადაზღვევო პაკეტში, მხოლოდ 5.1% პასუხობს 

დადებითად. 

 

მათგან ვინც აღნიშნავს რომ შედის მედიკამენტები, მეოთხედი ამბობს რომ მათი შეძენა 

შეიძლება თავისუფლად. ხოლო 3/4 კი აღნიშნავს, რომ შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ 

მიმართვის საფუძველზე.  

 

გამოკითხულთა მხოლოდ 1% აღნიშნავს რომ მისი სადაზღვევო პაკეტი შეიცავს აგრეთვე 

სამკურნალო-გამაჯანსაღებელ მასაჟებს.  

 

გამოკითხულთა 56% აღნიშნავს, რომ სამედიცინო დაწესებულებამდე ფეხით რომ მივიდეს 

სჭირდება დაახლოებით 10-30 წუთი, 28% -ს სჭირდება 30-60 წუთი, ხოლო 16 %-ს - 60 წუთზე 

მეტი დრო.   

შეკითხვაზე - ჩატარებული გაქვთ თუ არა აცრები სრულყოფილად, რესპონდენტთა 90% 

პასუხობს დადებითად, 8.4% უარყოფითად (ანუ არასრულად აქვს აცრები ჩატარებული). 

ხოლო 1.6% აღნიშნავს რომ არ იცის. 

მათგან, ვისაც არასრულად აქვს აცრები ჩატარებული, დიდი უმეტესობა (74%) აღნიშნავს რომ 

ეშინია აცრის შემდგომი გართულებების, 9.6%-მა აღნიშნა რომ არ სჯერა ვაქცინაციის 

საერთოდ. ხოლო დანარჩენი არ ენდობა ვაქცინის ხარისხს.   



გამოკითხულთა მხოლოდ 3.1% აღნიშნავს, რომ ყოფილა შემთხვევა როდესაც მისულა აცრა-

ვიზიტზე (როცა ეკუთნოდა აცრა) და არ აუცრიათ ვაქცინის არ ქონის გამო . 

შეკითხვაზე - ატყობინებენ თუ არა წინასწარ აცრის გამო ექიმთან ვიზიტის თაობაზე, 

მხოლოდ 82.5% პასუხობს დადებითად. მათგან 27.7% - აღნიშნავს რომ ექთანი მიდის და 

ატყობინებს, 50.5% -ს  ექიმი ატყობინებს (ურეკავს). ხოლო 4.3% აღნიშნავს რომ უგზავნიან 

მოკლე ტექტურ შეტყობინებას (მესიჯს). 

გამოკითხულთა მხოლოდ 35.2% აღნიშნავს, რომ მათ სკოლაში ფუნქციონირებს სამედიცინო 

პუნქტი, სადაც შეუძლიათ პირველადი სამედიცინო დახმარების მიღება.  
 

შეკითხვაზე - თუ ყოფილხართ ავად და ვერ მიგიღიათ სამედიცინო დახმარება, 

რესპონდენტთა 23% პასუხობს დადებითადხოლო მიზეზებიდან სახელდება შემდეგი: 7.8% - 

აღნიშნავს რომ ტრანსპორტი არ ჰქონდა, 43.3% -  არ აქვს საკმარისი თანხა რომ მივიდეს 

ექიმთან, 29% - დაავადება არ იყო ისეთი სიმძიმის რომ ექიმთან მისულიყო, 1.1% -ს 

სადაზღვევო კომპანიამ არ დაუფარა მომსახურების ღირებულება. 7.8 % - ვერ მოახერხა 

წინასწარ ექიმის გაფრთხილებახოლო 2.2 %-მა აღნიშნა რომ გააგზავნეს სხვა ექიმთან, 

რომელიც  ძალიან შორს იყო და ვერ წავიდა. 9%-მა აღნიშნა რომ დრო არ ჰქონდა. 

 

გამოკითხულთა 51 % აღნიშნავს, რომ  სამედიცინო დაწესებულებაში არ ჰყავთ 

სტომატოლოგი. 12% -მა არ იცოდა ჰყავდათ თუ არა სტომატოლოგი საერთოდ. მათგან ვინც 

დადებითად უპასუხა დაახლოებით 43% - აღნიშნავს რომ მიუღია სტომატოლოგიური 

მომსახურება მათი დაწესებულების სტომატოლოგთან, ხოლო დანარჩენს არასდროს 

უსარგებლია ასეთი მომსახურებით. მათგან, ვისაც უსარგებლია სტომატოლოგიური 

მომსახურებით, 91% აღნიშნავს რომ გადაიხადა მომსახურების საფასური.  

 

შეკითხვაზე - თუ ყოფილა შემთხვევა რომ დაგჭირდათ, მაგრამ უარი თქვით 

სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე, გამოკითხულთა დაახლოებით 27.5% პასუხობს 

დადებითად. მათგან უარის თქმის მიზეზებად დასახელდა შემდეგი: თანხის უქონლობა - 

36.5%, სადაზღვევო კომპანია არ ფარავს ასეთ მომსახურებას -6.7%, მეშინია კბილის ექიმის - 

43.3%, შორსაა და ვერ მოვახერხე წასვლა - 2.9%, ექიმის დაბალი კვალიფიკაცია (არ ვენდობი) 

– 10.6%.  

შეკითხვაზე - ბოლო 12 თვის განმავლობაში თუ ყოფილხართ თქვენს ექიმთან (თქვენს 

სამედიცინო დაწესებულებაში),  რესპონდენტთა 58% პასუხობს დადებითად. მათგან ვინც 

დადებითად უპასუხა (228 რესპონდენტი) 1 ვიზიტი ჰქონდა 34.4%-ს, 2 ვიზიტი - 26.6%-ს, 3 

ვიზიტი- 19%-ს, 3-ზე მეტი კი 20%-ს.  

 

 



 

ექიმთა ვიზიტები ბოლო 12 თვეში % 

1 34.4 

2 26.6 

3 19 

>3 20 

 

გამოკითხულთა მხოლოდ 29.6% აღნიშნავს რომ ექიმი იბარებს ხოლმე პერიოდულად 

სამედიცინო გასინჯვებზე.  

გამოკითხულთა დაახლოებით 16% აღნიშნავს რომ სამედიცინო დაწესებულებამდე ფეხით 

რომ მივიდეს სჭირდება 60 წუთი და მეტი დრო.   

 

დრო/ ფეხით მისვლისათვის (წთ) % 

10-30 56.2 

30-60 27.9 

>60 15.9 

  

 

შეკითხვაზე - ექიმთან ბოლო ვიზიტის დროს დაახლოებით რამდენი წუთი მოგიწიათ  

ლოდინი (რიგში), პასუხები ასე გადანაწილდა: 

ლოდინის დრო (წუთი) % 

5-10 32.5 

10-30 27.8 

30-60 25.2 

>60 14.5 

 

შეკითხვაზე - რამდენად ხართ კმაყოფილი თქვენი ექიმის მომსახურებით, 66.6%-მა გამოხატა 

კმაყოფილება, 27.2% - ნაწილობრივ არის კმაყოფილი, ხოლო  6.2% - სრულიად 

უკმაყოფილოა.  

უკმაყოფილების (ნაწილობრივ+სრულიად) მიზეზებად ძირითადად სახელდება: სამედიცინო 

მომსახურების დაბალი ხარისხი (60%), სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია 

(30%) და სამედიცინო პერსონალის არათავაზიანი მოპყრობა (10%).  

შეკითხვაზე -  რამდენი ლარი გადაიხადეთ ბოლო ამბულატორიული მომსახურების დროს, 

პასუხები ასე გადანაწილდა: 

 

 



 

თანხის ოდენობა 

(ლარი) 

% 

10-50 37.4 

50-100 45.2 

>100 12.7 

0 4.7 

  

 

გამოკითხულთა 82.2% აღნიშნავს რომ ენდობა თავის ექიმს (პედიატრს), დანარჩენი 

უნდობლობას უცხადებს ექიმს. უნდობლობის მიზეზებიდან ძირითადად დაბალი 

კვალიფიკაცია სახელდება.  

4.7%-მა სცადა პირადი ექიმის შეცვლა, 4.2 %-მა ეს ვერ მოახერხა. ვერ შეცვლის მიზეზებად 

სახელდება შემდეგი:  

1. მხოლოდ ერთი ექიმი იყო - 27%  

2. სხვა ექიმმა უარი უთხრა  - 12%  

3. სხვა დაწესებულებაში არ უცდია სიშორის გამო -61%). 

 

შეკითხვაზე -  თუ ყოფილა შემთხვევა რომ ექიმმა წამალი გამოგიწერათ და თქვენ ვერ 

შეიძინეთ, რესპონდენტთა 39.5% პასუხობს დადებითად, ხოლო ვერ შეძენის მიზეზებად 

სახელდება ის რომ: წამლებს მაღალი ფასები აქვს - 75%, ან უბრალოდ შეუძლებელია ნახო 

(აფთიაქებში) - 25%.  

შეკითხვაზე - თუ დაგჭირვებიათ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება, 

რესპონდენტთა 40.5% პასუხობს დადებითად. მათგან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

საფასური გადაიხადა 41%-მა, მათ შორის ვინც გადაიხადა, 97.5%-მა გადაიხადა 5-50 ლარის 

ფარგლებში, ხოლო 2.5%  - 50 ლარზე მეტი.  

მათ შორის ვისაც დასჭირდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება, სასწრაფოს 

გამოძახების სიხშირე გადანაწილდა შემდეგნაირად:  

გამოძახება % 

1 44.4 

2 34.5 

3 6.8 

>3 14.3 
 

მათგან ვისაც დასჭირდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, სრულიად კმაყოფილია 

მომსახურებით - 55%, ნაწილობრივ კმაყოფილია 27%, ხოლო დანარჩენი (18%) სრულიად 

უკმაყოფილებას გამოთქვამს. უკმაყოფილების (ნაწილობრივი+სრულიად) მიზეზებად 



ძირითადად სახელდება: სასწრაფო დახმარების ბრიგადის დაგვიანებით მოსვლა და 

სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია. 

შეკითხვაზე - თუ დაგჭირვებიათ სტაციონარული მომსახურება, გამოკითხულთა 28.2% 

პასუხობს დადებითად. მათ შორის ვისაც დასჭირვებია სტაციონარული მომსახურება, 

მომსახურების რაოდენობა გადანაწილდა შემდეგნაირად:  

სტაციონარული 

მომსახურების  რაოდენობა 

% 

1 44.3 

2 34.3 

3 6.9 

>3 14.5 

 

მათ შორის, ვიც მიიღო სტაციონარული დახმარება, 56.3% სრულიად კმაყოფილია 

მომსახურებით, 27% გამოთქვამს ნაწილობრივ კმაყოფილებას, ხოლო 16.7% სრულიად 

უკმაყოფილოა. უკმაყოფილების ძირითად მიზეზებად სახელდება: სამედიცინო პერსონალის 

არათავაზიანი მოქცევა, არასათანადო პირობები სტაციონარში და მომსახურების მაღალი 

ფასები.  

მათ შორის ვინც მიიღო სტაციონარული დახმარება, 26% აღნიშნავს რომ არაფერი გადაუხდია, 

35.1%  აღნიშნავს რომ მოუწია თანხის გადახდა 50-100 ლარის ფარგლებში, 18%-ს  - 100-300 

ლარის ფარგლებში, 6.3%-ს - 300-500 ლარის ფარგლებში,  9%-ს - 500-1000 ლარის ფარგლებში, 

ხოლო  1000 ლარზე მეტის გადახდა მოუწია 5.4%-ს.   

შეკითხვაზე -  თუ რამდენად გაუმჯობესდა თქვენი სამედიცინო მომსახურება ბოლო 

ერთი წლის განმავლობაში, რესპონდენტთა 67.4% პასუხობს რომ საერთოდ არ შეცვლილა, 

27.4% აღნიშნავს რომ გაუმჯობესდა, ხოლო 4.7% ამბობს რომ პირიქით, გაუარესდა.  

 

 

სამედიცინო სერვისების უკმაყოფილების (მ.შ. ნაწილობრივი და სრული ) შედარებითი 

ანალიზი 

 

 



 
 

შეკითხვაზე - მიგიღიათ თუ არა ინფორმაცია თქვენი ექიმისაგან ცხოვრების ჯანსაღი წესისა 

და ჯანსაღი ქცევების შესახებ, რესპონდენტთა მხოლოდ 48.7% პასუხობს დადებითად. 

 

და თუ კონკრეტულად რომელზე, პასუხები ასე განაწილდა:  

 

თამბაქოს მავნეობის შესახებ 22.3 % 

ალკოჰოლის მავნეობის შესახებ 18.7 % 

ნარკოტიკების მავნეობის შესახებ 16.2 % 

ჯანსაღი კვების ძირითადი პრინციპების შესახებ 25.9 % 

ფიზიკური აქტივობის შესახებ 14.6 % 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ 7.7 % 

პირის ღრუს ჯანმრთელობის შესახებ 10.5 % 

პირადი ჰიგიენის შესახებ 19.5 % 

 

შეკითხვაზე - გესაუბრებიანთ თუ არა სკოლაში (პედაგოგები)  ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და 

დაავადებათა პრევენციის შესახებ, რესპონდენტთა 77.1% პასუხობს დადებითად. 

 

და თუ კონკრეტულად რომელზე, პასუხები ასე განაწილდა: 

 

თამბაქოს მავნეობის შესახებ 49 % 

ალკოჰოლის მავნეობის შესახებ 41.3 % 

ნარკოტიკების მავნეობის შესახებ 35.6 % 

ჯანსაღი კვების ძირითადი პრინციპების შესახებ 40.8 % 

ფიზიკური აქტივობის შესახებ 31.8 % 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ 16.2 % 

პირის ღრუს ჯანმრთელობის შესახებ 20.3 % 

პირადი ჰიგიენის შესახებ 37.7 % 
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შეკითხვაზე - ხომ არ გაძალებენთ (სახლში/სკოლაში/უბანში) ნარკოტიკის, თამბაქოს, 

ალკოჰოლის მოხმარებას, დადებითად პასუხოს გამოკითხულთა 0.5%. 

 

მათგან ვინც დადებითად პასუხობს: 33% აღნიშნავს, რომ აძალებენ  ნარკოტიკის,  ხოლო 67% 

თამბაქოს მიღებას.  

 

შეკითხვაზე - გესაუბრებათ თუ არა პირადი ექიმი დაავადებათა პრევენციისა და/ან სწორად 

მართვის შესახებ, რესპონდენტთა 47.8% პასუხობს დადებითად. 

 

და თუ კონკრეტულად რომელზე, პასუხები ასე განაწილდა: 

 

გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებზე 31 % 

ავთვისებიან სიმსივნეებზე 8.6 % 

სასუნთქი სისტემის დაავადებებზე 26.4 % 

საჭმლის მომნელებელი ორგანოების დაავადებებზე 25.9 % 

სიმსუქნეზე 3.4% 

სხვა 4.6% 

 

შეკითხვაზე - რამდენად სრულად და გასაგებად გაწვდით ექიმი თქვენი დაავადების 

დიაგნოსტიკის და მკურნალობის შესახებ, მხოლოდ 71.5% აღნიშნავს რომ სრულიად 

გასაგებად. დანარჩენი აღნიშნავს რომ ან ძალიან გაუგებარია მათი ნათქვამი, ან მალავენ სწორ 

დიაგნოზს. 

 

შეკითხვაზე - ხარისხიანია თუ არა სასმელი წყალი რომელსაც ყოველდღიურად სვამთ,  92.6% 

აღნიშნავს, გასაგებად. დანარჩენი აღნიშნავს რომ ან უხარისხოა ან საერთოდ წყლის პრობლემა 

აქვს.  

 

შეკითხვაზე - თუ რამდენად ხშირად სვამთ უხარისხო წყალს, მათ შორის ვინც აღნიშნა წყლის 

უხარისხობა,  57.9% აღნიშნავს რომ ხშირად სვამს, 15.8% - ძალიან ხშირად, ხოლო 26.3%- 

იშვიათად. 

 

შეკითხვაზე - თუ როგორ აფასებს წყლის უხარისხობას მათ შორის ვინც აღნიშნა წყლის 

უხარისხობა,  69.2% აღნიშნავს რომ მღვრიეა, 19.2% - რომ ცუდი გემო აქვს, ხოლო 11.5% 

აღნიშნავს რომ ცუდი სუნი აქვს. 

 

შეკითხვაზე - თუ ყოფილა შემთხვევა რომ წყლის უხარისხობის გამო შეგქმნიათ 

ჯანმრთელობის პრობლემა, რესპონდენტთა 5.3% პასუხობს დადებითად.  

 

შეკითხვაზე - თუ გაქვთ სკოლაში გამდინარე (ხელის დასაბანი) წყალი (ტუალეტში), 

გამოკითხულთა  83.2% პასუხობს დადებითად. 

 

შეკითხვაზე - თუ იკვებებით საკმარისად (ყოველდღიურად), 8% აღნიშნავს რომ ხშირად 

შიმშილობს.  

 



შეკითხვაზე - თუ რამდენად ხშირად ღებულობთ ხილს, რესპონდენტთა 14.7% აღნიშნავს რომ 

ძალიან იშვიათად, 40.3% - ყოველდღიურად, 16,8% - კვირაში 1-3-ჯერ, ხოლო 28.2% - 3-5-ჯერ. 

ანუ გამოკითხულთა დაახლოებით 60% არასაკმარისად იღებს ხილს ყოველდღიურად.  

 

კვლევის ძირითადი მიგნებები: 

1. რესპონდენტთა 33.5%-ის ოჯახში არავინ იყო დასაქმებული. მხოლოდ ერთი წევრი იყო 

დასაქმებული რესპონდენტთა 36.7%-ის ოჯახში. 

2. თვიური შემოსავლების საშუალო დაფიქსირდა 610 ლარი, ხოლო სამედიცინო 

მომსახურებაზე თვიური დანახარჯების საშუალო - 115 ლარი, რაც თვიური 

შემოსავლების საშუალოს დაახლოებით 19%-ს შეადგენს. 

3. ოჯახების 61%-ის საშუალო თვიური შემოსავალი არ აღემატება 500 ლარს. მაშინ როცა 3 

და მეტწევრიანი ოჯახების რიცხვი 97% -ს აღემატება.  

4. გამოკითხულ რესპონდენტთა ოჯახების 53%-ში აღნიშნეს რომ არავისგან მიუღიათ 

ინფორმაცია თუ რა სახის სამედიცინო მომსახურების მიღება შეუძლიათ უფასოდ. 

5. რესპონდენტთა 94.9% აღნიშნავს რომ სადაზღვევო პაკეტში არ შედის საჭირო 

მედიკამენტები. 

