ოთარგერზმავა
გრიგოლრობაქიძისსახელობისუნივერსიტეტი
რომანბოლქვაძე
აჭარისავტონომიურირესპუბლიკის
ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვის სამინისტრო
ჯანდაცვის სისტემის მდგრადობის შენარჩუნების
პრობლემები აჭარაში
აჭარა, როგორც
საქართველოს ძირძველი ისტორიულ–გეოგრაფიული კუთხე,
მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ–დასავლეთ ნაწილში. გეომორფოლოგიურად
მრავალფეროვანი რეგიონია. მის რელიეფში შერწყმულია მაღალი მთები, ღრმა
ხეობები, გორაკ–ბორცვები, დაბლობები და სხვა. იგი მოქცეულია ბუნებრივ
საზღვრებში: ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება აჭარა–გურიის, სამხრეთიდან შავშეთის,
აღმოსავეთიდან–არსიანის ქედები, ხოლო დასავლეთით ეკვრის შავი ზღვა. აჭარის
ფართობი 2990 კვ.კმ–ია, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 4,3%.საზღვრების საერთო
სიგრძე 304,6 კმ–ია. მათ შორის 251,1 სახმელეთოა, ხოლო 53,5 კმ. საზღვაო. ყველაზე
მნიშვნელოვან ტერიტორიებს შავი ზღვის პირას მდებარე ვაკე და მთიანი რეგიონი
წარმოადგენს.ტერიტორიის 13,6% უჭირავს დაბლობს,9,3% გორაკ–ბორცვს,
მთისწინეთისა და მთების სისტემას აჭარის სრული ტერიტორიის 77,1% უჭირავს და
მთლიანი მოსახლეობის 19%–ით არის დასახლებული. აჭარის ჰავა სუბტროპიკულია.
1970 წლიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა დაყოფილი იყო ხუთ
ადმინისტრაციულ რეგიონად(ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო) და
ქალაქ ბათუმად. დღეისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში არის ხუთი
მუნიციპალიტეტი (ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო), ქალაქები
ბათუმი და ქობულეთი, დაბები: ოჩხამური, ჩაქვი, ქედა,შუახევი,ხულო.
აჭარის ავტომონიური რესპუბლიკის მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნება
2013 წლის იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 393 772 ადამიანს,მათ შორის: 201 247
ქალი (52,4%), 192 525 კაცი (47,6%).მოსახლეობის 43% (169 120 ადამიანი) ცხოვრობს
ქალაქში, ხოლო 57% სოფლად. 0-18 წლამდე ასაკის პოპულაცია 22,6%-ია (89 022), 60
წლის ზემოთ ასაკობრივი ჯგუფი 14,9% შეადგენს (58 843).აჭარის მოსახლეობის
უდიდესი ნაწილი მოდის შრომისუნარიან მოსახლეობაზე 18-60 წლამდე 245 907
(62.5%), შრომისუნარიან ასაკზე უფროსია მოსახლეობის საერთო რაოდენობის 15%,
სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 73,3. ხანდაზმულთა პრობლემები სათანადოდ
გამოკვეთლი არ არის, რაც გამოწვეულია ოჯახის სტრუქტურითა და სოციალური
პროგრამების ნაკლებობით ხანდაზმულთათვის.
ცხრილში წარმოდგენილია ის დემოგრაფიული ინდიკატორები, რომელიც კავშირშია
მდგრადობასთან:
ცხრილი 1. აჭარის დემოგრაფიული ინდიკატორები
დემოგრაფიული მონაცემების დინამიკა, აჭარა 2000-2012 წწ
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აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ყველაზე მაღალი ბუნებრივი ნამატი
დაფიქსირდა 1986 წელს (5 544 - მაჩვენებელი 14,9), ყველაზე დაბალი 2003 წელს
(1 622 - მაჩვენებელი 4,2). 2004 წლიდან დაიწყო შობადობის მატების
ტენდენცია.ბოლო 10 წლის განვავლობაში ყველაზე მაღალი 0–1 წლამდე ბავშვთა
სიკვდილობის მაჩვენებელი დაფიქსირდა 2007 წელს (18,3), ხოლო ყველაზე დაბალი 2008 წელს (6,9).
ჯანდაცვის სისტემის მოწყობა აჭარაში
წარსულში აჭარის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის საკითხი სავალალო
მდგომარეობაში იყო, 1940 წელს აჭარის სამკურნალო–პროფილაქტიკურ
დაწესებულებათა ქსელი შედგებოდა 12 საავადმყოფოს (877 საწოლზე), რომელსაც

ემსახურებოდა 235 ექიმი, 10 ამბულატორია–პოლიკლინიკის, 10 საფერშლო
სამედიცინო პუნქტის და სხვა დაწესებულებებისაგან. 1946 წელს აჭარაში შეიქმნა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო,
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაზე პასუხისმგებელი საგანგებო სამსახური.
აჭარის რეგიონში ხშირად ადგილი ქონდა ინფექციურ დაავადებებს, რომლებიც
მასიურად იწვევდა მოსახლეობის სიკვდილიანობას. დაავადებათა კლინიკური
სურათი შემდეგი პუნქტებით ხასიათდებოდა:
 სიკვდილიანობისა და ავადობის მაღალი მაჩვენებელი გამოწვეული იყო
ძირითადად გადამდები დაავადებებით; ავადობის დონის შედარებით
დაბალი თანაფარდობა გამოწვეული იყო არაგადამდები დაავადებებით.
 ბავშვთა დაავადებები განსაკუთრებით ჭარბობდა 1970–იან წლებში: მწვავე
პოლიომელიტი, ტეტანუსი, დიფტერია, წითელა, ყბაყურა, ყივანახველა,
პულმონარული ტუბერკულოზი და მალარია.
1995 წელს მიღებული ბრძანებულების შესაბამისად აჭარაში, ისევე, როგორც
მთლიანად
საქართველოში
დაიწყო
ჯანმრთელობის
დაცვის
სისტემის
რეფორმა,ჯანდაცვის სისტემა გადავიდა მუხლობრივ ბიუჯეტურ დაფინანსებიდან
(ეგრეთ წოდებული „სემაშკოს მოდელი“) მიზნობრივ პროგრამულ დაფინანსებაზე, ეს
ჯანდაცვის თანამედროვე სისტემის დასაბამი გახდა. ჯანდაცვის სამინისტრო
წარმოადგენს ძირითად ორგანოს, რომელიც პასუხისმგებელია ჯანდაცვის სექტორის
მართვაზე, კოორდინირებასა და უზრუნველყოფაზე. ჯანდაცვის სამინისტრო
ვალდებულია ჯანდაცვის სექტორის განვითარებაზე სხვა სოციალურ სექტორებთან
მიმართებით. მისდევს რა აღნიშნულ კურსს, ჯანდაცვის სამინისტრო მოქმედებს
როგორც ძირითადი შემოქმედი ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბებაში და აქვს
პასუხისმგებლობა მიაღწიოს შიდა სექტორულ კოორდინაციას. იგი შეიმუშავებს
პოლიტიკასა და პროგრამებს ჯანდაცვის სექტორისათვის. ამ ფუნქციებს
ახორციელებს მასთან დაკავშირებულ სხვა სამინისტროებთან, სახელმწიფო
დაქვემდებარებაში
მყოფ
ჯანმრთელობის
სერვისების
მიმწოდებელ
ორგანიზაციებთან და კერძო სექტორთან ერთად.ჯანდაცვის სამინისტრო
მოუწოდებს სხვა საჯარო სისტემებს ხელი შეუწყონ ჯანდაცვის სექტორისათვის
ხელსაყრელი კურსის გატარებას და თავი შეიკავონ ისეთ პოლიტიკის გატარებისაგან,
რასაც შესაძლებელია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანო შედეგები მოჰყვეს.
დიაგრამა აჩვენებს ჯანდაცვის სისტემის ორგანიზაციულ სტრუქტურას აჭარაში.

