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ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული სტრატეგია 

 

ჯანმრთელობა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა, რომლის 

განსახორციელებლად აუცილებელია 

თითოეული მოქალაქისთვის 

ჯანდაცვის ხარისხიან სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ფინანსური რისკების გარეშე.  

მოსახლეობისთვის მაღალხარისხიანი და ეფექტიანი ჯანმრთელობის სერვისებზე 

საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის 

მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად, შემუშავებულ იქნა 

ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული სტრატეგია, რომელიც ადგენს ქვეყნის 

ჯანდაცვის სისტემის განვითარების მკაფიო გეზს 2030 წლამდე და განსაზღვრავს 

მისი განხორციელებისთვის საჭირო სტრატეგიულ მიმართულებებს.  

აღნიშნული სტრატეგიის მიზნები და ამოცანები ასახავს  მთავრობის ხედვას 

ჯანმრთელობის დაცვასთან მიმართებაში  და ეფუძნება წამყვან ეროვნული 

პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტებს, მათ შორის: 2014-2020 წლების საქართველოს 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფციას „საყოველთაო 

ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა უფლებების დასაცავად“, საქართველოს 

პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის მიერ 

შემჯშვებულ საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარების 

ხედვას 2030 წლისთვის, 2021-2024 წლების სამთავრობო პროგრამას „ევროპული 

სახელმწიფოს მშენებლობისთვის" და სხვ. 

ამასთანავე, ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული სტრატეგია შესაბამისობაშია 

გაეროს მდგრადი განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგთან და ევროასოცირების 

შეთანხმებასთან, სადაც მხარეები დაინტერესებულნი არიან გააუმჯობესონ 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოება და უზრუნველყონ ადამიანის 

ჯანმრთელობის დაცვა, როგორც მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკური 

ზრდის აუცილებელი წინაპირობა.  

ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული სტრატეგია ასევე სრულ თანხვედრაშია 

პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების 

სახელმძღვანელოსთან (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N629 

დადგენილება).   

სტრატეგიის შემუშავების პროცესში გათვალისწინებულ იქნა საერთაშორისო 

გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკა.  დოკუმენტზე მუშაობისას 
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თანამშრომლობა შედგა სამთავრობო უწყებებთან,არასამთავრობო და დონორ 

ორგანიზაციებთან, ჯანდაცვის სექტორის ყველა ძირითად დაინტერესებულ 

მხარესთან, როგორც საჯარო, ისე არასაჯარო/კერძო სექტორიდან. 

სტრატეგიის შემუშავების პროცესში სამინისტროს მხარს უჭერდა ევროკავშირის 

მიერ დაფინანსებული საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) პროექტი.  

 

ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული სტრატეგია კომპლექსური დოკუმენტია და 

მოიცავს  შემდეგ ძირითად ნაწილებს: 

- სიტუაციური ანალიზი: აღწერს ჯანდაცვის სისტემის მიმდინარე 

მდგომარეობას, ქვეყნის მონაცემებს ადარებს გლობალური და ევროპის 

რეგიონის ტენდენციებს. 

- სტრატეგიული ჩარჩო: განსაზღვრავს ჯანდაცვის სისტემის განვითარების 

ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებებს. ჯანდაცვის ეროვნული 

სტრატეგია მოიცავს შვიდ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებას.  

კოვიდ-19 პანდემიის გათვალისწინებით, ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის (ჯანმო) მიერ მოწოდებულ ჯანდაცვის სისტემის ექვს 

მიმართულებას დაემატა ერთი, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის გაძლიერებას. ქვეყნის საგანგებო მდგომარეობებზე 

მზადყოფნისა და რეაგირების გასაუმჯობესებლად.  

- სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს პრიორიტეტული მიმართულებების 

შესასრულებლად დროში გაწერილ კონკრეტულ ქმედებებს, 

პასუხისმგებელი მხარეების და შესაბამისი შედეგის ინდიკატორების 

მითითებით. სამოქმედო გეგმა კვარტალური პრინციპით არის გაწერილი და 

მოიცავს განხორციელების სამწლიან პერიოდს.  

 

ჯანდაცვის სისტემის მიმოხილვა 

მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციით,   საქართველო მიეკუთვნება საშუალოზე 

მაღალი შემოსავლების ქვეყნების ჯგუფს (2020). მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ 

სულ მოსახლეზე ბოლო ათწლეულში $3233-დან (2010) $4256-მდე გაიზარდა 

(საქსტატი). შემცირდა სიღარიბის მაჩვენებლებიც (აბსოლუტური სიღარიბის 

მაჩვენებელი 1.9$ დღეში, 2010 წელი - 12%, ხოლო 2019 წელს - 3.8% (საქსტატი)). 