6. შეკითხვაზე - თუ ყოფილხართ ავად და ვერ მიგიღიათ სამედიცინო დახმარება, 

რესპონდენტთა 23% პასუხობს დადებითადხოლო მიზეზებიდან სახელდება შემდეგი: 

7.8% - აღნიშნავს რომ ტრანსპორტი არ ჰქონდა, 43.3% -  არ აქვს საკმარისი თანხა რომ 

მივიდეს ექიმთან, 29% - დაავადება არ იყო ისეთი სიმძიმის რომ ექიმთან მისულიყო, 

1.1% -ს სადაზღვევო კომპანიამ არ დაუფარა მომსახურების ღირებულება. 7.8 % - ვერ 

მოახერხა წინასწარ ექიმის გაფრთხილებახოლო 2.2 %-მა აღნიშნა რომ გააგზავნეს სხვა 

ექიმთან, რომელიც  ძალიან შორს იყო და ვერ წავიდა. 9%-მა აღნიშნა რომ დრო არ 

ჰქონდა. 

7. გამოკითხულთა 51 % აღნიშნავს, რომ  სამედიცინო დაწესებულებაში არ ჰყავთ 

სტომატოლოგი. 12% -მა არ იცოდა ჰყავდათ თუ არა სტომატოლოგი საერთოდ. მათგან 

ვინც დადებითად უპასუხა დაახლოებით 43% - აღნიშნავს რომ მიუღია 

სტომატოლოგიური მომსახურება მათი დაწესებულების სტომატოლოგთან, ხოლო 

დანარჩენს არასდროს უსარგებლია ასეთი მომსახურებით. მათგან, ვისაც უსარგებლია 

სტომატოლოგიური მომსახურებით, 91% აღნიშნავს რომ გადაიხადა მომსახურების 

საფასური.  

8. შეკითხვაზე - თუ ყოფილა შემთხვევა რომ დაგჭირდათ, მაგრამ უარი თქვით 

სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე, გამოკითხულთა დაახლოებით 27.5% პასუხობს 

დადებითად. მათგან უარის თქმის მიზეზებად დასახელდა შემდეგი: თანხის 

უქონლობა - 36.5%, სადაზღვევო კომპანია არ ფარავს ასეთ მომსახურებას -6.7%, 

მეშინია კბილის ექიმის - 43.3%, შორსაა და ვერ მოვახერხე წასვლა - 2.9%, ექიმის 

დაბალი კვალიფიკაცია (არ ვენდობი) – 10.6%.  



9. გამოკითხულთა მხოლოდ 29.6% აღნიშნავს, რომ ექიმი იბარებს ხოლმე პერიოდულად 

სამედიცინო გასინჯვებზე.  

10. გამოკითხულთა დაახლოებით 16% აღნიშნავს, რომ სამედიცინო დაწესებულებამდე 

ფეხით რომ მივიდეს სჭირდება 60 წუთი და მეტი დრო.   

11. რესპონდენტთა 40% აღნიშნავს რომ ექიმთან ბოლო ვიზიტის დროს მოუწია რიგში 

დგომა ნახევარი საათი და მეტი. 

12. შეკითხვაზე - რამდენად ხართ კმაყოფილი თქვენი ექიმის მომსახურებით, 27.2% - 

ნაწილობრივ არის კმაყოფილი, ხოლო  6.2% - სრულიად უკმაყოფილოა.  

13. შეკითხვაზე -  რამდენი ლარი გადაიხადეთ ბოლო ამბულატორიული მომსახურების 

დროს, პასუხები ასე გადანაწილდა:  

 

 

14.  

 

 

 

 

14. გამოკითხულთა დაახლოებით 18% არ ენდობა თავის ექიმს (პედიატრს), უნდობლობის 

მიზეზებიდან ძირითადად დაბალი კვალიფიკაცია სახელდება.  

15. 4.7%-მა სცადა პირადი ექიმის შეცვლა, 4.2 %-მა ეს ვერ მოახერხახოლო ვერ შეცვლის 

მიზეზებად სახელდება შემდეგი: 1. მხოლოდ ერთი ექიმი იყო - 27%; 2. სხვა ექიმმა 

უარი უთხრა  - 12%; 3.  სხვა დაწესებულებაში არ უცდია სიშორის გამო - 61%. 

16. შეკითხვაზე -  თუ ყოფილა შემთხვევა რომ ექიმმა წამალი გამოგიწერათ და თქვენ ვერ 

შეიძინეთ, რესპონდენტთა 39.5% პასუხობს დადებითად. ვერ შეძენის მიზეზებად 

სახელდება ის რომ: წამლებს მაღალი ფასები აქვს - 75%, ან უბრალოდ შეუძლებელია 

ნახო (აფთიაქებში) - 25%.  

17. მათგან ვისაც დასჭირვებია სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების საფასური გადაიხადა 41%-მა, მათ შორის ვინც გადაიხადა, 97.5%მა 

გადაიხადა 5-50 ლარის ფარგლებშიხოლო 2.5%  50 ლარზე მეტი.  

18. მათგან ვისაც დასჭირდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, ნაწილობრივ კმაყოფილია 

27%, ხოლო დანარჩენი (18%) სრულიად უკმაყოფილებას გამოთქვამს. უკმაყოფილების 

მიზეზებად ძირითადად სახელდება: სასწრაფო დახმარების ბრიგადის დაგვიანებით 

მოსვლა და სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია. 

19. მათ შორის, ვიც მიიღო სტაციონარული დახმარება, 27% გამოთქვამს ნაწილობრივ 

კმაყოფილებას, ხოლო 16.7% სრულიად უკმაყოფილოა. უკმაყოფილების ძირითად 

თანხის ოდენობა 

(ლარი) 
% 

10-50 37.4 

50-100 45.2 

>100 12.7 

0 4.7 



მიზეზებად სახელდება: სამედიცინო პერსონალის არათავაზიანი მოქცევა, 

არასათანადო პირობები სტაციონარში და მომსახურების მაღალი ფასები.  

20. მათ შორის ვინც მიიღო სტაციონარული დახმარება, 35.1%  აღნიშნავს რომ მოუწია 

თანხის გადახდა 50-100 ლარის ფარგლებში, 18%-ს  100-300 ლარის ფარგლებში, 6.3%-ს 

300-500 ლარის ფარგლებში,  9%-ს 500-1000 ლარის ფარგლებშიხოლო  1000 ლარზე 

მეტის გადახდა მოუწია 5.4%-ს.   

21. შეკითხვაზე -  თუ რამდენად გაუმჯობესდა თქვენი სამედიცინო მომსახურება 

ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რესპონდენტთა 67.4% პასუხობს რომ საერთოდ არ 

შეცვლილახოლო 4.7% ამბობს რომ გაუარესდა.  

22. შეკითხვაზე - მიგიღიათ თუ არა ინფორმაცია თქვენი ექიმისაგან ცხოვრების ჯანსაღი 

წესისა და ჯანსაღი ქცევების შესახებ, რესპონდენტთა მხოლოდ 48.7% პასუხობს 

დადებითად. 

23. შეკითხვაზე - გესაუბრებიანთ თუ არა სკოლაში (პედაგოგები)  ცხოვრების ჯანსაღი 

წესისა და დაავადებათა პრევენციის შესახებ, რესპონდენტთა მხოლოდ  77.1% 

პასუხობს დადებითად. 

24. შეკითხვაზე - გესაუბრებათ თუ არა პირადი ექიმი დაავადებათა პრევენციისა და/ან 

სწორად მართვის შესახებ, რესპონდენტთა მხოლოდ 47.8% პასუხობს დადებითად. 

25. შეკითხვაზე - რამდენად სრულად და გასაგებად გაწვდით ექიმი თქვენი დაავადების 

დიაგნოსტიკის და მკურნალობის შესახებ, მხოლოდ 71.5% აღნიშნავს რომ სრულიად 

გასაგებად. დანარჩენი აღნიშნავს რომ ან ძალიან გაუგებარია მათი ნათქვამი, ან მალავენ 

სწორ დიაგნოზს., 

26. შეკითხვაზე - ხარისხიანია თუ არა სასმელი წყალი რომელსაც ყოველდღიურად სვამთ,  

92.6% აღნიშნავს, რომ ხარისხიანია. დანარჩენი აღნიშნავს, რომ ან უხარისხოა ან 

საერთოდ წყლის პრობლემა აქვს.  

27. შეკითხვაზე - თუ რამდენად ხშირად სვამთ უხარისხო წყალს, მათ შორის ვინც აღნიშნა 

წყლის უხარისხობა,  57.9% აღნიშნავს რომ ხშირად სვამს, 15.8% - ძალიან ხშირად, 

ხოლო 26.3% - იშვიათად. 

28. შეკითხვაზე - თუ ყოფილა შემთხვევა რომ წყლის უხარისხობის გამო შეგქმნიათ 

ჯანმრთელობის პრობლემა, რესპონდენტთა 5.3% პასუხობს დადებითად.  

29. შეკითხვაზე - თუ იკვებებით საკმარისად (ყოველდღიურად), 8% აღნიშნავს რომ 

ხშირად შიმშილობს.  

30. შეკითხვაზე - თუ რამდენად ხშირად ღებულობთ ხილს, რესპონდენტთა 14.7% 

აღნიშნავს რომ ძალიან იშვიათად, 40.3% - ყოველდღიურად, 16,8% - კვირაში 1-3-ჯერ, 

და 28.2% - 3-5-ჯერ. ანუ გამოკითხულთა დაახლოებით 60% არასაკმარისად იღებს 

ხილს ყოველდღიურად. 

 



3. თვისებრივი კვლევა 

3.1 საკვლევი პოპულაცია: 

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში განხორციელდა სულ 10 ფოკუს-ჯგუფი საქართველოს ორ 

რეგიონში (გორის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში). თითოეულ მუნიციპალიტეტში 

შეირჩა დაინტერესებულ მხარეთა 3 წარმომადგენლობითი ჯგუფი:  

ფოკუს ჯგუფების გრაფიკული სქემა  

 

ფოკუს ჯგუფების ჩამონათვალი მონაწილეთა კატეგორიების და რეგიონების მიხედვით. 

# 
წარმომადგენლო- 

ბითი ჯგუფი 
კატეგორია მუნიცი-

პალიტეტი 

ფოკუს 

ჯგუფის 

რაოდენობა 

1 სამედიცინო 

პერსონალი 

პირველადი ჯანდაცვის 

სექტორი (ექიმები) 
გორი 1 

არასრულწლოვან            

(18 წლამდე) ბავშვთა 

დედები 

იძულებით გადაადგილებული 

შინამეურნეობიდან 
გორი 1 

ადგილობრივ მოსახლეთა 

შინამეურნეობიდან 
გორი 1 

სასკოლო ასაკის 

ბავშვები  

იძულებით გადაადგილებული 

შინამეურნეობიდან 

 

გორი 1 

ადგილობრივ მოსახლეთა 

შინამეურნეობიდან 
გორი 1 

10 ფოკუს ჯგუფი

მშობლების

4 ფჯ.
ჯანდაცვის მუშაკების

2 ფჯ.

სასკოლო ასაკის
ბავშვები

4 ფჯ.



2 სამედიცინო 

პერსონალი 

პირველადი ჯანდაცვის 

სექტორი (ექიმები) 
ზუგდიდი 1 

არასრულწლოვან 

ბავშვთა დედები 

იძულებით გადაადგილებული 

შინამეურნეობიდან 
ზუგდიდი 1 

ადგილობრივ მოსახლეთა 

შინამეურნეობიდან 
ზუგდიდი 1 

სასკოლო ასაკის 

ბავშვები  

იძულებით გადაადგილებული 

შინამეურნეობიდან 
ზუგდიდი 1 

ადგილობრივ მოსახლეთა 

შინამეურნეობიდან 
ზუგდიდი 1 

 

3.2. მონაწილეთა მახასიათებლები 

მთლიანობაში თვისობრივ კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 84–მა ადამიანმა, მათ შორის 35 იყო 

დედა, 14 ექიმი და 35 სასკოლო ასაკის ბავშვი. 

დედების ფოკუს ჯგუფი წარმოდგენილი იყო ქალებით, რომელთა საშუალო ასაკი იყო 41წ, 

აქედან 3 და მეტი შვილი ჰყავდა მონაწილეთა 26%-ს (9/35). დასაქმებული იყო მხოლოდ 

მონაწილეთა 8% (3/35), საშუალო ხელფასი იყო 101 ლარი. აბსოლუტური უმრავლესობა 

სარგებლობდა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით და შვილების 

ჯანმრთელობა არ ჰქონდა დაზღვეული სხვა რომელიმე კერძო  სადაზღვევო პროგრამით.  

ექიმების ფოკუს ჯგუფი უმთავრესად წარმოდგენილი იყო პედიატრებით (60%), რომელთა 

საშუალო ასაკი იყო 46წ. აბსოლუტურ უმრავლესობას წარმოადგენდნენ ქალები და ჰქონდათ 

ამ სფეროში 10 წელზე მეტი ხნის მუშაობის გამოცდილება (98%). ექიმების 60%-ს არ გაუვლია 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი საგანმანათლებლო კურსი ბოლო 3 წლის განმავლობაში. 

3.3. კვლევის ინსტრუმენტები 

ფოკუს-ჯგუფების კვლევისათვის შემუშავდა შემდეგი დოკუმენტები: დისკუსიის 3 

სახელმძღვანელო, მონაწილეთა სკრინინგ კითხვარები, ასისტენტის ჩანაწერების ფორმა და 

ტრანსკრიპტების შემუშავების სახელძღვანელო. დისკუსიის  სახელმძღვანელოში შეტანილი 

კითხვები იყო ღია, არა-სენსიტიური, დაცული იყო მონაწილეთა კონფიდენციალობა და 

მოიცავდა შემდეგ თემებს:  



ჯანდაცვის სერვისის მომხმარებელთა (ბავშვების და მშოლების) ფოკუს-ჯგუფების 

დისკუსიის სახელმძღვანელო:  ა) სადაზღვევო მომსახურების შესახებ ინფორმირებულობა, 

გამოცდილება და  შეხედულებები სადაზღვევო სერვისებსა და თანამშრომლებზე;                                

ბ) ჯანმრთელობის დაცვის პრევენციული პრაქტიკა, შეხედულებები ჯანდაცვის სერვისებსა 

და თანამშრომლებზე; გ) იმუნიზაციის პრაქტიკა, შეხედულებები და ბარიერები; დ) 

შემოთავაზებები სადაზღვევო პაკეტისა და ჯანდაცვის სერვისის გაუმიჯობესებისათვის. 

ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელთა (პირველადი ჯანდაცვის სექტორის ექიმები) ფოკუს-

ჯგუფების დისკუსიის სახელმძღვანელო: ა) სამედიცინო პრაქტიკა და სადაზღვევო 

მომსახურების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურება; ბ) სამედიცინო 

მომსახურების ტიპი, ხარისხი და კმაყოფილება; გ) იმუნიზაციის პრაქტიკა, შეხედულებები 

და ბარიერები; დ) შემოთავაზებები სადაზღვევო პაკეტისა და ჯანდაცვის სერვისის 

გაუმჯობესებისათვის. 

3.4 თვისებრივი კვლევის შედეგები: 
 

3.4.1ჯანდაცვის მომხმარებლები: მშობლები და ბავშვები 

ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ბარიერები: 
 

 საყოველთაო დაზღვევის შესახებ დაბალი ინფორმირებულობა 

 სადაზღვევო კომპანიების მომსახურებასთან ასოცირებული პრობლემები 

 სადაზღვევო მომსახურების რთული და დროში გაწელილი პროცედურები 

 სადაზღვევო კომპანიის მომსახურე პერსონალის უხეში დამოკიდებულება და 

რეზისტენტობა მიაწოდონ ბენეფიციარებს სრულყოფილი ინფორმაცია 

 სადაზღვევო კომპანიების ზეწოლა ოჯახის ექიმებზე  

 სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლობის დაბალი ტერიოტორიული 

ხელმისაწვდომობა 

 სადაზღვევო კომპანიების პროვაიდერი კლიკინებთან ასოცირებული პრობლემები 

 სამედიცინო პერსონალთან დაკავშირებული პრობლემები 

– არაადექვატური სამუშაო გრაფიკი 

– დაბალი კვალიფიკაცია 

– დაბალი მოტივაცია, უხეში დამოკიდებულება და არაკეთილსინდისიერი 

საქციელი 

– ბავშვებთან ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარჩვევების დეფიციტი 

– დაბალი ინფორმირებულობა სადაზღვევო მომსახურების პროცედურების შესახებ  

– უარყოფითი რეკომენდაციების გაცემა იმუნიზაციაზე 

 



მშობლებისა და ბავშვთა ფოკუს ჯგუფში ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებზე დისკუსიისას 

გამოიკვეთა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული შემდგომი 

პრობლემატიკა: 

3.4.2. ინფორმირებულობის დონე, ინფორმაციის მთავარი წყაროები და ბარიერები 

მშობელთა და ბავშვთა ფოკუს ჯგუფებში საყოველთაო დაზღვევის თემაზე დისკუსიით 

გამოვლინდა მონაწილეთა დაბალი ინფომრირებულობა სადაზღვევო პოლისში შესული 

სამედიცინო მომსახურების მოცულობაზე, პოლისით სარგებლობის წესისა და 

პროცედურების შესახებ. 

 

 

 

 

 ინფორმაციის დაბალი ხელმისაწვდომობა 

მშობელთა უმრავლესობა, განსაკუთრებით კი მშობლები გორის მუნიციპალიტეტის 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებიდან გამოხატავდნენ წუხილს ზოგადად 

ინფორმაციაზე დაბალი ხელმისაწვდომობის თაობაზე. 

ეხლა საყოველთაო დაზღვევა არი, ჯერ მაგისიც ვერაფერი ვერ გავიგეთ. აბსოლუტურად 

ინფორმაციის ვაკუუმში ვართ. პრესა აქ არ არი. ერთადერთი ტელევიზორი და 

ტელევიზორშიც რო გამოდიან, იტყვიან რაღაცა გადმოცემა რო არი, მეორე დღეს, ,,ბოდიში 

სწორი არ იყოო“. (დედა, გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

მშობელთა და ბავშვთა უმრავლესობა არნიშნავდა, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მათ არ 

მიეწოდათ არანაირი დოკუმენტი სადაც მითითებული იქნებოდა ინფორმაცია ვაუჩერით 

გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების შესახებ.  

ადრე ექთანი დადიოდა, არიგებდა იმ ბუკლეტებსა და ვეცნობოდით ყველაფერს. ეხლა ეს 2 

წელიწადია უკვე, აღარაფერი აღარ გაგვიგია. არ ვიცი რა მეკუთვნის, სად უნდა მივიდე. 

