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საიუბილეო ანგარიში 2014

am broSuraSi mogiTxrobT im cvlilebebis Sesaxeb, rac saqarTvelos jandacvis istorias qm-

nis. moyvanili faqtobrivi informacia efuZneba ramdenime mniSvnelovan gamocemas, romelic 

Tavs uyris jandacvis sferoSi ganxorcielebul reformebs da im adamianebis monaTxrobs, 

romlebic ama Tu im cvlilebebis iniciatorebi, ganmaxorcieleblebi an mowmeni iyvnen. Txro-

bas Tan erTvis dokumenturi fotomasala da infografikebi, rac mkiTxvels 20 wlis suraTis 

warmosaxvaSi daexmareba. 

saerTaSoriso fondi kuracio madlobas uxdis fotografebs, monawile respondentebs da 

gamocemaze momuSave gunds: ana toklikiSvils, lika zakaSvils _ gamocema `liberali~; Tar-

jiman-redaqtorebs: eka abSilavas da darejan amirejibs; saqarTvelos sazogadoebrivi saq-

meTa institutis Jurnalistikisa da media menejmentis kavkasiis skolas infografikebisa da 

dizainis momzadebisaTvis. 

aseve, madlobas vuxdiT gaeros bavSvTa fonds (UNICEF), saqarTvelos jandacvis saministros 

da radio Tavisuflebas fotomasalis mowodebisTvis.

foto: levan xerxeuliZe, marika qoCiaSvili, Temo barZimaSvili, beso uznaZe, dina oganova, 

gaeros bavSvTa fondi (UNICEF), gamocema `liberali~, saqarTvelos jandacvis saministro, 

radio Tavisufleba.

beWdva: Sps. niugrupi
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90-iani wlebis dasawyisSi saqarTvelo 

axal politikur da ekonomikur re-

alobaSi Sedioda; isaxeboda sabazro 

urTierTobebi, kerZo sakuTreba fexs 

ikidebda, demokratia da kanonis uze-

naesoba pirveli nabijebisTvis emzade-

boda. 

ganvlilma ocma welma gvaCvena, rom yo-

velive es didi sirTuleebiT ikvalavda 

gzas Cvens sazogadoebasa da qveyanaSi. 

am rTuli gzis dasawyisSi mkveTrad 

igrZnoboda gamocdilebisa da axali 

codnis deficiti da saWiroeba. 

swored am dros, 1994 wels Caisaxa idea, rom dafuZnebuliyo organizacia, ro-

melic Tavis mokrZalebul wvlils Seitanda jandacvis sferos reformirebis 

procesSi. swored es gaxda saerTaSoriso fond kuracios Seqmnis mizezi. 

CemTvis didi pativia ukanaskneli 8 wlis manZilze fondis direqtorTa sa-

bWos Tavmjdomareoba, aqtiuri muSaoba fondis menejmentTan, konsulta-

ciebis gaweva strategiul mimarTulebebze da organizaciis ganviTarebaSi 

wvlilis Setana.  

jandacvis dargSi saerTaSoriso fondi kuracio erT-erTi maRali kvalifi-

kaciis mqone organizaciaa, romelmac mniSvnelovani  winsvla ganicada 1994 

wlidan. Cven amJamadac warmovadgenT strategiul da sando partniors rogorc 

saqarTvelos, aseve sxva qveynebis mTavrobaTa, donorTa, akademiuri dawesebu-

lebebisa da samoqalaqo sazogadoebisaTvis. kompetenturi marTvis organoebi 

da efeqturi menejmenti organizaciis gansakuTrebuli maxasiaTeblebia. 

swored am resursis Sedegad, saerTaSoriso fondi kuracio jandacvis 20 wlia-

ni istoriis mniSvnelovani nawilia. swored am istorias mogiTxrobT am broSu-

ris momdevno TavebSi. 

biZina mgalobliSvili

saerTaSoriso fond kuracios direqtorTa sabWos Tavmjdomare

საერთაშორისო ფონდ კურაციოს დირექტორთა საბჭოს 
თავმჯდომარის მიმართვა 
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jandacvis sistemis gaumjobesebis 20 

wliani gza ar iyo martivad savali. gan-

sakuTrebiT rTuli iyo sabWoTa wyobi-

dan axal realobaze morgeba da axal 

gamowvevebTan SeWideba, pirvel rigSi, 

qveynis mmarTveli ZalisTvis. 

vfiqrob, zedmetia, aRvwero jandac-

vis sistemis mdgomareoba 1994 wels. 

yvelas kargad axsovs anazRaurebis 

gareSe darCenili samedicino perso-

nali, infeqciebis afeTqeba da dan-

greuli samedicino dawesebulebebi. 

es mdgomareoba tragikulad aisaxa 

mraval ojaxze. Tumca, aranakleb mZime aRmoCnda infrastruqturul da 

sistemur kolafsSi myofi sistemis reformirebis procesi da is gardaqm-

nebi, ramac dRemde mogviyvana. 

`kuracios~ gundma didi wvlili Seitana am gardamaval periodSi. am wlebis 

manZilze Cven yvela saxelisuflebo ZalasTan mogviwia urTierToba: kriti-

kac da TanamSromlobac. Cveni muSaobis Sedegad moZiebuli yvela mtkicebu-

leba sistemaSi efeqturi cvlilebebis dagegmvis SesaZleblobas iZleoda. 

dRes me mixaria, rom am urTierTobis procesSi Cven movaxerxeT erTi mxriv, 

miukerZoebeli da obieqturi reputaciis mqone organizaciis saxelis damkvi-

dreba da SenarCuneba, meore mxriv, organizaciis SigniT kidev ufro ganvavi-

TareT adamianuri resursi, gavcdiT saqarTvelos sazRvrebs da mniSvnelovani 

ndoba movipoveT saerTaSoriso asparezze. 

progresis miuxedavad, 20 wlis Tavze Cveni organizaciis samoRvaweo sfero 

kvlavac aqtualuria. Cven momavalSic gavagrZelebT jandacvis sistemis gaum-

jobesebaze muSaobas, xels SevuwyobT jandacvis sferoSi adamianuri resursis 

gaZlierebas, axalgazrdebis ganviTarebas da mraval inovaciur da efeqtur 

gadawyvetilebas SevTavazebT politikis Semqmnelebs. 

qeTevan CxataraSvili

saerTaSoriso fond kuracios prezidenti

საერთაშორისო ფონდ კურაციოს 
პრეზიდენტის მიმართვა 
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ჯანდაცვა 
20 წლის წინ … 

foto: saerTaSoriso fond kuracios fotoarqivi, damwvrobis centri
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sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg komunizmidan gamos-

vliT gamowveulma ekonomikurma Zvrebma postsabWoTa 

qveynebSi jandacvis sistemebis gauareseba gamoiwvia. 

gaizarda dedaTa da bavSvTa sikvdilianoba, moiSala 

prevenciuli meqanizmebi, dairRva imunizaciis vade-

bi, ramac saSiS infeqciaTa afeTqeba gamoiwvia. 

droTa ganmavlobaSi mkveTrad iklebda jandacvis 

sferos dafinanseba saxelmwifo biujetidan. Tu 1990 

wels saxelmwifo dafinanseba erT sul mosaxleze 13 

aSS dolars Seadgenda, 1994 wlisTvis erT adamian-

ze gaweuli danaxarji 1 aSS dolarsac aRar udrida. 

arsebuli ekonomikuri krizisis Sedegad, samedicino 

personalis anazRaureba imdenad simboluri gaxda, 

rom wliuri Semosavali Tviur saarsebo minimumze 

naklebs Seadgenda. 

1990-iani wlebidan xuTi wlis manZilze jandacvis sfe-

roSi arsebiTi movlena ar momxdara. sistemis calkeuli 

komponentebi funqcionirebas inerciiT ganagrZobda. 

mniSvnelovani cvlilebebi 1994 wlis bolodan, saerTa-

Soriso partniorebis daxmarebiT daiwyo. es aris perio-

di, roca iwyeba saqarTvelos daaxloeba saerTaSoriso 

savaluto fondTan, msoflio bankTan. am periodSi sa-

qarTvelo gaxda janmrTelobis msoflio organizaciis 

damoukidebeli wevri.

amave periodSi, saxelmwifom pirvelad ganacxada, 

rom janmrTelobis dacvaze pasuxismgeblobis tvir-

Ti nawildeba saxelmwifos sxvadasxva subieqtebze 

da samedicino momsaxureba aRar aris ufaso. Tum-

ca, saqarTvelos konstituciis 37-e muxlis pirveli 

punqti sazogadoebas utovebs uflebas isargeblos 

janmrTelobis dazRveviT, rogorc xelmisawvdomi 

samedicino daxmarebis saSualebiT. 

mosaxleobis jandacvis uflebisa da jandacvaze 

xelmisawvdomobis fuZemdebluri principiT _ saqar-

Tvelos konstituciiT gansazRvram dasabami misca 

sakanonmdeblo normatiul aqtebs, romlebic jan-

dacvis uflebebsa da jandacvis sistemis mowyobas 

aregulirebda. reformirebis Sedegad Camoyalibda 

axali socialuri instituti _ samedicino dazRveva, 

romlis saqmianoba regulirdeba kanoniT ̀ samedicino 

dazRvevis Sesaxeb~ da romelmac moqalaqeebs saval-

debulo da nebayoflobiTi dazRvevis SesaZleblo-

ba misca. arsebuli finansuri krizisis fonze, jan-

dacvis reformis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani 

gamowveva iyo sistemis funqcionirebis finansurad 

ჯანდაცვა 
20 წლის წინ … 

uzrunvelyofis meqanizmis SemoReba. 1995 wels Sei-

qmna axali safinanso samsaxuri- janmrTelobis dac-

vis saxelmwifo fondi, romelic warmoadgenda dar-

gisaTvis gamiznuli fuladi saxsrebis akumulirebis 

organos da axorcielebda saxelmwifo jandacviTi 

programebis dafinansebas. aRniSnuli fondi 1997 

wels samedicino dazRvevis saxelmwifo kompaniad 

gardaiqmna. mogvianebiT ki, mis safuZvelze Seiqmna 

socialuri dazRvevis erTiani saxelmwifo fondi, 

romelic jandacvis programebis umetesobas afinan-

sebda da, SemdgomSi, didi mniSvneloba hqonda mo-

saxleobis socialuri dazRvevis principebze gadas-

vlis TvalsazrisiT. 

amave 1995 wels saxelmwifo sakuTrebaSi myofi same-

dicino momsaxurebis mimwodeblebi sabiujeto orga-

nizaciebidan iqcnen saxazino dawesebulebebad, xolo 

1999 wels _ kerZo kompaniebad. Sesabamisad, gaizarda 

maTi damoukidebloba da saxelmwifos monawileoba 

samedicino dawesebulebebis administrirebasa da 

mmarTvelobaSi Semoifargla mxolod e.w korpora-

tiuli mmarTvelobis meqanizmiT. 

eqimTa siWarbis, eqTnebis arasakmarisi raodenobi-

sa da regionebSi maTi araTanabari gadanawilebis 

dasabalanseblad 1995 wlidan daiwyo samedicino 

personalis optimizaciis procesic. jandacvis 

sferoSi dasaqmebuli 120 000 kadridan yovel 197 

mosaxleze 1 eqimi modioda. am maCveneblis mixed-

viT, saqarTvelo msoflioSi erT-erT pirvel ad-

gils ikavebda. 1995 wlidan saxelmwifom Sewyvita 

samedicino personalis dafinanseba da SromiTi 

anazRaureba samedicino dawesebulebasTan gafor-

mebuli xelSekrulebiT ganisazRvra. 