ეკონომიკის სფეროში არსებულმა მიღწევებმა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია 

მოსახლეობის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, რაც დადებითად 

აისახა მდგრადი განვითარების ჯანდაცვასთან დაკავშირებული მიზნების 

მიღწევის პროგრესზე.  



 4 

სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას ბოლო სამი ათწლეულის 

მანძილზე სტაბილურად იზრდებოდა, თუმცა 2020 წელს, ახალი კორონავირუსის 

პანდემიის ფონზე 0.7 წლით შემცირდა და 73.4 წელი შეადგინა (2010 წელი - 71.3 

წელი). მნიშვნელოვანი განსხვავებაა ქალთა და მამაკაცთა სიცოცხლის 

მოსალოდნელ ხანგრძლივობას შორის: სტატისტიკა უჩვენებს, რომ ქალებში 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა 8.6 წლით მაღალია მამაკაცებთან შედარებით.  

ქვეყანამ მნიშვნელოვან წინსვლას მიაღწია გადამდები დაავადებების  ტვირთის 

შემცირების კუთხით. 2013 წელს, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 

ამოქმედებამ, რეალურ დროში გადამდები დაავადებების ეპიდზედამხედველობამ, 

იმუნიზაციის გაუმჯობესებამ და პრევენციისა და კონტროლის ეფექტიანმა 

პროგრამებმა, მათ შორის, ინფექციების კონტროლისგაძლიერებამ, ხელი შეუწყო 

გადამდები დაავადებების  ინციდენტობის მაჩვენებლების სტაბილური 

შემცირების ტენდენციას.  

ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ახალი შემთხვევების მაჩვენებელი ასიათას 

მოსახლეზე 2010-2020 წლებში თითქმის განახევრდა (98.4 – 2010 წელი და 39.7 – 2020 

წელი).  2015 წლიდან ასევე აღინიშნება აივ/შიდსის ახალი შემთხვევების კლების 

დინამიკა (2015 წელი - 19.2 ასიათას მოსახლეზე და 2020  წელი - 14.3 ასიათას 

მოსახლეზე). ხელშესახები წინსვლის მიუხედავად, ქვეყანას კვლავ გააჩნია მთელი 

რიგი გამოწვევები  ჯანმრთელობის მსოფლიო სტრატეგიით ან ეროვნული 

პრიორიტეტით განსაზღვრული რიგი ინფექციური დაავადების ელიმინაციის 

კუთხით. 

არაგადამდები დაავადებების ტვირთი და მათი რისკ-ფაქტორები საქართველოში 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მთავარი საზრუნავია, რადგან ქვეყანაში საერთო 

სიკვდილიანობის 94% არაგადამდები დაავადებებით არის გამოწვეული, საიდანაც 

ნაადრევი გარდაცვალების ალბათობა (30-70 წლის პირებში) 25%-ს შეადგენს. 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტს 

წარმოადგენს და ბოლო ათწლეულის მანძილზე ამ მიმართულებით არაერთი 

წარმატებული რეფორმა განხორციელდა. შედეგად გაუმჯობესდა ბავშვთა 

ჯანმრთელობის მაჩვენებლები. ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა ათას 

ცოცხალშობილზე 13.4-დან (2010 წელი) 9.3-მდე შემცირდა. საჭიროა 

გაძლიერებული ძალისხმევა, რათა დაჩქარდეს დედათა სიკვდილიანობის 

შემცირება მდგრადი განვითარების 2030 სამიზნის მისაღწევად.  

2013 წელს საქართველოში ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა.   2017 

წლიდან პროგრამის დაფინანსების ძირითადი პრინციპი  მოქალაქეთა  შემოსავალს 

დაეფუძნა, რომლის მიხედვითაც სერვისების ყველაზე ფართო პაკეტით  

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები სარგებლობენ. საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამამ წარმატებით შეამცირა ეროვნულ დონეზე ჯანდაცვის დაფინანსების 
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ფრაგმენტაცია. ამავდროულად, გაიზარდა მთავრობის დანახარჯები ჯანდაცვაზე 

და გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები საყოველთაო მოცვის  მიღწევისკენ.   

