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ნათია შენგელიძე1 

1 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი:  თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი 
 

შესავალი 

მომავალი პროფესიის შერჩევა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა 

ადამიანის ცხოვრებაში. მიღებული გადაწყვეტილება  მოითხოვს, რომ ადამიანმა საკუთარი 

ინტერესები, სოციალური სიტუაციები და კულტურული გამოცდილება შეუსაბამოს 

კონკრეტული მოწოდებას. ჩვეულებრივ, ადამიანი აგროვებს ინფორმაციას სხვადასხვა 

პროფესიების შესახებ მრავალი სუბიექტური თუ ობიექტური წყაროების გათვალისწინებით, 

რაც ეხმარება საექიმო სპეციალობებზე აზრის ფორმირებისათვის და შესაბამისად საბოლოო 

გადაწყვეტილების მისაღებად [1]. მედიცინის სტუდენტებმა უნდა მიიღონ ორსაფეხურიანი 

კარიერული გადაწყვეტილება. თავდაპირველად სკოლის დამთავრების შემდეგ იღებს 

გადაწყვეტილებას გახდეს ექიმი და ჩააბაროს სამედიცინო უნივერსიტეტში. შემდეგ აკეთებს 

პროფესიულ არჩევანს სხვადასხვა სახის სამედიცინო სპეციალობებს შორის.  

სამედიცინო სპეციალობები მკვეთრად განსხვავდებიან სამუშაო პირობების, უნარ-

ჩვევების, მოვალეობებისა და პროფესიული ინტერესების შესაბამისად. ამიტომ, სპეციალობის 

შერჩევა რთულია და კიდევ უფრო პრობლემურია თანამედროვე სამედიცინო მიღწევების 

პირობებში, როდესაც გაიზარდა მედიცინის სპეციალიზაცია. ამავდროულად, მოსახლეობის 

ზრდასთან ერთად იზრდება პირველადი ჯანდაცვის ექიმების მიმართ მოთხოვნა. ექიმების 

განაწილება პირველად, მეორეულ და მესამეულ სპეციალობებს შორის ეფუძნება სამედიცინო 

უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულთა გადაწყვეტილებებს, მათ მიერ სპეციალობების 

არჩევანს და რეზიდენტურისათვის გამოყოფილ შესაძლო რაოდენობას. 

სამედიცინო პერსონალის დონე გავლენას ახდენს სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხზე. სათანადო განათლების, უნარ-ჩვევების და საჭიროების შესაბამისი რაოდენობის 

ადამიანური რესურსი დადებითად ზემოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, 

რადგან იძლევა შესაძლებლობას თავიდან ავირიდოთ ჭარბი რაოდენობის ადამიანური 

რესურსის შენახვის ხარჯები.  

საქართველოში ექიმთა რაოდენობა ორჯერ აღემატება საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს, 

ხოლო ექთნების რაოდენობა თითქმის ორჯერ ნაკლებია [2]. ექიმების სიჭარბე და ექთნების 

დეფიციტი მნიშვნელოვნად აძვირებს სამედიცინო მომსახურებას. თუმცა, შეინიშნება 

გარკვეული სექიმო სპეციალობების სინაკლებე [3]. ექიმების სიჭარბის მათი 

პროდუქტიულობა დაბალია როგორც ამბულატორიულად ასევე ჰოსპიტალურად. 

საქართველოში საავადმყოფოს ერთი ექიმი წელიწადში საშუალოდ 42 პაციენტს მკურალობს, 

მაშინ როდესაც უნგრეთში 104-ს და გერმანიაში კი 116-ს. საქართველოში ამბულატორიის 

ერთი ექიმი წელიწადში საშუალოდ 1062 პაციენტს იღებს, ანუ დღეში საშუალოდ ოთხს, 

ლიტვაში კი - 5,944 ანუ საშუალოდ დღეში 24-ს. სავარაუდოა, რომ ექიმების დაბალი 

პროდუქტიულობა ნაწილობრივ ექთნების დეფიციტითაც იყოს განპირობებული. 

     ექიმების სიჭარბის გარდა სამედიცინო კადრი ქვეყანაში არათანაბრად არის     

გადანაწილებული. თბილისს, სადაც ქვეყნის მოსახლეობის მხოლოდ 30% ცხოვრობს, 

დაახლოებით 15,000 ექიმი ემსახურება. ქვეყნის მოსახლეობის დანარჩენ 70%-ს კი – მხოლოდ 

8,000 ექიმი. თბილისში ორ ექიმზე ერთი ექთანი მოდის მაშინ, როცა ევროპაში ეს 

თანაფარდობა პირიქითაა და ორი ექთანი ემსახურება ერთ ექიმს [2].  

საქართველოს განათლების სისტემა ყოველწლიურად 257–ით მეტ ექიმს აწარმოებს 

ვიდრე ქვეყანას სჭირდება საშუალოევროპული დონის მისაღწევად და სახელმწიფო 

სტატისტიკის არასრულყოფილების გამო არ ვიცით რამდენ ექთანს აწარმოებს განათლების 

სისტემა [2]. 



7 

 

ექიმების სიჭარბის მიუხედავად, ქვეყანაში კვლავ არსებობს დეფიციტური  და 

პრიორიტეტული მიმართულებები მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში, 

სადაც სახელმწიფო ფინანსურ მხარდაჭერას სთავაზობს მაძიებლებს, თუმცა ინტერესი მათი 

მხრიდან იმდენად დაბალია,რომ გამოყოფილი დაფინანსების ათვისებაც კი ვერ ხდება [2].  

კვლევის მიზანია სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების მომავალი 

პროფესიებისადმი აღქმის და მომავალი სპეციალობის არჩევაზე მოქმედი ფაქტორების 

დადგენა, რაც დაგვეხმარება არსებული პრობლემების გამომწვევი მიზეზების დადგენასა და 

მოგვარების გზების ძიებაში. 

კვლევის ამოცანებია: 

• მედიცინის სტუდენტებში ყველაზე პრიორიტეტული სპეციალობების გამოვლენა და 

მათი მაღალი არჩევითებადობის მიზეზების დადგენა; 

• ოჯახის ექიმისა და ექთნის პროფესიების დაბალი მოთხოვნადობის მიზეზების 

დადგენა. 