დიაგრამა – აჭარის ჯანდაცვის სისტემის კომპონენტები

აჭარის ჯანდაცვის სისტემა

საჯარო მართველობა

კერძო

ჯანდაცვის სერვისები აჭარაში
ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო წარმოადგენს ძირითად სამთავრობო ორგანოს,
რომელიც ახორციელებს აჭარის მოსახლეობისათვის სამკურნალო მომსახურებას.
იგი
ახორციელებს
სახელმწიფო
პოლიტიკას
ჯანმრთელობის
სფეროში
საავადმყოფოების და ჯანდაცვის ცენტრების სახელმწიფო, რეგიონალურ,
სუბრეგიონალურ და ადგილობრივ დონეზე, რომელიც ინტეგრირებულია
რეფერალურ
ჯაჭვში.
სახელმწიფოს
დაქვემდებარებულ
საავადმყოფოებში
მიწოდებული სამკურნალო სერვისები შევსებულია სხვა კერძო საავადმყოფოებითა
და კლინიკებით, როგორიცაა ჯანმრთელობის ცენტრი „მედინა“, მეზღვაურთა
სამედიცინო ცენტრი –2010, საზღვაო ჰოსპიტალი. ასევე ფუნქციონირებს სხვა კერძო
საავადმყოფოები და კლინიკები, რაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჯანდაცვის
სერვისების მიწოდებაში. ყველა ეს დაწესებულება დაკავშირებული ჯანდაცვის
სამინისტროსთან უწყვეტი რეფერალური სისტემის გზით.
ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო ხელმისაწვდომს ხდის პირველად სამედიცინო
დახმარებას ჯანმრთელობის ადგილობრივი ცენტრების, ჯანდაცვის გაფართოებული
ცენტრებისა და ადგილობრივი საავადმყოფოების საშუალებით. რეგიონალური
რეფერალური
სამედიცინო
სამსახურები
ძირითადად
უზრუნველყოფს
ამბულატორიულ სამედიცინო დახმარებას, ხოლო ორი სახელმწიფო რეფერალური
საავადმყოფო ახორციელებს სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურებას.ჯანდაცვის
სამინისტრო უზრუნველყოფს აჭარის ყველა მკვიდრის სამედიცინო დახმარებით
სარგებლობას. ჯანდაცვის სამინისტრო ცნობს პრევენციული, მასტიმულირებელი და
სარეაბილიტაციო კომპონენტების მნიშვნელობას ჯანდაცვის სფეროში და
უზრუნველყოფს ყველა საჭირო სერვისს ახლადაღჭურვილი ინფრასტრუქტურის
საშუალებით შესაძლებლობის ფარგლებში.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის სამინსიტრო ხელს უწყობს კერძო სექტორის
მონაწილეობას ჯანდაცვის სისტემაში, ეს ძალისხმევა ამ ეტაპზე არ არის სათანადოდ
დამუშავებული და ორგანიზებული. კერძო სექტორი ჯანდაცვის მთლიანი სისტემის
დაახლოებით 37%–ს შეადგენს.
ცხრილში ნაჩვენებია კერძო სექტორის ზრდა აჭარის ჯანდაცვის სერვისებში.

№

კერძო საკუთრებაში მყოფი

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1
2
3
4
5

სამედიცინო
დაწესებულებები
სტაციონარი
სამედიცინო ცენტრი
პოლიკლინიკა
სამკურნალოდიაგნოსტიკური ცენტრი
კერძოსტომატოლოგიური
დაწესებულებები

1

1

1

2

3

6

4

1
1

2
1

2
1

1
2
1

1
2
1

2
2
1

10
7
4

1
(სამშობიარო)
13
9
8

81

85

89

95

107

112

98

106

ჯანდაცვის სისტემის ფინანსირება აჭარაში
ჯანდაცვის სისტემის სახელმწიფო ფინანსირება ხდება ქვეყნის შემოსავლებიდან.
კერძო რესურსების შემოდინება ჯანდაცვაში კერძო სამედიცინო მომსახურებაზე
პირდაპირი გადახდის გზით, ხოლო სახელმწიფო სამედიცინო მომსახურებაზე
თანადაფინანსების მეშვეობით ხდება. ავტო-საგზაო შემთხვევების ზოგიერთი ტიპის
სამედიცინო ანაზღაურება შედის ავტომობილის დაზღვევის სისტემაში. ჯანდაცვის
სამინისტროს ბიუჯეტიდან 2005-2012 წლებში საშუალოდ 67 % გამოყოფილია
ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების და სამედიცინოპროფილაქტიკურ პროგრამებზე, ხოლო სოციალური დაცვის პროგრამებზე - 10 %.
ჯანდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილი ასიგნებები ბიუჯეტიდან (ათასი
ლარი):
წლები

2005

2006

2007

2008

2009

აჭარისავტონომიურირესპუბლიკის
ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო

8 421.7

6 832.