`is, rac 1995-2000 wlebSi sistemaSi moxda, iyo ara 

ubralod arsebulis ukeTesiT Secvlis mcdeloba, 

rasac sityva reforma gulisxmobs, aramed 1990-1994 

wlebSi daqcevis piras, TviTdinebaze mindobil sfe-

roSi wesrigis aRdgena da sistemaSi Tvisobrivad 

axali urTierTobebis damkvidreba, romlebic Sesa-

bamisobaSi iqneboda qveynis politikuri da ekonomi-

kuri ganviTarebis moTxovnebTan~, _ naTqvamia daviT 

gziriSvilis avtorobiT gamocemul wignSi `damouki-

debeli saqarTvelo _ socialuri da janmrTelobis 

dacvis sistemebi~. 

swored am fonze Caisaxa saerTaSoriso fond kura-

cios Seqmnis idea.
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როგორ შეიქმნა საერთაშორისო 
ფონდი კურაციო
saerTaSoriso fondi kuracio janmrTelobis dacvis 

sistemis reformirebis dasawyisSi dafuZnda. 1994 

wels organizaciam registracia jer kidev SemorCe-

nili sabWoTa kanonmdeblobiT gaiara.

`es is periodia, roca qalaqSi ar aris deni, daiSala 

sabWoTa kavSiri. socializmidan gamosvliT gamow-

veulma ekonomikurma Zvrebma sruli qaosi gamoiwvia. 

saWiro iyo mTavrobis daxmareba, raTa jandacvis se-

qtoris reformireba axal ekonomikur da politikur 

konteqsts morgeboda~ _ ixsnebs fondis daarsebis 

pirvel wlebs giorgi gocaZe, `kuracios~ direqtori 

da damfuZnebeli. 

`kuracios~ Seqmnis ideas ixsenebs akaki zoiZec, or-

ganizaciis erT-erTi TanadamfuZnebeli da ambobs, 

rom es is dro iyo, roca jandacvis seqtorSi pra-

qtikulad arc erTi arasamTavrobo organizacia ar 

muSaobda.

`Cveni saqmianoba cota prozaulad daiwyo. gagviCnda 

idea, Segveqmna organizacia, romelic humanitaru-

li miznebisTvis garkveuli donoruli dafinanse-

bis mobilizebas SeZlebda. vmuSaobdiT anazRaure-

bis gareSe, gvqonda grandiozuli gegmebi. pirveli 

proeqti orTaWalaSi usinaTloTa sazogadoebisT-

vis davwereT. am proeqtis Semdeg, humanitaruli 

mimarTulebidan aqcenti kvlevebze gadavitaneT. 

im droSi, jandacvis sistemaSi eqspertuli azris 

deficiti iyo. jandacvis politikis SeqmnaSi mo-

nawileobis gamocdileba aravis gvqonda. principSi, 

gamocdilebas muSaobasTan erTad viZendiT~, _ ixse-

nebs akaki zoiZe. 

saerTaSoriso fond kuracios saqmianoba moicav-

da jandacvis sferos gamarTulad da efeqturad 

funqcionirebisTvis saWiro yvela mimarTulebas:  

jandacvis monitorings erovnul doneze, jandac-

vis sainformacio sistemebis gaZlierebas, janda-

cvis dafinansebas, jandacvis kvlevas, politikis 

SemuSavebaSi monawileobas da instituciur ganvi-

Tarebas. 

jandacvis seqtoris ganviTarebasa da reformirebaSi 

fondis rols maSindeli jandacvis ministri, avTan-

dil jorbenaZe, mniSvnelovans uwodebs da ambobs, 

rom 1990-ian wlebSi qveyana axal realobaSi gadadio-

da da jandacvis sfero ar iyo erTaderTi, romlis 

reformirebac xdeboda:

`swored am gardamaval periodSi gamoCndnen adamiane-

bi, romlebmac daamTavres samedicino universiteti 

da romlebsac unda gaekeTebinaT arCevani: gamxda-

riyvnen mkurnali eqimebi, Tu jandacvis sistemis po-

litikis formirebaSi mieRoT monawileoba. es iyo Za-

lian saintereso Taoba. maT jandacvis reformasTan 

erTad daiwyes swavla, Tu rogori unda yofiliyo 

janmrTelobis dacvis roli da adgili axal ekonomi-

kur urTierTobebSi~. _ ambobs avTandil jorbenaZe. 

avTandil jorbenaZis TqmiT, nebismieri mTavrobis-

Tvis, mniSvnelovania adamianebi, romlebsac situ-

aciuri analizis gakeTebis unari aqvT, romelTac 

„საერთაშორისო ფონდი კურაციო ჩემთვის არის 
პროფესიონალების ერთობა. თითოეული თანამშრომელი 
გამოირჩევა სიღრმისეული მიდგომით საქმისადმი და დიდი 
პასუხისმგებლობის გრძნობით. ნდობა - ეს ყველაზე მთავარია, 
რაც მათ 20 წლის მანძილზე დაიმსახურეს.“

 ნინო კიკნაძე
ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“

„დამოუკიდებელ საქართველოში, სამედიცინო და სოციალურ 
სფეროში „კურაციო“ ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო 
ორგანიზაციაა, რომელმაც ქვეყანაში ახლებური აზროვნების 
ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. 
„კურაციო“  ურთულეს პერიოდში საერთაშორისო დონის 
საკონსულტაციო ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა, რომლის 
ინტელექტუალური რესურსი საქართველოს გარდა, მრავალ 
სხვა ქვეყანაშიც წარმატებით გამოიყენება.“

ამირან გამყრელიძე
ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
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mtkicebulebebze dayrdnobiT da makroekonomikuri 

situaciis gaanalizebiT SeuZliaT airCion swori 

gza, romelic sabolood xelisuflebas efeqturi 

gadawyvetilebis miRebaSi daexmareba. 

1998 wlidan, `kuracio~ aqtiurad CaerTo politikis 

SemuSavebis procesSi. organizaciaSi arsebuli ada-

mianuri resursi gaxda erT-erTi mTavari wyaro imi-

saTvis, rom gadawyvetilebis mimRebebs strategiuli 

xedva CamoyalibebodaT.

misi aqtiuri monawileobiT daiwera saqarTvelos 

jandacvis strategia 1999 wels, romelic dRemde 

erTaderTi strategiis dokumentia, romelic ofi-

cialurad iqna damtkicebuli rogorc saqarTvelos 

mTavrobis, aseve janmrTelobis msoflio organiza-

ciis mier. strategiis ganaxlebuli versiac `kura-

cios~ monawileobiT momzadda 2012 wels. 

1995-2003 wlebSi Seiqmna mniSvnelovani sakanonmde-

blo baza janmrTelobis dacvis sferoSi. momdevno 

wlebSic ganaxlda da ganxorcielda rigi sakanonm-

deblo cvlilebebi. `kuraciom~ moamzada da aqtiuri 

monawileoba miiRo sazogadoebrivi jandacvis kano-

nisa da farmacevtuli kanonis advokatirebaSi. 

jandacvis dafinansebis analizi organizaciis erT

-erTi prioritetuli mimarTuleba iyo. am kuTxiT, 

`kuracios~ mier SemuSavebuli premieruli gaTvle-

bi safuZvlad daedo siRaribis zRvars qvemoT myofi 

mosaxleobis dazRvevis programas 2008 wels. 

jandacvis sistemis kvlevas organizacia 1998 wlidan 

axorcielebda. swored am wels Catarda saqarTvelos 

saavadmyofoebis infrastruqturis kvlevac, ris sa-

fuZvelzec SemuSavda saavadmyofoebis restruqtu-

rizaciis gegma, rac, sabolood 100 saavadmyofos 

proeqtsac daedo safuZvlad 2006 wels. 

jandacvis sistemaSi arsebuli mdgomareobis Seswa-

vlas emsaxureboda sxva ramdenime mniSvnelovani 

kvleva, rogoricaa safrTxis Semcveli ineqciebis 

praqtikis gamovlena jandacvis obieqtebSi, ineq-

ciuri narkotikebis momxmareblebSi aiv infeqciaze 

testirebis barierebis Semswavleli kvleva, romelic 

2012 wels Catarda. aseve, farmacevtuli bazris sis-

tematuri monitoringi, romelic 2009-2011 wlebis 

ganmavlobaSi saqarTveloSi wamlebis xelmisawvdo-

mobis naTel suraTs qmnida.