(დედა, გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

 სამედიცინო დაწესებულებთან დაკავშირებული პრობლემები 

– არაკეთილმოწყობილი შენობები და დაბალი სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები  

– სპეციალისტებისა და აღჭურვილობის  დეფიციტი 

– ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური მომსახურების დაბალი ხარისხი 

– დაზღვევით გათვალისწინებულ სერვისებზე დამატებითი ტარიფები 

 სასწრაფო გადაუდებელი სამსახურის დაბალი ხარისხი 

 

 საყოველთაო ჯადაცვის პროგრამაში შესული მომსახირების არასრული სპექტრი 

 

მთავარი თემები: 

 ინფორმაციის დაბალი ხელმისაწვდომობა 

 ინფორმაციის ძირითადი წყაროები და ბარიერები 

 



შარშანაც არ მიგვიღია ჩვენ სადაზღვეო ფურცელი, ავტომატურად გაგრძელდა. ფურცელი, 

რაც მიდევს სახლში არის 2012 წელს დაბეჭდილი. ვინც ახალი წევრია აღარ აძლევენ იმ 

ფურცელს, დაზღვევის ფურცელს აღარ იძლევიან.(დედა, გორი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

ზუსტად მე ისე სხვამაც არ იცის რა შედის ზუსტად ამ საყოველთაო დაზღვევაში და რას 

ითვალისწინებს ზეპირად მხოლოდ ის ვიცით რომ ყველას გვაქვს მაგრამ მეც მიწევს 

ამბულატორიული მომსახურების გადახდა როგორც სხვას. (ბავშვი, ზუგდიდი, 

ადგილობრივი მოსახლ.) 

აი ის რომ არის საყოველთაო დაზღვევა რომელშიც წერია მარტო სახელი, გვარი, პირადი 

ნომრები და მეტი არაფერი არ წერია იქ გეკუთვნის რა გეკუთვნის რა. (დედა, ზუგდიდი, 

იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

მშობლების მცირე ნაწილს, რომელთაც 2012 წელს გადაეცათ დოკუმენტი მომსახურების 

ჩამონათვალით აღნიშნავდნენ, რომ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია იყო ზოგადი და 

ხშირად გაუგებარი მათთთვის. 

წერია მარტო ამბულატორიული გამოკვლევები. მაგრამ კონკრეტულად რა შედის ამ 

გამოკვლევაში, ეს ჩამონათვალი არ არის. (დედა, გორი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

მშობლებისაგან განსხვავებით ბავშვები აღნიშნავდნენ, რომ მათთვის ინფორმაციის მოპოვება 

ადვილია თუმცა ინტერესი და მოტივაცია გაცილებით დაბალია.  

საშუალება მეტი გვაქვს, რომ მოვიპოვოთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ ნაკლებად 

გვაინტერესებს.(ბავშვი, გორი, ადგილობრ. მოსახლ.) 

 

 ინფორმაციის ძირითადი წყაროები და ბარიერები 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების 

შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ფოკუს ჯგუფებში მონაწილე მშობლების უმრავლესობა 

მიმართავს ოჯახის ექიმს, სადაზღვევოს წამომადგენლებსა და ცხელ ხაზს (შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სამედიცინოსამედიცინო მედიაციის 

სამსახურის საკონტაქტო ნომერზე) თუმცა უმტეს შემთხვევაში მშობლები აწყდებიან რიგ 

პრობლემებს მათთვის საინტერესო კითხვებზე ინფორმაციის მოპოვებისას, როგორიცაა: 

(1) ოჯახის ექიმების დატვირთული გრაფიკი, დაბალი კომპეტენცია და მოტივაცია 

განუმარტონ ბენეფიციარებს მათი უფლებები და მომსახურების მისაღებად აუცილებელი 

პროცედურები. 

 

(2) ცხელ ხაზზე მომუშავე ოპერატორების დაბალი კომპეტენცია და ორაზროვანი პასუხები. 

„ცხელ ხაზზეც დავრეკე სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით და იქაც მაშინვე ვერ 

მიპასუხეს, შევატყე, რომ მაინცდამაინც არ იყო კომპეტენტური ამ საქმეში თვითონ 



ოპერატორი, ვიღაცას ეკითხება გვერდით და მერე მპასუხობს, რო ,,დიახ , რადგან 

გითხრეს, უნდა გადაიხადო“–ო. დედა, გორი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

 

(3) სადაზრვევო კომპანიის წარმომადგენლების უხეში დამოკიდებულება და რეზისტენტობა 

მიაწოდონ ბენეფიციარებს სრულყოფილი და სწორი ინფორმაცია სადაზღვევო ვაუჩერით 

სარგებლობის შესახებ. 

იშვიათ შემხვევებში მშობლები სასარგებლო ინფორმაციას დაზღვევით კუთვნილ 

მომსახურებაზე და მოკლე რჩევა-დარიგებებს მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებით 

იღებენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისგან. მშობლები ქალაქ გორის 

მკვიდრი მოსახლეობიდან იყო ერთადერთი ჯგუფი, რომლებიც სადაზღვევო მომსახურების 

შესახებ კითხვებით მიმართავდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლებს.  

ძალიან ბევრი მშობელი იხდის. მე გამაფრთხილეს აქაცა და სოც. უზრუნველყოფაშიც , თუ 

მოგთხოვესო ფულიო დარეკე ჩვენთანო. (დედა, გორი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

1.1.1. სადაზღვევო კომპანიების მომსახურების ხარსიხი და ბარიერები 

ფოკუს ჯგუფებში მონაწილე მშობლების აბსოლიტურმა უმრავლესობამ გამოთქვა 

უკმაყოფილება სადაზღვევო კომპანიების ადგილობრივი წარმომადგენლობის მუშაობის 

ხარისხთან დაკავშირებით და დაასახელა რიგი წინააღმდეგობები, რომლის გადალახვაც 

უწევთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობის დროს. 

 

მთავარი თემები: 

 სადაზღვევო მომსახურების რთული და დროში გაწელილი პროცედურები 

 სადაზღვევო კომპანიის მომსახურე პერსონალის უხეში დამოკიდებულება და 

რეზისტენტობა მიაწოდონ ბენეფიციარებს სრულყოფილი ინფორმაცია 

 სადაზღვევო კომპანიების ზეწოლა ოჯახის ექიმებზე  

 სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლობის დაბალი ტერიტორიული 

ხელმისაწვდომობა 

 

 სადაზღვევო მომსახურების რთული და გაჭიანურებული პროცედურები 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვან პრობლემად დასახელდა სადაზღვევო კომპანიების მუშაობის 

გრაფიკი. მშობელთა განცხადებით სადაზღვევო კომპანია ვერ უმკლავდება ბენეფიციართა 

გაზრდილ ნაკადს, რის გამოც დიდ დროს ანდომებს დაფინანსებაზე შემოტანილი 

განცხადეების განხილვას, განსაკუთრებით თუ განცხადებაში მოთხოვნილი სამედიცინო 

მომსახურება ძვირადღირებულია ან არ ეხება სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობებს 

(მაგალითად როგორიცაა ავთვისებიანი სიმსივნეების ბოლო სტადია).  

მართალია, თუ გადადებული არი, იმწუთში გირიცხავენ, მარა თუ არ არის გადადებული, 
იმდენხანს გალოდინებენ.. რიგში ან მომიწევს, ან არა. (დედა, გორი, იძულებით გადაადგ. 
მოსახლ.) 
 



თუთხმეტი წლის. თოთხმეტი თუთხმეტი წლის იქნება ასე ბიჭია  ყოველ წელიწადს ელიან 

უკვე 4 წელია ელოდებიან უკვე იმპლანტი უნდა ჩაუსვან ყოველ წელიწადს აკეთებენ 

ანალიზებს, აუდიოგრამას უშვებენ, ეს ჯდება 700 დან 750 ლარამდე. 4 წელი გავიდა, რომ 

ელოდებიან, ყოველ წელიწადს  აკეთებენ ანალიზებს და არ აფინანსებენ, ეუბნებიან გააკეთე 

შენ, მოამზადე საბუთები, წელს მოხვდები რიგში და ძალიან ძვირი ჯდება სხვათა შორის ეს 

ოპერაცია, 27 ათასი დოლარი. (დედა, ზუგდიდი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

დაფინანსების მისაღებად დოკუმენტაციის მოპოვება რთულია და რიგ შემთხვევაში 

დაკავშირებულია დამატებით დროისა და ფულად ხარჯებთან, როგორიცაა ტრანსპორტირება 

და ძვირადღირებული გამოკვლევები, რომლებიც არ შედის საყოველთაო დაზღვევის 

პაკეტში. ამათგან პირველი განსაკუთრებით პრობლემატურია, როდესაც ბავშვის 

ჯანმრთელობის გაუარესების გამო აუცილებელია დროული და მყისიერი რეაგირება.  

ზუგდიდი. P1-ჩემ შემთხვევაში , ბავშვი ისე  ხდება - დღეს ველოსიპეტზე კატაობს,  ხვალ 

დილით გაიღვიძებს და ისე ცუდად ხდება, სითხე დააწვება და რაღაც , უცებ რაღაც საათებია 

გადამწყვეტი რო ბავშვი ლამის გარდაიცვალოს, ასეთ შემთხვევაში ბავშვს საერთოდ ვერ 

ვხედავ, ბავშს რო მივხედო, იმის დრო არა მაქვს, იმდენი ფურცლები , იქ მივიყვან, აქ ჩვენთან 

არ არის, იქ მივიყვან ბავშვი, განადგურებული ბავშვი ჯერ ერთ საავადმყოფოში მიმიყვანა 

სასწრაფომ მთელი დღე მატარეს იქით აქეთ ნახევრად მკვდარი ბავშვი ... 

თუ გავითვალისწინებთ ზოგადად ქვეყანაში და განსაკუთრებით რეგიონებში დასაქმების 

დაბალ დონეს და მცირე შემოსავლებს, მოცემული ხარჯები მშობელთა განცხადებით 

უდიდეს ტვირთად აწვება ოჯახს და წარმოადგენს მთავარ მიზეზს, რის გამოც ბავშვებს არ 

მიეწოდებათ აუცილებელი სამდეცინო მომსახურება. ზუგდიდის მაცხოვრებელი ერთ-ერთი 

მშობლის განცხადებით, ბავშვის სიცოცხლისათვის აუცილებელი ოპერაციული 

ჩარევისათვის საჭირო თანხის მოსაპოვებლად, ოჯახმა აიღო სესხი იმ იმედით, რომ 

შეპირებისამებრ აუნაზღაურდებოდათ გაწეული ხარჯები. თუმცა ოპერაციის შემდგომ მათ არ 

მიეწოდათ კუთვნილი კომპენსაცია.   

მქონდა ასეთი შემთხვევაც, შულტირება რომ გაუკეთეს ბავშვს. შულტირების თანხა 

სახელმწიფოს უნდა გადაეხადა. დღემდე მაქვს შულტის თანხა ვალში , მითხრეს რომ ჯერ შენ 

იშოვე შულტის ფული 800 ლარი და შემდეგ ჩვენ მოგცემთო. გავაკეთეთ შულტი, ბავშვი 

კვდებოდა. მთელმა სკოლამ , ქუჩამ შემიგროვა ფული გავაკეთეთ შულტი და მერე იმდენი 

მატარეს 400 ლარი გზაში დამაკარგინეს და შულტიც არ მომცეს მე დამაზარალეს , მე უკვე 

ვიცი რო არაფერი არ გამოვა . (დედა, ზუგდიდი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

 სადაზღვევო კომპანიის მომსახურე პერსონალის უხეში დამოკიდებულება და 

რეზისტენტობა მიაწოდონ ბენეფიციარებს სრულყოფილი ინფორმაცია 

მშობლები სადაზღვევო კომპანიებში მომსახურების მიღების გამოცდილებაზე საუბრის დროს 

ხაზგასმით მიუთითებდნენ კომპანიის პერსონალის მათდამი უხეშ დამოკიდებულებაზე და 

აღნიშნავდნენ, რომ სადაზღვევი კომპანიის წარმომადგენლები ხშირად არ აწვდიან საჭირო 

ინფორმაციას და ბოროტად სარგებლობენ ბენეფიციართა დაბალი ინფორმირებულობით.  



რომ გინდა დაჯდე და, იმის ვალდებულებაა ანალოგიურად ნებისმიერი ადამიანი, იქ ვინც 

მიდის, ის იმიტომ ზის იქ, ვალდებულია დაგიკონკრეტოს რა მომსახურეობა გეკუთვნის. 

გეტყვის რაღაცას და,, სადა მცალიან, შენნაირი იცი რამდენი მოდის?“ (დედა, გორი, 

ადგილობრივი მოსახლ.) 

 
მე როცა დავრეკე, მაშინ მედიაციის სამსახურში, გაირკვა მერე, რომ თურმე ეს არის უფასო, 

სადაზღვეოშიც ვიყავი და მითხრეს, უნდა გადაგეხადათ, რადგან ბავშვი არის ჯამრთელი, 

უტარდებოდა გამოკვლევებიო და,, ჩემი ჯიბიდან ხომ არ დავაფინანსებ ამ გამოკვლევას“–ო. 

არანაირი გამოკვლევა არ ჩატარებია, გადაშალა ანკეტა და იმის მიხედვით შემივსო. (დედა, 

გორი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

 სადაზღვევო კომპანიების ზეწოლა ოჯახის ექიმებზე  

მშობელთა განცხადებით ოჯახის ექიმების და პროვაიდერი კლინიკის სპეციალისტები 

გაფრთხილებულები არიან სადაზღვევოს წარმომადგენებისაგან არ გასცენ „ბევრი“ მიმართვა 

ლაბორატორიულ და დიაგნოსტიკურ კვლევებზე და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში 

გადაამისამართონ ბენეფიციარები დედაქალაქში მომსახურების მისაღებად.  

თითქმის 100%-იანი დაფინანსება აი თუ მიხვალ უბნის ექიმთან , უბნის ექიმმა  სწორად უნდა 

დაგაკვალიანოს, თუ ჩათვლის საჭიროა შემდგომი გამოკვლევები უნდა გადაგამისამართოს, 

მაგრამ ის დაშინებულია, შეშინებულია აისი ჯგუფიდან. სიტყვაზე ვთქვათ, რო არ მისცე ამას, 

მე-4 სტადიამდე მივიდა ქალბატონის მდგომარეობა და მაშინ მარტო გაწერეს თბილისში , 

როგორ შეიძლება, ის ქალი სადგურში მოკვდა. მანამდე არ მისცემენ ეტყობა, იმათაც ეშინიათ 

ბევრი არ გამოწერონ  (დედა, ზუგდიდი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.). 

პირველად ბავშვი რო მივიყვანე სტაციონარში, ჭირდებოდა თვალის ექიმი, იმის გამოკვლევა 

დამატებით ექიმმა რაღაცას მოერიდა იქ ზედმეტი ხარჯები და არ გაუშვა ბავშვი მიუხედავად 

იმისა რომ მე ვეუბნებოდი დედა ვარ და თვალზე რაღაც პრობლემა აქვს ამ დროს თვალის 

პრობლემა კი არ იყო, ეს იყო სერიოზული პრობლემა, თავიდან მომდინარე პრობლემა იყო, 

გამოკვლევა არ ჩატარდა და ისე მოხდა რომ დღეს ჩემი ბავშვი 8 -ჯერ არის ნაოპერაციები იმის 

გამო რომ სწორად არ წავიდა დაზღვევა (დედა, ზუგდიდი, ადგილობრივი მოსახლ.). 

თბილისიდან დაშორებულ რეგიონებში მდგომარეობას ართულებს ის ფაქტიც, რომ 

გადამისამართება ჯერ ხდება რაიონის, ხოლო შემდგომ რეგიონულ ცენტრში (მაშინ როდესაც 

გორის შეთხვევაში გორიდან პირდაპირ თბილისში იგზავნება ბენეფიციარი მიმართვით) 

სადაც სპეციალისტების კვალიფიკაცია რიგ სპეციალობებში გაცილებით დაბალია 

თბილისთან შედარებით.  აღსანიშნავია ისიც, რომ ბენეფიციარს უხდება ყველა ამ საფეხურის 

გავლა და ხშირად დაკმაყოფილება იმ მომსახურებით რაც ხელმისაწვდომია რეგიონულ 

დონეზე. ზუგდიდის მაცხოვრებელი ერთ-ერთი დედის განცხადებით იძულებული იყო მისი 

შვილი, მძიმე ონკოლოგიური პაციენტი, ერთი კლინიკიდან მეორეში ეტარებინა და ბოლოს 

დათანხმებულიყო ოპერაცია ჩაეტარებინა ქუთაისში ნეიროქირურგს, რომელსაც 

სერტიფიკატის მიუხედავად არ გააჩნდა გამოცდილება მსგავსი ოპერაციის განხორციელების.  



ეკონომია რო გაეკეთებინათ 100 ლარის თუ რა ვიცი, ბავშვი თბილისში არ გადაამისამართეს 

იმ ექიმთან რომელიც უკეთებდა,  რომელიც იცნობდა ამ ბავშვს და რომელიც უკეთებდა 

ოპერაციას.  ქუთაისში ექიმი ამბობს მე ვერ გავაკეთებ ოპერაციას, პრაქტიკაში არა მაქვს. იმათ 

[სადაზღვევოს წარმომადგენლები] გინდა თუ არ გინდა ჩვენ ასე გვაქვს, კანონში ასე 

წერია.ზუგდიდიდან პირდაპირ თბილისში არა ქუთაისში, ჯერ ზუგდიდიში, მერე ქუთაისში 

ვიწექით ისე, ნახევრად მკვდარი ბავშვი იწვა ისე. დღის ბოლოს ითქვა მაინც არსად მიგვყავს 

ქუთაისში დატოვეს, გააკეთა იმ კაცმა ოპერაცია რომელზეც არ უნდოდა გაკეთება და 

შეცდომით მესამე დღეს ბავშვი იგივე ოპერაციით შემოაკვდა ხელში და იგივე ოპერაცია 

გააკეთა ხელმეორედ ეხლა რამხელა სტრესი იყო ბავშვისთისაც და ჩემთვისაც, ხო 

შეიძლებოდა ეს ამბავი ჩემთვის აერიდებინათ (დედა, ზუგდიდი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

 სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლობის დაბალი ტერიოტორიული 

ხელმისაწვდომობა 

მშობელთა ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი შენიშვნისა და წუხილის მიზეზს წარმოადგენს 

სადაზღვევო კომპანიებსა და პროვაიდერ კლინიკებს შორის დაშორება. აღნიშნული 

განსაკუთრებით დიდ ბარიერს წარმოადგენს მშობლებისათვის, რომლებიც ბავშვის 

ჯანმრთელობის სტატუსიდან გამომდინარე ვერ სარგებლობენ საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით და ეკონომიური შეჭირვების მიუხედავად უწევთ დამატებითი ხარჯების 

გაწევა პროვაიდერ კლინიკაში წარსადგენი საჭირო დოკუმენტაციის მოსაპობელად.   