მეთოდოლოგია 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის 3–4 კურსის 200 სტუდენტის გამოკითხვა 

წინასწარ სტრუქტურირებული კითხვარის გამოყენებით. 

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის 3–4 კურსის 15 სტუდენტის სიღრმისეული 

გამოკითხვა. გამოყენებული იქნა არაალბათური შერჩევის ტიპი. შერჩევა მოხდა  თოვლის 

გუნდის პრინციპით. 

აღნიშნული კვლევის სუსტი მხარეა მისი არარეპრეზენტატიულობა, ანუ ვერ მოხდება 

მისი განზოგადება დიდ გენერალურ ერთობლიობაზე, თუმცა იგი გვაძლევს საშუალებას 

დავინახოთ საკვლევი თემის ირგვლივ არსებული სურათი. 

შედეგები 

რაოდენობრივმა კვლევამ გამოავლინა სამედიცინო სტუდენტებში არსებული დამოკი-

დებულებები კონკრეტული სპეციალობების მიმართ, ამ დამოკიდებულებების განმსაზღვრე-

ლი ფაქტორები და ის თუ რატომ არ არის დღეს ესა თუ ის პროფესია (ოჯახის ექიმი) 

სასურველი. 

გამოკითხულ სტუდენტთა 48% ირჩევს ქირურგის სპეციალობას. გარკვეული 

განსხვავება იქნა აღმოჩენილი  მამრობითი და მდედრობითი სტუდენტების აღქმაში 

თითოეულ სპეციალობაზე. ქალი სტუდენტები უფრო დადებითად აფასებდნენ პედიატრიას 

და გინეკოლოგიას, ვიდრე მამაკაცები. და პირიქით, მამაკაცებს აქვთ ქირურგიის და 

ანესთეზიოლოგიის მიმართ უფრო პოზიტიური აღქმა.  

გამოკითხული რესპოდენტების თითქმის ნახევარი თვლის რომ მათი პროფესიული 

არჩევანის გაკეთებაზე დიდი გავლენა მოახდინეს ოჯახის წევრებმა (47%) და მეგობრებმა 

(29%). მომავალი პროფესის არჩევისას სტუდენტთა უმრავლესობისათვის მნიშვნელოვანია 

პირადი ინტერესი (80%). რესპოდენტთა 68%-სთვის ექიმის პროფესიით დასაქმება რთულია.  

სტუდენტთა მეტ ნაწილს (60%) ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი თუ სად აპირებს საკუთარი 

სპეციალობით მუშაობას. თუმცა, მეტი წილი აპირებს თბილისში (20%) საქმიანობას. 

აღსანიშნავია, რომ სტუდენტთა 79%-ის აზრით, ახლიდან რომ გაეკეთებინა არჩევანი, 

ისევ ექიმის პროფესიას აირჩევდნენ. გამოკითხულ სტუდენტთა მეტი წილი (52%) 

საზღვარგარეთ აპირებს რეზიდენტურაზე სწავლის გაგრძელებას. 

ცხრილი 1: სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები 

 რაოდენობა N=200 % 
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სქესი 

ქალი 

კაცი 

 

135 

65 

 

68% 

32% 

სად აპირებთ რეზიდენტურაზე სწავლის გაგრძელებას? 

საქართველოში 

საზღვარგარეთ 

 

96 

104 

 

48% 

52% 

რომელი სპეციალობის არჩებას აპირებთ? 

პედიატრი 

ქირურგი 

ოფთალმოლოგი 

ოჯახის ექიმი 

ანესთეზიოლოგი 

გინეკოლოგი 

არ გადამიწყვეტია 

 

14 

96 

20 

0 

20 

40 

10 

 

7% 

48% 

10% 

0% 

10% 

20% 

5% 

ვინ იქონია გავლენა მომავალი პროფესიის არჩევის დროს? 

ოჯახის წევრი 

ნათესავი 

მეგობარი 

 

94 

48 

58 

 

47% 

24% 

29% 

რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი მომავალი პროფესიის 

არჩევისას? 

პირადი ინტერესი 

            შემოსავლიანობა 

            მოთხოვნადობა 

            კადრების დეფიციტი 

 

160 

30 

5 

5 

 

80% 

15% 

2,5% 

2,5% 

ახლიდან რომ აკეთებდეთ არჩევანს, აირჩევდით თუ არა 

იგივე პროფესიას? 

დიახ 

არა 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

157 

12 

31 

 

 

 

79% 

6% 

15% 

თქვენი აზრით როგორია დღეს ექიმის პროფესიით დასაქმება? 

             ადვილი 

             რთული 

 

64 

136 

 

32% 

68% 

სად აპირებთ საკუთარი სპეციალობით მუშაობას? 

            თბილისი 

            რეგიონი 

            საზღვარგარეთ 

            ჯერ არ გადამიწყვეტია 

 

40 

10 

30 

120 

 

20% 

5% 

15% 

60% 

როგორ ფიქრობთ რატომ არ არის მოთხოვნადი საქართველოში 

ოჯახის ექიმის პროფესია? 

       დაბალი ხელფასის გამო 

       არაპრესტიჟულია 

       დასაქმების დაბალი შანსია 

       უინტერესოა 

 

 

120 

50 

10 

20 

 

 

60% 

25% 

5% 

10% 
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საქართველოში ოჯახის ექიმის პროფესიის დაბალი მოთხოვნადობის უმთავრეს 

მიზეზად სტუდენტთა მეტი ნაწილი ასახელებს დაბალ ანაზღაურებას (60%) და 

არაპრესტიჟულობას (20%). 

თვისებრივი კვლევის შედეგები ერთგვარად ხსნის რაოდენობრივი კვლევის შედეგად 

მიღებულ შედეგებს. სტუდენტები უმთავრეს აქცენტს აკეთებენ სამედიცინო განათლების 

დაბალ ხარისხზე. 