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დანერგვის შედეგად, თითქმის ხუთჯერ 

გაიზარდა  ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები (2012 წელი - 450 მლნ. ლარი, 

2021 წელი - 2329.9 მლნ. ლარი), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტის განაწილების 

პროცესში ჯანდაცვის მზარდ პრიორიტეტულობაზე მიუთითებს. ამის 

მიუხედავად, ევროპის რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, მთლიან შიდა 

პროდუქტში (მშპ) ჯანდაცვაზე გაწეული სახელმწიფო დანახარჯების წილი კვლავ 

დაბალია (3%).  

 

ხედვა, მიზანი, სტრატეგიული ჩარჩო 
 

ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული სტრატეგიის ხანგრძლივ-ვადიანი ხედვაა 

საქართველოს მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარისხიანი, საჭიროებებზე 

მორგებული ჯანდაცვის სერვისებით და მისი დაცვა ჯანმრთელობის 

საფრთხეებისგან ფინანსური რისკების გარეშე.  

სტრატეგიის ზოგად მიზანს წარმოადგენს  მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუმჯობესება, ჯანდაცვის სერვისებზე უნივერსალური 

ხელმისაწვდომობის და ფინანსური ტვირთის თანაბარი გადანაწილების გზით. 

 

ჯანდაცვის ეროვნული სტრატეგიაში წარმოდგენილია სტრატეგიული მიზნები და 

ამოცანები, რომლებიც  მიმართულია საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის 

განვითარებისა და გაძლიერებისკენ და რომლებიც აგებულია  ჯანდაცვის სისტემის 

ძირითადი მიმართულებების პრიორიტეტების შესაბამისად.  

 

სტრატეგიული მიზანი 1:  ჯანდაცვის სექტორის მართვის გაუმჯობესება 

ჯანდაცვის სექტორის ძლიერი და ქმედითი მართვის სისტემა, რომელიც 

მიმართულია მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაზე, გამჭირვალე და 

ანგარიშვალდებულია საკუთარი მოსახლეობის მიმართ ჯანდაცვის სისტემის 

ეფექტური ფუნქციონირების მნიშვნელოვან ფუნდამენტს წარმოადგენს.   

ჯანდაცვის სექტორის მართვის გაუმჯობესება გულისხმობს ჯანდაცვის სისტემაში 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების  მიღების, ანალიტიკური 

შესაძლებლობების გაძიერებას; სამინისტროსა და შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულების სტრატეგიული დაგეგმვისა და ზედამხედველობის ფუნქციის 

გაძლიერებას; ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაუმჯობესებას; 
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სამეცნიერო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევების ხელშეწყობას;  

ჯანდაცვაში საჯარო-კერძო თანამშრომლობის ეფექტყური მოდელების დანერგვას 

და გაძლიერებას. 

 

სტრატეგიული მიზანი 2: ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემის სამართლიანობისა 

და ეფექტიანობის გაუმჯობესება  

ჯანდაცვის დაფინანსების ეფექტიანი სისტემა უზრუნველყოფს მოსახლეობის  

ხანგრძლივ ფინანსურ სტაბილურობასა და დაცვას სამედიცინო სერვისების 

მოხმარებასთან დაკავშირებული გაღარიბების რისკისგან და მიიღწევა: პირველადი 

ჯანდაცვის და  ჰოსპიტალური სერვისების დაფინანსების მექანიზმების 

გაუმჯობესებით, ახალი, ეფექტყური სისტემების დანერგვით; შედეგზე 

ორიენტირებული დაფინანსების სისტემის ამოქმედებით,  რესურსების 

მობილიზებითა და ეფექტურად გამოყენებით;  სერვისების მოსახლეობის 

საჭიროებებზე  მორგებით, ფინანსური რისკებისაგან დაცვის  გასაძიერებლად და 

ჯანმრთელობის საყოველთაო მოცვის ფინანსური მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად. 

 

სტრატეგიული მიზანი 3:  ჯანდაცვის სექტორში ადამიანური რესურსების 

განვითარება  

ადამიანური რესურსი ჯანდაცვის სისტემის ხეერხემალს და ყველაზე ღირებულ 

აქტივს წარმოადგენს, რომელიც საჭიროებს მართვასა და განვითარებას დინამიურ 

და კომპლექსურ გარემოში.  

ადამიანური რესურსის ეფექტიანი მართვა და შესაძლებლობების გაძლიერება 

კომპლექსური ამოცანაა და საჭიროებს საფუძვლიან და მრავალმხრივ მიდგომას, 

რაც მოიცავს: ადამიანური რესურსების დაგეგმვას საჭიროებებზე დაფუძლებული 

მიდგომით; სტიმულირების მექანიზმების გაძლიერებას სამედიცინო პერსონალის 

რაციონალური და საჭიროებებზე დაფუძნებული განაწილების 

უზრუნველსაყოფად, ადამიანური რესურსების პროფესიული კვალიფიკაციისა და 

რეგულირების გაძლიერებას უწყვეტი სამედიცინო განათლების ეფექტური 

სისტემის დანერგვით და პროფესიული ასოციაციების როლის გაზრდით, 

ჯანდაცვის სისტემაში ექთნების კომპეტენციების, აღიარებისა და როლის 

გაზრდას.  