მიუხედავად იმისა რომ ძალიან რთული ბავშვია ტაქსით უნდება ტარება და ტაქსის ფული 

სად არის. იმდენი სიშორე არის ამ ექიმებსა და საბუთებს შორის და ეს ჯანმრთელისთვისაც 

პრობლემაა. (დედა, ზუგდიდი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

3.4.2. სადაზღვევო კომპანიების პროვაიდერი კლიკინების მომსახურების ხარსიხი, 

ხელმისაწვდომობა და ბარიერები 

მშობელთა უმრავლესობა უარყოფითად აფასებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 

პროვაიდერი ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებების მომსახურების ხარისხს. 

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა ოთხივე ფოკუს ჯგუფში მნიშვნელოვან პრობლემად 

დასახელდა, თუმცა გამოიკვეთა ჯანდაცვის სერვისით სარგებლობის ბარიერების გარკვეული 

სპეციფიკაცია საცხოვრებელი ადგილიდან გამომდინარე.  

მთავარი თემები: 

 სამედიცინო პერსონალთან დაკავშირებული პრობლემები 

– არაადექვატური სამუშაო გრაფიკი 

– დაბალი კვალიფიკაცია 

– დაბალი მოტივაცია, უხეში დამოკიდებულება და არაკეთილსინდისიერი საქციელი 

– ბავშვებთან ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარჩვევების დეფიციტი 

– დაბალი ინფორმირებულობა სადაზღვევო მომსახურების პროცედურების შესახებ  

– უარყოფითი რეკომენაციების გაცემა იმუნიზაციაზე 

– სამედიცინო დაწესებულებთან დაკავშირებული პრობლემები 

– არაკეთილმოწყობილი შენობები და დაბალი სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები  



– სპეციალისტებისა და აღჭურვილობის  დეფიციტი 

– ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური მომსახურების დაბალი ხარისხი 

– დაზღვევით გათვალისწინებულ სერვისებზე დამატებითი ტარიფები 
 

 

 არაადექვატური სამუშაო გრაფიკი და ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა 

მშობელთა განცხადებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სარგებლობისას ბენეფიციართა 

უმრავლესობა აწყდება მსგავს პრობლემებეს, რომელთა ერთ-ერთი მთვარი მიზეზია 

ბენეფიციართა გაზრდილი ნაკადი და ოჯახის ექიმების არასაკმარისი რაოდენობაა 

პაციენტთა სრულყოფილი და დროული მომსაურებისათვის.   

ამ ტერიტორიაზე არი 800 კომლზე მეტი, 2 დევნილთა ჩასახლება დაემატა ამათ. ეს არის 

პროფესიით პედიატრი – ჩვენი ოჯახის ექიმი, რომელიც ემსახურება მთელ ამდენა 

ჩასახლებას. ვერც ასწრებს, ლოდინი გვიწევას ნამდვილად მიმართვის ასაღებადა (დედა, 

გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.). 

მშობლებისა და ბავშვების განცხადებით, ბენეფიციარებს საათობით უწევთ რიგში დგომა 

ექიმის კონსულტაციის მისაღებად. ამასთანავე ოჯახის ექიმები და პროვაიდერი კლინიკის 

სპეციალისტები ხშირად არ იმყოფებიან ადგილზე სამუშაო საათების განმავლობაში რასაც 

ემატება ლაბორატორიული და დიანოსტიკური სერვისით სარგებლობის შეზღუდული 

საათები.  

იმხელა რიგი იყო, რომ დილის 10 საათიდან მომიწია საღამოს 6 საათამდე ცდა. როგორც იქნა, 

რაღაცა მოვახერხე, მაგრამ იმის მერე აღარ მივდივარ, იმიტომ, რომ მიწევს ძალიან დიდი ხანი 

რიგში დგომა და ჩემთვის არახელსაყრელია. (ბავშვი, გორი, ადგილობრ. მოსახლ.) 

 
უბნის ექიმებზე კიდევ ერთი პრობლემაა, რომ არ იცი სად არიან. ანუ მე როცა პოვნა მინდოდა 

ჩემი უნბის ექიმისა, რამდენჯერ მითხრეს, რომ ,,ან იმ სავადმყოფოშია, ან იქ არის, ან იქ არის“. 

ერთ–ერთ სავადმყოფოში მუშაობს, უბრალოდ მომაგრებულია ჩვენ უბანზე. პოვნაა ძნელი.  

(ბავშვი, გორი, ადგილობრ. მოსახლ.) 

 

მე ხომ ქალაქში დავდივარ, გზაში სადღაც 2- 3 საათამდე მიწევს მისვლა, თან მხოლოდ 

შაბათობით მაქვს ცოცხალი რიგია და რომ მივდივარ, რიგში პირველი ვერ ვხვდები, მაგრამ 

რიგში მიწევს პირველ ორ საათამდე დგომა, მერე უკვე მანქანებიც არ მოდიან , რამდენჯერ 

ყოფილა ჩავრჩი და ვიღაცამ წამომიყვანა იქიდან (ბავშვი, ზუგდიდი, ადგილობრ. მოსახლ.). 

ყველივე ზემოთ აღნიშნულს ემატება ტერიტორიული დაშორება ბენეფიციარსა და 

ჯანდაცვის სერვისის პროვაიდერს შორის, რაც განსაკუთრებით პრობლემატურია სოფელში  

და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებში მაცხოვრებელი მშობლებისათვის. 

საჭირო სპეციალისტთან კონსულტაციისათვის მათ ჯერ უხდებათ ვიზიტის განხორციელება 

სოფელში ოჯახის ექიმთან მიმართვის მოსაპოვებლად და შედგომ გამგზავრება რაიონულ 

ცენტრში არსებულ პროვაიდერ კლინიკაში. ხშირად ოჯახის ექიმისა და პროვაიდერი 



კლინიკის სპეციალისტის, ერთის მხრივ დატვირთული გრაფიკის ან მეორეს მხრივ სამუშაო 

ადგილზე გამოუცხადებლობის გამო, პაციენტებს რამოდენიმეჯერ უხდებათ ვიზიტის 

განხორციელება. ტრანსპორტირებისათვის საჭირო ფინანსების არარსებობის გამო ხშირად 

მშობლები მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში (ი.გ. სასწარფო გადაუდებელი მდგომარეობები, 

სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებები.) მიმართავენ სამედიცინო დაწესებულებებს. 

აღნიშნულ შემთხვევებში ჩვეულებრივ არ სარგებლობენ საყოველთაო ჯანმრთელობის 

პროგრამით და არჩევანს არაპროვაიდერ კლინიკებზე აკეთებენ.  

მთელი შავშვები, წითელუბანის ექიმი ის არის და ჩვენი პრობლემაა, როცა ავათა ვარ, მე ჯერ 

უნდა მივიდე ამ ექიმთან, რო ამან მომცეს მიმართვა, მერე წავიდე გორში და ეს არი 

პრობლემა, რო ჯერ აქ მიდი, მთელი დღე გინდა ამასთან, რო მიხვიდე. მერე წახვალ გორში. 

გორში იმ დღისით ვერ ასწრებ ვერაფერს. ძაან დიდი რიგებია და ვერ ვასწრებთ (დედა, გორი, 

იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

 

მშობელთა განცხადებით ხარგრძლივად რიგებში დგომა სხვა რიგ პრობლემებთანაცაა 

დაკავშირებული, მაგალითად: 

(1) ბავშვის ჩვეულებრივი დღის რეჟიმის დარღვევა (იგულისხმება როგორც 

ბიოლოგიური, ასევე სასწავლო და სხვ.) და ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუარესება; 

მე ვცდილობ უკიდურეს შემთხვევაში მივმართო. მქონდა შემთხვევა ბავშვს ოდნავ 

ახველებდა. მე ვთქვი დროულად მივიყვან, მაქვს უფასო ვიზიტი, მაგრამ იქ რომ მივედი, 2 

საათამდე მუშაობენ, ეხლა იქ უნდა წახვიდეთ. ეს სიცხიანი ბავშვი აქეთ–იქით იმდენი 

ვატარე, ბავშვს 40 მისცა და უფრო დამიმძიმდა. (ზუგდიდი, ადგილობრივი მოსახლ.) 
 

(2) ინფექციური დაავადებებით კონტამინაციის გაზრდილი რისკი; 

ძალიან, საშინელება ხდება. ბავშვთა პოლიკლინიკაში, საცა მიდიხარ, როგორ შეიძლება 

მცირეწლოვანი ბავშვით 3 საათი იდგე რიგში. ბავშვთაც იქ არის, მოზარდთაც, მოხუცებიც 

იქ არის . როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში იყოს მოთავსებული?! ეს მემგონი 

არის ბავშვთა უფლებების დარღვევა. (დედა, გორი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

 

(3) დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯები განმეორებითი ვიზიტებისათვის; 

თუ არ გაატარე 1 საათამდე, 2 საათამდე ანალიზები და მოდიხარ უკან ანალიზი, ვერ 

გააკეთე, ანალოგიურად მიდიხარ მეორე დღესაც, რო ანალიზი გააკეთო. მერე ანალიზი იმ 

დღეს არ არი. 3 დღე ძალიან ძნელია. მე რო ისე მიჭირს რო 40 თეთრი არ მაქ წავიდე, ერთი 

დღე მივდივარ, მეორე დღე მივდივარ, მესამე დღესაც უნდა ჩავიდე ანალიზის პასუხი 

წავიღო (დედა, გორი, ადგილობრივი მოსახლ.). 

 

 



 სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია  

ზოგადად მშობელთა ნდობა ადგილობრივი სამედიცინო პერსონალის მიმართ ძალიან 

დაბალია. ფოკუს ჯგუფების დისკუსიის დროს მშობლების მიერ დასახელდა მრავალი 

ისტორია სამედიცინო შეცდომების შესახებ, რომელიც მათი განცხადებით დაშვებული იქნა 

რეგიონში მომუშავე სამედიცინო პერსონალის მიერ.  

ჩემ შემთხვევაში რა მოხდა: ბავშვის სურათი მივიტანეთ, სამი წელი დაგვყავდა ექიმთან და 
მინდა, ამას ვიცი რომ იწერება და ხმამაღლადაც ვიტყვი, რომ =X= ცნობილი ნეიროქირურგი 
ამბობდა - არაფერი არ სჭირს, გაუვლის თავის ტკივილი. ესე გამოდის მაგის სანახავად ხომ არ 
დავდიოდით?! ტკიოდა და იმიტომ დავდიოდით. თურმე ამ ბავშვს ქონია წარმონაქმნი თავზე 
პატარა ზომის, მაშინ ეტყობა შეიძლებოდა ცოტა ჩარევა, მაშინ პატარა სხივური თერაპია 
შველოდა. (დედა, ზუგდიდი, ადგილობრივი მოსახლ.) 
 

მშობლები აღნიშნავდნენ, რომ ხშირად თანხის გადახდის შემთხვევაშიც, ისინი ვერ 

ღებულობენ სასურველი ხარისხის მომსახურებას, ვინაიდან რეგიონებში მწვავედ დგას 

კვალიფიკაციური მედპერსონალის დეფიციტი. 

მე ექიმთან ვიყავი, ვიხდი 60 ლარს, მიუხედავად იმისა რო დაზღვევა მაქვს, მაგრამ ვშოულობ 

ვიღაცეებისაგან ნახევარი ფულით, იმიტომ რომ ბავშვს ყურადღება არ მოაკლდეს და უკეთეს 

ექიმთან მიმყავს და ექიმი მეუბნება, დედიკო არაფერი არ სჭირს, ამ დროს მეორე დღეს 

მიმტკიცებენ,რომ ბავშვი 15 დღეში მოგიკვდება, თუ ოპერაციას არ გაუკეთებთ. აი ამ დონეზეა 

არაპროფესიონალიზმი (დედა, ზუგდიდი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

აღსანიშნავია, რომ მშობელთა აბსოლიტური უმრავლესობა უკმაყოფილო იყო ოჯახის 

ექიმებისა და როგორც რეგიონების, ასევე დედაქალაქის პროვაიდერი კლინიკის სამედიცინო 

პერსონალის კვალიფიკაციით. მონაწილეთა განცხადებით პროვაიდერ კლინიკებში 

ბენეფიციარებს ვერ ესმევათ დიაგნოზი და არ მიეწოდებათ სწორი დანიშნულება, რის გამოც 

მკურნალობა არაფექტური და გამოსავალი ხშირად არაკეთილსაიმედოა.  

ყველაზე ხშირად მშობელთა მიერ დასახელდა სამედიცინო პერსონალის დაბალ 

კვალიფიკაციათან დაკავშირებული შემდგომი ჩივილები: 

(1) ბენეფიციარებს ვერ ესმევათ დიაგნოზი; 

კლინიკას ყავს ენდოკრინოლოგი, მიუხედავად ამისა ჩემს ისტორიაში არის დაფიქსირებული 
სამი ვიზიტი რომლის შედეგადაც დიაგნოზი არ მაქვს . შეიძლება სამ ვიზიტზე პაციენტს 
დიაგნოზი არ ქონდეს?(ზუგდიდი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 
 

(2) პროვაიდერი კლინიკის სპეციალისტები იძლევიან არასწორ დანიშნულებას.  

დაუნიშნა ექიმმა წამლები ,ყელ–ყურ–ცხვირის ექიმმა, ქალია. ერთ წამალს უწერია 10 წვეთი 
დღეში. ეს 10 წვეთი დავასხი კოვზზე და მეთქი დააქცევს-თქო და 2 წვეთი კიდევ დავუმატე 
და ვაყლაპეთ. მერე ინსტრუქცია ვნახე და უწერია ამ წამალს 6 წლიდან (როცა ბავშვი 1 



წლისაც არ არის), ისიც 5 წვეთი და 10 წლის ზემოთ 10 წვეთი (დედა, გორი, ადგილობრივი 
მოსახლ.) 
 
P5- ბავშვი გახდა ცუდად, მოითენთა და წამოვიყვანეთ აქ ზუგდიდის საავადმყოფოში. 
გავუკეთეთ რა ვიცი ლუმინალი, ლუმინალიო რო გაიძახოდნენ ადრე  ისეა, გაუკეთეს 
გადასხმა, მოვიყვანეთ სახლში ისევ ცუდადაა ბავშვი, მეორეჯერ მოვიყვანე, წავიყვანე, 
არაფერი არ სჭირსო, თქვენ არანორმალური მშობლები ხართო, ისევ წამოვიყვანეთ და 
მესამედ რო მოვიყვანეთ, უკვე ვერ ჩავეტიეთ ჩვენ ჩარჩოში და ვუთხარით მოგვეცით ბავშვი 
და წავიყვანეთ ქუთაისში. ექიმმა აქეთ გადარეკა, ყველაფერი ამონაწერი მიგვქონდა, რო ნახა 
ის კაცი გადაირია, რას ქვია ასეთი წამლები პატარა ბავშვს 2 წლის იყო მესამე წელს და ასეთი 
წამლები როგორ გაუკეთეთო და აქეთ გადმორეკა, ესო მათი ნება არისო და თუ არ უნდათო 
არ მოვიდნენო, აი ეს პასუხი მიიღო იმ ექიმმა. 
 

 დაბალი მოტივაცია, უხეში დამოკიდებულება და არაკეთილსინდისიერი საქციელი 

დატვირთული სამუშაო გრაფიკისა და დაბალი ანაზღაურების გამო ოჯახის ექიმები და 

პროვაიდერი კლინიკის სხვა სპეციალისტები არ არიან მოტივირებულები დაუთმოს 

საკმარისი დრო კონსულტაციას, მიაწოდოს ბენეფიციარებს სასურველი ინფორმაცია და 

ხშირად უხეშად და შეურაცხყოფითაც მიმართავენ პაციენტებს, რომელთაც საყოველთაო 

დაზღვევის პროგრამით სურთ მიიღონ მომსახურება. 

რო გაიგებენ, რო ლტოლვილი ხარ და დაზღვევითა ხარ მისული, თითქოს ირონიით 

გიყურებენ (დედა, გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

არის კიდევ ის მომენტიც, რომ როცა დაზღვევით მიდიხარ, ნაკლებად გაქცევენ ყურადღებას 

ჩემი აზრით. რაღაც უფრო ცივებიც არიან, ლაპარაკიც ეზარებათ თითქოს, რომ აგიხსნან 

(ბავშვი, გორი, ადგილობრ. მოსახლ.) 

ჩემ ბიჭს ყურში შეუფრინდა მწერი. იყო შაბათ–კვირა. წავიყვანე, ჩავიყვანე გოსპიტალში, 

მიმიღეს, მარა ყელ–ყურის ექიმი არ იყო და ბოდიში მომიხადეს და გამომიშვეს. მივიყვანე აქ, 

წმინდაწყალზე. ექიმი არ იყო, არ დაურეკეს, არ შეაწუხეს. ბავშვი გამწარებულია, ტირის და 

ამათა ,,თუ შევიდა, რითი ვეღარ გამოფრინდაო“.  მერე გვერდზე ვინც მყავდა, იმან ატეხა 

ჩხუბი. შეეშინდათ მერე, დაურეკეს ექიმს და ექიმმა უთხრა სხვა ექიმს ეს ესე გაუკეთე და 

ხვალე მოვიდეს და მივიღებ მაგ პაციენტსო. შაბათ–კვირაა, მიმართვას ვერ ვიღებდი. რატო 

ნორმალურად არ უნდა გაეცათ პასუხი. ზედ არ შემოგვხედეს და გაგიჟებული იყო ბავშვი, 

ტიროდა. არ შეიძლება ესეთი მოქცევა. (დედა, გორი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

სადა აქვთ იმის დრო, რომ გვესაუბრონ. წარმოვიდგინოთ იდეალურია ის ექიმი, ვთქვათ 

უნაკლოა, მაგრამ ადამიანია, რომელსაც შენს გარდა გარეთ კიდევ ერთი 10 კაცი ელოდება: 

ერთი ტირის, მეორე ჩხავის, მესამეს დედა ცუდად ყავს. შენც გეჩქარება. სადა აქვს იმას 

სასაუბრო დრო. შტატია ძალიან მცირე, ფიზიკურად დროში...ჩქარა, ჩქარა, ჩქარა ვერ 

ასწრებენ. (დედა, ზუგდიდი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

 



უარყოფითი დამოკიდებულებისა და სამედიცინო მომსახურების გაწევაზე უარის 

შემთხვევები დაფიქსირდა დაბალი მედპერსონალის მხრიდანაც. გორის ლტოლვილთა 

დასახლებაში მცხოვრები დედების განცხადებით დასახლებას ემსახურება მხოლოდ ერთი 

ექთანი, რომელიც ვერ უმკლავდება დაკისრებულ მოვალეობებს. 