„საერთაშორისო ფონდ კურაციოს ბოლო 20 წლის 
მანძილზე აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში ტექნიკური 
დახმარების ძალიან მაღალი სტანდარტი აქვს. მე მათ 
მუშაობას უკვე 15 წელია ვიცნობ და მათი მუშაობის ხარისხი, 
ეთიკა და სტანდარტი ჩემზე დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს. 
„კურაციოსთან“ მუშაობა დიდი სიამოვნებაა- ეს არის 
მოგზაურობა მუდმივი აღმოჩენების ძიებაში, თუ რა შეიძლება 
დამატებით გაკეთდეს, რომ განვითარების მხრივ უფრო მეტი 
შედეგი იქნას მიღწეული. „კურაციოს“  თანამშრომლები 
არიან ინოვატორები და ლიდერები გლობალურ ჯანდაცვაში. 
დარწმუნებული ვარ, მომდევნო 20 წელი უფრო შედეგიანი 
იქნება.“ 

ელვირა ბერაკოჩეა
 მიდეგო

„კურაციოსთან“ მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება 
მაქვს და დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ პოსტსაბჭოთა 
კავშირის ქვეყნებს შორის „კურაციო“ არის ლიდერი 
თანამედროვე ჯანდაცვის სისტემების კვლევაში. ამავე დროს, 
„კურაციოს“ კარგად იცნობენ საერთაშორისო დონეზე. ჩემზე 
ყოველთვის დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს მათი ყურადღება 
და დამოკიდებულება მტკიცებულებების მოძიებისა და 
მეთოდოლოგიის მუდმივად დახვეწისა და განვითარების 
მიმართ. „კურაციოს“ გუნდი გამოირჩევა უკიდურესი 
შრომისმოყვარეობით და ინსპირაციით.“

დინა ბალაბანოვა
ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლა

2012 wlidan organizacia amzadebs jandacvis sferos 

barometrs, romelSic ukve ori welia jandacvis 80-

ze meti eqsperti monawileobs. barometris Sedegebi 

politikosebs exmareba, Seafason sferoSi arsebuli 

susti mxareebi da ufro efeqturi midgomebi Seimu-

Saon. 

`kuraciom~ mniSvnelovani wvlili Seitana saxelmwi-

fo struqturebis instituciur gaZlierebaSi. didi 

roli Seasrula jandacvis saministros organiza-

ciul ganviTarebaSi 2005-2010 wlebSi. misive daxma-

rebiT momzadda daavadebaTa kontrolis erovnuli 

centris instituciuri ganviTarebis gegmac, rome-

lic 2010-2014 wlebs moicavs.

momdevno gverdebi daeTmoba im cvlilebebs, ramac 

saqarTvelos jandacvis istoria mniSvnelovnad Se-

cvala. gansakuTrebiT zedmiwevniT mogiTxrobT daa-

vadebaTa zedamxedvelobis, sainformacio sistemebis, 

jandacvis politikisa da dafinansebis mimarTule-

biT ganxorcielebul reformebze. 
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დაავადებათა ზედამხედველობა და საინფორმაციო სისტემები

ჯანდაცვის პოლიტიკა

ჯანდაცვის დაფინანსება



დაავადებათა 
ზედამხედველობა 
და საინფორმაციო 
სისტემები
dangreulma jandacvis sistemam da araadekvaturma prevenciulma Ronis-

Ziebebma qveyanaSi mosaxleobis janmrTelobis mdgomareobis gauareseba 

gamoiwvia: sruliad moiSala jandacvis sainformacio sistemebi, aRar ar-

sebobda gadamdeb da aragadamdeb daavadebaTa gavrcelebis statistika. 

am mxriv, erT-erTi mniSvnelovani movlena daavadebaTa kontrolis erov-

nuli centris daarseba iyo, romelmac qveyanaSi sazogadoebriv janda-

cvasTan dakavSirebuli sakiTxebis mowesrigebis pasuxismgebloba aiRo. 

centri 1996 wels daarsda da misi ZiriTadi funqcia iyo epidzedamxed-

velobis ganxorcieleba, sazogadoebrivi jandacvis samxareo da adgilo-

brivi centrebisa da samedicino dawesebulebebis meToduri da praqti-

kuli daxmareba, aseve, epidafeTqebebis SemTxvevebis Seswavla. 

`kuraciom~ mniSvnelovani roli Seasrula daavadebaTa kontrolis erov-

nuli centris organizaciul gaZlierebaSi, strategiis SemuSavebasa da 

epidzedamxedvelobis reformis procesSi.

„საერთაშორისო ფონდი კურაციო ჩვენი პროექტის გუნდის მთავარი პარტნიორია.  ის 
პასუხისმგებელია პროექტის საქართველოში განხორციელებაზე. მათი ექსპერტების 
სიღრმისეული გაგება  იმისა, თუ როგორ რეგულირდება  საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობა საქართველოში და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, გახდა 
აშშ-ს მთავრობასთან ჩვენი 5 წლიანი კონტრაქტის გაფორმების მთავარი მიზეზი. 
მათ აქვთ იშვიათი უნარი, ამოიცნონ კლიენტის პრიორიტეტები და  ისინი სამოქმედო 
გეგმად აქციონ. მათი მაღალხარისხიანი ანალიტიკური ნამუშევარი გვეხმარება 
პროექტის  წარმატებით განხორციელებაში.  ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი პარტნიორობით 
„კურაციოსთან“ და ველით მრავალი წლის განმავლობაში წარმატებულ 
თანამშრომლობას ამ და სხვა პროექტების ფარგლებში“.
      

ელენა აროუსტამოვა
CH2M HILL   
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იმუნიზაციის 
საინფორმაციო სისტემა

foto: gaeros bavSvTa fondis fotoarqivi
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da moaxdenda daavadebaTa gavrcelebis prevencias. 

swored am periodSi, saerTaSoriso fondma kura-

ciom kritikulad mniSvnelovani pasuxismgeblo-

ba aiRo da informaciuli nakadebis mowesrigeba 

daiwyo.

`90-ian wlebSi imunizaciis jaWvi moiSala, dafi-

nanseba Sewyda, vaqcinebiT momarageba arasakmarisi 

iyo. imunizaciis maCvenebelma mniSvnelovnad dai-

klo. 90-ian wlebSi moxda difteriis afeTqebac. 

moSlili iyo imunizaciis sainformacio sistema, 

rac swor informaciaze droul xelmisawvdomobas 

gulisxmobs. sistemis mowesrigebis sakiTxi dRis 

wesrigSi mwvaved dadga. am proeqtSi Cveni pirdapi-

ri partniori daavadebaTa kontrolis erovnuli 

centri iyo. am programis efeqturoba Tavdapirve-

lad kaxeTSi gamovcadeT, 2001-2005 wlebSi ki ele-

qtronuli sistema mTeli qveynis masStabiT dav-

nergeT. am programis Sedegad Cveni maCveneblebi 

realurs miuaxlovda~. _ ixsenebs saerTaSororiso 

fond kuracios kvleviTi ganyofilebis direqtori 

ivdiTi Ciqovani, romelic jandacvis sainformacio 

sistemis marTvis gaumjobesebaze orientirebuli 

proeqtis xelZRvaneli iyo. proeqti miznad isaxav-

da imunizaciisa da gadamdeb daavadebaTa zedamxed-

velobasTan dakavSirebuli sainformacio sistemis 

marTvis gaumjobesebas. 

gaumjobesebuli sistemiT Segrovebuli informa-

cia ufro sando da xarisxiani gaxda, rac sazo-

gadoebrivi jandacvis menejerebs, dResdReobiT, 

ukve bavSvTa samizne populaciis gansazRvraSi, 

gadamdebi daavadebebis yoveli axali SemTxvevis 

gamovlenaSi, vaqcinis saWiro raodenobisa da imu-

nizaciisaTvis saWiro dafinansebis dadgenaSi exma-

reba. 

„2012-2013 წლებში მქონდა სიამოვნება, „კურაციოსთან“ 
მემუშავა კვლევაზე, რომელიც იმუნიზაციის ხარჯებსა და 
ფინანსებს იკვლევდა. გუნდმა, რომელსაც გიორგი გოცაძე 
ხელმძღვანელობდა, იმდენად ხარისხიანი სამუშაო ჩაატარა, 
რომ სამუშაოს შესრულების სტანდარტიც კი დააწესა კვლევაში 
ჩართული თანაგუნდელებისთვის“.

დამიან ვოლკერი
ბილ და მელინდა გეიტსების ფონდი

moSlili imunizaciis sistema jandacvis sistemis 

sabWoTa memkvidreoba iyo. uxarisxo monacemebisa 

da SezRuduli informaciis pirobebSi SeuZlebeli 

xdeboda gadamdebi daavadebebis sawinaaRmdegod 

prevenciuli an sapasuxo qmedebebis gatareba. amas 

mohyva gadamdeb daavadebaTa epidafeTqebebi 1993-

1999 wlebSi.

saWiro gaxda axali sqemis Seqmna, romelic mTavro-

bas imunizaciis procesis marTvaSi daexmareboda 
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foto: levan xerxeuliZe, gamocema `liberalis~ fotoarqivi, Sidsis centri

აივ ინფექცია/შიდსის 
ეპიდზედამხედველობა
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aiv infeqcia/Sidsis epidzedamxedvelobis siste-

mis reforma 2008 wels, manamde arsebuli  siste-

mis safuZvliani SeswavliT daiwyo. 

`aiv infeqcia/Sidsis epidzedamxedvelobis sis-

temis reformis pirveli etapi iyo arsebuli 

sistemis Sefaseba, ris Sedegadac gamovavlineT 

arsebuli sistemis xarvezebi da Zlieri mxare-

ebi, SevimuSaveT rekomendaciebi sistemis re-

formirebisTvis.~ _ ambobs qeTi goguaZe, bizne-

sis ganviTarebis ganyofilebis direqtori.  

epidzedamxedvelobis sistemis Sefasebis Se-

degebze dayrdnobiT, `kuraciom~, dainterese-

bul mxareebTan erTad SeimuSava aiv infeqcia/

Sidsis epidzedamxedvelobis sistemis dizaini. 

modernizebuli sistema sacdelad dainerga sa-

qarTvelos or regionSi: Tbilissa da aWaraSi. 

mogvianebiT, Catarda pilotis Sefaseba, rasac 

sistemis mTeli saqarTvelos masStabiT daner-

gva mohyva.

„საერთაშორისო ფონდ კურაციოს  დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენი 
ორგანიზაციის განვითარებასა და წინსვლაში. მათგან მუდმივად 
ვსწავლობთ პროფესიონალურ მიდგომას საქმისადმი, ვიღებთ 
შთაგონებას და ახალ იდეებს. ჩვენთვის ძალიან საამაყოა, რომ მათთან 
მრავალწლიანი პარტნიორული ურთიერთობა გვაკავშირებს“.