,,გულწრფელად ვაღიარებ, რომ მედიცინის მიტოვება მხოლოდ იმიტომ მინდოდა, რომ 
ვიცოდი, მედიცინის სწავლების როგორი დაბალი დონეა უნივერსიტეტებში. ჯერ ერთი 
დავიწყოთ იმით რომ ლექტორების სავარძლებზე ხავსმოკიდებული ლექტორები სხედან, 
ბევრი ძალიან უტაქტო, ცინიკოსი და სწავლების ტექნიკის უცოდინარია. შეიძლება თვითონ 
იცის საგანი, მაგრამ მე რომ ვერ მიხსნის, ამით მხოლოდ მე ვზარალდები. გაცვლითი 
პროგრამებიც აქვს ჩვენს უნივერსიტეტს, მაგრამ ყველაფერი ნაცნობობით კეთდება, ოღონდ 
ვინმეს ნათესავი უნდა იყო“. 

სტუდენტები ყველაზე სასურველ სპეციალობად ქირურგიას და გინეკოლოგიას 

ასახელებენ.  

„ზოგადად, პირველ კურსზე ბევრს სურს ქირურგობას რო გაყვეს, მაგრამ უმრავლესობა 
შემდგომ იცვლის აზრს. ალბათ უფრო ტელევიზიის გავლენაა, ფილმებში და სერიალებში 
ქირურგი ყოველთვის ყველაზე "მაგარ ტიპად" გვევლინება ყველა ექიმს შორის მის ფონზე 
სხვა ყველა ექიმის ღვაწლი უმნიშვნელო ჩანს და როდესაც უკვე უშუალო შეხებაში მოდიან 
მედიცინასთან, ხვდებიან, რომ სხვა განხრებიც საკმაოდ საინტერესოა.“ 

რაც შეეხება მიზეზებს თუ რატომ ირჩევენ სტუდენტები ამა თუ იმ სპეციალობას 

რამდენიმე ფაქტორი გამოიკვეთა. ყველაზე მთავარი კი როგორც ჩანს, ამ სფეროს მიმართ 

პირადი ინტერესი და შემოსავლიანობაა. თუმცა სახელდება სხვა მიზეზებიც: 

,,ჩემი მშობლები, წინაპრები ექიმები არიან. ბაბუა - ზოგადი ქირურგი, მამა -
პათოლოგანატომი. ასე რომ ამ სფეროში არ დავიკარგები. საკმაოდ შემოსავლიანი პროფესიაა, 
შრომა სათანადოდ გიფასდება. ადამიანები, რომლებიც ინტერესის გამო სწავლობენ 
მედიცინას და უბრალოდ ეხმარებიან ავადმყოფ ადამიანებს. ისინი არ არიან მიჯაჭვულები 
ერთ ადგილას და უბრალოდ სიამოვნებით აკეთებენ იმას,რაც ექიმობის პროფესია მოითხოვს 
ზოგადად“. 

ოჯახის ექიმის პროფესიის ნაკლებად მოთხოვნადობის უმთავრეს მიზეზებად 

სტუდენტებმა დაბალი ხელფასი, არაპრესტიჟულობა და დაუფასებლობა დაასახელეს.  

დასკვნა 

ამგვარად, სტუდენტების დამოკიდებულება ექიმის სპეციალობის მიმართ პირადი 

ინტერესიდანაა გამოწვეული, თუმცა ისინი არ ფლობენ საკმარის ინფორმაციას 

აბიტურიენტობის პერიოდში თუ რა პრობლემები არსებობს დასაქმების თვალსაზრისით. 

გამოკითხული რესპოდენტების თითქმის ნახევარი თვლის რომ მათი პროფესიული 

არჩევანის გაკეთებაზე დიდი გავლენა მოახდინეს, მეგობრებმა და ოჯახის წევრებმა. გარდა 

ამისა ისინი თლიან რომ პროფესიის არჩევის დროს დიდი როლს თამაშობს როგორც 

ინტერესი ამ კონკრეტული  პროფესიის მიმართ, ასევე ბაზარზე მოთხოვნადობა და მაღალი 

ანაზღურება. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. Sringer K, Kerpelman J, Skorikov V: Career preparation: a longitudinal, process-oriented 

examination. J Vocat Behav 2011, 79:158–169. 
2. კურაციო საერთაშორისო ფონდი, ბარომეტრის მე–10–ე ტალღა. თბილისი, 2017 

3. თ. ვერულავა. ჯანდაცვის პოლიტიკა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016. 
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ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობის პრობლემები 

ბუცხრიკიძე სალომე1, გიუნაშვილი მართა1 

მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი 

შესავალი 

პირველადი ჯანდაცვა (მომსახურების პირველი დონე) წარმოადგენს აუცილებელ 

(ბაზისური) ამბულატორიულ მომსახურებას, რომელიც მიეწოდება მოსახლეობას 

საცხოვრებელი ადგილის სიახლოვეში ოჯახის ექიმის  მიერ პჯდ გუნდთან ერთად 

(ვერულავა, 2016). პირველადი ჯანდაცვა მოსახლეობისთვის წარმოადგენს ერთგვარ 

კარიბჭეს ჯანდაცვაში, სადაც საზოგადოების ნებისმიერ წევრს შეუძლია ისარგებლოს 

სამედიცინო მომსახურებით (ვერულავა, 2018ა). 

დღესდღეობით საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის სისტემა სერიოზული 

პრობლემების წინაშე დგას. საკმაოდ  მცირეა პაციენტის ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობა. 

აღნიშნული გამოწვეულია ოჯახის ექიმების დაბალი პროფესიონალიზმით და შესაბამისად 

პაციენტების უნდობლობით ოჯახის ექიმის მიმართ (ვერულავა, 2018ბ). პირველადი 

ჯანდაცვა ჩვენს ქვეყანაში ვერ განვითარდა იმ სტანდარტებით რაც უკვე მრავალი წელია 

არსებობს სხვა ქვეყნებში, მაგალითად ამბულატორიულ დაწესებულებებში საქართველოში 

მიმართვათა რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე 3-ჯერ ნაკლებია ვიდრე ევროპაში (ვერულავა, 

2016). 

ჩვენი კვლევის მიზანია პაციენტის მიერ ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობასთან 

დაკავშირებული პრობლემების დადგენა.  

მეთოდოლოგია 

კვლევა ჩატარდა ამბულტორიაში, სადაც შესწავლილ იქნა პაციენტების დოკუმენტაცია, 

კერძოდ, 10 დღის მანძილზე პაციენტთა მიმართვიანობა ოჯახის ექიმთან.  