აქა მძიმე ავადმყოფები არიან, მოხუცები არიან, გადასხმები რო დასჭირდებათ, ერთი ექთანი 

ბრძანდება იქა. არც კადრულობს. უნდა გამოუძახო, სასწრაფო გადასხმა რო დასჭირდება, 

გორიდან უნდა გამოუძახო და ფასი გადაუხადო. სასწრაფო 1 საათი უნდება. ამასა ბავშვი 

ავადა გაუხდა, ავიდა და ჩემს კომპეტენციაში არ შედის გადასხმები და ისინიო...(დედა, გორი, 

იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

ანდა ასაცრელად ბავშვები რო გვყავს, წინათი დადიოდნენ ექთნები და აფრთხილებდნენ 

ასაცრელად უნდა ამოხვიდეთ. აქა არავინ ექთანი საერთოდ თვალით არ გვინახია. დედა, 

გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

თუმცა იყო მშობელთა შორის დედებიც, რომლებიც არ უჩიოდნონ დისკრიმინაციას 

სამედიცინო პერსონალის მხრიდან და აღნიშნავდნენ, რომ შექმნილი პრობლემები თვით 

ჯანდაცვის სისტემის გაუმართაობით იყო განპირობებული.  

არავისგან არ მიგრძვნია აი მე სოციალურად დაუცველი ვარ, ცოდვას ვერ ვიტყვი. სისტემაა 

ძალიან გაუმართავი და იმ სისტემის მსხვერპლია ის ექიმიც. (დედა, გორი, ადგილობრივი 

მოსახლ.) 

როგორც ზუგდიდის, ასევე გორის რეგიონში მაცხოვრებელი მშობლები და ბავშვები 

აღნიშნავდნენ, რომ სამედიცინო პერსონალი ხშირად მატერიალური დაინტერესების გამო 

იმყოფება მოლაპარაკებაში კონკრეტულ ფარმაცევტულ ფირმასთან ან აფთიაქებთან. რის 

შედეგადაც პაციენტებს ამისამართებენ კონკრეტულ აფთიაქში ან დანიშნულებაში 

მიუთითებენ მხოლოდ მოცემული ფირმის პრეპარატებს, რომლებიც გაცილებით ძვირად 

ღირებულია, ვიდრე მათი ანალოგები.  

ყველაზე ცუდი რა არის, გინდა არ გინდა წითელ ა-ში უნდა ვიყიდო წამალი გინდა არ გინდა 

ამ ყველაფერს ვიტან. ხო მე ვიცი, რომ მეათეც რომ იყო, რიგში რომ ჩაგწერს მეოცედაც ვერ 

მოხვდები. ძვირად რომ არ მეხადა წამლები და რაღაცა მივედი და ესე ვუთხარი - დღეს ხომ 

წამლის ფული არ მაქვსო, ოტობეიდან იმიტომ გამოხვედი, ბავშვის წამალი არ გეყიდაო - ესე 

მითხრა. (დედა, ზუგდიდი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

ალბათ გქონიათ შემთხვევა – მე არ ვარ არც პირველი და არც უკანასკნელი, ექიმები წერენ 

ისეთ პრეპარატებს , მიგითითებენ ,, ეს ავერსში უნდა შეიძინო, ეს პსპ–ში უნდა იყიდოთ“ . 

ბავშვისთვის. მე უნდა მივსულიყავი პსპ– ში და გადამეხადა 15 ლარი ერთ ნემსში, რაც 

შეიძლებოდა, რომ თურმე იგივე პრეპარატი 3 ლარშიც მეყიდა, 4 ლარშიც. (დედა, გორი, 

ადგილობრივი მოსახლ.) 



კიდევ არის ერთი ფაქტორი, რომ ეს ექიმები კონკრეტულად გგზავნიან აფთიაქებში. შეიძლება 
სხვაგან უფრო იაფი ღირდეს, მაგრამ იმ კონკრეტულ აფთიაქებში გგზავნიან. (ბავშვი, გორი, 
ადგილობრ. მოსახლ.) 
 

ზუგდიდის მაცხოვრებელი მოსახლეობის განცხადებით სამუშაოს შენარჩუნებისა და 

კალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჰოსპიტალებში მომუშავე სამედიცინო პერსონალი 

(ქირურგები) დაინტერესებულები არიან დანიშნონ ოპერაციები იმ შემთხვევაშიც, როდესაც 

რეალურად ჩვენება არ არსებობს. 

 

ნუ არ ვიცი ეხლა, ეს ექიმია და ადამიანის ჯამრთელობას ეხება ხო?! ექიმთან რატომ უნდა 
იდებოდეს დავუშვათ ხელშეკრულება ბონუსებით, აი ეს ვერ გამიგია, შეიძლება სულაც არ 
არის საოპერაციო, მაგრამ იმან ბონუსი რო დააგროვოს ,ძალიან ხშირ შემთხვევაში აკეთებს რო 
საჭირო რო არ არის, ისეთ ოპერაციებს (დედა, ზუგდიდი, ადგილობრივი მოსახლ.) 
 
დაუსვეს დიაგნოზი , გულის ოპერაციაზე უნდა გაუკეთოო. აქ ვერ დაადგეს თავი, გაგვიშვეს 
ქუთაისში . ქუთაისმა უთხრეს რაზე გამოგიშვესო აქეთო , აქაც აუღეს ანალიზი იქაც , სულ არ 
დაემთხვა ერთმანეთს ზუგდიდის ანალიზი და ქუთაისის. ამათმა მაინც აიჩემეს, რომ 
აუცილებლად საოპერაციო ხარო, ავდექით და წავედით თბილისში. გაგიჟდა ის კაცი -
არანაირი საოპერაციო (დედა, ზუგდიდი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 
 
 ბავშვებთან ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარჩვევების დეფიციტი 

ბავშვები ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის დროს აღნიშნავდნენ, რომ ხშირად ექიმები გაუგებრად 

საუბრობენ მათთან და თავს არიდებენ ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებზე საუბარს. 

მერე კიდე მეორე: ექიმი თავის ენაზე რო რაღაცას გიხსნის და შენც დებილი ბავშვივით თავს 

უქნევ, არც შენთვის არ არის კარგი და არც იმას უნდა სიამოვნებდეს. შენს ენაზე უნდა 

აგიხსნას რა გჭირს. (ბავშვი, გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

ექიმთან რო გვაქვს ვიზიტი, ექიმი გვესაუბრება იმ დაავადებაზე რომელიც გვაქვს და რაც ჩვენ 

გვჭირს და ზოგადად ანუ როგორ ავიცილოთ თავის სხვა დაავადებისგან ან რაღაცა იმაზე 

დროს არ კარგავს გვესაუბროს მაგალითად ვირუსზე - როგორ ავიცილოთ თავიდან ჩვენ არ 

შეგვეყაროს. ამაზე საუბრები არ მიდის, ძირითადად საუბრები მიდის იმ კონკრეტულ 

დაავადებაზე, რაც იმ პერიოდში გვჭირს (ბავშვი, ზუგდიდი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

 დაბალი ინფორმირებულობა სადაზღვევო მომსახურების პროცედურების შესახებ  

მშობელების განცხადებით ოჯახის ექიმები და პროვაიდერი კლინიკის სპეციალისტები 

არასაკმარისად არიან ინფორმირებულები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სერვისების 

პროცედურების შესახებ.  

ლტოლ.გორი. 10.ხო თორე გეუბნება მკითხავივითა ,, ვისთან მოგცე მიმართვაი“. თვითონ არ 

უნდა იცოდეს, ხელშეკრულობა არა აქვს იმასთანა, ექიმებთანა გორში? კლინიკასთანა?(დედა, 

გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 



ზუგდიდში ერთ-ერთი მშობლის განცხადებით დაბალია ინფორმირებულობა შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა სტატუსის  მისანიჭებლად საჭირო პროცედურების შესახებ. 

ქალბატონის განცხადებით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც პაციენტებს არ მიეწოდებათ 

სრულყოფილი ინფორმაცია და ადგილობრივი სპეციალისტების მიერ გადამისამართება 

ხდება სხვა ქალაქში ან რაიონში.  

გამგზავნეს ფოთში. არ ცოდნიათ, იურისტთანაც ვიყავი, ყველაფერი მოვიძიე, კინაღამ 

შევცდი, ფოთიდან მაგზავნიდნენ ქუთაისში, მაშინ სულ გავგიჟდებოდი ალბათ. იქ 

დავრჩებოდი მერე ქუთაისში ღამით ქუჩაში. მე ყველას ავუხსენე, მერე ვასწავლე, რომ ეს ასე 

არის და ფოთში არ უნდა გაუშვათ თქვენი პაციენტები, ამ კუთხით აგერ ყოფილა თქვენთან 

თქვენ საავადმყოფოში, თქვენს დაქვემდებარებაში, ექსპერტიც თქვენ ყოფილხართ და 

ყველაფერი (დედა, ზუგდიდი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

და მიუხედავად იმისა, რომ სტატუსის მინიჭების პროცედურები ანაზღაურდება 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დამატებით საჭირო გამოკვლევებისა და 

დოკუმენტაციის მისაღებად ბენეფიციარებს უხდებათ რეგიონიდან დედაქალაქში მგზავრობა 

რაც დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული და განსაკუთრებით პრობლემატურია 

თბილისიდან დაშორებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის.  

 
ფსიქიკური აშლილობით მკურნალობს ჩემი ოჯახის წევრი. დირექტორი რომელიც კლინიკას 

ემსახურება 6 თვის შემდეგ ვერ მოგცემდა საპენსიოდ რაღაც საბუთების დამზადებას, 

ბეჭედდარტყმულს თუ თბილისში კონსულტაციას აღარ გაივლიდი და იქიდან არ მოიტანდი 

ნებართვას. თუ გეკუთვნის უნდა დაიხარჯო თბილისში და იქიდან უნდა ჩამოიტანო ის 

საპენსიო ბარათი. ამდენი შესაძლებლობა სულ არ არის (დედა, ზუგდიდი, იძულებით 

გადაადგ. მოსახლ.). 

 

 უარყოფითი რეკომენაციების გაცემა იმუნიზაციაზე 

ზუგდიდის რაინონში მცხოვრებ მშობლებთან იმუნიზაციით თემაზე საუბრისას გამოიკვეთა 

მშობლების უარყოფითი დამოკიდებულება და შიში იმუნიზაციის მიმართ. მიზეზის 

გამოვლენის მიზნით ჩაღრმავებული გამოკითხვით დადგინდა, რომ აღნიშნული 

დამოკიდებულება გამოწვეული იყო ზუგდიდში ვაქცინის შემდგომი გართულების  ერთ-

ერთი ხმაურიანი შემთხვევით. კერძოდ, 10-12 წლის წინ B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო 

ვაქცინის ადმინისტრაციის შემდგომ ერთერთი ზუგდიდის მაცხოვრებელი ექიმის შვილს 

განუვითარდა მძიმე ნერვული დაავადება. აღნიშნული ინციდენტის შემდგომ, როგორც 

მშობლები, ასევე ექიმები, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონში, ერიდებიან აცრის ჩატარებას. 

ხშირია, როდესაც ექიმი უარყოფით რეკომენდაციას იძლევა აცრაზე, როდესაც არ არსებობს 

ამის რეალური უკუჩვენება პაციენტში. 



რომ მოხდა რომ იმ ექიმის შვილს თუ შვილიშვილს დაემართა, მერე უკვე ძაან შევშინდი ,რომ 

კიდევ კაი, რომ ჯანმრთელები ყოფილან ჩემი ბავშვები. ბევრმა არ გაუკეთა თავიანთ შვილებს 

(დედა, ზუგდიდი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

 

 ჩემს ძმას ყავს 5 შვილი და არცერთს არა აქვს აცრა გაკეთებული. უფროსი მერვე კლასშია, მეც 

მირჩევს ხოლმე, რომ  აარიდე თავი - იმდენად შეშინებულია (დედა, ზუგდიდი, 

ადგილობრივი მოსახლ.) 

მშობიარობის შემდეგ რომ გაუკეთეს, რომ დაიბადა მარცხენა მკლავში უკეთებდნენ, მას 

შემდეგ, არცერთი აცრა არა მაქვს გაკეთებული, არც ერთზე და არ მეორეზე.  თბილისში რომ 

დამყავდა, მაშინ მითხრა იქ პროფესორმა, არ გირჩევო შენი შვილისთვისო ერთი და არ 

გირჩევო იმიტომო, რომ  სასურველი წამლებიო საქართველოში არ ჩამოდისო. ხარისხიანი 

ვაქცინა არ არისო და გირჩევო რაც შეიძლება თავი შეიკავეთო და არცერთი აცრა არა მაქვს 

გაკეთებული, არც ავადმყოფ შვილზე და არც ჯანმრთელზე (დედა, ზუგდიდი, 

ადგილობრივი მოსახლ.) 

 სამედიცინო დაწესებულებთან დაკავშირებული პრობლემები 

მშობლების ფოკუს ჯგუფბში დისკუსიისას გამოითქვა შენიშვნები პროვაიდერი კლინიკების 

მიმართ, მათ შორის: 

(1) არაკეთილმოწყობილი შენობები და დაბალი სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები  

უმეტესწილად შენობებში არასასურველი სანიტარილ ჰიგიენური მდგომარეობაა, 

ჩემ სოფელში მაგალითად ამბულატორია რომ არის ,მეორე სართულზე არის ჰიგიენა, მაგრამ 

პირველი სართული იმდენად გულის ამაჩუყებელი არის, რომ არ ვიცი მეორე სართულამდე 

სანამ ახვალ, კვდები ადამიანი, იმიტომ რო დანგრეულია აბსოლიტურად , მეორე სართული 

გარემონტებულია და პირველ სართულზე ძროხამაც შეიძლება გაიაროს (ბავშვი, ზუგდიდი, 

ადგილობრივი მოსახლ.) 

ექიმები არ იცავენ უსაფრთხოების ელემენტარულ ზომებს, როგორიცაა ხელთათმანები. 

ხელთათმანებიც არ უკეთიათ რო შედიხარ ლაბორატორიულში (დედა, ზუგდიდი, 

ადგილობრივი მოსახლ.) 

ექიმებს არც პირბადე უკეთიათ და არც ხელთათმანი. ეგრე გინეკოლოგებიც არ იცვლიან 

ხელთათმანებსა (დედა, გორი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

და მოსაცდელში დგას სკამები. უკანასკენლი განსაკუთრებით პრობლემატურია, ვინაიდან 

მშობლებს მცირეწლოვანი ბავშვებით საათობით უხდებათ ლოდინი სამედიცინო 

მომსახურების მისაღებად. 

სკამებიც არ არის რომ დაჯდე. მოსიარულეს კიდე დააყენებ. ჩვილი ვისაცა ყავს, რამდენი 

საათი უნდა დადგეს ბავშვით ხელში, საშინელებაა.  



კარი კი არა, ფანჯარას არ აღებენ. რო შედიხარ ისეთი დახუთული ჰაერია, შმორის სუნი და 

დამლაგებელიც გაექცათ კიდე მემგონი. 5 დამლაგებელი გამოიცვალეს ამ ზამთარში.(დედა, 

გორი, ადგილობრივი მოსახლ.) 

 

(2) სპეციალისტების და სამედიცინო აღჭურვილობის დეფიციტი.  

პროვაიდერ კლინიკებში ხშირად არ ყავთ საჭირო პროფილის სპეციალისტები და აპარატურა 

გაუმართავია. 

ბავშვი რომ ცუდად გამიხდა, გადავრეკე უცბად, რო ჩვენი ტომოგრაფია გაფუჭებულიაო, 

იძულებული ვიყავი, რომ პირდაპირ კლინიკა გულში მიმეყვანა (დედა, ზუგდიდი, 

იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

რო ჩავედი ამ მიმართვითა გოსპიტალში და მივაკითხე, წაიკითხა ეს მიმართვა და იცი როგორ 

ირონიულად გაიგე, ,,ჩვენ ეს აპარატი გაფუჭებული გვაქვს“ ხო შეილება მითხრას, რო ამ 

კვირაში ეს აპარატი არ გაკეთდება, შეგიძლია მოხვიდე ახალ კვირიდან. მაგრამ არა, 

დამიბრუნა ეს ფორმა 100 და მიბრძანდი (დედა, გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

 ასევე, აღინიშნა რომ ოჯახის ექიმებს არ აქვთ პირველადი დახმარებისათვის აუცილებელი 

პრეპარატები და აღჭურვილობა. 

შეხვედრებზე დავდივარ და ვიგებ,რო ექიმსა 500 ლარი აქ ხელფასი და იმ 500 ლარიდანა 

ექიმის ჩანთა რო არი, იმისთვისა 100 ლარი უნდა დახარჯოს. ხო მიდიან ხალხი ან წნევის 

გასაზომად, ან კარდიოგრამის .. მაგას უნდა ქონდეს პირველადი დახმარების წამლები 

პაციენტებისთვისა (დედა, გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

ჰოსპიტალური მომსახურებისას პრეპარატები ხშირად არაა ხელმისაწვდომი სამედიცინო 

დაწესებულებაში და ექიმების რეკომენდაციით მშობლები თვითონ იძენენ საჭირო 

მედიკამენტებს.  

თუ სტაციონალურ მდგომარეობაშია არა (იხდით თუ არა თანხას მედიკამენტებზე 

სტაციონარში?). რაღაცა შედის მაგრამ შეიძლება დაგინიშნონ ის წამალი, რომელიც თავად 

აღარ აქვთ, ამ შემთხვევაში მოსატანი იქნება, დავუშვათ მე მაქვს ცეპტა, მაგრამ ამ 

მდგობარეობაში ცეპტა აღარ შველის. გააქვთ თქვენ საშუალება რო მოიტანოთ ეს ? ესეც 

შეიძლება  (დედა, ზუგდიდი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

(3) ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური მომსახურების დაბალი ხარისხი. 

(4) დაზღვევით გათვალისწინებულ სერვისებზე დამატებითი ტარიფები. 

მშობელთა და ბავშვთა უკმაყოფილებისა და წუხილის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეზს 

წარმოადგენდა პროვაიდერი კლინიკის მიერ დაწესებული დამატებითი გადასახადები 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით კუთვნილ სერვისებზე.  



აცრა უფასოაო, მაგრამ ბოლოს დაიწყეს შესასვლელში ჯდომა, იქ უნდა გადაგეხადა. 

შესასვლელში იჯდა გოგო და იქაც უნდა გადაგეხადა (დედა, ზუგდიდი, ადგილობრივი 

მოსახლ.) 
 