4 700.3

5 140.0

3 236.9

ჯანდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილი ხარჯვითი წილი ბიუჯეტიდან (%):
წლები

2005

2006

2007

2008

2009

აჭარისავტონომიურირესპუბლიკის
ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო

11

8.60

4.70

4.60

2.70

წლები

2005

2006

2007

2008

2009

აჭარისავტონომიურირესპუბლიკის
ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო

22

18

12

163
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ჯანდაცვის ხარჯები ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი):

ჯანდაცვის სისტემის მიღწევები და ეფექტურობა

აჭარამ მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას მიაღწია ჯანდაცვის სფეროში. უკანასკნელი
წლების განმავლობაში ჩვილთა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა დაიწია,
სამედიცინო მომსახურების ხარისხი გაუმჯობესდა,
სიცოცხლის საშუალო
ხანგრძლივობა გაიზარდა, ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვებში სიკვდილიანობამ იკლო.
კავკასიის რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, თურქეთთან და რუსეთთან შედარებით
სიცოცხლის ხანგრძლივობა 6 წლით მეტია.
ეპიდემიოლოგიური სურათი 2011 წლიდან მოყოლებული აჩვენებს, რომ (MOH of
Adzharia,2012):
 აჭარა მოწმეა ეპიდემიოლოგიური ცვლილებებისა დაავადებათა კლინიკურ
სურათში. გადამდები დაავადებების მაჩვენებელმა იკლო, ხოლო არაგადამდებმა
დააავადებებმა თავი იჩინა.
 აჭარაში დიდი წარმატებით მიმდინარეობს ავადობის დონის კლება ისეთ
დაავადებებში, რომელთა პრევენცია ხდება ვაქცინაციის საშუალებით, აღინიშნება
მართავადი ინფექციების ერთეული შემთხვევები.
 არაგადამდები დაავადებები შეადგენს ამბულატორიული პაციენტების ავადობის
81,6%–ს და სტაციონარული პაციენტების ავადობის 90,6%–ს ჯანდაცვის
სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ დაწესებულებებში.
 2012 წელს სტაციონარულ პაციენტებში კიბოს შემთხვევებმა შეადგინა 1,5%.
 2012 წელს სტაციონარულ პაციენტებში გულსისხლძარღვთა დაავადებებმა
შეადგინა 10,3%.
 გულსისხლძარღვთა დაავადებები ჰოსპიტალური სიკვდილიანობის ძირითადი
მიზეზი იყო და სიკვდილიანობის შემთხვევების 54,5%–ს შეადგენდა,
 სტაციონარულ პაციენტებში ტრამვული, დამწვრობითი და სხვა დაზიანებების
მთელი შემთხვევების 14% ავტო–საგზაო შემთხვევებში დაშავებულებმა
შეადგინეს.
მიღწევები აჭარის ჯანდაცვის სისტემაში
2012 წლიდან აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ ახალი სტრატეგიული გეგმა
შეიმუშავა და მისი განხორციელება დაიწყო. სტრატეგიული გეგმა ითვალისწინებს
მიღწეული შედეგების გამყარებასა და შენარჩუნებას და ახალი გამოწვევების
დასახვას.
სტრატეგიული
გეგმით
გათვალისწინებულია
პირველადი
სამედიცინო
მომსახურების გაფართოება და გაუმჯობესება სოფლებსა და ქალაქებში, დამატებითი
სპეციალიზირებული
სამკურნალო
ცენტრების
შექმნა,
რაც
შეამცირებს
სამკურნალოდ პაციენტთა ქვეყნის სხვა რეგიონებში ან საზღვარგარეთ გაგზავნის
აუცილებლობას. მიუხედავად ამ მიღწევებისა, აჭარა გარკვეული პრობლემების
წინაშე დგას მიღწევათა შენარჩუნების კუთხით.
ცხრილი 3. მიღწევები აჭარის სამედიცინო მომსახურებაში
ინდიკატორი

1990

2000

2008

2011

2012

საავადმყოფო

42

27

19

14

14

საავადმყოფოში საწოლების
რაოდენობა
ექიმებით უზრუნველყოფა
/ 10000 მოსახლეზე
(მაჩვენებელი)
ექთნებით უზრუნველყოფა
/ 10000 მოსახლეზე
(მაჩვენებელი)
პოლიკლინიკა
დისპანსერი
ჯანმრთელობის ცენტრი
კერძო კლინიკა

4025

1750

1011

1025

929

35,9

31,6

30,8

32,1

39,1

94,1

62,3

52,2

54,0

34,5

22
10
–
–

20
10
–
–

17
3
7
3

9
–
2
11

9
–
2
10

ჯანდაცვის სისტემის მდგრადობა
მდგრადობა მნიშვნელოვან გრძელვადიან მიზანს წარმოადგენს ჯანდაცვის
ნებისმიერ სიტემაში. ის მიუთითებს სისტემის უნარზე, მოიტანოს სარგებელი,
რომელსაც სათანადოდ აფასებენ მომხმარებლებიცა და დაინტერესებული მხარეებიც,
უზრუნველყოს საჭირო რესურსები, რათა გაგრძელდეს საქმიანობა გრძელვადიანი
სარგებლის მოპოვების მიზნით. კანადის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაციამ
დაადგინა ხუთი ძირითადი კომპონენტი, რომელიც აუცილებელია მდგრადობის
მისაღწევად: ტექნიკური მდგრადობა, სოციალური მდგრადობა, პოლიტიკური
მდგრადობა, ფინანსური მდგრადობა და ადმინისტრაციული მდგრადობა.
პარტნიორობის ცენტრი კი მდგრადობის ყველა კომპონენტს ერთ განსაზღვრებაში
აერთიანებს: სამედიცინო მომსახურება მდგრადია, როდესაც იგი იმართება
ორგანიზაციული სისტემის მიერ, რომელსაც გააჩნია გრძელვადიანი უნარი
მოახდინოს საკმარისი და სათანადო რესურსების მობილიზება და განაწილება
(სამუშაო ძალა, ტექნოლოგია, ინფორმაცია და ფინანსები) იმ საქმიანობის
განსახორციელებლად,
რომელიც
აკმაყოფილებს
ინდივიდუალურ
ან
საზოგადოებრივ საჭიროებებსა და მოთხოვნებს ჯანდაცვის კუთხით.
ჯანდაცვის სისტემაში ფინანსური მდგრადობა გულისხმობს სანდო ფინანსირების
არსებობას, რათა შენარჩუნდეს მიღწეული ხარისხიანი შედეგები და სამედიცინო
მომსახურება მზარდი მოსახლეობისათვის; ამასთან, შესაძლებლობის ფარგლებში
დაიფაროს მზარდი ხარისხისა და გაზრდილი შესაძლებობების ხარჯები (USAID,
1995). იმისათვის
რომ არსებობდეს მდგრადობა, თანხები
აღნიშნული
საჭიროებებისათვის უნდა გამოიძებნოს საკუთრივ ქვეყნის რესურსებში.
მდგრადობის უმეტეს განსაზღვრებაში შედის დამატებითი მოთხოვნა, რაც
გულისხმობს, რომ სისტემას უნდა შეეძლოს გააფართოვოს საკუთარი საქმიანობა
საჭიროების მიხედვით, რათა დაეწიოს ეკონომიკისა და მოსახლეობის ზრდით
გამოწვეულ მზარდ მოთხოვნებს. მდგრადობა მოიცავს როგორც ფინანსურ, ისე
ინსტიტუციონალურ მხარეს. აჭარის ჯანდაცვის სისტემის რეალობაში მდგრადობა
გულისხმობს მიღწევების შენარჩუნებასა და მზარდი ცვლილებების განხორციელებას
მომავალი ხარისხიანი შედეგების მისაღწევად.