ნინო წერეთელი,
საინფორმაციო, სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“

„კურაციო“ - ეს არის კრეატიული, თავდადებული, ხარისხზე 
ორიენტირებული პროფესიონალების ჯგუფი, რომელიც მუდმივად 
ახლის ძიებაშია. მათთან ერთად მუშაობა იმის გარანტიაა, რომ შედეგი 
აუცილებლად წარმატებული იქნება“.

თამარ სირბილაძე
საზოგადოებრივი გაერთიანება „ბემონი“

აივ ინფექცია/შიდსის 
ეპიდზედამხედველობა

aiv infeqcia/Sidsis epidzedamxedvelobis sistemis  

Sefaseba safuZvlad daedo agreTve aiv infeqcia/

Sidsis epidzedamxedvelobis erovnul gegmas, ro-

melic aRwers aiv infeqcia/Sidsis epidzedamxedve-

lobis sistemis ZiriTad koncefcias, sxvadasxva pa-

suxismgebel mxareebs Soris funqciebis ganawilebas 

da gansazRvravs  finansur saWiroebebs, romelic 

aucilebelia aiv infeqcia/Sidsis epidzedamxedve-

lobis sistemis mdgradobis uzrunvelsayofad. 

aiv/infeqcia Sidsis epidzedamxedvelobis sis-

temis reforma sami komponentisgan Sedgeboda: 

rutinuli epidzedamxedvelobis sistemis re-

formireba, sentineluri epidzedamxedvelobis 

ganxorcieleba da biomarkeris komponentiT qce-

vaze zedamxedvelobis kvlevebi maRali riskis 

jgufebSi. aiv infeqciis gavrcelebis monitorin-

gis es sami meTodi uzrunvelyofs monacemebis 

Segrovebas sami sxvadasxva wyarodan da mtkice-

bulebaTa bazis Seqmnas aiv infeqcia/Sidsis erov-

nuli programis SesamuSaveblad.  
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saqarTvelos jandacvis sistemaSi ganxorcielebulma cvlilebebma sainforma-

cio nakadebis mniSvnelovani zrda gamoiwvia. garTulebuli iyo statistiku-

ri monacemebis registracia da analizi. aucilebeli iyo erTiani sainforma-

cio sistemis Seqmna da informaciis standartizacia. es sakiTxi dRis wesrigSi 

ufro mwvaved dadga 2007 wels wamowyebuli axali janmrTelobis dazRvevis 

programis fonze, romelic siRaribis zRvars qvemoT myof  800 000 moqalaqes 

moicavda.

dazRvevis programis amoqmedebis pirvelsave etapze  sadazRvevo kompaniebs 

gauWirdaT informaciis did nakadTan gamklaveba: monacemebis registracia, ga-

damuSaveba da angariSis saTanado formiT wardgena. ver xdeboda sxvadasxva 

samedicino momsaxurebis momwodeblebisgan mopovebuli informaciis erTma-

neTTan Sedareba, miRebuli informacia urTierTsawinaaRmdego da dabali xa-

risxis iyo. saWiro iyo daavadebaTa dajgufeba nozologiebis da garkveuli 

tipis intervenciebis mixedviT da informaciis gacvlis adekvaturi marTvis  

sistemis danergva.

2008 wels, daavadebaTa kontrolis centrTan, Sromis, janmrTelobisa da so-

cialuri dacvis saministrosa da sadazRvevo kompaniebTan TanamSromlobiT, 

`kuraciom~ SeimuSava sadazRvevo programaSi CarTul struqturebs Soris in-

formaciis gacvlis sistema _ e.w  samedicino Carevebis saerTaSoriso klasifi-

katorebi pirveladi jandacvisaTvis, hospitaluri Carevebisa  da laborato-

riuli kvlevebisaTvis.

klasifikatorebi 2009 wels miRebuli ministris brZanebulebiT damtkicda da 

mniSvnelovani meqanizmia samedicino informaciis mowesrigebis TvalsazrisiT.

სამედიცინო ჩარევების 
კლასიფიკატორები
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sainformacio sistemis ganviTarebis mimarTulebiT mniSvnelovani movlena iyo 

erovnuli angariSebis institucionalizacia. 

jandacvis erovnuli angariSi warmoadgens instruments, romelic asaxavs jan-

dacvis sistemaSi mobilizebul finansur resurss da mis xarjvas sxvadasxva 

ganzomilebebSi. is saSualebas iZleva Sefasdes: 

• resursebis modinebis sxvadasxva wyaroTa mniSvneloba; 

•  samedicino momsaxurebis umTavresi momwodeblebi gaweuli samedicino daxma-

rebis moculobis mixedviT; 

• xarjebis ZiriTadi mimarTulebebi jandacvis sferoSi; 

•  jandacvis sferos RonisZiebaTa ZiriTadi momxmareblebi da jandacvis siste-

mis funqcionirebis ZiriTadi parametrebi. 

`kuracios~ prezidentis, qeTevan CxataraSvilis TqmiT, 2001-2004 wlebSi fon-

di aqtiurad muSaobda saminitros sxvadasxva ganyofilebasTan angariSebis 

momzadebaze. jandacvis erovnuli angariSebis institucionalizaciis mizniT, 

saqarTvelos mTavrobam 2006 wlis 18 ianvars gamosca N11 dadgenileba „sa-

qarTveloSi jandacvis erovnuli angariSebis institucionalizaciis Sesaxeb“, 

romelSic gansazRvrulia angariSebis warmoebis miznebi, amocanebi, periodu-

loba da Semsruleblebi.

jandacvis erovnuli angariSebi saqarTvelos mTavrobas exmareba dafinansebis 

wyaroebis mixedviT Seafasos qveyanaSi jandacvaze realuri erovnuli danaxar-

jebi, am angariSebze dayrdnobiT dagegmos qveynis jandacvis sistemis ganviTa-

rebisTvis saWiro resursebis moculoba da ganaxorcielos jandacvis seqtor-

Si gaweuli saqmianobis monitoringi. 

`kuraciom~ saministroSi gadaamzada adamianebi, romlebic jandacvis erovnul 

angariSebs amzadeben. 

ჯანდაცვის ეროვნული 
ანგარიშები
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ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
მონიტორინგი ომით 
დაზარალებულ მოსახლეობაში 

foto: radio Tavisuflebis fotoarqivi, devnilebi droebiT sacxovrebelSi

2013 wlis Semodgomaze `kuraciom~ gamoaqveyna 

bolo 20 wlis manZilze saqarTveloSi Catarebuli 

yvelaze farTomasStabiani kvlevis Sedegebi, ro-

melic omiT dazaralebuli mosaxleobis fsiqikur 

janmrTelobas da jandacvis servisebis xelmisawv-

domobas Seiswavlis.  

TavSesafris uqonloba, mZime dazianeba, saomar mo-

qmedebaSi aRmoCena, mkvlelobis xilva, Zaladoba 

axloblis mimarT _ is ZiriTadi travmuli gamo-

cdilebaa, rac 1990-iani da 2008 wlis konfliqtis 

gamo iZulebiT gadaadgilebulma 3600-ma respon-

dentma daasaxela. kvlevis Sedegebi aCvenebs, rom 
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yvela fsiqikuri aSliloba ufro xSiria qalebSi, 

vidre mamakacebSi. fsiqikuri aSlilobebi imatebs 

xandazmul asakSi. gamokiTxulTa daaxloebiT 30%-

s fsiqikuri aSlilobis sul mcire erTi krite-

riumi mainc aReniSneba, romelTa Soris wamyvania 

depresia, SfoTva da posttravmuli stresuli aS-

liloba.  

`am axali kvlevis Sedegad, profesiuli sazogadoe-

ba da politikosebi miiReben mtkicebulebebs omiT 

dazaralebuli mosaxleobis fsiqikuri janmrTe-

lobis problemebis Sesaxeb, rac SeiZleba safuZ-

vlad daedos fsiqikuri janmrTelobis saxelmwifo 

samoqmedo gegmis SemuSavebas da Sesabamisi servise-

bis ganviTarebas~. _ ambobs ivdiTi Ciqovani, saer-

TaSoriso fond kuracios kvlevebis ganyofilebis 

direqtori.

„კურაციოსთან“ ერთად ვიმუშავეთ პროექტზე- ფსიქიკური 
ჯანმრთლობის კვლევა საქართველოს იძულებით 
გადაადგილებულ მოსახლეობაში. ეს იყო ძალიან მდიდარი 
გამოცდილება. „კურაციოს“  მთავარი ღირებულებაა 
ექსპერტიზა, კვლევა და უნარი იმისა, რომ ერთმანეთს 
დაუკავშიროს კვლევა და ჯანდაცვის პოლიტიკა. ორგანიზაციის 
ძლიერი მხარეა ეფექტიანობა და მაღალი ხარისხის კვლევის 
ერთგულება“.

ბაიარდ რობერტსი
ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლა

„ბოლო წლების განმავლობაში „კურაციოსთან“ ერთად 
რამდენიმე აქტივობა განვახორციელეთ. ფონდის 
თანამშრომლების კომპეტენცია, კეთილგანწყობა და გუნდური 
სულისკვეთება ამ კოოპერაციას აქცევს მასტიმულირებელ 
და დასამახსოვრებელ პროცესად და, რაც მნიშვნელოვანია, 
შექმნილი პროდუქტი ყოველთვის სოლიდურია“.

ნინო მახაშვილი
გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში

„კურაციო“ მსოფლიოს ისეთ წერტილში მუშაობს, სადაც 
საკმაოდ შეზღუდულია ჯანდაცვის კვლევის შესაძლებლობა. 
„კურაციო“ გამოირჩევა საუკეთესო ხარისხით არა მხოლოდ 
საქართველოში, არამედ მთელ რეგიონში. მე ვაფასებ 
მათ მიერ ჩატარებულ სამუშაოს, მათ დახმარებასა და 
მცდელობას, განვავითაროთ მეთოდოლოგია, რომელსაც ახლა 
ვიყენებთ რეგიონსა და მთელ მსოფლიოში. „კურაციო“ დიდ 
პატივისცემას იმსახურებს ერთგულების გამო სოციალური 
სამართლიანობის მიმართ, სურვილის მიმართ, რომ 
გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ჯანმრთელობა. ისინი კვლევას 
არ ატარებენ მხოლოდ კვლევის გამო. მათ კვლევებს რეალური 
ცვლილებები მოაქვს. სწორედ აქედან გამომდინარე, ეს არის 
ორგანიზაცია, რომელიც გამოირჩევა შესრულების მაღალი 
ხარისხით.“

მარტინ მაკ კი
ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლა
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დაავადებათა ზედამხედველობა 
და საინფორმაციო სისტემები

ჯანდაცვის პოლიტიკა

ჯანდაცვის დაფინანსება



damoukidebeli saqarTvelos istoriaSi jandacvis 

sferos ganviTarebisTvis wingadadgmuli nabiji 

iyo sakanonmdeblo bazis mowesrigeba da strate-

giuli xedvis Camoyalibeba.