კონსულტაცია არ არის ფასიანი, უბრალოდ იქ რომ შედიხარ, რეგისტრაცია ხომ უნდა გაიარო, 

ის ღირს ფასი. 15–20 ლარის გადახდა მაინც გიწევს. (ბავშვი, გორი, ადგილობრ. მოსახლ.) 

მშობელთა განცხადებით ჯანმრთელობის ცნობა ე.წ. „ფორმა-100“ ბავშვების სასწავლო 

დაწესებულებებში წარსადგენად ან სხვა მიზნით მათ ეკუთვნით უფასოდ. თუმცა 

დოკუმენტის მისაღებად, მათ უხდებათ „კონსულტაციის“ (10-20 ლარის საშუალოდ) თანხის 

გადახდა. გორის რაიონში მაცხოვრებელი ერთ-ერთი მშობლის განცხადებით 

მოლაპარაკებები ხშირად ვაჭრობის ფორმას იღებს და ჩვეულებრივ ბენეფიციართათვის 

უშედეგოდ მთავრდება. 

ვერანაირმა ბრძოლამ ვერ გაჭრა. = კობერიძემ=  ვაჭრობა დამიწყო. იცით რა, 3 შვილი მყავს და 

როგორ გადავიხადო 45 ლარი მეთქი და შეღავათს გაგიკეთებო, აი ასე ვაჭრობა დამიწყო, 

ორისას გადაგახდეინებო. მე უთხარი არც ორის საშუალება არა მაქ-თქო ფორმა 100–ზე. 30 

გადაიხადეო, მერე 20–ზე ჩამოვიდა. აი ასეთი ვაჭრობაც კი დამიწყო და დედაჩემი იქ 

მუშაობდა, იმათი თანამშრომელი იყო და... მაგრამ ნაცნობობაც არა ჭრის. (დედა, გორი, 

ადგილობრივი მოსახლ.)  

 
მე მყავს ავადმყოფი ბავშვი და ვთხოვე, რომ არ მაქვს ემ წუთში ის, რომ წამეყვანა ბავშვი 

(თბილისში დამყავ ხოლმე ქავთარაძეზე) და მიუთითე დიაგნოზი, რაც უნდა ჩეეწერა  და 

უარი მითხრა და მომთხოვა თანხა, რომ მე შენ ფორმა 100 დაგიწეროო. ეს ჩვენმა ექიმმა.  

(დედა, გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

 სასწრაფო გადაუდებელი სამსახურის დაბალი ხარისხი 

როგორც მშობელთა, ასევე ბავშვთა ფოკუს ჯგუფებში, მონაწილეები აღნიშნავდნენ სასწრაფო 

გადაუდებელი სამსახურის დაბალ ხარისხზე. მათი განხცადებით განსაკუთრებით 

რეგიონებში მწვავედ დგას პრობლემა სასწრაფო დახმარების დაგვიანებული გამოცხადებისა 

და აღნიშნულ სერვისზე მომსახურე სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაციის.  

ჯერ სასწრაფოს გამოძახება და მოსვლა ერთი საკითხია , გამოიძახებ და ერთი კარგი 45 წუთს 

გალოდინებენ, ყველაზე ნაკლები 45 წუთი უნდა მაინც, რომ მოვიდნენ ნორმალურად და 

ამდენ ხანში ავადმყოფი კი ჩაგაკვდა მკლავებში (ბავშვი, ზუგდიდი, ადგილობრ. მოსახლ.). 

დაგვიანებული მომსახურებს მთავარ მიზეზად პერსონალის დეფიციტი დ გაუმართავი 

სატრანსპორტო საშუალებები დასახელდა. 

3 მანქანა მუშაობს დღეში, 6 ყავთ მანქანა, მაგრამ მორიგეობით არის კვირაში, იცვლება სამ-

სამი მუშაობს და ისინი ვერ ასწრებენ. თვითონ მძღოლსაც, ვისაც ვეკითხებოდით ლუაზით 

იყო მოსული, საკმაოდ ძველი მანქანაა, მგონი განახლება ჭირდება, მაგრამ მძღოლი 

საუბრობდა, რომ არ გვყოფნისო დრო, ვერ მივდივართ ფაქტიურად ერთიდან მეორეზე, 



მივდივართ პირდაპირ საავადმყოფოში არც მივდივართო (ბავშვი, ზუგდიდი, ადგილობრ. 

მოსახლ.) 

3.4.3. საყოველთაო ჯადაცვის პროგრამაში შესული მომსახურების არასრული სპექტრი  

შეკითხვებზე თუ რას ფიქრობდნენ მშობლები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შესული 

მომსახურების თაობაზე გამოითქვა შემდგომი მოსაზრებები და შენიშვნები: 

მთავარი თემები: 

 ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების განსხვავებული დაფარვა 

 სამედიცინო პრეპარატების დაბალი ხელმისაწვდომობა 

 სადაზღვევო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების არასრულფასოვანი 

დაფარვა 

 

(1) საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია რეალურად მხოლოდ 

ჰოსპიტალური მომსახურების მიღება, ისიც მხოლოდ სასწრაფო გადაუდებელი 

მდგომარეობების შემთხვევაში.  

(2) სამედიცინო პრეპარატების შესაძენად არაა გათვალისწინებული შეღავათები. 

სპეციალისტთან კონსულტაცია არაა საკმარისი ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისათვის საჭირო მკურნალობის გარეშე, რომელიც გაცილებით 

ძვირადღირებულია, ვიდრე სამედიცინო პერსონალის კონსულტაცია და დაბალი 

შემოსავლების გამო, ხშირად არახელმისაწვდომი.  

მეორე  ნაბიჯი - ვთქვათ დაზღვევით  ყველაფერი გაგვიკეთეს, გადასარევი  მომსახურება 

გვაქვს, ოპერაციაც  გავიკეთეთ, გვჭირდება შემდგომი მკურნალობა ,აი წამლები რითი 

შევიძინოთ, ისეთი ძვირი ღირს ორჯერ მეტი,  წამლები არ შედის დაზღვევაში (დედა, გორი, 

ადგილობრივი მოსახლ.). 

სოციალური ხარ ხო, ღატაკად გთვლიან და ვიზიტი არის უფასო 300 ლარიან წამალს რომ 

გამომიწერ, აი მაგაზე ზრუნავ აი შევძელი იმ წამლის ყიდვა ? აი გავიგე, რა მტკივა სიტყვაზე, 

მაგრამ შევძელი ? აი ამაზე არავინ არ ზრუნავს. ესეიგი ეგ რა არის. ეგ იყო ხიბლი რაღაცა რომ 

ეთქვათ, რომ ხალხისთვის გავაკეთეთო, მეტი არაფერი. ხალხს არაფერში არ უგრძვნია  

(დედა, ზუგდიდი, ადგილობრივი მოსახლ.). 

 

(3) სადაზღვევო პაკეტში არ შედის ბავშვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ყველა 

საჭირო სპეციალისტის მომსახურება და გამოკვლევა (მ.შ. ორთოპედი, სტომატოლოგი, 

ჰორმონული დაავადებების დიაგნოსტიკა, ა.შ.), რომელიც შედარებით დაბალი ფასის 

მიუხედავად ხელმისაწვდომი არაა ყველა ბენეფიციარისთვის.  

ბავშვს წინა კბილები აქვს გასაკეთებელი. დაგვიფასეს თითო კბილი 25–50 ლარი. ჯერ არა 

გვაქ ეგ ფუფუნება და მიდის იქამდე, რო უფრო გაუფუჭდება და უფრო მეტი დაჯდება. 

(დედა, გორი, ადგილობრივი მოსახლ.) 



ამას სჭირდება ნევროპათოლოგი, ფსიქოლოგი, ათასი რაღაცა სჭირდება, ნუ ჩვენთან არ ჭრის 

დაზღვევა ამ ასაკში და ასეთ ბავშვთან თუ არ ჭრის ეს დაზღვევები. (დედა, ზუგდიდი, 

ადგილობრივი მოსახლ.) 

თან ჩემ შვილს ჩიყვიც აქვს და ეს ჰორმონები ვეღარ გამოვიკვლიეთ. ვიცი რო აქვს. იყო ადრე 

რაღაც პროგრამაში ჩავჯექით, თბილისიდან იყვნენ ჩამოსულები და სანზონაში გაგვიკეთეს 

უფასო გამოკვლევა და დიდი მადლობა , მაგრამ კონტროლი უკვე ვეგარ მოვახერხე. ჩავუტარე 

მკურნალობა, მაგრამ ვეღარ გავაკონტროლე. მართლა არა მაქ საშუალება (დედა, გორი, 

ადგილობრივი მოსახლ.). 

პაციენტები ისევ ექიმების რჩევით  მიმართავენ სიმპტომების სიმულაციას, ვინაიდან 

გამოკვლევებზე დაბალი ხელმისაწვდომობის გამო, ვერ ესმევათ  დიაგნოზი, რომლის 

გარეშეც ვეღარ ხერხდება ჰოსპიტარული მომსახრების გაწევა. 

მე რო ყველაფრის ანალიზი გამეკეთებინა, არა მქონდა საშუალება. მოვიტყუეთ , რო ვითომ 

მალ–მალე შარდავდა,  ვითომ ქონდა პირღებინებები, ვითომ წელის არეში დართყმის 

შედეგად ქონდა ტკივილები. ბავშვსაც ტყუილი ვათქმეინე, რო შეგვექმნა სურათი 

თირკმელების ანთების. ვერ დააწვენდნენ ბავშვს კონკრეტული დიაგნოზის გარეშე. 

სადაზღვეოში არ შედიოდა და ამან შეგვიქმნა პრობლემა. (დედა, გორი, ადგილობრივი 

მოსახლ.) 

უსახსრობის გამო ბენეფიციარები მიმართავენ თვითმკურნალობას ან იყენებენ 

არატრადიციული მედიცინის საშუალებებს. 

აი ბავშვს ფილტვების ანთება ქონდა და ანტიბიოტიკი გამოგვიწერა, რომლის თანხა არ 

გამაჩნდა. მერე ჩემით მიმკურნალია რა, როგორც შეიძლებოდა ისე (დედა, გორი, 

ადგილობრივი მოსახლ.). 

ბავშვებს რაც შეეხება, თუ რამე სერიოზული არ არის, ახველებს ან რამე, მშობლები თავიანთი 

მეთოდებით არჩენენ (დედა, გორი, ადგილობრივი მოსახლ.). 

 

3.5. ჯანდაცვის პროვაიდერები: პირველადი ჯანდაცვის სექტორის ექიმები 

ჯანდავცის სპეციალისტების ფოკუს ჯგუფში ადგილობრივი მოსახლეობის ზოგადად და 

ასევე სპეციფიურად ბავშვთა ჯანდაცვის საკითხებზე დიკუსიისას გამოიკვეთა შემდგომი 

მნიშვნელოვანი საკითხები. 

მთავარი თემები: 
 

 მოსახლეობის და სამედიცინო პერსონალის დაბალი ინფორმირებულობა  

 გაზრდილი მიმართვიანობა და სამედიცინო პერსონალის დატვირთული გრაფიკი 

 დაბალი ანაზღაურება და გაწეული ხარჯები 

 დაბალი კვალიფიკაცია და სპეციალსიტთა დეფიციტი 

 დიდი პასუხისმგებლობა და ექიმთა უფლებების დაუცველობა 

 მოსალეობაში იმუნიზაციის მიმართ ურყოფითი დამოკიდებულება 



 მოსახლეობის და სამედიცინო პერსონალის დაბალი ინფორმირებულობა  

ფოკუს ჯგუფებში მონაწილე სამედიცინო პერსონალის განცხადებით, მოსახლეობა და 

სამედიცინო პერსონალი არ ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამის შესახებ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც პროვაიდერი კლინიკის ექიმები 

აგზავნიან პაციენტს ოჯახის ექიმთან მიმართვის ასაღებად, რაც საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამაში არაა გათვალისწინებული. 

უბნის ექმიები შედარებით კარგად იცნობენ [საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას], იმიტომ 

რომ ისინი თუნდაც რესპუბლიკურიდან ისეთ რაღაცეებზე აგზავნიან, რაც ჩვენს 

შესაძლებლობებს აღემატება. მემგონი რომ ისინი უფრო ცუდად არიან ინფორმირებული 

ვიდრე ჩვენ. ჩამოუწერენ ისეთ გამოკვლევებს, რომ აი და მიდი უბნის ექიმი მოგცემს 

მომართვას კომპიუტერული ტომოგრაფია და რაღაცეები, რომელიც არ შედის (ოჯახის ექიმი, 

ზუგდიდი). 

უმეტესწილად მოსახლეობა ტელევიზიის საშუალებით იღებს ინფორმაციას, რომელიც 

ჩვეულებრივ არაა ამომწურავი და მოკლებულია დეტალებს. არასრულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით მოსახლეობას არასწორი დასკვნები გამოაქვს, რაც სამედიცინო პერსონალთან 

კონფლიქტის და ექიმის მიმართ ნდობის დაკარგვის მიზეზი ხდება. მოსახლეობის დაბალი 

ინფორმირებულობის პროლემა განსაკუთრებით გამოიკვეთა ზუგდიდის სამედიცინო 

პერსონალთან საუბრისას. ზუგდიდის ექიმების განცხადებით დეზინფორმირებული 

ბენეფიცირები ხშირად აყენებენ შეურაცყოფას, როდესაც ვერ იღებენ მათთვის სასურველ 

სამედიცინო მომსახურებას.  

ო გაგიჟდებიან ამას რომ ვუხსნი, რას ქვია საყოველთაო დაზღვევა და რას ნიშნავს 

თანაგადახდა, ეს ხომ უფასოა და ესე ხომ აცხადებენ ტელევიზორში და ვუხსნით 

შეძლებისდაგვარად. (ოჯახის ექიმი, ზუგდიდი) 

 
რომ შემოდიოდნენ პაციენტები ძაან აგრესიულები ხდებოდნენ, როცა ვეტყოდით ამ 
დაზღვევაში ეს არ შედის. რას ქვია თქვენ ექიმები ყაჩაღები ხართ, მათხოვრები ხართ. 
პრეზიდენტი გვეუბნება, მთავრობა გვეუბნება რომ უფასოა თქვენთვის ყველაფერი და თქვენ 
ფულს ითხოვთ.(სოფლის ექიმი, ზუგდიდი) 
 
ხო ესმით ტელევიზიით შეგიძლიათ მიმართოთ ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებას 

თქვენი დაზღვევით და ეს ესე არ არის, რეალურად რომ ნებისმიერს ვერ მიმართავენ. ესე ძაან 

ხშირად არის ხოლმე, რო მეუბნება რო იქ უნდა მისვლა. აი ტელევიზორში ესე ამბობენ -

შეგიძლია მიმართო ნებისმიერს და თქვენ მე არ მიშვებთ ესე გამოდის (ოჯახის ექიმი, 

ზუგდიდი). 

 გაზრდილი მიმართვიანობა და სამედიცინო პერსონალის დატვირთული გრაფიკი 

სამედიცინო პერსონალისათვის საყოველთაო ჯანდაცვის მომსახურების პრებლემებს შორის 

ერთ-ერთ  მნიშვნელოვან პრობლემას გაზრდილი მიმართვიანობის შედეგად გდატვირთული 

სამუშაო გრაფიკი წარმოადგენდა.  



დღეში ყოფილა 30-იც გამიტარებია. წარმოიდგინეთ 8 საათიანი სამუშაო დრო გვაქვს 1 

საათიანი შესვენებით, მაგრამ ვერ ვისვენებთ. უკაცრავად და ზეზეულად ვსვავ ყავას. 

შეიძლება  შემოგიხტნენ. ახლა მოგინდათ ჭამა და შესვენებაო?! (ოჯახის ექიმი, გორი) 

აღსანიშნავია, რომ მიმართვიანობის ზრდის ტენდენცია და მიმართვის მიზეზები 

განსხვავდებოდა, როგორც რეგიონებს შორის, ასევე ერთსა და იმავე რეგიონის ქალაქისა და 

სოფლის სამედიცინო დაწესებულებებში. ზუგდიდის რაიონის სოფლებში მომსახურე, ისევე 

როგორც ქალაქ გორის სამედიცინო პერსონალის განცხადებით საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამის ამუშავების შემდგომ, მკვეთრად მოიმატა მიმართვიანობამ სამედიცინო 

დაწესებულებებში. თუმცა უმეტესწილად ვიზიტის მიზანი დიაგნოსტიკური კვლევა 

წარმოადგენს და ვიზიტზე მოსული ბენეფიციარები ძირითადად ხანდაზმული ასაკის პირები 

არიან. 

პირდაპირ ითხოვს: ,,აი, მე კომპიუტერი მინდა“. ჯერ სხვა ეტაპები არ გაუვლია, რისი 
კომპიუტერი უნდა, წარმოდგენა არა აქვთ და ძალიან შეყვარებულები არიან კარდიოგრამაზე 
და ექოსკოპიაზე. ნუ გაგიჟდებით ჩვენს დაწესებულებებში რა რიგებია კარდიოგრამაზე და 
ექოსკოპიაზე (ოჯახის ექიმი, გორი). 
 

ზუგდიდში უფრო არის დატვირთა ანუ მომართვებზე და ვაგზავნით რაიონულიდან 

პირდაპირ ცენტრალურ საავადმყოფოში. მომართვებით და ხშირად გამოკვლევები ჭირდებათ 

პაციენტებს და ამაზე ადგილზე ეს მომსახურება არააქვთ. (სოფლის ექიმი, ზუგდიდი) 

განსხვავებული სიტუაციაა ზუგდიდის ქალაქის პოლიკლინიკებში. სამედიცინო პერსონალის 

გადმოცემით ქალაქის პოლიკლინიკებში შემცირდა მომართვიანობა ბავშვის, როგორც 

პროფილაქტიკური, ასევე დიაგნოსტიკური მიზეზებით. აღნიშნული ტენდენციის მიზეზად 

სამედიცინო პერსონალის ბენეფიციარების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება 

დასახელდა. ქალაქ ზუგდიდის პოლიკლინიკის ექიმის განცხადებით მშობლები მხოლოდ 

ჯანმრთელობის შედარებით მძიმე პრობლემების შემთხვევაში მიმართავენ სამედიცინო 

პერსონალს, ისიც სტაციონარებში.  