 

სტრატეგიული მიზანი 4: მაღალი ხარისხის, ეფექტიან და უსაფრთხო 

მედიკამენტებსა და სამედიცინო დანიშნულების პროდუქციაზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა  
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ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობას 

უსაფრთხო, ხარისხიან,  ფინანსურად ხელმისაწვდომ და ხარჯთეფექტიან 

მედიკამენტებზე მდგრადი წვდომის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. აღნიშნულის 

მისაღწევად მოხდება: ფარმაცევტული დარგის მარეგულირებელი ბაზის 

ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან; მედიკამენტების კარგი 

წარმოების და კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკის აქტიური დანერგვა (GMP/GDP); 

წამლის ხარისხის კონტროლის ეროვნული ლაბორატორიის შექმნა; 

მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის, განფასების სისტემის  გაუმჯობესება, 

გენერიკული (არაბრენდული) მედიკამენტების პოპულარიზაცია; ფარმაცევტული 

პროდუქტების მარკეტინგზე, არარაციონალურ გამოყენებასა და პოლიფარმაციაზე 

კონტროლის გამკაცრება, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მედიკამენტების  

არარაციონალურ, ჭარბ მოხმარებასა და თვითმკურნალობასთან დაკავშირებული 

რისკების შესახებ. 

 

სტრატეგიული მიზანი 5: ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემის 

გაძლიერება 

ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემას (HMIS) მზარდი როლი აქვს 

ჯანდაცვის სისტემაში, გამიზნულია ჯანდაცვასთან დაკავშირებული მონაცემების 

მართვისთვის და გამოიყენება სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მიერ, 

ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლების, პაციენტების და სამთავრობო დონეზე  

სახელმწიფო პოლიტიკის განმახორციელებელი უწყებების ჩათვლით.  

საქართველოში ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის შემდგომი გაძლიერება 

მოიაზრებს: ელექტრონული ჯანდაცვის ეროვნული ჩარჩოს, ციფრული ჯანდაცვის 

მმართველობის გაუმჯობესებას; ელექტრონული ჯანდაცვის არქიტექტურისა და 

მომსახურების გაძლიერებას; მონაცემთა გაცვლის ელექტრონული სისტემის და 

ხარისხის გაუმჯობესებას; ციფრული  ჯანდაცვის ტექნოლოგიებისა და 

ტელემედიცინის სერვისების გაძლიერებას. 

 

სტრატეგიული მიზანი 6: ჯანდაცვის სერვისების  გაძლიერება და ხარისხის 

გაუმჯობესება 

სამედიცინო მომსახურების სისტემა ხელს უწყობს მოსახლეობის სიცოცხლის 

ხარისხის გაუმჯობესებას ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირებით, 

ხარისხიანი და ეფექტური პირველადი და ჰოსპიტალური სამედიცინო  სერვისების 

მიწოდების გზით. ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება თავის მხრივ 

გულისხმობს სწორი სერვისის მიწოდებას, სწორ დროს და სწორ ადგილზე.  
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ჯანდაცვის სერვისების გაძლიერება და ხარისხის გაუმჯობესება მოხდება: 

სერვისების საჭიროებებზე დაფუძნებული დაგეგმვის, ორგანიზებისა და 

რეგულირების გაუმჯობესებით; სახელმწიფო სამედიცინო სერვისების გაზრდით 

სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგის გაფართოვების და გაძლიერების გზით; 

სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების  შესაძლებლობებისა და 

ეფექტიანობის გაძლიერებით; პირველადი ჯანდაცვის სისტემის (პჯდ) 

გაძლიერებით, მისი „მეკარიბჭის როლის“ გაზრდით; გადამდები/არაგადამდები 

დაავადებებით, კლიმატის ცვლილებით და გარემო ფაქტორებით  გამოწვეული 

ავადობის, შეზღუდული შესაძლებლობების და ნაადრევი სიკვდილიანობის 

შემცირებით; დედათა და ახალშობილთა და რეპროდუქციულ 

ჯანმრთელობაზე/ოჯახის დაგეგმვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობისა და 

ხარისხის  გაუმჯობესებით; ნაციონალურ დონეზე სამედიცინო სერვისების 

ხარისხის მართვის მექანიზმების განვითარებით. 