ZiriTadi sakanonmdeblo baza  Seiqmna 1995-2003 

wlebSi. sakanonmdeblo cvlilebebis procesebSi 

`kuracios~ monawileoba mogvianebiT, 2006 wlis 

Semdeg daiwyo, roca Sevida cvlilebebi kanonebSi 

sazogadoebrivi janmrTelobisa da farmacevtuli 

saqmianobis Sesaxeb. 

`kuracio~ saqarTvelos mTavrobis mniSvnelovani 

partniori iyo  jandacvis strategiuli dokumen-

tebisa da samomavlo xedvis ganviTarebis procesSi. 

swored misi daxmarebiT moxda arsebuli situaciis 

swori analizi, rasac ZiriTadi strategiuli mi-

marTulebebi daefuZna. 

jandacvis sferos pirveli strategia 1999-Si daiwe-

ra. misi ganaxlebuli versia ki 2012 wels momzadda.  

1999 wlis dokumenti dRemde erTaderTi strategiis 

dokumentia, romelic oficialurad iqna damtkice-

buli rogorc saqarTvelos mTavrobis, aseve janmr-

Telobis msoflio organizaciis mier.  

90-ian wlebSi jandacvis ministris, avTandil jor-

benaZis SefasebiT, 1999 wlis strategia `kuracios-

ჯანდაცვის სფეროს 
სტრატეგიული განვითარება

Tan~ erTad ganxorcielebuli proeqtebidan erT-er-

Ti saukeTesoa.  es iyo jandacvis sferos pirveli, 

multiseqtoruli da yovlismomcveli strategia,  

romlis ganviTarebaSic `kuracios~ roli iyo teqni-

kuri daxmareba.

meore strategiaze muSaobis periods ixsenebs mi-

nistri andria uruSaZec. misi SefasebiT, mniSvne-

lovani iyo `kuracios~ daxmareba 2012 wlis stra-

tegiuli dokumentis „xarisxiani da xelmisawvdomi 

jandacva“ momzadebaSi.

`es dokumenti 2012-2015 wlebs moicavda da mo-

saxleobis janmrTelobis maCveneblebis mniSv-

nelovnad gaumjobesebas iTvaliswinebda. axali 

strategiiT 2015 wlisTvis unda Semcirebuliyo 

avadobiT gamowveuli tvirTi da sikvdilianoba.~ _ 

ambobs andria uruSaZe. 

axal strategiaSi didi yuradReba iyo gamaxvile-

buli jandacvis dafinansebis midgomebze.

2012 wlis saparlamento arCevnebis Sedegad gamar-

jvebulma axalma xelisuflebam jandacvis xelmi-

sawvdomobis sakuTari xedva warmoadgina. man mo-

saxleobas sayovelTao jandacva SesTavaza. 

„ვცდილობ, დავარწმუნო თურქეთის ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი, რომ დააფუძნოს 
„კურაციოს“ ტიპის  ფონდი  თურქეთში, რომელიც ჯანდაცვის  სექტორში იმუშავებს. 
საერთაშორისო ფონდ კურაციოს, ინდოეთისა და ტაილანდის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
ფონდების მსგავსი ანალიტიკური ცენტრებისა და ფონდების არსებობა აუცილებელია 
ჯანდაცვის პოლიტიკის გარემოში და იმ კონტექსტში, სადაც ჯანდაცვის პოლიტიკის გააზრება 
უნდა მოხდეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებით და საჭიროა დაინტერესებული მხარეების 
ანგარიშვალდებულება იმ ქმედებისთვის, რომელსაც ისინი ახორციელებენ“.

 სარბანი ჩაკრაბორტი
მერკ სერონო
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foto: Temo barZimaSvili, gamocema `liberalis~ fotoarqivi

ფარმაცევტული ბაზრის 
მონიტორინგი 
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2007 wels Catarebulma kvlevam, romelic samedi-

cino momsaxurebis gamoyenebasa da xarjebs Seiswa-

vlida, gamoavlina, rom mosaxleoba, kerZo janda-

cvis sistemaSi, danaxarjebis daaxloebiT 50-55%-s  

medikamentebze xarjavda. evropis qveynebSi es maC-

venebeli saSualod 16-17%-is farglebSi meryeobs.

saqarTvelos erovnuli bankis monacemebiT, 2008 

wels qveyanaSi inflaciis erT-erT wamyvan mizezad 

farmacevtul bazarze medikamentTa fasis zrda 

dasaxelda. swored amitom, 2008 wels dafiqsirebu-

li medikamentebis fasebis zrda samoqalaqo sazo-

gadoebisa da xelisuflebis mwvave ganxilvis sagani 

gaxda. 

medikamentebze maRali fasisa da Sesabamisad, didi 

danaxarjebis gamomwvevi iyo ramdenime farmacev-

tuli kompaniis dominantoba bazarze. garda amisa, 

medikamentebze maRal danaxarjs ganapirobebda sxva 

faqtorebic, iseTi, rogoricaa TviTmkurnaloba da 

eqimebis mier Warbi raodenobiT wamlis daniSvna, 

rac ganpirobebuli iyo did farmacevtul kompa-

niebTan garigebiT da finansuri dainteresebiT. 

farmacevtuli bazris liberalizaciis mizniT, 

saerTaSoriso fond kuracios daxmarebiT, 2006 

wels farmacevtul kanonmdeblobaSi Sesatani 

cvlilebebis paketi momzadda, romelic parla-

mentma 2009 wels daamtkica. „wamlisa da farmacev-

tuli saqmianobis Sesaxeb“ kanonis liberalizaciis 

Sedegad SesaZlebeli gaxda paraleluri importi 

da gamartivda im farmacevtuli produqtis re-

gistracia, romelic warmoebulia da/an daregis-

trirebulia evrokavSirisa da ekonomikuri TanamS-

romlobisa da ganviTarebis organizaciis qveynebSi: 

aSS-Si, kanadaSi, iaponiasa da sxva qveynebSi. am re-

Jimis SemoRebis Sedegad, moixsna farmacevtuli 

preparatebis bazarze Sesvlis barierebi, bazari 

gaxda Tavisufali da konkurentunariani adgilo-

brivi da ucxouri farmacevtuli industriisTvis. 

im farmacevtul produqciaze, romelic ukve re-

gistrirebulia saqarTvelos bazarze da Semodis 

gansxvavebuli markirebiT, moqmedebs mxolod Se-

tyobinebis reJimi.

koka fruiZis, im periodSi jandacvis ministris mo-

adgilis TqmiT, `ZiriTadi mizani am kanonis iyo is, 

rom saqarTveloSi gaCndes bevri distributori, 

romlebsac SeeZlebaT Semoitanon maRalxarisxiani 

medikamenti, rac TavisTavad gamoiwvevs farTo ar-

Cevans, rac ara pirdapir, Tumca iribad mainc moq-

medebs fasebze~.

2009-2011 wlebSi kanonmdeblobaSi gatarebu-

li cvlilebebis Sedegebi Seafasa saerTaSoriso 

fond kuracios mier Catarebulma kvlevam. or-

ganizaciam Seiswavla 52 original brend da maT 

ekvivalent dabalfasian generiuli dasaxelebis 

medikamentze xelmisawvdomoba, fasebi da fasna-

matis marJebi. kvlevis SedegebiT, 2011 wels xel-

misawvdomoba gaizarda rogorc originali bren-

dis (13.7%-iT), ise generiuli dasaxelebis (4%) 

medikamentebze.

rogorc `kuracios~ aRmasrulebeli direqtori 

giorgi gocaZe onlain gamocema `netgazeTTan~ 

interviuSi ambobs, `2009 wlidan wamlis kanonSi 

cvlilebebis Setanis Semdeg iyo molodini, rom 

es farmacevtul bazarze konkurencias gazrdida 

da fass Seamcirebda. Cven gvainteresebda, gamog-

vekvlia, Tu ra Sedegi gamoiRo am sakanonmdeblo 

cvlilebam. kvleva sam etapad Catarda 2009, 2010 

da 2011 wlebSi. 2010 wels jer kidev cota dro 

iyo gasuli, amitom realuri Sedegebi mxolod 

sakanonmdeblo cvlilebebis ZalaSi Sesvlidan we-

liwadnaxevris Semdeg miviReT. vnaxeT, rom 2009 

welTan SedarebiT, 2011 wels psp/aversi/jipisi af-

Tiaqebis qselSi original brendebze saSualo fas-

namati, anu sxvaoba wamlis sabaJoze dafiqsirebul 

Rirebulebasa da sacalo gasayid fass Soris 90.7%-

dan 17.1%-mde Semcirda~.

kvlevis Sedegebma cxadyo, rom dafiqsirebuli 

miRwevebis miuxedavad, medikamentebze fiziku-

ri da finansuri xelmisawvdomobis gasazrde-

lad saxelmwifom sxvadasxva meqanizmebi unda 

gamoiyenos. 
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დედათა და ბავშვთა 
ჯანმრთელობა 

jandacvis politikis mniSvnelovani nawilia reproduqciuli janmrTeloba. am 

sferos  pirveli erovnuli kvleva Catarda 1999 wels. am kvlevis Sedegad Sei-

qmna mosaxleobis sawyisi sabaziso monacemebi reproduqciuli janmrTelobisa 

da am sferoSi jandacvis momsaxurebis gamoyenebis Sesaxeb.  