შემცირდა ძალიან და მიზეზს ვერ გეტყვით შეიძლება იმიტომ რომ ექიმები წუწუნებენ, 

ალბათ ამის გამო, რომ არააქვთ ხელფასი დაფინანსება და მერე მშობელიც არიდებს ალბათ 

თავს. პაციენტის ექიმთან ვიზიტზე მიდის, აი გადაუდებელი დახმარება რომაა საჭირო. აი 

მაგალითად მაღალი ტემპერატურა აქვს, ბავშვთა რესპირატიული ინფექციები, 

განსაკუთრებით ვირუსული ინფექციების შემოტევის დროს. ამას ალდაგი აფინანსებს 

ზუგდიდში თავის საავადმყოფოში, იქ პაციენტების 24 საათიანი მომსახურეობა უფასოა.  

(ოჯახის ექიმი, ზუგდიდი) 

 დაბალი ანაზღაურება და გაწეული ხარჯები 

სამედიცინო პერსონალის აბსოლიტური უმრავლესობის უმთავრეს წუხილს დაბალი 

დაფინანსება, ხელფასების დაყოვნება, შრომის უფლებების დარღვევა და სამედიცინო 

მომსახურების დროს გაწეული პირადი ხარჯები წარმოადგენდა. 



როგორც ზუგდიდის ასევე გორში მომუშავე სამედიცინო პერსონალი აღნიშნავდა, რომ 

ბენეფიციართა გაზრდილი კონტიგენტის მიუხედავად მათი ანაზღაურება შემცირდა და ექვს 

წლამდე ბავშვთა მომსახურების ანაზღაურება წელიწადზე მეტია, რაც არ აუღიათ.  

ადრე უკეთესი იყო, სულ თავიდან სადაზღვეობი 80 თეთრს გვიხდიდნენ, სულ თავიდან 

კაპიტაციური თანხა. მერე ჩამოვიდა 20 თეთრამდე და წელიწად ნახევარია ის თანხა არ 

გვინახია. ის 20 თეთრიც არ გვინახია ჩვენ უბნის ექიმებს .  ახლა წარმოიდგინეთ პაციენტი 10 

პაციენტი დღეში საშუალოდ. (ოჯახის ექიმი, ზუგდიდი) 

მცირე ხელფასების და დაგვიანებული დაფინანსების პირობებში ექიმებს უხდებათ ხარჯების 

გაწევა, როგორც სამედიცინო ასევე ადმინისტრაციულ მომასახურებაზე.  

400 ლარი, კომუნალური გადასახადებიც, ყველაფერს ჩვენ ვიხდით აბსოლუტურად. 

მედიკამენტებსაც ჩვენ ვყიდულობთ პირველადი დახმარებისათვის, ხო გვჭირდება რო 

შემოვიდეს ადამიანი წნევიანი ხო ვერ ეტყვი მე ამის დაფინანსება არ მაქვს და წნევის წამალი 

არ მაქვს, ყველაფრისათვის მზად უნდა ვიყოთ. შესახვევი მასალაც თუ გინდაც ჭრილობით 

რომ შემოვიდეს, უნდა დაამუშავო. (სოფლის ექიმი, ზუგდიდი) 

ყველა უბანს ყავს 2000 მოსახლეზე ხოდა ამისი ფორმა 100. ორივე მხარე დაბეჭდილია ხო ? 

ქსეროქსი გასაკეთებელი. ეხლა ეს ყველაფერი ჩვენს ჯიბეზე მოქმედებს. ეს ქაღალდი უნდა 

იყიდო, ქსეროქსი გააკეთო და წარმოიდგინე რა თანხა ჯდება?! ეს ყოველთვიურად. (სოფლის 

ექიმი, ზუგდიდი) 

ექიმების განცხადებით გადაცემული სამედიცინო ინვენტარი ხშირად უხარისხოა, 

ვადაგასული ან დაზიანებული. 

ერთადერთი სისხლში გლუკოზის განსაზღვრა იყო და ისიც ტესტები ვერ ვიშოვეთ ასე რომ 

მაინც უწევთ პაციენტებს ქალაქში წასვლა. სამწუხაროდ ისეთი გლუკომეტრები იყო, რომლის 

ჩხირები აღარ იშოვება. სამწუხაროდ ის ჩხირები ისეთ დროს მოგვცეს, როცა უკვე ვადა 

იწურებოდა გახარჯვაც ვერ მოვასწარით, ისე შეგვრჩა ეს ვადაგასული ჩხირები (ოჯახის ექიმი, 

ზუგდიდი). 
 

ის აპარატებიც ხომ დაგვირიგეს ისიც გამოუსადეგარია ხშირ შემთხვევაში. ჩემი აპარატით 

მაგალიდათ 1 წელიწადი ვიმუშავე, ისიც გაფუჭდა, ყველა ფირი ერთნაირია, რა ასაკის 

პაციენტიც არ უდნა იყოს, ერთნაირი აბსოლუტურად (სოფლის ექიმი, ზუგდიდი) 

გორის ექიმთა განცხადებით დარღვეულია მათი სამუშაო უფლებები. გაზრდილ (რვა 

საათიანი) სამუშაო გრაფიკს ემატება შემცირებული საშვებულებო დღეები და 

არაანაზღაურებადი საავადმყოფოს ფურცელზე გასვლის მიღებული პრაქტიკა.  

უნდა ვთქვა, თუ ჩვენ ავადა ვხდებით, საავადმყოფოს ფურცელი არ ანაზღაურდება ჩვენზე–

ექიმებზე. შვებულება შეგვიმცირდა. ისედაც ვინ გავა აბა ასეთ უმუშევრობის სიტუაციაში?! 

(ოჯახის ექიმი, გორი) 



 დაბალი კვალიფიკაცია და სპეციალსიტთა დეფიციტი 

რეგიონის პროვაიდერი კლინიკის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის დაბალი დონე და 

უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის რღვევა დასახელდა სამედიცნო მომსახურების 

ხარისხის დაწევის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად. ზუგდიდის ერთ-ერთი სოფლის 

ექიმის განცხადებით ხშირია შემთხვევები, როდესაც პაციენტს ვერ ესმევა დიაგნოზი 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მომსახურე ადგილობრივ სამედიცინო 

დაწესებულებებში. 

აღმოჩნდა, რომ მოცულობითი წარმონაქმნი იყო თირკმელში. ორი–სამი წელი დაკარგა ამ 

ქალმა ამ ძიებაში. გამოკვლევები ცენტრში გაიკეთა, სადაც უფასოდ შეიძლებოდა. ჯობია 

ერთხელ გადაიხადო და მიხვიდე მართლაც სპეციალისტთან დააზუსტო, დააზუსტო შენი 

დიაგნოზი. (სოფლის ექიმი, ზუგდიდი) 

ზუგდიდის ოჯახის ექიმთა განცხადებით რეგიონში დეფიციტია გარკვეული სპეციალობების 

მქონე სამედიცინო პერსონალის, მათ შორის ჰემატოლოგის, ანგიოლოგისა და ბავშვთა 

უროლოგის. ოჯახის ექიმების განცხადებით ხშირად ირღვევა ბენეფიციარების უფლებები 

ვინაიდან მიუხედავად იმისა, რომ პროვაიდერ კლინიკებში არ ყავთ საჭირო დარგის 

კვალიფიციური სპეციალისტი სადაზღვევო კომპანიაში უარს ეუბნებიან ბენეფიციარებს 

სხვაგან მიმართვით გადაგზავნაზე. 

მაგრამ ხდება ისეთი შემთხვევები, რომ ამ ნაკისრ ვალდებულებას სადაზღვეო არ ასრულებს. 

ახლა მე მყავდა უბანზე შემთხვევა - მყავდა ბავშვი ცალი თირკმლით. 6 თვის წინ გაუკეთდა 

ამ ბავშვს ოპერაცია და დედა ითხოვდა, 6 თვე იყო გასული და განმეორებით ბავშვთა 

უროლოგის კონსულტაციას. რომ დავუწერო მომართვა, ფორმა ასი ჩავუწერე რაც 

გაკეთებული იყო და გავაგზავნე სადაზღვეო კომპანიის წარმომადგენელთან, რო 

დაგიფინანსოს და გაგიშვას თბილისში კონსულტაციაზე. არანაირად, სადაზღვეომ არ გაუშვა 

- ჩაიტარე აქაურ ექიმთანო. არადა ჩვენთან არ არიან ბავშვთა უროლოგები. კონსულტაცია 

თბილსიში ღირებულა 50 ლარი. დედა ტიროდა, დევნილია ეს ქალბატონი. (სოფლის ექიმი, 

ზუგდიდი) 

სამედიცინო პერსონალის უმრავლესობა გამოხატავდა უკმაყოფილებას უწყვეტი სამედიცინო 

განათლების მოშლასთან დაკავშირებით.  

კრედიტ საათები კარგი იყო და სალიცენზიო გამოცდა არაფერს არ იძლეოდა. კრედიტ 

საათების დაგროვებისას რაღაც ახალ ინფორმაციას ღებულობდი. ეხლა ინტერნეტით თუ 

მოიძიებ, ეხლა ჩვენ არავინ არაფერს არ გვაძლევს (ოჯახის ექიმი, ზუგდიდი). 

ასევე უმრავლესობა აღნიშნავდა, რომ ოჯახის ექიმების გადამზადების 6 თვიანი კურსი არ 

არის საკმარისი სპეციალისტებში საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ჩამოსაყალიბებლად. 

არასაკმარისი პრაქტიკის გამო ოჯახის ექიმებად გადამზადებული პედიატრები და 

თერაპევტები ერიდებიან სხვა ასაკობრივი ჯგუფის პაციენტების მომსახურებას.  



ჩვენ გავლილი გვაქვს ოჯახის ექიმის კურსები, ოღონდ ასეთი რამე არ გვქონია, გვესინჯა 
დიდებიც და პატარებიც. არავითარი სურვილი არ მაქვს ბავშვის გასინჯვის, მიუხედავად 
იმისა, რომ გავიარე...როგორ, ახლა 2 თვის ბავშვის გასინჯვას 6 თვეში როგორ უნდა 
მივეჩვიო? ჯერ გასინჯვაც ხომ არ არის, თეორიულად კი შეიძლება დავიზეპირო, მაგრამ არ 
მინდა ნუ ბავშვთან ურთიერთობა, სურვილიც არ გამაჩნია. რომ მდომოდა, მაშინ პედიატრი 
გავხდებოდი (ოჯახის ექიმი, გორი). 
 

 

 დიდი პასუხისმგებლობა და ექიმთა უფლებების დაუცველობა 

სამედიცინო პერსონალთა დისკუსიისას ასევე გამოითქვა წუხილი და შეშფოთება იმ ფაქტთან 

დაკავშირებით, რომ უზარმაზარი პასუხისმგებლობის ფონზე არ არსებობს მათი, როგორც 

პროფესიონალის და პიროვნების უფლებების დაცვის არანაირი მექანიზმი.  

 

სოფლის ექიმების განცხადებით არის შემთხვევები, როდესაც უსახსრობის გამო 5 დღიანი 

უფასო სტაციონარული მომსახურების შემდგომ, ჯერ კიდევ მძიმედ მყოფი ბავშვები 

გამოყავთ მშობლებს. აღნიშნულ შემთხვევებში სოფლის ექიმები იღებენ პასუხისმგებლობას 

და კურირებენ პაციენტის სახლში მკურნალობას. 

 

მძიმედ იყო ბავშვი, ფილტვების პნევმონია ქონდა, მძიმე ფორმა ვირუსული. ბავშვს დასჭირა 
მკურნალობა, იყო რეანიმაციაში. 5 დღის შემდეგ უთხრეს დამთავრდა მკურნალობის უფასო 
კურსი, უნდა გააგრძელოთ მკურნალობა, ოღონდ ღამეში მოგიწევთ 250 ლარის გადახდა. რა 
თქმა უნდა იმას არ ქონდა ამის საშუალება. ბავშვს ნორმალური კვება არ ქონდა და ამის 
საშუალება არ იყო ოჯახში. წამოვიდა უკან, იმიტომ რომ ვერ იშოვა ეს ფული. იმ მშობელმა 
მომაკითხა მე. რა თქმა უნდა, უბნის ექიმები ვართ ხო იცით, მე იძულებული გავხდი ჩემს 
თავზე ამეღო მკურნალობა. არადა როგორი მძიმეა პასუხისმგებლობა, რისკი და თავის თავზე 
აღება (სოფლის ექიმი, ზუგდიდი) 
 

ექიმები აღნიშნავდნენ, რომ ბოლო პერიოდში ხშირად შუქდება რეპორტაჟები საექიმო 

შეცდომებზე, ყოველგვარი ეთიკური ნორმებისა და უდანაშაულობის პრეზუმფციის 

დარღვევით. მედიის მხრიდან „სამედიცინო პერსონალზე თავდასხმის“ აღნიშნული 

ტენდენცია, ექიმების განმარტებით, მეტად საშიშია, ვინაიდან იწვევს ექიმთა მიმართ ნდობის 

დაქვეითებას და აგრესიას მოსახლეობაში, რის გამოც პაციენტები  მიმართავენ ექიმებს 

მხოლოდ მძიმე და დაგვიანებულ შემთხვევებში. საბოლოოდ დაზარალებული რჩება, 

როგორც ექიმი (ყველაზე კარგ შემთხვევაში რეპუტაციის შელახვა) ასევე პაციენტი ვინაიდან 

დაგვიანებულ შემთხვევებშე სამედიცინო ჩარევების გამოსავალი, როგორც წესი 

არაკეთილსაიმედოა. როგორც აღნიშნა გორის ერთ-ერთმა ექიმმა იქმნება ერთგვარი 

ჩაკეტილი წრე - დაბალი ნდობის, დაგვიანებული მიმართვებისა და მკურნალობის 

უარყოფითი გამოსავლების. 

 

რაც გადის ტელევიზიაში ინფორმაციები - ბავშვი მოკლა ექიმმა, აგერ ორსული ქალი მოკლა, 
აგერ ახალგაზრდა გარდაიცვალა - ექიმის ბრალია. ამ დროს არავინ იძიებს, იქ რა მოხდა და 
თუნდაც ექიმი გამართლდეს, არავინ  მერე არ აკეთებს რეპორტაჟს, რომ არ იყო ეს და ექიმის 
შეცდომა. ჯერ ერთი ექიმის უფლებები ირღვევა და ილახება. იმის გარდა აგრესია ჩნდება 
მოსახლეობაში: - ექიმებმა არაფერი იციან და კლავენ ხალხს. ექიმის უნდობლობა 
ხალხისთვის არის ცუდი. იმის შიშით რომ ექიმმა პაციენტს არაფერი არ დაუშავოს და უარეს 



შემთხვევაში არ მოკლას, ამიტომ არ მიყავთ დროულად. ეს უკვე ისეთი ჯაჭვია რომ 
დაგვიანება ამას იწვევს ის კიდევ ასეთ აგრესიას. (სოფლის ექიმი, გორი) 
 

 მოსალეობაში იმუნიზაციის მიმართ ურყოფითი დამოკიდებულება 

ზუგდიდის რაიონში მოღვაწე სამედიცინო პერსონალის განცხადებით რეგიონში ხვდებათ 

ვაქცინაციის მიმართ უარყოფითად დამოკიდებულობისა და უარების შემთხვევები. ექიმების 

განმარტებით ბავშვთა დაუდგენელი სიკვდილების ან დაავადების გაუარესების დროს 

ხშირად მოსახლეობას ეჭვი მიაქვს ჩატარებულ ვაქცინაციაზე.  

ზოგადად ვაქცინაციაზე არის ცუდი შეხედულება. ჰოდა ბავშვი გარდაცვალებასთან ერთად 

ჩვენთან მოვიდა ინფორმაცია, რომ აცრა გაუკეთებიათ და მოუკლავთო, ნუ აცრა ნამდვილად 

არ იყო ბავშვისთვის გაკეთებული (ოჯახის ექიმი, ზუგდიდი). 

 

3.5. ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის რეგიონული სპეციფიკა 

ჯანდაცვის სერვისების მომხმარებლებისა და მიმწოდებლების ფოკუს ჯგუფების კვლევით, 

ბავშვთა ჯანდაცვის კუთხით გამოვლენილი პრობლემატური საკითხები, 

მნიშვნელოვანწილად საერთო იყო ორივე რეგიონისათვის, თუმცა მაინც გამოიკვეთა 

ჯანდაცვის სერვისების ხარსიხისა და ხელმისაწვდომობის პრობლემების რეგიონული 

სპეციფიკა.  

 

ტერიტორიული სპეციფიკა 

 გორი 

o იძულებით გადაადილებულ პირთა დასახლებისა და ქალაქ გორის 

ადგილობრივ მოსახლეობის ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის 

გამოხატული განსხვავება  

- ინფორმაციაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა 

- დისკრიმინაცია ექიმების მხრიდან 

- სამედიცინო დაწესებულებებზე დაბალი ტერიტორიული 

ხელმისაწვდომობა 

- აფთიაქებზე დაბალი ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა 

- ჯანდაცვაზე გაუარესებული ფინანსური ხელმისაწვდომობა 

სოციალურად დაუცველის სტატუსის მოხსნის შედეგად 

 ზუგდიდი 

o დაბალი ინფორმირებულობა 

o ვიწრო პროფილსა და მაღალი კვალიფიკაციის ჯანდაცვის 

პერსონალის დეფიციტი 

o ტერიტორიული დაშორება დედაქალაქისაგან და გადამისამართების 

ხისტი სისტემა 

o იმუნიზაციის მიმართ მაღალი რეზისტენტობა მოსახლეობაში 

 

 



3.5.1. გორი 

ფოკუს ჯგუფების კვლევით ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს, ბავშვთა ჯანდაცვაზე 

ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, გორის რაიონში ჩასახლებული იძულებით 

გადაადგილებული პირები წარმოადგენენ.  

მოსახლეობაში მწვავედ დგას ინფორმაციაზე დაბალი ხელმისაწვდომობის საკითხი. ასევე 

მნიშვნელოანი პრობლემაა სამედიცნო პერსიონალის დეფიციტი და სამედიცინო 

მომსახურების დაბალი ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა. მშობლების განცხადებით გორის 

სამედიცინო პერსონალის მხრიდან დისკრიმინაციისა და უხეში დამოკიდებულების ფაქტები 

დევნილი მოსახლეობის მიმართ განსაკუთრებით ხშირია ადგილობრივ მოსახლეობასთან 

შედარებით.  

დასახლებაზე მომაგრებული ერთი ოჯახის ექიმი და ექთანი ვერ უმკლავდება დაკისრებულ 

მოვალეობებს. დასახლებისა და  სამედიცინო დაწესებულებებს შორის დიდი დაშორება 

ხშირად გადაულახავი პრობლემაა ტრანსპორტირების არარსებობის პირობებში.  