შედეგები 

სამედიცინო დაწესებულებას 10 დღის მანძილზე მიმართა 2100 პაციენტმა, 

რომელთაგან 48.3%-ს (n=1015) შეადგენდნენ პენსიონერები, 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვები, 

პედაგოგები, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, შშმ პირები; 21%-ს 

შეადგენდა სოციალურად დაუცველები (n=440 პაციენტი), 3.8%-ს - 70 000-დან 100 000-მდე 

სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები  და  6-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდები (n=80), 

1,9%-ს - ყოველთვიურად 1000 ლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე მოქალაქეები, 

თვითდასაქმებული, არარეგულარული შემოსავლის მქონე მოქალაქეები (n=40), 25%-ს - 

საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქეები, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 1000 

ლარზე მეტია, მაგრამ წლიური შემოსავალი არ აღემატება 40 000 ლარს (n=525). 

პაციენტებთაგან ოჯახის ექიმს მიმართა 1575 პაციენტმა (75%), ხოლო ოჯახის ექიმის 

გარეშე მომსახურება მიიღო 525  პაციენტმა (25%).  

კვლევით დადგინდა, რომ ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობა ძირითადად 

განპირობებულია საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის პირობით, 

რომლის მიხედვით, პაციენტებს უფრო მეტი შეღავათები აქვთ მაშინ, როდესაც ექიმ-

სპეციალისტების მომსახურება ხორციელდება ოჯახის ან სოფლის ექიმის მიმართვით. 

ოჯახის ან სოფლის ექიმის მიმართვის გარეშე ექიმ-სპეციალისტების მომსახურებისათვის 

პაციენტს თავად უწევდა საფასურის გადახდა.  

კვლევით დადგინდა, რომ ოჯახის ექიმის მიმართვის გარეშე ექიმ-სპეციალისტებს 

უმთავრესად მიმართავდნენ საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქეები, რომელთა 
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ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარზე მეტია, მაგრამ წლიური შემოსავალი არ აღემატება 

40 000 ლარს. აღნიშნული განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ საყოველთაო 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით ამ კატეგორიის პირებისათვის არ არის 

გათვალისწინებული ექიმ-სპეციალისტების მომსახურება. შესაბამისად, ისინი ოჯახის ექიმის 

გვერდის ავლით მიმართავენ ექიმ-სპეციალისტებს. 

ცხრილი 1: რესპოდენტთა განაწილება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის  ჯგუფების 

მიხედვით 

 n % 

პენსიონერები, 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვები, პედაგოგები, 

სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, შშმ პირები 

1015 

   48,3 

სოციალურად დაუცველები 440 21,0 

70 000-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეები  და  

6-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდები 

80 

3,8 

ყოველთვიურად 1000 ლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე 

მოქალაქეები, თვითდასაქმებული, არარეგულარული შემოსავლის 

მქონე მოქალაქეები 

40 

1,9 

საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქეები, რომელთა ყოველთვიური 

შემოსავალი 1000 ლარზე მეტია, მაგრამ წლიური შემოსავალი არ 

აღემატება 40 000 ლარს 

525 

25,0 

ჯამი 2100 100% 

 

ერთი პაციენტის სიტყვებით: 

„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით თუ არ ფინანსდება 
ტრავმატოლოგთან ვიზიტი, მაშინ რატომ უნდა მივმართო ოჯახის ექიმს. ამდენი დრო სად 
მაქვს ოჯახის ექიმთანაც რომ შევიდე“. 

„ხშირად მჭირდება ანგიოლოგის კონსულტაცია და ყოველთვის პირდაპირ  
ანგიოლოგთან მივდივარ, სახელმწიფო მაინც არ გვიფინანსებს და რაღატომ უნდა ჩავეწერო 
ოჯახის ექიმთან“. 

პაციენტთა უმრავლესობა (40%) ოჯახის ექიმს მიმართავს საყოველთაო ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული პირობის გამო, რომლის მიხედვით, ექიმ-

სპეციალისტების მომსახურება უფასოდ ან თანაგადახდის ნაკლები წილით ხორციელდება 

ოჯახის ექიმის მიმართვის შემთხვევაში. პაციენტთა 25% ოჯახის ექიმს მიმართავს 

ავადმყოფობის გამო, 15% - ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის (სამედიცინო 

დოკუმენტაცია ფორმა 100) მიღების გამო, 15% - ბიულეტენის გახსნის გამო, 15% - რეცეპტით 

გასაცემი მედიკამენტების გამოწერის გამო. 

პაციენტთა გამოკითხვით, მათი უმრავლესობა (55%) ოჯახის ექიმს მიმართავენ  

საჭიროებისამებრ, წელიწადში ერთხელ - 20%, თვეში ერთხელ - 15%, კვირაში ერთხელ - 10%. 

კვლევის მიხედვით, პაციენტები ოჯახის ექიმთან მიმართვას თავს არიდებენ 

უნდობლობის გამო (60%), ექიმის არაპროფესიონალიზმის გამო (40%). გამოკითხული 

პაციენტები ხშირად უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ 

ფინანსდება გარკვეული დიაგნოსტიკური სერვისები. რესპოდენტთა 72%-ის აზრით, ხშირად 

ისინი უარს ამბობენ მათთვის საჭირო ისეთი დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარებაზე 

რომელსაც სახელმწიფო არ აფინანსებს.  

 



12 

 

დასკვნა, რეკომენდაციები 

საქართველოში ოჯახის ექიმების ანაზღაურება საკმაოდ დაბალია, შესაბამისად მათი 

მოტოვიციაც დაბალია და აისახება პაციენტთან დამოკიდებულებაზეც.  შესაბამისად, 

საჭიროა გაიზარდოს ოჯახის ექიმის ანაზღაურება. აღნიშნული გაზრდის ოჯახის ექიმების 

ნაყოფიერად და ეფექტურად მოღვაწეობის მოტივაციას რაც დადებით გავლენას მოახდენს 

მათთან პაციენტების მიმართვიანობაზე. 