ძირითადი გარემოებები, რაც გავლენას ახდენს აჭარის ჯანდაცვსი სისტემის
მდგრადობაზე
ჯანდაცვის სისტემის მდგრადობის გამოწვევებს მოთხოვნის კუთხით წარმოადგენს
გაზრდილი მოლოდინი მომხმარებლის მხრიდან, მკურნალობის გაზრდილი ფასი
(რაც ძირითადად გამოწვეულია ახალი ტექნოლოგიების განვითარებით და არა
სამედიცინო მომსახურებაზე ფასების ზრდით), ხოლო მოწოდების კუთხით –
რესურსების შეზღუდვა, მათ შორის დაფინანსების, სამუშაო ძალისა და კაპიტალური
ინფრასტრუქტურის. აჭარის ჯანდაცვის სისტემაში არსებული გამოწვევების
გასაანალიზებლად წარმოდგენილია მოდელი დიაგრამა 2–ში, რომელიც ოთხი
ძირითადი საკითხისაგან შედგება, რაც გავლენას ახდენს ჯანდაცვის სისტემის
მდგრადობაზე: ხელსაყრელი გარემო, ფინანსური მდგრადობა, ინსტიტუციონალური
პრობლემები და მოთხოვნის მდგრადობა [5].

დიაგრამა 2. მდგრადობის გამარტივებული სტრუქტურა

აჭარის ჯანდაცვსი სისტემის მდგრადობა

ხელსაყრელი გარემო

ფინანსური
მდგრადობა

ინსტიტუციონალური
მდგრადობა

მოთხოვნის
მდგრადობა

1. ხელსაყრელი გარემო
აჭარას გააჩნია სტაბილური პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სისტემა.
ხელსაყრელი გარემო ხელს უწყობს გონივრული პოლიტიკის შემუშავებასა და
განხორციელებას; პროვაიდერებს (სახელმწიფო და კერძო) შორის კოორდინაციასა და
თანამშრომლობას რესურსების ეფექტიანი და ეფექტური გამოყენების მიზნით;
გარდა ამისა, უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობასა და უფლებებით
აღჭურვას. იგი ასევე არის გარანტი იმისა, რომ კანონები და ნორმები არ შეაფერხებს
მოთხოვნილი სერვისების მიწოდებას. მსგავსი გარემო და კონტექსტი ხელს უწყობს

სამედიცინო სერვისების მიწოდების მდგრადობას. თუმცა ხელსაყრელი გარემოს
ელემენტები პირდაპირ ასოცირდება ინსტიტუციებსა და სისტემებთან, ისინი ასევე
გამოიყენება მოთხოვნის მდგრადობასთან მიმართებით. საზოგადოების გაზრდილი
ჩართულობა ხელს უწყობს საზოგადოების მხრიდან მეტ მხარდაჭერას ჯანდაცვის
სამინისტროს პროგრამების, სამედიცინო სერვისებისა და ჯანსაღი ქმედებების
მიმართ.
ხელსაყრელი
გარემოს
ოთხი
ასპექტი
შეესაბამება
აჭარის
რეალობას:პოლიტიკის განსაზღვრა (რაც მოიცავს ტაქტიკის ჩამოყალიბებას,
განხორციელებასა და შეფასებას), სამართლებრივი და ნორმატიული გარემო,
რეფორმები ჯანდაცვის სისტემაში და საზოგადოების უფლებამოსილებით აღჭურვა.
მდგრადობისათვის ხელსაყრელი
ფაქტორები

პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესი




მხარდაჭერა ხელმძღვანელობა
ყურადღება და ზრუნვა
ხელმძღვანელობისაგან
ჯანდაცვის სამინისტრო აქცენტს
აკეთებს გრელვადიან დაგეგმვაზე
მდგრადობასთან მიმართებით

სამართლებრივი და ნორმატიული
გარემო




წარადგენს კომპლექსურ
სამართლებრივ და ნორმატიულ
მექანიზმებს კერძო სექტორისათვის
ჯანდაცვის სამინისტროს
შემუშავებული აქვს სტიმულირების
სისტემა კერძო სამედიცინო
სექტორისათვის

ჯანდაცის სისტემის რეფორმა





ინტეგრირებული ჯანდაცვის სიტემა
(პირველადი, ამბულატორიული და
სტაციონალური)
ეფექტური რეფერალური სისტემა
სერვისებს შორის
თანაგადახდა პირველადი
ჯანდაცვის სისტემაში

მდგრადობისათვის არახელსაყრელი
ფაქტორები
 წყვეტახელმძღვანელობაში
 კერძო სამედიცინო სექტორი არ
მონაწილეობს პოლიტიკის
განსაზღვრაში
 ინფორმაციის არაეფექტური გამოყენება
პოლიტიკის განსაზღვრისას
 გადასახადის შემოღება პოლიტიკურად
სენსიტიური საკითხია









ხარისხის კონტროლის პროგრამა
სამთავრობო სამედიცინო
დაწესებულებებში განვითარების
ადრეულ ეტაპზეა
ხარისხის კონტროლის პროგრამა არ
არსებობს კერძო სექტორში

არ არსებობს ჯანმრთელობის
დაზღვევის პროგრამები
არ არის პროვაიდერთა აკრედიტაციის
სისტემა
არ არსებობს სერვისების
მონიტორინგის სიტემა