ექთანი უარს ამბობს ლტოლ. გორი. 04. გადასხმა რომ დაგჭირდეს, გორში როგორ უნდა 

წახვიდე ავადმყოფი. ყველას მანქანა არა გვყავს ხომ. როგორ ახლა გადასხმაზე ამოდენა 

ფული გადაიხადო, მერე კიდე ჩაიყვანო. უნდა იყოს ექთანი. გადაუხადონ ხელფასი და 

ემსახუროს სოფელს. (დედა, გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

ყოველივე ზემოთქმულს ემატება დასახლების ახლო ტერიტორიაზე აფთიაქების არარსებობა. 

აღნიშნულ პრობლემების გადასაჭრელად მშობლები ითხოვდნენ დასახლების ტერიტორიაზე 

არსებული აბანოების გამოყოფას, როგორც სამდიცინო სერვისის, ასევე აფთიაქის 

მომსახურების მიწოდების მიზნით. 

თუკი ჩვენ 177 კოტეჯი, 609 ადამიანი ცხოვრობს აქა. აქ არი 2 უშველებელი აბანოები, 

რომლებიც არა ფუნქციონირებენ გაკეთებიდანვე. გვინდა, რომ 2 ოთახი, რეკონსტრუქცია 

გაუკეთონ, ექიმთა მობილური ჯგუფები მოდიან ხოლმე და გასინჯონ პაციენტები 

კონფორტულადა. პატარა აფთიაქიც გაიხსნას შიგა. გვყავს 2 კვალიფიციური ფარმაცევტები, 

აქა ჩასახლებაშიც გვყავს. (დედა, გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

არსებულ ფინანსურ პრობლემებს დასახლებაში ემატება რიგი ოჯახებისათვის სოციალურად 

დაუცველის სტატუსის ჩამორთმევა, რომელიც გაცილებით მეტია დევნილის სტატუსის 

შემთხვევაში. 

ჩვენ რო შემოგვასახლეს აქა, ყველას მოგვცეს 4 თეფში და 4 ჭიქა. არც ერთსა სამსახური არა აქ. 

დაიარეს სოც. აგენტებმა, როგორც უნდოდათ...ვხედამ ჩემ მეზობელსა (მე არავისი არ მშურს)  

ჩემზე მეთი აქვს, ის სოციალურზე გადაიყვანეს, მე დევნილობაზე დამტოვეს. სოციალური 

დახმარებები მაგათ გაუორმაგეს, ჩვენ ისევ დაგვტოვეს 28 ლარზე. მაგათ ოჯახის უფროსს 

მისცეს 60 ლარი, დანარჩენ წევრებსა 48 ლარები. იმათ მეტი შემოსავალი აქვთ. მე 

დევნილობაზე ერთ სულზე ვიღებ 28 ლარს. 57000 ქულის ქვეით მისცეს სოციალური 



გახმარება და 70000 ქულამდე ვისაცა აქ, მაგათ მისცეს კიდე სადაზღვეო პოლისებიცა. ვისაც 

71000, პოლისებიც აღარ მოგვცეს ჩვენა (დედა, გორი, იძულებით გადაადგ. მოსახლ.) 

 

3.5.2. ზუგდიდი 

როგორც ბენეიციარების, ასევე ჯანდაცვის პროვაიდერების განცხადებით 

ინფორმირებულობის დეფიციტი მნიშვნელოვანი პრობლემაა რეგიონში და ხშირად 

წარმოადგენს ჯანდაცვის სერვისით სარგებლობის მნიშვნელოვან ბარიერს. 

ზუგდიდში არის ინფორმაციის დეფიციტი, არავინ არაფერს არ გეტყვის. თუნდაც ის, როცა 

ჩემ შვილს მაშვრალ დაკარგული ვარ, როცა მეკუთნოდა დახმარება წელიწადში ერთხელ, მე 

პირადად აქ გავიგე, აქ არის ინფორმაციის ვაკუუმი, არავინ არაფერს არ გეტყვის, თუნდც 

კვდებოდე, თუ არა გყავს ვინმე გამგეობაში, სამართველოში სოციალურ წრეებში. (დედა, 

ზუგდიდი, ადგილობრივ. მოსახლ.) 

სადაზღვევო სისტემის ხისტი პროცედურები, ადგილობრივი პროვაიდერი კლინიკების 

მომსახურების დაბალი ხარისხი, კომპანიის რეზისტენტობა მიაწოდონ მოსახლეობას საჭირო 

ინფორმაცია და დრულად გადაამისამართონ პაციენტი საჭირო სპეციალსტთან, ხშირად 

ერთის მხრივ აზარალებს ბენეფიციარს, ხოლო მეორეს მხრივ თვით კომპანიას; ვინაიდან 

დაგვიანებული არასწორი სამედიცინო ჩარევის გამოსავალი, როგორც წესი, დამძიმებული 

კლინიკური სურათია, რომლის გამოსწორებაც აზღვევას გაცილებით მეტი უჯდება, ვიდრე 

დროული სწორი დიაგნოსტიკა და მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტის მომსახურება.  

რო ეს დაზღვევის შემთხვევაში ვითომ ეს ეკონომია კეთდება და ამ დროს უფრო მეტი 

უჯდებათ იმათაც და ჩვენც, ჩვენც დაზარალებული ვართ და ისენიც. იმიტომ რო, ბოლო 4-ე 

სტადიამდე რო მივა, მაშინ რთავენ რაღაც ოპერაციას და რაღაც უფრო ბევრი უჯდება და არ 

ჯობია თავის დროზე ბავშვი რო, მაშინ სწორად ეთქვათ, თვალის ექიმთან მიეყვანათ, 

თუნდაც ტომოგრაფია ჩემთვის ეთქვათ უბრალოდ დამიმალეს. (დედა, ზუგდიდი, 

ადგილობრივ. მოსახლ.) 

ზუგდიდში მწვავედ დგას იმუნიზაციის მიმართ გაზრდილი რეზისტენტობის საკითხი. 

მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახის ექიმთა განცხადებით ვაქცინაციაზე უარების რაოდენობა 

ამჟამად არაა დიდი, მოსახლეობის უარყოფითი დამოკიდებულების, ჯანდაცვის 

სპეციალისტებში პაციენტებთან ინტერპერსონალული კომუნიკაციის დაბალი უნარჩვევებისა 

და ექიმების მიმართ დაკარგული ნდობის გამო აღნიშნული პრობლემა ყურადსაღები და 

გასათვალისწინებლია.  

 

 

 

 

 



კვლევის ძირითადი მიგნებები, პრობლემები და რეკომენდაციები: 
 

რაოდენობრივ კვლევებში გამოვლენილი პრობლემები: 

1. ძალიან მაღალია უმუშევრობის მაჩვენებელი გამოკითხულ მოსახლეობაში. 

2. საყოველთაო ჯანდაცვის პირობებში, მაღალია სამედიცინო მომსახურებაზე გაწეული 

დანახარჯების წილი ყოველთვიურ საშუალო შემოსავლებში.  

3. მნიშვნელოვნად დაბალია ოჯახების საშუალო შემოსავლების ოდენობა. 

4. ძალიან დაბალია მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე საყოველთაო დაზღვევით 

შეთავაზებული სამედიცინო სერვისების შესახებ. 

5. დიდია მოსახლეობის წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ სადაზღვევო პაკეტი არ 

შეიცავს საჭირო მედიკამენტებს და მათ უწევთ ჯიბიდან გადახდა მათ შესაძენად.  

6. საკმაოდ მაღალია იმ რესპონდენტთა რიცხვი, რომელთაც დაჭირდათ სამედიცინო 

დახმარება და ვერ მიიღეს სხვადასხვა (ძირითადად თანხის უქონლობის) მიზეზით. 

7. დიდია მოსახლეობის წუხილი იმის გამო რომ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ჰყავთ 

სტომატოლოგი. 

8. მაღალია რესპონდენტთა რიცხვი ვინც თანხის უქონლობის გამო ვერ მიიღო საჭირო 

სტომატოლოგიური მომსახურება.  

9. ძალიან დაბალია რესპონდენტთა პროცენტი, რომელთაც ექიმი იბარებს პერიოდულ 

სამედიცინო გასინჯვებზე. 

10. მაღალია იმ გამოკითხული მოსახლეობის პროცენტი, რომელთაც სამედიცინო 

დაწესებულებამდე ფეხით მისასვლელად ნახევარ საათზე მეტი სჭირდებათ.   

11. მაღალია რესპონდენტთა რიცხვი, რომელთაც მოუწიათ ნახევარ საათზე მეტი ლოდინი 

რიგში სამედიცინო მომსახურების მისაღებად. 

12. მაღალია სამედიცინო მომსახურებისადმი (ხარისხი, კვალიფიკაცია) უკმაყოფილო 

რესპონდენტთა რიცხვი. 

13. ძალიან მაღალია იმ გამოკითხული მოსახლეობის რიცხვი, რომელთაც მოუწიათა 

გარკვეული ოდენობის თანხის გადახდა ბოლო ამბულატორიული მომსახურების 

დროს. 

14. ძალიან მაღალია იმ რესპონდენტთა რიცხვი, რომელთაც ვერ შეიძინეს საჭირო 

მედიკამენტები (ძირთადად წამლის მაღალი ფასების გამო).  

15. მაღალია იმ რესპონდენტთა რიცხვი, ვისაც მოუწია დამატებითი საფასურის გადახდა 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებისათვის. 

16. საკმაოდ დაბალია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულობის და სამედიცინო 

პერსონალის კვალიფიკაციის მაჩვენებელი. 

17. მაღალია სტაციონარულ მომსახურებაში ჯიბიდან გადახდის პროცენტული 

მაჩვენებელი, რომელიც მოსახლეობას მძიმე ფინანსურ პრობლემებს უქმნის.   



18. ძალიან მაღალია იმ რესპონდენტთა რიცხვი რომელიც აღნიშნავს რომ შეუძლებელია 

სკოლებში პირველადი სამედიცინო დახმარების მიღება (არ ფუნქციონირებს 

სამედიცინო პუნქტი).  

19. არის მნიშვნელოვანი პრობლემები პირველადი ჯანდაცვის სერვისებში პრევენციული 

მედიცინის (პირველადი პრევენციის) კომპონენტის მუშაობის თვალსაზრისით. 

მოსახლეობას არ მიეწოდება სათანადო ინფორმაცია ძირითადი ქცევითი რისკ-

ფაქტორების (თამბაქოს, ნარკოტიკების, ალკოჰოლის მოხმარების პრევენცია, ჯანსაღი 

კვება, ფიზიკური აქტივობა) და დაავადებათა თავიდან აცილების შესახებ. 

20. დაბალია ხარისხიანი სასმელი წყლით მოსახლეობის (განსაკუთრებით სკოლებში) 

უზრუნველყოფის მაჩვენებლები.  

21. ძალიან მაღალია იმ ბავშვთა რიცხვი, რომელიც არასათანადო რაოდენობით იღებს 

ხილს ყოველდღიურად.  

 

თვისებრივ კვლევებში გამოვლენილი ძირითადი პრობლემები: 

 

 მოსახლეობის და სამედიცინო პერსონალის დაბალი ინფორმირებულობა  

 გაზრდილი მიმართვიანობა და სამედიცინო პერსონალის დატვირთული გრაფიკი 

 პროვაიდერ კლინიკებში ექიმთა შრომის დაბალი ანაზღაურება  

 სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია და სპეციალისტთა დეფიციტი 

 დიდი პასუხისმგებლობა და ექიმთა უფლებების დაუცველობა 

 მოსახლეობაში იმუნიზაციის მიმართ ურყოფითი დამოკიდებულება 

უშუალოდ სადაზღვევო კომპანიების მომსახურებასთან ასოცირებული პრობლემები: 

 სადაზღვევო მომსახურების რთული და დროში გაწელილი პროცედურები 

 სადაზღვევო კომპანიის მომსახურე პერსონალის უხეში დამოკიდებულება და 

რეზისტენტობა, მიაწოდონ ბენეფიციარებს სრულყოფილი ინფორმაცია 

 სადაზღვევო კომპანიების ზეწოლა ოჯახის ექიმებზე  

 სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლობის დაბალი ტერიოტორიული 

ხელმისაწვდომობა 

სადაზღვევო კომპანიების პროვაიდერი კლიკინების სამედიცინო პერსონალთან 

დაკავშირებული პრობლემები: 

 არაადექვატური სამუშაო გრაფიკი 

 დაბალი კვალიფიკაცია 

 დაბალი მოტივაცია, უხეში დამოკიდებულება და არაკეთილსინდისიერი ქცევები 

 ბავშვებთან ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარების დეფიციტი 

 დაბალი ინფორმირებულობა სადაზღვევო მომსახურების პროცედურების შესახებ  

 უარყოფითი რეკომენდაციების გაცემა იმუნიზაციაზე 

 



სამედიცინო დაწესებულებთან დაკავშირებული პრობლემები: 

 არაკეთილმოწყობილი შენობები და დაბალი სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები  

 სპეციალისტებისა და სამედიცინო აღჭურვილობის  დეფიციტი 

 ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური მომსახურების დაბალი ხარისხი 

 დაზღვევით გათვალისწინებულ სერვისებზე დამატებითი ტარიფები 

იძულებით გადაადილებულ პირთა ძირითადი წუხილები:  

 ინფორმაციაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა 

 დისკრიმინაცია ექიმების მხრიდან 

 სამედიცინო დაწესებულებებზე დაბალი ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა 

 აფთიაქებზე დაბალი ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა და წამლების მაღალი 

ფასები 

 ჯანდაცვაზე გაუარესებული ფინანსური ხელმისაწვდომობა სოციალურად 

დაუცველის სტატუსის მოხსნის შედეგად. 

რეკომენდაციები: 

 

1. აუცილებლად უნდა გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ინფორმირების მდგომარეობა 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული სამედიცინო 

სერვისების შესახებ. უპრიანი იქნება თუ რეგიონებში (გორი, ზუგდიდი) გაიხსნება 

დროებითი საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრები, რომელიც მიაწვდის 

მოსახლეობას ყველა საჭირო ინფორმაციას. (თანხმობის შემთხვევაში წარმოვადგენთ 

შესაბამის პროექტს). 

 

2. არსებული სოციალურ-ეკონომიკური დეტერმინანტების (უმუშევრობა, დაბალი 

შემოსავლები) გათვალისწინებით, აუცილებელია საყოველთაო ჯანდაცვის 

სახელმწიფო პროგრამის ანაზღაურების მექანიზმებში არსებული ხარვეზების 

შესწავლა და აღმოფხვრა.  

 

3. დამატებით უნდა მოხდეს საყოველთაო დაზღვევის პაკეტში საჭირო მედიკამენტებით 

მოსახლეობის უზრუნველყოფის საკითხის განხილვა. 

 

4. საჭიროებიდან გამომდინარე, აუცილებლად მიგვაჩნია სადაზღვევო პაკეტში 

სტომატოლოგიური მომსახურების კომპონენტის გაძლიერება. 

 

5. უნდა გადაიხედოს საყოველთაო ჯანდაცვის უზრუნველყოფის პროგრამაში 

სამედიცინო სერვისების მიწოდების მენეჯმენტის ნაწილი. ვინაიდან მაღალია 

ლოდინის (სამედიცინო მომსახურების რიგში) მაჩვენებელი, აგრეთვე აღინიშნება 

გეოგრაფიული (ტერიტორიული) ხელმისაწვდომობის პრობლემებიც. 

 

6. აუცილებელია მომსახურების ხარისხობრივი ნაწილის გადახედვა, იგულისხმება 

როგორც სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაცია და ქცევები, ასევე სამედიცინო 

სერვისის მიწოდების ხარისხი (ვინაიდან მაღალია უკმაყოფილების მაჩვენებელი). ეს 



შეეხება როგორც ამბულატორიულ და სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებას, ასევე 

სტაციონარულ დახმარებას. 

 

7. საჭიროა სკოლებში პირველადი სამედიცინო დახმარების სერვისის გაუმჯობესება 

(რაიმე სამედიცინო ერთეულის არსებობა), სადაც შეეძლება მოსწავლეს 

აუცილებლობის შემთხვევაში მიიღოს პირველადი დახმარება. 

 

8. პირველადი ჯანდაცვის სერვისებში უნდა გაძლიერდეს პრევენციული მედიცინის 

(პირველადი პრევენციის) კომპონენტი. მოსახლეობას უნდა მიეწოდოს მეტი 

ინფორმაცია ძირითადი ქცევითი რისკ-ფაქტორების (თამბაქოს, ნარკოტიკების, 

ალკოჰოლის მოხმარების პრევენცია, ჯანსაღი კვება, ფიზიკური აქტივობა) და 

დაავადებათა თავიდან აცილების შესახებ.  

 

9. აუცილებელია ხარისხიანი სასმელი წყლით  მოსახლეობის (განსაკუთრებით 

სკოლებში) უზრუნველყოფის საკითხის განხილვა და მდგომარეობის გამოსწორება. 

 

10. უნდა გაუმჯობესდეს ბავშვთა კვების მდგომარეობა. აუცილებლად მიგვაჩნია 

სკოლებში, აგრეთვე მშობლებისთვის მოკლე საინფორმაციო-საგანმანათლებლო 

კურსების პრაქტიკის დანერგვა ჯანსაღი (სწორი) კვების თემატიკებზე. 

 

11. საჭიროა მოსახლეობაში არსებული ნეგატიური აზრის წინააღმდეგ მუშაობის 

გაძლიერება იმუნიზაციის საკითხებში. 

 

12. უნდა გაუმჯობესდეს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო 

სერვისებზე წვდომის მდგომარეობა. 

 

13. უნდა შეიცვალოს იძულებით ადგილნაცვალი მოსახლეობის მიმართ 

დისკრიმინაციული დამოკიდებულება სამედიცინო პერსონალის მხრიდან. 

 

14. პროვაიდერ კლინიკებში ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური მომსახურების 

ხარისხი უნდა მოვიდეს არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში. 

 

15. უნდა გაუმჯობესდეს  ექიმთა ანაზღაურება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 

ფარგლებში. 

 

16. სამედიცინო   მომსახურების ხარისხის, სერვისების მიწოდების მდგომარეობის და 

მოსახლეობის კმაყოფილების დინამიკაში შეფასების თვალსაზრისით, აუცილებელია 

ანალოგიური კვლევის ჩატარება მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში.  

 

 

 

 

 



 
კვლევა განხორციელდა „ველფეარ ფაუნდეიშენის“ დაკვეთით დამოუკიდებელი მკვლევარების მიერ 

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (SIDA) და ოქსფამის მიერ დაფინანსებული 

პროექტის „ჩემი უფლებები, ჩემი ხმა“ ფარგლებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ველფეარ ფაუნდეიშენი 

თევდორე მღვდლის 13,  თბილისი 0179 

ტელ/ფაქსი: 2912699 

el. fosta wf@welfarefoundation.org.ge 

veb-gverdi: www.welfarefoundation.org.ge 

 

 