პაციენტის მიერ ოჯახის ექიმის მიმართ დაბალი ნდობა განპირობებულია ოჯახის 

ექიმების დაბალი პოფესიონალიზმით. ამისათვის საჭიროა უწყვეტი სამედიცინო 

განათლების სისტემის, ოჯახის ექიმების გადამზადების, დატრენინგების ხელშეწყობა. 

მოსახლეობას აქვს მწირი ინფორმაცია ოჯახის ექიმის საჭიროებაზე, ამიტომ საჭიროა 

მათი განათლების, ინფორმატიულობის დონის ამაღლება. მათ უნდა იცოდნენ ოჯახის ექიმის 

არსი, პრევენციის მიზნით ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობის მნიშვნელობა.  

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის პოლიტიკა. თბილისი: ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016. 

2. ვერულავა თენგიზ (2018ა). პირველადი ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში. III 

საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე გლობალიზაციის აქტუალური 

ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები. ევროპის უნივერსიტეტი. შრომების 

კრებული. 

3. ვერულავა, თენგიზ (2018ბ) პირველადი ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში. 

გლობალიზაცია და ბიზნესი. ევროპის უნივერსიტეტი. (5): 259-262. 
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ცეფტრიაქსონი და მისი შემცვლელები - ფასობრივი სტრუქტურა 

ბაგრატი დეისაძე1, თაკო გაბუნია1 

1 მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი 

 

შესავალი 

საქართველოში ჩატარებული მოსახლეობის კეთილდღეობის 2017 წლის კვლევის 

მიხედვით, ზოგიერთი შინამეურნეობის სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე 

ჯიბიდან გაწეული ხარჯები კატასტროფულად მაღალია (გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2018). 

ჯანდაცვის ხარჯებმა შინამეურნეობის მთლიანი ხარჯის 10 პროცენტზე მეტი შეადგინა 

შინამეურნეობების მთლიანი რაოდენობის 34.2%-ისთვის. გარდა ამისა, შინამეურნეობების 

26.4%-ისთვის, ჯანდაცვის ხარჯებმა არასასურსათო ხარჯის 25%-ზე მეტი შეადგინა (გაეროს 

ბავშვთა ფონდი, 2018). აღნიშნული ზრდის ერთ-ერთ მიზეზად მედიკამენტების 

ღირებულება სახელდება. შინამეურნეობების დაახლოებით 27.8%-მა აღნიშნა, რომ 

მედიკამენტების შეძენა მათთვის უმთავრესი პრობლემა იყო. მედიკამენტებზე გაწეული 

ხარჯების საშუალო მაჩვენებელი საგრძნობლად გაიზარდა ხარჯების სხვადასხვა კვინტილში 

(გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2018). 

საქართველოში ჯანდაცვის ხარჯების ყველაზე მზარდი და დიდი წილი 

მედიკამენტებზე მოდის (Verulava et al., 2018). კვლევები ადასტურებენ, რომ 

შინამეურნეობების მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების ძირითადი წილი (69%) 

მედიკამენტებზე მოდის, რაც ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელია მსოფლიოში (გაეროს ბავშვთა 

ფონდი, 2018). ევროპის ქვეყნებში იგივე მაჩვენებელი საშუალოდ 16-25%-ის ფარგლებში 

მერყეობს (ჯანდაცვის სამინისტრო, 2013).  ამის მიზეზებია: არარაციონალური 

ფარმაკოთერაპია, გენერიკული მედიკამენტების ნაკლებად გამოყენება და დანიშვნა, 

რეცეპტურის მექანიზმების ნაკლოვანება ან არასაკმარისი გამოყენება, პაციენტთა მიერ 

თვითმკურნალობა, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში მედიკამენტების არასაკმარისი 

ფინანსური ლიმიტი, აგრეთვე ფარმაცევტული ინდუსტრიის მხრიდან აგრესიული 

მარკეტინგი (ჯანდაცვის სამინისტრო, 2013). 

„საერთაშორისო გამჭირვალობა-საქართველოს“ კვლევების თანახმად, საქართველოს 

ფარმაცევტული ბაზარი შეიძლება დახასიათდეს, როგორც ოლიგოპოლია; ბაზრის 

დაახლოებით 70% ხუთ მსხვილ კომპანიაზეა გადანაწილებული; ესენი არიან შპს „პსპ ფარმა” 

- 22.32%, შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია” - 14.91%, შპს „ავერსი - ფარმა” -14.54%, სს „ჯი პი სი - 

10.20%” და შპს „გლობალფარმი” - 7.02% (თოხაძე, 2016). 

საქართველოში 2015 წელს მოქმედებდა ფარმაცევტული პროდუქციის მწარმოებელი 71 

და საცალოდ მოვაჭრე 1,055 საწარმო (თოხაძე, 2016). რაც შეეხება ფარმაცევტული საქონლით 

საბითუმოდ მოვაჭრე მოქმედ საწარმოთა რაოდენობას, მისი მაჩვენებელი 2015 წელს 302 

შეადგინა (თოხაძე, 2016). ექსპერტების შეფასებით, აფთიაქების ასეთი რაოდენობა 

საქართველოსთვის ძალიან დიდია, რადგან 1500 მოსახლეზე თითო აფთიაქი მოდის 

(საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო, 2012).  
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ნახატი 1: ფარმაცევტული დანახარჯები, 2015 

 
 

ფარმაცევტული ბიზნესის ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს პაციენტისთვის 

ეფექტური, ხარისხიანი და უსაფრთხო სამკურნალო საშუალების მიწოდება. საერთაშორისო 

რეგულაციები, რომელნიც მსოფლიო ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში გამოიყენება, როგორც 

სავალდებულო სახელმძღვანელო, ცნობილია GxP სტანდარტების სახელით, ეს აბრევიატურა 

განაზოგადებს „სათანადო პრაქტიკის (Good Practice)“ სტანდარტებს, სადაც x მონაცემი 

ვარირებს კონკრეტული ბიზნეს-ერთეულის, ფარმაცევტული საქმიანობის მიმართულების 

შესაბამისად. დღეისათვის, მსოფლიოში მოქმედებს 6 ძირითადი სტანდარტი: 

• „სათანადო კლინიკური კვლევის პრაქტიკა“ (Good Clinical Practice GCP),  

• „სათანადო ლაბორატორიული კვლევის პრაქტიკა“ (Good Laboratory Practice GLP), 

• „სათანადო წარმოების პრაქტიკა“ (Good Manufacturing Practice GMP), 

• „სათანადო სასაწყობე მეურნეობის წარმოების პრაქტიკა“ (Good Storage Practice GSP) 

• „სათანადო დისტრიბუციის პრაქტიკა“ (Good Distribution Practice GDP),  

• „სათანადო სააფთიაქო პრაქტიკა“ (Good Pharmacy Practice GPP),  

• „სათანადო ავტომატიზირებული წარმოების პრაქტიკა“ (Good Automated  

manufacturing Practice GAMP). 