2. ფინანსური მდგრადობა
ფინანსურიმდგრადობააერთიანებსსაჯაროდაკერძოსექტორებისდაფინანსებისკატეგ
ორიებს.
რესურსებისმობილიზება,
მათიეფექტურიგადანაწილებადაგამოყენებაქვეელემენტებსწარმოადგენს[5].ზემოთჩა
მოთვლილიგავლენასახდენსროგორცსაჯარო,

ისეკერძოსექტორისრესურსებზეჯანდაცვისსისტემაში.
ფინანსურიმდგრადობასხელიასევეხელსაყრელმაგარემომაცუნდაშეუწყოს.
მაგალითად,
კანონისმიერნებადართულიუნდაიყოსხარჯებისანაზღაურება,
თუესწარმოადგენსშერჩეულსტრატეგიას.
ასევე,
ამგზითმიღებულიშემოსავლებისმოკრებისადაანგარიშგებისშესაძლებლობაუნდაჰქო
ნდეთდაწესებულებებს.
მდგრადობისათვის ხელსაყრელი ფაქტორები

ფაქტორები, რომლებიც
მდგრადობას ხელს არ უწყობენ

რესურსებისგამოყოფადაგამოყენება
 ჰოსპიტალისავტონომია (მართვის,
ბიუჯეტირებისდაზოგიერთიშესყიდვებისწა
რმოებისუფლებამოსილება)
 ცენტრალურიდაგეგმვადადაფინანსება

რესურსების მობილიზაცია




კონკურენციისარარსებობასაჯ
აროდაკერძოსექტორებსშორი
ს
კერძოსექტორისნელიზრდანა
კლებიინვესტიციებისგამო



პროპორციულიხარჯვასაჯარ
ოდაკერძოსექტორებსშორის
3:1-ზემეტია



ჯანდაცვისსამინისტროსბიუჯ
ეტის 60 %
მიმართულიაურგენტულიმომ
სახურებისკენ



არარისგამოყოფილისპეციფი
ურიბიუჯეტითითოეულიპრ
ოგრამისთვის.

სახეზეასაერთორეალურიჯანდაცვისხარჯები
სზრდაერთსულმოსახლეზე,
დასავარაუდოდზრდამომავალშიცშენარჩუნდ
ება

ეფექტური გამოყოფა




ამჟამადჯანდაცვისსამინისტროშიხორციელდ
ებაპრიორიტეტულპრობლემებთანდაკავშირე
ბულიჯანდაცვის 14 პროგრამა.

3. ინსტიტუციონალური მდგრადობა
ჯანდაცვისსისტემაშიმდგრადობისუმნიშვნელოვნესელემენტსწარმოადგენსპაციენტე
ბისსაჭიროებებისდაკმაყოფილებისსერვისისუზრუნველყოფისშესაძლებლობა.
აღნიშნულინიშნავს,
რომმომწოდებელმხარესუნდაშეეძლოსხარისხიანისერვისისუზრუნველყოფა,
რომელშიცაისახებასერვისისმთხოვნელის/მომხმარებლისსაჭიროებებიდასურვილები
.
"დაწესებულება"
გამოიყენებაფართოგაგებით,
სცდებარაფიზიკურსტრუქტურასთანდაკავშირებულგანმარტებას.
ჯანდაცვისსამინისტროსსაავადმყოფოებიწარმოადგენსაჭარაშიჯანდაცვისსერვისისუ
ზრუნველყოფისმთავარდაწესებულებებს.
მეტადსავარაუდოა,
რომკარგადგანვითარებულისისტემისმქონედაწესებულებებიმეტადეფექტურიადაგა
დარჩებამომავალში,

სუსტადგანვითარებულისისტემებისმქონედაწესებულებებთანშედარებით.
მდგრადიინსტიტუციონალურიშესაძლებლობამოიცავსოთხკატეგორიას:
დაგეგმარებადამენეჯმენტი,
ადამინურირესურსები,
საინფორმაციოსისტემებიდალოგისტიკა.
მდგრადობისათვის ხელსაყრელი ფაქტორები

ობიექტები



ჯანდაცვისპირველადი, ამბულატორიულიდასტაციონარულიობიექტებისფართოქსელი
ჯანდაცვისამბულატორიულისაავადმყოფოებისახალიქსელიყველარეგიონში,
მაღალისტანდარტისინფრასტრუქტურით

ადამინაური რესურსები


მმართველობითიშესაძლელობებისგანვითარებასტრატეგიულდაგეგმარებაში, რესურსები
მენეჯმენტში, ადამიანურირესურსებისგანვითარებასადაზედამხედველობაში.



ჯანდაცვისსამინისტროუზრუნველყოფსსხვადასხვატრენინგსაჭარისჯანდაცვისდაწესებუ

მენეჯმენტის სისტემა



რეგიონალურიჯანდაცვისდირექტორატებსაქვთსაკუთარიბიუჯეტი, საშატატოგანრიგისნ
ტრენინგისდაგანათლებისპრიორიტეტები, მათისერვისისარეალიდანგამომდინარე
საავადმყოფოსავტონომიისადრეულიგანხორციელებაყველაგამოყოფილრესურსზე,
ანგარიშვალდებულებისჩათვლით

საინფორმაციო სისტემები



ჯანდაცვისკარგიელექტრონულისაინფორმაციოსისტემაჯანდაცვისსერვისისყველადონეზ
ტელემედიცინისგანხორციელებისპროცესიმთავარსავადმყოფოებსშორის

აჭარის ა.რ. სამედიცინო დაწესებულებებში ყოველწლიურად საშუალოდ 50
ადგილობრივი ახალგაზრდა კურსდამთავრებული სპეციალისტი შესაბამისი
დიპლომისშემდგომი განათლების მიღების შემდეგ, იწყებს დამოუკიდებელ საექიმო
საქმიანობას.

აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სისტემატურად
მუშაობს სპეციალისტთა პროფესიული დონის ამაღლებაზე მათი წარგზავნით,
როგორც საქართველოს, ასევე, საზღვვარგარეთ წამყვან კლინიკებში, რაც
უზრუნველყოფს, აჭარის მოსახლეობისთვის მაღალხარისხიანი სამედიცინო
მომსახურების მიწოდებას.
4. მოთხოვნის მდგრადობა
მოთხოვნის მდგრადობა შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან. მომხმარებლის მიერ
გაწეულმა ხარჯმა შესაძლოა გავლენა იქონის როგორც სამედიცინო სერვისის
მოთხოვნაზე, ასევე ზოგ შემთხვევაში მგზავრობის ხარჯზე, ლოდინის დროსა და
ლაბორატორიის ხარჯებზე.
მდგრადობისათვის ხელსაყრელი ფაქტორები

მოთხოვნის მენეჯმენტი


ცნობიერებისამაღლებაიწვევსჯანდაცვისკერძოსექტორისგამოყენებისზრდას



განათლებისდონისზრდა



ჯანსაღიქცევებისპრაქტიკაშიდანერგვისმაღალიტენდენცია








მომხმარ
განსაკუთ
საზოგად
აღნიშნუ
მომხმარ
გადამდე
ახალიტე
მომხმარ
(როგორი

ჯანდაცვისდაფინანსებისსაერთაშორისომიდგომები
ჯანდაცვაეკონომიკურითანამრშრომლობისადაგანვითარებისორგანიზაციისქვეყნებში
ეკონომიკისერთერთუმსხვილესსექტორსწარმოადგენსდაამჟამადშეადგენსსაშუალოდმშპ-ს
8%ზემეტს(OECD,
2001).თეორიულად,
არსებობსსავარაუდოსამთავრობომიდგომებისუწყვეტობა,
რაცვარირებსჯანდაცვისპასუხისმგებლობაზეუარისთქმიდან
(მოქალაქეებიანკერძოდაზღვევითსარგებლობენ,
ანსერვისისღირბულებასპირდაპირიხდიან)
ჯანდაცვისსრულადდაფინანსებამდე,
ზოგადიშემოსულობებისგზით,
როგორცაჭარისშეთხვევაშია.
პრაქტიკაში,
უმეტესიქვეყნებიაფინანსებენმათიმოსახლეობისუმრავლესობისჯანდაცვისსახსრებისმ
ნიშვნელოვანნაწილს,
მაგრამასევეიძლევაზოგიერთიმომხმარებლისდაფინანსებისვარიანტებს
(იხ.
ცხრილი4).განვითარებულქვეყნებსშორის,
აშშ-სსისტემაყველაზეახლოსარის
"ბაზრისდასასრულთან"
(თუმცამოქმედებსსაჯაროდაფინანსებითდახმარებაუმწეოთათვის,
ხანშიშესულთათვისდაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირებისთვის).
დიდიბრიტანეთისმთავრობაახლოსაა "ცენტრალურადდაგეგმილ" მოდელთან –
ჯანდაცვისმომსახურებისთანხები
-

უზრუნველყოფაეროვნულიჯანდაცვისსერვისისგზით
(თუმცამცირეკერძოჯანმრთელობისდაზღვევისსისტემით).
ავსტრალიურიჯანდაცვისსისტემაზემოთმოცემულსისტემებსშორისა,
იზიარებსროგორცაშშ-ს,ასევედიდიბრიტანეტისსისტმებისთვისებებს.
ისახდენსსაჯაროდდაფინანსებულიჯანდაცვისსისტემაზეუნივერსალურიწვდომისკომ
ბინირებასმედიკეარისბაზრისმეშვეობით,
როგორიცააკერძოსექტორისმხრდაჭერადაწახალისებადაფინანსებით[12].

ცხრილი4. შერჩეულქვეყნებშიჯანდაცვისხარჯებისპროცენტი
ეკონომიკა

ჰონკონგი
სინგაპური
საფრანგეთი
ესპანეთი
აშშ

მშპ ერთ
სულ
მოსახლეზე
(აშშ
დოლარი)

პირის
საშემოსავლო
გადასახადის
უმაღლესი
განაკვეთი

24,850
22,680
$27,600
$22,000
$35,991

17.0%
28.0%
59.8%
64.9%
-----

მშპს%

4.6
3.9
9.7
7.5
14.0

ჯანდაცვის დანახარჯი
საჯარო
კერძო
დაფინანსება
დაფინანსება
(საერთოს %)
(საერთოს %)

53.8
33.5
15.8
6.6
46.0

46.2
66.5
24.4
28.5
54.0

სინგაპურისეკონომიკამსოფლიოშიპირველია,
სადაცგანხორციელდასამედიცინოშემნახველიანაბარისაერთონაციონალურსაფუძვე
ლზე
(ცნობილიამედიასეივისსახელით;
შემოღებულია1984წწ).
ესერთადერთიქვეყანაა,
რომელიცახდენსსამედიცინოშემნახველიანაბრისპროგრამასეროვნულიჯანდაცვისდა
ფინანსებისსტრუქტურისფარგლებში.
მედიასეივისანაბრებიჩართულიაუფროფართოჩარჩოში,
რაცქმნისსამედიცინოშემნახველიანაბრისსარეზერვოასლსერთდროულადკატასტრო
ფულრისკებთან,
აერთიანებსრასქემას,
სახელწოდებითმედიშილდი,
რაცნიშნავსტესტირებულუსარფთხოებისქსელსუმწეოთათვის, სახელადმედიფანდი.
ესსამდონიანიპაკეტი
(მედისეივი,
მედიშილდიდამედიფანდი)
გამაგრებულიასახელმწიფოსდაფინანსებითსახელმწიფომომწოდებლებზეგვერდითი
სუბსიდიებისწინადადებით,
რაცმიზნადისახავსპაციენტზედაკისრებულიწმინდაღირებულებისშემცირებას(MOH
Singapore, 2004).
ევროპისუმეტესქვეყანაშიჯანდაცვისსისტემებიდამოკიდებულიადაფინანსებისწყარო
ებისნაზავზე,
უმეტესწილადმიღებულისახელმწიფოხარჯებიდან,
ანუდაბეგვრიდანდასოციალურიჯანდაცვისდაზღვევიდან.
ცხრილში5
მოყვანილიაჯანმრთელობისსოციალურიდაზღვევისდადაბეგვრიდანმიღებულიჯანდ
აცვისსაერთოხარჯებისპროპორციადაპროპორციაკერძოწყაროებიდან,
შერჩეულქვეყნებში(OECD, 2003).
ცხრილი5. ჯანმრთელობისდაზღვევაევროპისშერჩეულქვეყნებში

ეკონომიკა
საფრანგეთი
შოტლანდია
Gგერმანია
ლუქსემბურგი
Aავსტრია
ფინეთი
ესპანეთი
იტალია
ირლანდია
დიდი ბრიტანეთი
დანია

ზოგადი დაბეგვრა
2.7
3.9
6.2
15.1
27.2
59.8
64.9
75.1
75.2
82.2
82.4

ჯანმრთელობის
სოციალური
დაზღვევა
73.4
59.4
68.8
72.7
42.5
15.8
6.6
0.2
0.8
0.0
0.0