1999 wlis kvlevis Sedegebma cxadhyo Tanamedrove kontraceptuli saSualebe-

bis gamoyenebis dabali done da arasasurveli orsulobebis didi ricxvi, ramac 

gardauvali gaxada jandacvis axali strategiisa da programebis SemuSaveba-

ganxorcieleba da jandacvis reformis xelSewyoba.

reproduqciuli janmrTelobis meore kvleva aSS-s daavadebaTa kontrolis 

centrma  2005 wels Caatara. am kvlevam Seiswavla mosaxleobaSi reproduqciu-

li janmrTelobis Sesaxeb ganaTlebis donis, qcevebisa da arsebuli praqtikis 

sxvadasxva aspeqtebi. swored aRniSnuli kvlevis Sedegebis safuZvelze saer-

TaSoriso fond kuracios daxmarebiT mTavrobam  2007 wels reproduqciuli 

janmrTelobis politikis dokumenti SeimuSava, romelic asaxavs midgomebs xa-

risxiani reproduqciuli servisebis uzrunvelsayofad mamakacebis, qalebisa 

da bavSvebisTvis; xels uwyobs informaciis gavrcelebas jandacvis nebismier 

doneze. dokumentSi gansazRvrulia reproduqciuli janmrTelobis sferos mi-

marTulebebi 9 wlis manZilze _ 2007 wlidan 2015 wlamde. 

es dokumenti asaxavs mokle, saSualo da grZelvadian miznebs reproduqciuli 

janmrTelobis ZiriTad principebTan dakavSirebiT da miznad isaxavs Cvil ba-

vSvTa da dedaTa janmrTelobis gaumjobesebas qveyanaSi.
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reproduqciuli janmrTelobis pirveli erovnuli kvleva Catar-

da 1999 wels. am kvlevis Sedegad Seiqmna mosaxleobis sawyisi sa-

baziso monacemebi reproduqciuli janmrTelobisa da am sferoSi 

jandacvis momsaxurebis gamoyenebis Sesaxeb. 

foto: beso uznaZe
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ჰოსპიტალური 
სექტორის 
განვითარება 
komunisti liderebi samedicino miRwevebs sawo-

lebisa da samedicino personalis raodenobiT 

zomavdnen. Sesabamisad, sawolebisa da persona-

lis Warbi raodenobac sabWoTa memkvidreoba iyo. 

miuxedavad imisa, rom saavadmyofoebis raodenoba 

40%-iT Semcirda damoukideblobis mopovebidan 

10 weliwadSi, 100 000 mosaxleze gaangariSebiT, 

samedicino dawesebulebebis raodenoba kvlav 

ufro meti rCeboda, vidre es evropis qveynebSia. 

2006 wlidan, saxelmwifos mxridan daiwyo qveynis 

hospitaluri seqtoris ganviTarebis mcdeloba. 

proeqtis ZiriTad maxasiaTebels mTliani seqto-

ris privatizebis gegma warmoadgenda.

saxelmwifo strategiul gegmas, romelic sazo-

gadoebaSi `100 saavadmyofos gegmiT~ aris cnobi-

li, safuZvlad daedo 1998 wels msoflio bankis 

finansuri daxmarebiT da saerTaSoriso fond ku-

racios monawileobiT ganxorcielebuli kvleva, 

romlis Sedegadac Seiswavles saavadmyofoebis 

infrastruqtura da gamoavlines jandacvis saWi-

roebebi saqarTvelos mosaxleobisaTvis gaweuli 

samuSaos Sedegad. saqarTvelos Sromis, janmrTe-

lobisa da socialuri dacvis saministros gadae-

ca qveyanaSi hospitaluri seqtoris restruqtu-

rizaciis generaluri gegma. infrastruqturis 

foto: marika qoCiaSvili, gamocema `liberalis~ fotoarqivi,

 saavadmyofos ganaxleba 

ჯანდაცვის პოლიტიკა
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aRweris paralelurad, `kuraciom~ saavadmyofo-

ebis dafinansebis sistemac Seiswavla, romlis 

Sedegebic, aseve gaiTvaliswines reformirebis 

procesSi. kvlevis Sedegebi cxadyofda, rom saa-

vadmyofoebis 90% ar iyo usafrTxo, samedicino 

aRWurvilobis 80%-ze meti iyo moZvelebuli da 

ganaxlebas saWiroebda. 

saavadmyofoebis minimalur standartamde reabi-

litacias daaxloebiT 100 milioni aSS dolari, 

xolo srul ganaxlebamde 200 milion aSS do-

larze meti esaWiroeboda maSin, roca jandacvis 

saxelmwifo biujeti weliwardSi 35 milion aSS 

dolars ar aRemateboda, xolo qveynis biujeti 

daaxloebiT 600 milion aSS dolars Seadgenda. 

kvlevis Sedegebma xelisufleba Warbi samedici-

no infrastruqturis restruqturizaciis saWi-

roebaze daafiqra. cxadi iyo, arsebul realobaSi 

saavadmyofoebis reabilitacias saxelmwifo biu-

jeti ver gawvdeboda. `kuracios~ rekomendaciiT, 

saWiro iyo hospitaluri seqtoris optimizacia 

da infrastruqturis privatizacia. 

hospitaluri seqtoris optimizacia iTva-

liswinebda sawolTa fondis mkveTr Semcirebas, 

zedmeti aqtivebis gayidvas da miRebuli Semosa-

vliT darCenili saavadmyofoebis srul reabi-

litacias. (saqarTvelos mTavrobis dadgenileba 

N11, 2007 wlis 26 ianvari). 

`gavzomeT geografia, vnaxeT romeli saavadmyo-

fos daxurva SeiZleboda, romelic unda gadake-

Tebuliyo gadaudebeli daxmarebis centrad, ra 

unda gadakeTebuliyo ufro dabalfunqciur 

dawesebulebad da a.S. ase Camoyalibda konkre-

tuli rekomendaciebi. unda gayiduliyo arasaWi-

ro infrastruqtura, privatizaciidan Semosuli 

fuli ki unda moxmareboda arsebuli infrastru-

qturis reabilitacias. privatizaciidan Semosu-

li Tanxa xvdeboda restruqturizaciis fond-

Si, Tumca es Zalian kargi sqema mkvdradSobili 

aRmoCnda. Semdeg, amave sqemiT, ukve isargebla 

axalma xelisuflebam _ 2007 wels gamovida mTa-

vrobis dadgenileba 100 saavadmyofos Sesaxeb~. _ 

ixsenebs giorgi gocaZe. 

imisaTvis, rom hospitaluri samedicino momsaxu-

rebis simZlavreebi ganviTarebuliyo da xarisxiani 

hospitaluri momsaxureba xelmisawvdomi gamxda-

riyo, mTavrobam gadawyvita, gaeyida saxelmwifo 

sakuTrebaSi arsebuli hospitaluri seqtoris aq-

tivebis nawili, magram Tanxis sanacvlod mieRo 

mis nacvlad dadgenili geografiuli ganawilebis, 

simZlavreebisa da minimaluri standartebis Sesa-

bamisi axali saavadmyofoebi. 

 `saavadmyofoebis optimizaciis proeqtma janda-

cvis politikis Seqmnaze zegavlena moaxdina ro-

gorc saqarTveloSi, ise postsabWoTa qveynebSi~ 

_ ambobs  akaki zoiZe. 

1998-2000 wlebSi saerTaSoriso fond kuracios 

prezidentis, Semdgom ukve jandacvis ministris 

aleqsandre kvitaSvilis SefasebiT, saavadmyofo-

ebis dafinansebis sistemis kvleva da samedicino 

infrastruqturis optimizaciis gegma jandacvis 

ekonomikis da finansebis Sesaxeb Tvisobrivad 

axali dokumentebi iyo.

`im periodSi, roca qveyana ar viTardeboda, jan-

dacvis sistemaSi xdeboda yvelaze didi Zvrebi~. _ 

ixsenebs aleqsandre kvitaSvili, romelic `kura-

cios~ sxva TanamSromlebTan erTad saqarTvelo-

Si arsebuli saavadmyofoebis aRweraSi uSualod 

monawileobda. saavadmyofoebis restruqturi-

zaciis gegma biujetgareSe fondis Seqmnas iT-

valiswinebda, romelSic gayiduli saavadmyo-

foebidan Tanxa unda Sesuliyo, rac arsebuli 

infrastruqturis reabilitacias moxmardeboda. 

„es rom maSin ganxorcielebuliyo, dRes bevrad 

kargi saavadmyofoebi gveqneboda. es proeqti, sx-

vadasxva mizezis gamo Taroze Semoido da ar gan-

xorcielda. modificirebuli saxiT ki, realu-

rad 10 wlis Semdeg, 2007 wels, Cemi ministrobis 

periodSi ganxorcielda~. _ ixsenebs aleqsandre 

kvitaSvili. 

restruqturizaciis proeqtis pirveli versiis 

upiratesobebze saubrobs daavadebaTa kontro-

lis erovnuli centris xelmZRvaneli da jan-

dacvis yofili ministri amiran gamyreliZec. 
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aleqsandre kvitaSvilis mosazrebas isic iziarebs da aRniSnavs, rom saavad-

myofoebis restruqturizaciis proeqti maSindeli dizainiT rom ganxor-

cielebuliyo, ar iqneboda is problemebi, romelic axla warmoiqmna.

saavadmyofoebis restruqturizaciis fondSi privatizaciidan Semosul 

Tanxas unda moeyara Tavi. am gegmam daiwyo muSaoba: gavaerTianeT tuberku-

lozis xuTi dawesebuleba, erTmaneTs SevuerTeT Sidsisa da tuberkulozis 

centrebi, garemontda mestiisa da lanCxuTis saavadmyofoebi. Tumca, bevri 

ram ganuxorcielebli darCa~. _ ixsenebs amiran gamyreliZe. 

avTandil jorbenaZis SefasebiT, saavadmyofoebis restuqturizaciis proeq-

ti erT-erTi pirveli iyo, romelSic saerTaSoriso fondi kuracio warmoC-

nda, rogorc Camoyalibebuli da Semdgari organizacia, romelmac warmate-

biT Caatara kvleva da moamzada Sesabamisi rekomendaciebi. 

misi SefasebiT, saavadmyofoebis restruqturizaciis gegma saxelmwifos 

didi gamowvevis winaSe ayenebda. arsebobda uzarmazari materialur-teqni-

kuri baza da am sferoSi dasaqmebuli bevri adamiani, romelTac saxelmwifo 

absoluturad axali TamaSis wesebs sTavazobda. 

„წლების მანძილზე „კურაციოსთან“  მუშაობა დიდი ბედნიერება იყო- ეს არის 
ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს ჯანდაცვის სექტორის სიღრმისეული ცოდნა 
რეგიონში. მათთან მუშაობის შესაძლებლობა არის პრივილეგია, რაზეც უარი 
არ უნდა თქვა“.