სამწუხაროდ, საქართველოში ამ 6 სტანდარტიდან აღიარებულია მხოლოდ ერთი - 

სათანადო კლინიკური პრაქტიკა. სწორედ ეს ფაქტი დიდი ეჭვის ქვეშ აყენებს ადგილობრივი 

წარმოების მედიკამენტების ხარისხს. 

საქართველომ GMP საერთაშორისო სტანდარტებზე გადასვლა კვლავ ვერ მოახერხა, 

რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს ქვეყნის შიგნით წარმოებული მედიკამენტების ექსპორტს და 

კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ქვეყნის შიგნით მოხმარებული მედიკამენტების ხარისხსაც. 

აღნიშნულ სტანდარტებზე გადასავლას მთავრობა 2016 წლისთვის გეგმავდა, თუმცა დღემდე 

არ განხორციელებულა (თოხაძე, 2016). სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო 

რეგულირების სააგენტოს, რომელიც პასუხისმგებელია მედიკამენტების ხარისხის 

შემოწმებაზე, როგორც ჩანს, არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური რესურსი/ბიუჯეტი ამ 

ფუნქციის ეფექტიანად შესასრულებლად. ასევე, დღეს არსებული კანონმდებლობაც სრულად 

ვერ უზრუნველყოფს აღნიშნული ფუნქციის სრულყოფილად განხორციელებას (თოხაძე, 

2016). 

მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ქვეყანაში სახელმწიფო დონის კარგი 

ლაბორატორიული სტანდარტის მქონე წამლის ხარისხის შემოწმების ლაბორატორის 

არარსებობა. ძალზედ რთულია ვენდოთ წამალს, რომლის ნედლეულის მწარმოებელი 
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ქვეყანა ავტორიტეტით არ სარგებლობს და ამასთან, არ არსებობს ჩვენს ქვეყანაში ამ „საეჭვო“ 

ნედლეულის შემოწმების პრაქტიკაც. მაგალითად, თუ იქს წამლის ნედლეული შემოტანილია 

ინდოეთიდან და წამლის ბოლო 2 ეტაპი გავლილია საქართველოში, სამართლიანია წამლის 

ხარისხში ეჭვის შეტანა, რადგან ის წარმოებულია ქვეყანაში, სადაც მის შემადგენლობაზე, 

ფაქტობრივად, ცოტა რამ არის ცნობილი. 

ყოველი ზემოთ თქმული, კიდევ ერთხელ, ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს 

ფარმაცევტული ბაზარი საჭიროებს მნიშვნელოვან ცვლილებებსა და ჩარევებს სახელმწიფოს 

მხრიდან. 

მეთოდოლოგია 

კვლევისათვის გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი მეთოდი, რომლის ფარგლებში 

განხორციელდა რაოდენობრივი მონაცემების შედარება და ანალიზი.  

შედეგები 

მთავარ საკვლევ ობიექტად აღებულ იქნა ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი 

ანტიბიოტიკური საშუალება - ცეფტრიაქსონი და მოგვეძია მისი 20 შემცვლელი. შემდგომ, 

გავიგეთ ამ  20-ვე წამლის  ფასი 4-ვე ლიდერ აფთიაქში: პსპ, ავერსი, ჯი-პი-სი, ფარმადეპო. 

მას შემდეგ, რაც ხელთ გვქონდა ყველა ფასი და გენერიკი წამლის დასახელება. 

ძირითადი ცეფტრიქსონის შემცვლელების ფასების გასაგებად, გავიგეთ საქართველოში 

რეგისტრირებული 20 ცეფტრიაქსონი უახლესი ბაზის მიხედვით. ესენია:  

 

1. აბიტრაქსი  

2. აჯუ-ცეფტრიაქსონი 

3. ავექსონი 

4. კადერონი  

5. ბესტფორი 

6. ცეფამედი 

7. ცეფორდი 

8. დეცეფინი 

9. ეკოტრიქსონი 

10. ექვიცეფი 

11. გამაქსონი 

12. იტრაცეფი 

13. ლენდაცინი 

14. პანცეფტრიაქსონი 

15. პანტოქსონი 

16. პეო 

17. როტაცეფი 

18. ულტრაცეფი 

19. უნოცეფი 

20. ტორნაქსონი 
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კვლევის მსვლელობისას, ასევე, გადავაწყდით ისეთ მარკეტინგულ „ხრიკებს“ 

ადგილობრივი მწარმოებლების მხრიდან, როგორიცაა, კონკურენტი მწარმოებლის 

პროდუქტის ხარისხში ეჭვის შეტანა. 

კვლევის საბოლოო ცხრილი ატარებს შემდეგ ხასიათს ( იხ. ცხრილი1): 

 

დისკუსია 

ფასებზე დაკვირვებიდან გამომდინარე ნათლად დავინახეთ, რომ, უმეტეს შემთხვევაში, 

ბაზარზე ძალზედ პარადოქსული მგომარეობაა. ერთი და იმავე სახეობისა და აქტიური 

ნივთიერების შემცველ მედიკამენტებს შორის 18 ლარიანი სხვაობა არსებობს (მაგ., 

ცეფტრიაქსონი - 3.11, როცეფინი - 22). საქართველოში წარმოებული მედიკამენტების ფასები 

უტოლდება ბრენდი ქარხნების მიერ წარმოებულ მედიკამენტის ფასებს. იმის 

გათვალისწინებით, რომ ხარისხის დამადასტურებელი არც ერთი სტანდარტი არ არის 

დანერგილი და დამოკიდებულნი ვართ მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიის 

კეთილსინდისიერებაზე, სამართლიანად შეგვიძლია ადგილობრივი წარმოების 

მედიკამენტებში „ეჭვის შეტანა“. 