სხვა კერძო
წყაროები
23.9
36.7
25.0
12.2
30.3
24.4
28.5
24.7
24.0
17.8
17.0

რეკომენდირებული მიდგომა აჭარის ჯანდაცვის სისტემის მდგრადობისთვის
მდგრადიჯანდაცვისსისტემაისეთისისტემაა,
რომელსაცშეუძლიაგააგრძელოსდროთაგანმავლობაშითავისიმიზნებისმიღწევა.
ესარარისმხოლოდმოსალოდნელისაჭიროებებისკვანტურირესურსებისსაკითხი,
როგორცჯანდაცვისხარჯებისშეფარდებამშპ-თან.
არარსებობს
"ავტომატური"
ურთიერთობასაჭიროებას,
ჯანდაცვისდონესდაჯანდაცვისხარჯებსშორის.
ნებისმიერიდონისმომსახურებისუზრუნველყოფის "მდგრადობა" დამოკიდებულია:
 რამდენადსურსდაშეუძლიასაზოგადოებასჯანმრთელობისთვისგადახდა;
სხვარესურსებისხელმისაწვდომობა,
როგორიცაასამუშაოძალადაკაპიტალურიინფრასტრუქტურა,
არამხოლოდსაერთოოდენობით, არამედსათანადოადგილებში;
 ეფექტურობა, შენატანებისშედეგებთანთანაფარდობისგაუმჯობესება;
 შენატანისწყარო,
კონკრეტულად,
ინდივიდუალურიპირების,
მთავრობებისდასხვაკერძოწყაროების
–
მომხმარებლებისდადამსაქმებლებისფარდობითიშენატანები;
 ეფექტურიმენეჯმენტისსისტემისკონცენტრაციაანგარიშსწორებაზე,
მოხმარებისმიმოხილვაზე,
ხარისხისგაუმჯობესებაზე,
ადამიანურრესურსებსადააკრედიტაციისსისტემაზე;
 დიდიძალისხმევამიიმართოსარასამედიცინოფაქტორებითგამოწვეულიპრობლემებისკენ,
როგორიცაასაგზაოშემთხვევები,
ტრავმა,
სიმსუქნე,
მოწევადაარასაკმარისიკვება;
 უნდაგანიხილებოდესმეცნიერულადდასაბუთებულისამედიცინოდახმარება.
სამეცნიეროკვლევებიდანმიღებულიცონდადაკვლევებიუნდაიყოსგამოყენებუ
ლიჯანდაცვისმომსახურებისეფექტურობისადაეფექტიანობისგასაუმჯობესებ
ლად.
ჯანდაცვისდაფინანსებისმდგრადობა

ადეკვატურიფინანსურირესურსებიწარმოადგენსჯანდაცვისნებისმიერისისტემისმდგ
რადობისსაფუძველს.
აჭარისჯანდაცვისსისტემაშიუდნაიყოსგათვალისწინებულიშემდეგისაკითხები:
 მეტისახსრებისმიმართვაავადობისპრევენციასადაჯანმთელობისხელშეწყობაზ
ე;
 კერძოსექტორიუნდაწახალისდესჯანდაცვისინდუსტრიაშიმეტიინვესტიციები
სჩასადებად;
 ალტერნატიულირესურსებისადაშემოსულობებისმოზიდვამომხმარებლისგად
ასახადების,
დაზღვევისგეგმებისანკერძოსექტორისდამსაქმებლისმიერმხარდაჭერილიჯან
დაცვისგეგმებით;
საჭიროაპლურალისტულიმოდელისგათვალისწინებადაფინსებისსხვადასხვავ
არიანტებისანფინანსირებისნარევიწყაროებისგამოყენებით.
ჯანდაცვისდაფინანსებისვარიანტები
1.საერთო დაბეგვრა
ჯანდაცვისდაფინანსებასაერთოდაბეგვრისგზითძალიანეფექტურადითვლებამაკროე
ნომიკურიპერსპექტივით.
ისუზრუნველყოფსდიდდანახარჯებსდაძალთაპრიორიტეტულობასსახელმწიფოსმიე
რდადგენილიჯანდაცვისსაერთოშეზღუდულიფულადისახსრებისბიუჯეტებისმეშვე
ობით.
საგადასახადოდაფინანსებისმიხედვით,
მთავრობასგააჩნიაროგორცძლიერისტიმული,
ასევეხარჯებისკონტროლისშესაძლებლობა.საერთოდაბეგვრაასევეჯანდაცვისდაფინა
ნსებისეფექტურგზასწარმოადგენსმიკროეკონომიკურიპერსპექტივით.
ეს,
როგორცწესი,
მოიცავსდაბალადმინისტრაციულხარჯებს.
ძოგჯერმიიჩნევენ,
რომსაერთოგადასახადებზედამოკიდებულებასშეუძლიაჯანდაცვისსისტემადაუცვე
ლადაქციოსეკონომიკურიდაფისკალურისირთულეებისპერიოდში.
საერთოდაბეგვრისგზითჯანდაცვისდაფინანსებაუზრუნველყოფსმომსახურებაზეუნი
ვერსალურწვდომასგადახდისუნარიანობაზედამოუკიდებლად,
მინიმალურიგანცალკევებითპირისფინანსურშენატანებსადაჯანდაცვისსერვისებისგა
მოყენებასშორის.
რთულიიქნებადაბეგვრისსისტემისგანხორციელებააჭარაში,
ერთსულმოსახლეზედაბალიშემოსავლებისგამო.
საერთოშემოსულობებიდანდაფინანსებაკიუკვეგანხორციელებულია.

2. ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევა
სოციალურიდაზღვევისსისტემებში,
დამქირავებლისდა/ანდაქირავებულისმოგებასთანდაკავშირებულიშენატანებისგადახ
დადამათიმართვაჩვეულებრივხორციელდებასოციალურიდაზღვევისანსამედიცინო
დაზღვევისფონდებისმიერ.
სოციალურიდაზღვევისშენატანებიმოიზიდებაზოგადდაბეგვრაზეუფროვიწრობაზი
დან,
სადაცხარჯებიძირითადადდაქირავებულსდადამქირავებელსეკისრება,
ვიდრეგადასახადებისგადამხდელებისფართოჯგუფს.
ტრადიციულისოციალურიდაზღვევისსისტემებსაკრიტიკებენიმისგამო,

რომსამედიცინოდაზღვევისესფონდებიმცირედახდენენსამედიცინომომსახურებისმო
მწოდებლებისსტიმულირებას,
მათიუნარისგამოაამაღლონშენატანისგანაკვეთი.
შედეგად,
ბევრიამტკიცებს,
რომსოციალურიდაზღვევისტრადიციულიმოდელისფარგლებშიხარჯებისკონტროლ
ისუსტიიყო,
რამაცგამოიწვიარესურსებისარაეფექტურიგამოყენება.
ბოლოდროსხარჯებისმკვეთრმაზრდამდასოციალურიდაზღვევისფონდებშიწარმოქმნ
ილმადეფიციტმამიიყვანარამდენიმექვეყანაიმგადაწყვეტილებამდე,
რომგაეტარებინათრეფორმებისოციალურიდაზღვევისსისტემებშიიმფინანსურიმექან
იზმებისდასანერგად,
რომლითაცშესაძლებელიგახდებოდაჯანდაცვისხარჯებისსაერთოდონეზეკონტროლ
ისგამკაცრება[7].
3. კერძო სამედიცინო დაზღვევა
კერძოსამედიცინოდაზღვევისსქემებითსარგებლობენინდივიდუალურიპირებიანდამ
საქმებლებიმათისახელით.
კერძოსამედიცინოდაზღვევისმიერჯანდაცვისდაფინანსებისხარისხი,
ასევეკერძოდაზღვევისბუნებადადაფარვისარეალიმნიშვნელოვნადგანსხვავდებაქვეყ
ნებისმიხედვით.
ზოგიერთქვეყანაში,
მაგ.
აშშ-ში,
კერძოO
დაზღვევასეყრდნობამოსახლეობისუმეტესობა,
როგორცხარჯებისდაფარვისერთადერთწყაროს.
სხვაქვეყნებშიკერძოდაზღვევასუმეტესწილადმიმართავსმაღალიშემოსავლებისმქონე
ჯგუფები,
სოციალურიდაზღვევისნაცვლად,
ანმთავრობისმიერუზრუნველყოფილიდაფარვისდამატებით.
ჯანდაცვისსერვისებისწვდომისდონეგანისზღვრებადაზღვევისდაფარვისიმდონით,
რომლისშესყიდვაცინდივიდუალურპირსშეუძლიადაშენატანებისსაფუძველსწარმოა
დგენსარაგადახდისუნარიანობა,
არამედინდივიდუალურიპირისჯანმრთელობისრისკები,
რომელიცშეფასდებამზღვეველისმიერ. ეს, როგორცწესი, არისსაზოგადოებისუმწეო,
ასაკოვანიდანაკლებადჯანმრთელინაწილი,
რომელიცკერძომზღვეველისმიერითვლებაუმაღლესიჯანმრთელობისრისკისკატეგო
რიადდაშესაბამისად,
მათისადაზღვევოპრემიუმუმაღლესია.
ასეთიკერძოდაზღვევისდაფინანსებამეტადრეგრესიულიდაუსამართლოა[15].
4. პირდაპირი გადახდა
პირდაპირიგადახდაწარმოებსპაციენტისმიერპირდაპირგანსაზღვრულისამედიცინომ
ომსახურებისგამოყენებისთვის,
როგორცსაჯარო,
ასევეკერძოსექტორში.
პაციენტებსშეიძლებამოეთხოვოსხარჯებისსრულადანნაწილობრივდაფარვაგარკვეუ
ლიმომსახურებისთვის,
სახელმწიფოსმიერუზრუნველყოფილიმომხმარებლისმოსაკრებლისგზით. ამასთან,
ადამიანებისულუფროხშირადარჩევენგარკვეულიღონისძიებებისთვისთანხისკერძო
დგადახდას,
მათისაჭიროებისმიხედვით.
ეფექტურარგუმენტსბრალდებისსასარგებლოდწარმოადგენსისფაქტი,
რომმათშეუძლიათწაახალისონრესურსებისგონივრულიგამოყენებაუყაირათოდაუსა
რგებლოქმედებებისშეზღუდვითდაშეიცავდნენჯანდაცვისხარჯებისსაერთომოცულ
ობას, რომელიცმთავრობამუნდადააფინანსოს. თუმცა, არსებობსიმისმტკიცებულება,
რომმაღალღირებულებასშეუძლიასაერთოდშეამციროსმკურნალობისმსურველიადამ

იანებისრიცხვი,
ანმიმართოსისინიჯანმრთელობისსისტემისსხვასფეროებისკენ,
სადაცარხდებამოსაკრებლისმოკრება[13].
5. სამედიცინო შემნახველი ანგარიში
სამედიცინოშემნახველიანგარიშიპერსონალურიანგარიშია,
რომელზეცმოქალაქეთავისიშემოსავლისნაწილსრიცხავსრეგულარულად,
დასაზოგადმომავალშისამედიცინოხარჯებისთვის.
სამედიცინოშემნახველიანაბარიშეიძლებაგანიმარტოსროგორცკერძოO
პირების,
ოჯახისანკომპანიებისმიერნებაყოფლობითიანსავალდებულოშენატანიანგადასახადი
პერსონალურშემნახველანგარიშზე,
რაცდროთაგანმავლობაშიმოემსახურებაჯანმრთელობასთანდაკავშირებულიფინანსუ
რირისკისგავრცელებას.
მოცემულიანგარიშიდანდანაზოგისგატანაშესაძლებელიაჯანდაცვისხარჯებისთვის.
სამედიცინოშემნახველიანაბრისსქემანებისმიერისხვაშემნახველიანაბრისსქემისმსგავ
სია,
რისკებისჰორიზონტლურიგაერთიანებისგარეშე.
ამრიგად,
ადამიანებიისევკატასტროფასთანანქრონიკულდაავადებასთანდაკავშირებულიმაღა
ლიხარჯებისრისკებსექვემდებარებიან.
სინგაპურში,
პრობლემებმა,
რომლებსაცდაბალშემოსავლიანიოჯახებისამედიცინომომსახურებისდაფინანსებისას
აწყდებიან,
გამოიწვიასაზოგადოებრივიფონდისჩამოყალიბება,
უმწეომოსახლეობისჯანდაცვისხარჯებისდაფინანსებისმიზნით.
ამგვარად,
აღნიშნულირისკისშემცირებისმიზნით,
სამედიცინოშემნახველანაბარსჩვეულებრივახლავსჯანმრთელობისდაზღვევა,
უზარმაზარიხარჯებისგანთავდასაცავად[7].
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