 

სტრატეგიული მიზანი 7; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება, 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხეებისადმი მზადყოფნისა და 

რეაგირების გასაუმჯობესებლად 

 საზოგადოებრივ ჯანდაცვას  ერთ-ერთი წამყვანი როლი აკისრია ჯანდაცვის 

სისტემის განვითარების და მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. COVID-19 პანდემიამ მკაფიოდ 

დაადასტურა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესაძლებლობების შემდგომი 

გაზრდის საჭიროება  მოსახლეობის ჯანმრთელობის მიმდინარე და ახალ 

საფრთხეებზე მზადყოფნისა და ეფექტური რეაგირებისთვის. 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხეებისადმი მზადყოფნისა და 

რეაგირების გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

მართვისა და დაფინანსების მექანიზმების გაუმჯობესება, ეპიდზედამხედველობის  

სისტემის გაძლიერება, ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაზრდა, 

სამედიცინო კონტროლის ღონისძიებების გაძლიერება  (პჯდ და ჰოსპიტალურ 

დონეზე); მრავალმხრივი ეფექტური საკომუნიკაციო კამპანიის უზრუნველყოფა.  

 

რესურსების გეგმა 

2022-2030 წლების ჯანდაცვის ეროვნული სტრატეგიის სამწლიანი სამოქმედო 

გეგმის  განხორციელების საჭირო ბიუჯეტი შეადგენს 43.5 მლნ. ლარს. აქედან 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯი 13.5 მლნ. ლარია, გარე ფინანსირების წყაროებიდან  

და საქართველოში არსებული სხვა წყაროებიდან გამოყოფილი თანხები შეადგენს 

11.9 მლნ. ლარს., ხოლო დეფიციტი - 18.2 მლნ. ლარს. 
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სტრატეგიის განხორციელება 

ეროვნული ჯანდაცვის სტრატეგია განხორციელდება კარგად ფუნქციონირებადი 

კოორდინაციის მექანიზმის მეშვეობით, სადაც სამინისტრო იქნება ძირითადი 

საკოორდინაციო ორგანო და ითანამშრომლებს ყველა პასუხისმგებელ უწყებასთან, 

პარტნიორ სააგენტოებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. 

ჯანდაცვის ეროვნული სტრატეგიის განმახორციელებელი ძირითადი საჯარო 

უწყებები:  

• საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო  

• სსიპ ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (დკსჯეც) 

• სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო (NHA) 

• სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 

(SRAMA) 

• სსიპ ჯანდაცვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო  

• სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრი. 

სამინისტროს დონეზე შეიქმნება უწყებათაშორისი საბჭო ჯანდაცვის ეროვნული 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების რეგულარული 

მონიტორინგის და ანგარიშგების უზრუნველსაყოფად. ტექნიკურ დონეზე 

შეიქმნება სამუშაო ჯგუფები. საკოორდინაციო მექანიზმის ეფექტური მუშაობის 

უზრუნველსაყოფად, სამინისტროს პოლიტიკის დეპარტამენტის პოლიტიკის 

სამმართველო შეასრულებს სამდივნოს ფუნქციას. სხვა დაინტერესებული 

მხარეები (არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, საექსპერტო 

წრეები, კერძო სექტორი და სამეცნიერო წრეები) ასევე ჩაერთვებიან სტრატეგიის 

განხორციელების პროცესში. 

კვარტალურად რეგულარული მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული შეფასება განხორციელდება ჯანდაცვის ეროვნულ სტრატეგიაში 

განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევის და სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელების პროგრესის შესაფასებლად. 

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის წლიური ანგარიში მომზადდება, 
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საანგარიშგებო წლის მომდევნო წლის 60 კალენდარული დღის ვადაში, ხოლო 

პროგრესანგარიში - 6 თვეში ერთხელ. 

ჯანდაცვის ეროვნული სტრატეგიის შეფასება განხორციელდება ორ ეტაპად. 

სტრატეგიის შუალედური შეფასება მოხდება 2026 წლის პირველ ნახევარში, 

როდესაც სტრატეგიის ლოგიკურ ჩარჩოში წარმოდგენილი ინდიკატორები და 

საჭირო მონაცემები სრულად იქნება ხელმისაწვდომი, ხოლო საბოლოო შეფასება 

მოხდება პოლიტიკის ციკლის ბოლო ეტაპზე, არა უგვიანეს 2031 წლის პირველი 

ნახევრისა. 

 