 მწარმოებელი 

ქვეყანა 

მწარმოებელი 

ქარხანა 

 PSP 

ფარმა 
ავერსი 

ფარმა 

ეი ბი 

სი 

ფარმა 

ჯი პი 

სი 

ცეფტრიაქსონი საქართველო ავერსი 

რაციონალი 

1  3,90 4,75 3,11 

ვერაკოლი საბერძნეთი Demo S.A. 1 17,39 17,93 17,40 17,39 

ულტრაცეფი ინდოეთი Ultra Laboratories 

Pvt. 

1 9,50 9,93 9,95  

პეო საქართველო ჯი-ემ-პი 1 20,84 21 22,10 21,07 

დეცეფინი თურქეთი DEVAHOLDING 1 10,50  10,50 10,50 

სერტოცეფი თურქეთი PHARRMAVISIO 

SANAYI 

0,5 17,64 17,85 17,80 17,93 

ავექსონი საქართველო ავერსი 

რაციონალი 

1 19,05 19,05 19,05 19,05 

ვანცეფი თურქეთი ZENVITA SAGLIC 

URUNLER 

1 14,40 14,57 14,49 14,64 

რაპიცეფი საქართველო ABIPHARMI 1 7 7 7 7 

ტორნაქსონი იტალია LABORATORIO 

FARMACEUTICO 

C.T. 

1 20,95 21 21  

ბესტფორი თურქეთი PHAM=RMAVISIO 

SANAYII 

1 18,54 18,95 19,08 19,26 

დეცეფინი თურქეთი DEVA 1 15,80  15,80 15,50 

როცეფინი შვეიცარია HOFFMAN LA 

ROCH 

1 22 22 22 22 

ცეფამედი ეგვიპტე E.I.P.I.CO 1 20,42 20,67 20,50 20,56 

პანტოქსონი იტალია MITIM SRI 1   10,50 10,50 

როტაცეფი ესპანეთი LDP-

LABORATORIES 

0,5 14,34 14,50  12,90 

აველოქსი  გერმანია BAYER SHERING 

PHARMA 

1 18,53 19,05 17,42 19,05 

ცეფორტი რუმინეთი ANTIBIOTICE S.A. 1 5,50    

რაციოცეფი საქართველო ავერსი 

რაციონალი 

1 5,30 5,30 5,30 3,25 



17 

 

 

მიღებული შედეგი, თავისთავად პარადოქსულია და არ ექვემდებარე ლოგიკას: როგორ 

შეიძლება საეჭვო აქტიური ნივთიერებების მქონე წამალი, რომელსაც არ აქვს გავლილი 

თითქმის არც ერთი სართაშორისო სტანდარტი, არ აქვს გავლილი ლაბორატორიული 

შემოწმება, ღირდეს მეტი ან უტოლდებოდეს იმ ანალოგი მწარმოებელ ქვეყნის ფასებს, სადაც 

მაქსიმალურადაა დაცული ყველა სტანდარტი და ნორმა. გარდა ამისა, ზედმეტია საუბარი 

გადაზიდვის ხარჯებზე, რომლებიც ბუნებრივად ჩნდება იმპორტისას. 

ყოველი ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ წამყვანი 4 

ფარმაცევტული კომპანია შეთანხმებულად ცდილობს ფასების ე.წ. „ხელოვნურ გაბერვას“ და 

შეთანხმებულად მოქმედებს ადგილობრივი წარმოების სასარგებლოდ. 

პრობლემა არ მხოლოდ იმაშია, რომ ეს 4 ფარმკომპანია ბაზრის მნიშვნელოვან წილს 

აკონტროლებს (დაახლოებით 6-%-ს). საგანგაშოა ის მომენტიც, რომ ეს კომპანიები თითქმის 

სრულიად აკონტროლებენ მედიკამენტების იმპორტს, აკონტროლებენ დისტრიბუაციას, 

ადგილობრივ წარმოებას, სადაზღვევო და ჰოსპიტალურ სექტორშიც მონაწილეობენ. 

დასკვნა, რეკომენდაციები 

ფარმაცევტული ბაზარი ჩვენს ქვეყანაში სწრაფად ვითარდება და ცვლილებებს 

განიცდის. აუცილებელია, რომ ამ განვითარების დროს, რაც შეიძლება მეტი ყურადღება 

დაუთმონ ხარისხს და კონკურენციის ზრდას, რაც პირდაპირ კავშირშია ერთმანეთთან.  

კანონში შესაბამისი დებულებების არარსებობის და სახელმწიფო რეგულირების 

საააგენტოს აუცილებელი რესურსების არქონის გამო ქვეყანაში არ არსებობს ხარისხის 

ადექვატური გარანტიები. აუცილებელია, რომ საზოგადოებამ სააგენტოს საქმიანობის და 

მედიკამენტების შემოწმების პროცესის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია მიიღოს. ეს 

დაინტერესებულ პირებს დაეხმარება შეაფასონ სააგენტოს საქმიანობის მონიტორინგი. 

შემაშფოთებელია ის ფაქტიც, რომ „ავერსისა“ და „პე-ეს-პე“-ს აფთიაქებში დასაქმებულ 

ფარმაცევტებს, სავარაუდოდ, ამ კომპანიების მიერ წარმოებული მედიკამენტების გაყიდვას 

აიძულებენ. დიდი ალბათობით ექიმები და ფარმაცევტული კომპანიები შეთანხმებულად 

მოქმედებენ, რის სანაცვლოდაც ექიმები კომპანიებისგან ანაზღაურებას იღებენ. ჩვენ კვლევის 

პროცესშიც გადავაწყდით ასეთი ფაქტების გამოვლინებას. 