ოუენ სმითი
მსოფლიო ბანკი

„საერთაშორისო ფონდი კურაციო ჩვენი გუნდის მნიშვნელოვანი ნაწილია 
საქართველოში. „კურაციომ“  დიდი როლი შეასრულა, რომ ჩვენ ერთად 
მოგვეგო აშშ-სა და საქართველოს მთავრობების ერთობლივი პროექტი,   
რომელიც ემსახურება ადამიანის და ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის 
სისტემების გაუმჯობესებას საქართველოში. ძალიან ნიჭიერმა ადამიანებმა, 
რომლებიც ქმნიან „კურაციოს“, უბრალოდ შესანიშნავად ჩაატარეს ეს სამუშაო. 
ჩვენ ველით „კურაციოსთან“ ხანგრძლივ და ნაყოფიერ თანამშრომლობას“.

რეი ტაილერი
CH2M HILL   
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დაავადებათა ზედამხედველობა 
და საინფორმაციო სისტემები

ჯანდაცვის პოლიტიკა

ჯანდაცვის დაფინანსება



ჯანდაცვის 
დაფინანსება
90-ian wlebSi Semcirda saxelmwifos mxridan jandacvis seqtoris dafi-

nanseba. Sedegad, mkveTrad gaizarda jandacvis mTlian danaxarjebSi e.w. 

jibidan gadaxdili Tanxebis wili, rasac Tavis mxriv, mosaxleobis mxri-

dan jandacvis momsaxurebis moxmarebis Semcireba mohyva. am periodSi sa-

xelmwifos mier SemoTavazebuli jandacvis momsaxurebis xarisxi dabali, 

xolo jandacvis infrastruqturis mdgomareoba aradamakmayofilebeli 

iyo. aseve, maRali iyo katastrofuli danaxarjebis wili. moqalaqeebis 

mier sakuTari jibidan gadaxdili Tanxebis wili jandacvaze daxarjul 

mTlian TanxaSi 2002 wels 80%-s, xolo 2006 wels 72%-s Seadgenda.  

2000 wlidan jandacvis sistemis xelmeore finansuri krizisi daiwyo. 

jandacvis dafinansebis mTeli tvirTi pacientze gadavida da praqtiku-

lad, jibidan gadaxda sferos dafinansebis erTaderT wyarod iqca. 

saqarTveloSi jandacvis dafinansebis reforma socialuri dazRvevis 

gadasaxadis gauqmebiT daiwyo. 2004 wlidan saqarTvelos mTavrobam jan-

dacvis seqtoris dafinanseba gazarda, Tumca es dafinanseba, iseve ro-

gorc qveynis mTliani Sida produqti, sakmaod mcire iyo, sxva ganviTa-

rebul qveynebTan SedarebiT. 2006 wlidan iwyeba miznobrivi socialuri 

daxmareba. 2009 wels samedicino dazRevaSi 900 000 adamiani erTveba. 

2010 wels hospitaluri infrastruqturis gaumjobesebaze zrunvas iwye-

bs kerZo sadazRvevo seqtori.

„საერთაშორისო ფონდ კურაციოსთან 1998 წლიდან ვთანამშრომლობ და გულწრფელად 
მოგახსენებთ, ეს უდიდესი სიამოვნებაა ჩემთვის. იშვიათია, რომ ორგანიზაცია 
ერთდროულად იყოს კომპეტენტურიც და საზოგადოებაზე ორიენტირებულიც. 
საერთაშორისო ფონდი კურაციო ღირებულია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, 
არამედ ყველა იმ ქვეყნისთვის, ვისთანაც იგი თანამშრომლობს“.

სარა ბენეტი
ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი
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foto: saqarTvelos jandacvis saministro

პირველადი 
ჯანდაცვის რეფორმა
janmrTelobis dacvis reformirebis procesSi mniSv-

nelovani nabiji iyo jandacvis dafinansebis moder-

nizacia, sazogadoebrivi jandacvis samsaxurebis 

struqturis reorganizacia da misi prioritetuli 

amocanebis warmarTva pirveladi jandacvis momsaxu-

rebaze. pirveladi jandacvis ganviTareba saqarTve-

loSi ZiriTadad msoflio bankis daxmarebiT moxda. 

pirveladi jandacvis reformirebis procesSi 2000 

wels `kuraciomac~ miiRo monawileoba. `kuracios~ 

proeqti miznad isaxavda saqarTvelos sazogadoe-

brivi jandacvis seqtoris gaZlierebas saojaxo me-

dicinisa da Temis modelze dafuZnebuli pirveladi 

jandacvis ganviTarebis saSualebiT. 

proeqtis Sedegad, ganviTarda dafinansebis sis-

temebi da sazogadoebis monawileobis modelebi 

pirveladi jandacvis momsaxurebaze da aucilebel 

medikamentebze. aqcenti siRaribis zRvars qvemoT 

myof mosaxleobaze gakeTda. 

erTiani midgomis uzrunvelsayofad da jandacvis 

sistemis dafinansebis SesaZleblobebis gamovlenis 

mizniT, proeqtis warmomadgenlebi aqtiurad Ta-

namSromlobdnen msoflio bankTan. 
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დაზღვევა სიღარიბის 
ზღვარს ქვემოთ 

მყოფთათვის

foto: dina oganova

 



im ekonomikuri siduxWiris fonze, rac saqarTvelos 

sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg xvda wilad, war-

moudgeneli iyo, rom saxelmwifos mxridan jandac-

vis dafinansebis wili yofiliyo mniSvnelovani. asec 

iyo: saxelmwifos mxridan samedicino momsaxurebis 

dafinanseba 10%-s ar scildeboda, 90% ki jibidan 

gadaxdebs warmoadgenda. 

2006 wlis bolos saqarTvelos mTavrobam jandacvis 

dafinansebis axali reforma daiwyo, romelic iTva-

liswinebda socialur daxmarebas siRaribis zRvars 

qvemoT myofi mosaxleobisTvis. pirvel etapze pro-

gramam mxolod Tbilisisa da quTaisis mosaxleoba 

moicva, mogvianebiT ki _ mTeli saqarTvelos teri-

toriaze gavrcelda. 

socialuri daxmarebis gacemis es principi saxel-

mwifom arsebuli mwiri resursis efeqturad gada-

nawilebis mizniT airCia. axali saxelmwifo pro-

gramiT, mosaxleobis yvela fenisTvis garkveul 

samedicino momsaxurebaze xelmisawvdomobis nac-

vlad, aqcenti gadavida siRaribis zRvars qvemoT 

myof mosaxleobaze da sxva konkretul jgufeb-

ze. saxelmwifo etapobrivad mimarTavda finansur 

saxsrebs yvelaze gaWirvebuli fenebis samedicino 

momsaxurebis gavrcelebaze „anu universaluro-

bis principi icvleba SerCeviTobiT~ e.w. seleqti-

vizmiT. 

`2004 wels axal mTavrobas gauCnda survili, rom 

arsebuli mwiri resursi Raribebis daxmarebisken 

miemarTa. es ar exeboda mxolod jandacvas, es iyo 

„იშვიათად მახსენდება რაიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება 
ჯანდაცვის სფეროში, რომ იქ „კურაციოს“  ერთი-ორი 
წარმომადგენელი არ ყოფილიყო წარმოდგენილი. 
დღესაც ვსარგებლობთ „კურაციოს“  კვლევებით. „კურაციოს“  
ალტერნატივა ჯანდაცვის სფეროში ვერ შეიქმნა, მიუხედავად 
იმისა, რომ ამ სფეროში ბევრი ჯგუფი მუშაობს“.

გიგი წერეთელი
ჯანდაცვის მინისტრი 2004 წელს

„საერთაშორისო ფონდმა  კურაციომ  ჯანდაცვის სექტორში 
თავისი სტანდარტი დაამკვიდრა. ის ყოველთვის გამოირჩეოდა 
მაღალი პროფესიონალიზმით. ჩემთვის, როგორც 
მინისტრისთვის, „კურაციოსთან“ თანამშრომლობა ბევრი 
მიმართულებით ძალიან შედეგიანი იყო“.

ანდრია ურუშაძე
საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი 2010-2012 წლებში

siRaribis daZlevis programa, romelic gulisx-

mobda siRaribis zRvars qvemoT myofi ojaxebis 

gamovlenas da maT daxmarebas. SemuSavda konkre-

tuli meqanizmi, Tu rogor unda epova saxelmwifos 

Raribi adamiani, Raribi ojaxi da rogor mietana 

am ojaxSi konkretuli fuladi daxmareba. aseT 

ojaxebSi didi iyo avadobis problemebi. miRebu-

li Tanxis umetesi nawili ixarjeboda medikamente-

bis SeZenaze da jandacvis momsaxurebis miRebaze, 

xolo sakvebisTvis, bavSvis ganaTlebisa da sxva 

saWiroebebisTvis ojaxs Tanxa ar rCeboda. maSin, 

Cvens partniorebTan erTad bevrs vfiqrobdiT, 

rogor SeiZleboda am sistemis gamoyeneba aseTi 

ojaxebis dasacavad. Camoyalibda mizanmimarTuli 

samedicino dazRvevis ideac, romelmac gaiara gan-

xilvis ramdenime etapi sxvadasxva politikosebTan. 

es xdeboda 2005 wels, Tumca realuri nabiji ga-

daidga 2006 wlis bolos, adgilobrivi arCevnebis 

win.~ _ ixsenebs giorgi gocaZe, saerTaSoriso fond 

kuracios aRmasrulebeli direqtori. 

seleqciuri dazRvevis midgoma saerTaSoriso fond 

kuracios rekomendacia iyo. 

jandacvis ministris yofili moadgilis vaxtan me-

greliSvilis TqmiT, saerTaSoriso fondi ̀ kuracio~ 

seleqciuri daxmarebis ideis danergvas SevardnaZis 

mTavrobasac sTavazobda, Tumca maSindelma mTa-

vrobam am ideis WeSmariteba ver gaiazra. 

`iqamde, vidre me movxvdebodi sistemaSi, `kuracio~ 

amtkicebda, rom socialur sferoze gamoyofili 

Tanxa maqsimalurad efeqturad unda daxarjuliyo. 

Cveni mosazrebebi erTmaneTs absoluturad daem-

Txva. fuli cota iyo da rac SeiZleba efeqturad 

unda dagvexarja. winaaRmdeg SemTxvevaSi, es fuli 

ver eyofoda yvelas da socialuri da politikuri 

efeqti iqneboda nuli~, ixsenebs vaxtang megreliS-

vili, jandacvis ministris yofili moadgile. 

programis farglebSi saqarTvelos mTavrobam, mi-

moqcevadi finansuri instrumenti _ sadazRevo 

vauCeric SemoiRo da siRaribis zRvars miRma myo-

fi mosaxleoba samedicino dazRveviT uzrunvelyo. 

moqalaqes gauCnda ufleba, mieRo samedicino da-

zRvevis vauCeri, sakuTari nebiT aerCia TavisTvis 

sasurveli sadazRvevo kompania da dazRveuliyo 

masSi. 2008 wlis bolosTvis polisi gadaeca siRa-

ribis zRvars qvemoT myof 666 651 adamians, xolo 

2009 wels dazRvevam moicva ara mxolod siRaribis 
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zRvars qvemoT myofi mosaxleoba, aramed iZulebiT 

gadaadgilebuli ojaxebi, devnilebi da bavSvTa sa-

aRmzrdelo dawesebulebebi. 

sadazRvevo reformis pirvel etaps ixsenebs yofi-

li jandacvis ministri aleqsandre kvitaSvilic: 

`miznobrivi socialuri daxmareba iyo albaT erT

-erTi yvelaze mniSvnelovani proeqti rogorc jan-

dacvis, aseve socialuri daxmarebis TvalsazrisiT. 

programis dawyebamde, msoflio bankis mxardaWe-

riT gamokiTxul iqna milionnaxevari adamiani, ris 

saSualebiTac dadginda ojaxebis siRaribis done. 

gamokiTxulTagan socialuri daxmarebis mimRebi 

gaxda 900 000 adamiani, romelTagan 200 000 uki-

dures siRaribeSi myofi adamiani iyo. 2008 wlidan 

mosaxleobam miiRo samedicino dazRvevis vauCeri 

saxelmwifosgan, romlis gamoyenebac am programaSi 

monawile nebismier kerZo sadazRvevo kompaniaSi iyo 

SesaZlebeli. msgavsi midgoma socialuri daxmare-

bis gacemisa aris mniSvnelovani gansakuTrebiT im 

qveynebisTvis, romelTac aqvT bevri problema, ma-

gram mwiri finansuri resursi~. 

aRsaniSnavia, rom am wamowyebis pirvel etapze gaCn-

da gamowveva, Tu ra odenobiT da ra resursiT unda 

dafinansebuliyo mosaxleobis dazRveva saxelmwifo 

biujetidan.  

imisaTvis, rom saxelmwifos adekvaturad ganesa-

zRvra programis ganxorcielebisTvis saWiro fi-

nansuri resursi, `kuraciom~ da aSS saerTaSoriso 

saagentos mier dafinansebuli CoReform proeqtSi 

CarTulma jandacvis eqspertebma moamzades pre-

mieruli, igive sabiujeto gaTvlebi, rac dazRvevis 

programas daedo safuZvlad 2008-2009 wlebSi. 

umweoTa dazRvevis programisTvis gaweuli samu-

Sao pirveli ar iyo `kuraciosTvis~ sadazRvevo 

reformasTan mimarTebiT. sadazRvevo reformebSi 

monawileoba „kuraciom~ daiwyo 2003 wels Temze da-

fuZnebuli janmrTelobis dazRvevis proeqtiT. es 

iyo inovaciuri midgoma, romelic dasavleT saqarT-

veloSi dainerga da gulisxmobda jandacvis xelmi-

sawvdomobis barierebis Semcirebas samizne Temebis 

Raribi mosaxleobisTvis Temis mier marTuli janda-

cvis programebis saSualebiT, romelic gulisxmobs 

winaswar gadaxdis safuZvelze Temis jandacvisTvis 

gankuTvnili finansuri resursebis mobilizebas.

2012 wlis saparlamento arCevnebSi gamarjvebulma 

axalma xelisuflebam arCevani sayovelTao dazRve-

vaze gaakeTa. 2014 wlis mdgomareobiT, saqarTvelos 

mTeli mosaxleobaa dazRveuli, korporatiulad 

dazRveuli momxmareblis gamoklebiT. 

foto: dina oganova, devnilTa dasaxleba werovanSi

2009 wels dazRvevam moicva ara mxolod siRaribis zRvars qvemoT myofi mosaxleoba, aramed iZulebiT gada-

adgilebuli ojaxebi, devnilebi da bavSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebi.
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თანამშრომლობის რუკა

ქსელური ორგანიზაციები

  აივ/შიდსის ინიციატივების გლობალური 
ქსელი 

  ჯანდაცვის სისტემების რესურს ცენტრი 
  გლობალური ფონდის სისტემური 

გავლენა 
  ტექნიკური თანამშრომლობის ქსელი 

დონორები

  ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

  ადამ სმიტ ინტერნეშენალი
  ჯანდაცვის პოლიტიკისა და სისტემების 

კვლევის ალიანსი
  კანადის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტო
  ევრაზიის ფონდი
  ევროკომისია
  საერთაშორისო განვითარების კვლევის 

ცენტრი
  იაპონიის სოციალური განვითარების 

ფონდი
  ღია საზოგადოების ინსტიტუტი
  ფონდი „ღია საზოგადოებასაქართველო“
  როკფელერის ფონდი
  შვედური საერთაშორისო განვითარების 

თანამშრომლობის სააგენტო 
  გაერთიანებული სამეფოს საერთაშორისო 

განვითარების დეპარტამენტი
  გაეროს ბავშვთა ფონდი 
  აშშ საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტო
  მსოფლიო ბანკი
  მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია 
  ბილ და მელინდა გეიტსების ფონდი 
  ვაქცინების გლობალური ალიანსი 
  გლობალური ფონდი აივ/შიდსის, 

ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ 

პარტნიორები

  აბთ ასოსიეთს (აშშ)
  ალტერნატივა საქართველო (საქართველო)
  ბუზ ალენ ჰამილტონი (აშშ)
  გადავარჩინოთ ბავშვები  (აშშ)
  გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში 

(საქართველო)
  თანადგომა საინფორმაციო სამედიცინო 

ფსიქოლოგიური ცენტრი (საქართველო)
  კაიზერ პერმანენტე ინტერნეშენალი (აშშ)
  კურაციოს საერთაშორისო კონსალტინგი 

(საქართველო)
  ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული 

მედიცინის სკოლა  (გაერთიანებული სამეფო)
  მაკალასტერ კოლეჯი (აშშ) 
  მანიონდანიელს (გაერთიანებული სამეფო)
  მეცნიერების მართვა ჯანდაცვისათვის (აშშ)
  მიდეგო (აშშ)
  ნიუ იორკის უნივერსიტეტი (აშშ) 
  პარტნიორობა სოციალური ინიციატივებისათვის 

(საქართველო)
  პარტნიორობა ჯანდაცვაში (ბოსნია და 

ჰერცოგოვინა) 
  პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო 

ჯგუფი (საქართველო)
  საერთაშორისო სამედიცინო კორპუსი (აშშ)
  საზოგადოებრივი გაერთიანება „ბემონი“ 
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ლატვია 

უნგრეთი 

სერბეთი

ბოსნია 

მაკედონია 

ალბანეთი 

საქართველო 

სომხეთი 

აზერბაიჯანი 

ბელორუსია 

უკრაინა 

მოლდოვა 

თურქმენეთი 

ყაზახეთი 

უზბეკეთი 

ტაჯიკეთი 

ყირგიზეთი 

კამბოჯა 

პაკისტანი ვიეტნამი 
ეგვიპტე 

ბარბადოსი 

სუდანი 

კენია 

ტანზანია 



დირექტორთა საბჭო 

biZina mgalobliSvili

direqtorTa sabWos Tavmjdomare

eqimi

akaki zoiZe

direqtorTa sabWos wevri 

saxelmwifo marTvis magistri, eqimi 

aleqsandre kvitaSvili

direqtorTa sabWos wevri 

saxelmwifo marTvis specialisti 

elene imnaZe

direqtorTa sabWos wevri 

saxelmwifo marTvis magistri 

aleqsandre (sandro) ciskariZe

direqtorTa sabWos wevri 

medicinis mecnierebaTa doqtori, profesori

giorgi TavxeliZe

direqtorTa sabWos wevri 

finansisti

iagor kalandaZe

direqtorTa sabWos wevri 

socialur mecnierebaTa magistri, biologiur mecnierebaTa doqtori

direqtorTa sabWo organizaciis strategiuli mimarTulebebisa da politikis 

ganmsazRvreli ZiriTadi organoa. sabWo, romelsac Tavmjdomare udgas saTa-

veSi, 7 wevrisgan Sedgeba, romelTa arCevac sami wlis vadiT, xelaxali arCe-

vis SesaZleblobiT xdeba. wevrobisaTvis maqsimaluri periodi 9 welia. sabWo 

dakompleqtebulia sajaro da kerZo seqtoris, akademiuri dawesebulebebis, 

jandacvis da sxva sferoebis warmomadgenlebiT. sabWos Sexvedrebi weliwadSi, 

sul mcire orjer imarTeba. Sexvedraze xdeba fondis muSaobis Sejameba, arse-

buli politikis gadaxedva, muSavdeba strategiuli amocanebi da ganisazRvreba 

axali miznebi fondis zeda rgolis menejmentisTvis. 
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qeTevan CxataraSvili

prezidenti

sazogadoebrivi jandacvis marTvis magistri, eqimi

giorgi gocaZe

direqtori 

medicinis mecnierebaTa doqtori 

Tamar goguaZe

finansuri da administraciuli direqtori 

ivdiTi Ciqovani

kvleviTi ganyofilebis direqtori

eqimi

ekaterine ZnelaZe

proeqtebis/programebis marTvis ganyofilebis direqtori

biznesis administrirebis magistri

qeTevan goguaZe

biznesis ganviTarebis ganyofilebis direqtori

eqimi

მენეჯმენტი

organizaciis ZiriTadi mmarTveli gundi gansazRvravs pro-

eqtebis Sinaarss da maT teqnikur mimarTulebebs, asrulebs 

strategiiT dasaxul amocanebs, koordinacias uwevs orga-

nizaciis administraciul funqcionirebas da finansur ope-

raciebs. 
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