მიზანშეწონილია: 

• დაიწყოს აქტიური მუშაობა 6-ვე  საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვაზე, რომელიც 

აპრობირებული მეთოდი და ხარისხის გარანტია; 

• გაიზარდოს სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლი და ჩართულობა, კერძოდ, დაინერგოს 

რეფერალური ლაბორატორიული შემოწმების პრაქტიკა, რაც მოგვცემს საშუალებას, 

მოხდეს სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოსული საეჭვო ნედლეულის შემოწმება; 

• დაინერგოს უფრო მძლავრი კონტროლის მექანიზმები, რომლებიც შეაკავებენ  

არსებულ მონოპოლიას ფარმაცევტულ ბაზარზე; 

• კომპეტენტურმა ორგანოებმა შეისწავლონ მონოპოლიზებული ბაზრების რეალური 

მდგომარეობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ძნელია ვინმეს კანონსაწინააღმდეგო 

ქმედებაში დადანაშაულება. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

• გაეროს ბავშვთა ფონდი (2018). მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის მოკლე 

მიმოხილვის ანგარიში. 

• თოხაძე ნ. „საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო“ - საქართველოს 

ფარმაცევტული ბაზარი საქართველოში. 2016. 

• საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო. საქართველოს ფარმაცევტული 

ბაზარი. თბილისი, 2012 წელი.  
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• ჯანდაცვის სამინისტრო. 2013. ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასების 

ანგარიში.  

• Verulava T, Maglakelidze T. Health Financing Policy in the South Caucasus: Georgia, 

Armenia, Azerbaijan. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 

2018;11(2): 143-150. 
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სექსუალური განათლება საქართველოში და რეპროდუქციული ცხოვრება 

არასრულწლოვანებში 

ბიბილაშვილი ანანო1, კანაშვილი რუსუდანი1 

1 მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი 

 

შესავალი 

მოზარდებში ინტერესი სექსუალური ცხოვრებისადმი დიდია. ამიტომაც აუცილებელია 

ასაკის შესაბამისად მიიღონ სათანადო ინფორმაცია. მიზანშეწონილია სკოლებში 

ისწავლებოდეს საგანი სექსუალური აღზრდის შესახებ. ინფორმირებულობა ხელს უწყობს 

ნეგატიური რისკებისაგან დაცვა და საკუთარი ემოციების მართვას. ამასთან 

გასათვალისწნებელია, რომ თანამედროვე პირობებში მოზარდებს ადვილად შეუძლიათ 

ინტერნეტიდან მიიღონ სექსუალური ცხოვრების შესახებ ინფორმაცია, ასევე ხელმისაწვდომია 

პორნოგრაფიული მასალა.  

სქესობრივი განათლება არის სწავლება ადამიანის სექსუალურობაზე, ანატომიაზე, 

რეპროდუქციაზე, სქესობრივ მომწიფებაზე, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და 

უფლებებზე, უსაფრთსო სექსზე, ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებებზე, სქესობრივად 

გადამდებ დაავადებებზე, ორსულობაზე, მშობიარობაზე, ფიზიკურ ფსიქიკურ ძალადობაზე, 

ემოციურ ასპექტებზე, პასუხიხმგებლობებზე და სხვა მსგავს საკითხებზე (Kristesashvili et al., 

2009).  

ბევრ ქვეყნებში სქესობრივი განათლება სავალდებულო საგანია. იმ ქვეყნებში, სადაც 

სკოლებში სქესობრივ განათლებას ასწავლიან და მოსწავლეებს აქვთ ინფორმაცია იმაზე, თუ რა 

შედეგი შეიძლება მოჰყვეს შემთხვევით და/ან დაუცველ სექსს, მნიშვნელოვნად შემცირდა 

ნაადრევი ქორწინებები და ორსულობები, აბორტები და სქესობრივი გზით გადამდები 

დაავადებები.  

საქართველო არ არის იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, სადაც სქესობრივი განათლება 

ეროვნული სასწავლო გეგმის ნაწილია. საქართველოში სქესობრივი განათლების 

მოწინააღმდეგეთა მთავარი არგუმენტი ის არის, რომ სქესობრივი განათლება მოზარდებს 

“გარყვნის” და მათ სქესობრივი ცხოვრების ადრეულად დაწყებისკენ უბიძგებს. 

ინფორმაციას ადამიანის რეპროდუქციული სისტემის შესახებ მოსწავლეები ბიოლოგიის 

სახელმძღვანელოდან იღებენ, თუმცა, უსაფრთხო სექსზე, კონტრაცეფციასა და ადამიანის 

სექსუალობაზე მათ სკოლაში არავინ ელაპარაკება.  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ოფიციალურად 

დამტკიცებული სახელმძღვანელო, რომელიც სქესობრივი განათლების საკითხებს მხოლოდ 

ნაწილობრივ ეხება, მე-8 კლასის ბიოლოგიის წიგნია. წიგნი, რომელიც 174 გვერდიანია, 

სქესობრივი განათლების თემას მხოლოდ ექვს გვერდს უთმობს (მაყაშვილი, ახვლედიანი, 

2018). მე-8 კლასის შემდეგ, სქესობრივ განათლებას ბიოლოგიის სახელმძღვანელოს არც ერთი 

თავი არ ეძღვნება. მე-9-12 კლასების ბიოლოგიის სახელმძღვანელო სქესობრივ განათლებას 

მხოლოდ გამრავლების კუთხით, წმინდა ბიოლოგიურ დონეზე განიხილავს.  

თუმცა, აქაც იჩენს თავს პრობლემა, რადგან ყველა მასწავლებელი არ მიიჩნევს საჭიროდ 

ამ პარაგრაფების გავლას. ხშირ შემთხვევაში სქესობრივ განათლებაზე გაკვეთილზე არ 

ლაპარაკობენ და სახლში წასაკითხად აძლევენ.  

საქართველოს განათლების და კულტურის სამინისტროს ჰქონდა მცდელობა მე-4 

კლასში შეეტანა სახელმძღვანელო „მე და საზოგადოება“, რამაც საზოგადოებაში დიდი 

წინააღმდეგობა გამოიწვია. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი აპროტესტებდა გენდერის და 

უმცირესობის სწავლების აუცილებლობას. მიუხედავად წინააღმდეგობებისა, სქესობრივი 
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განათლების საგნის სწავლების იდეა საზოგადოების ფართო წრეებში კვლავაც არსებობს. 

განათლების სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ 2018-2024 წლების სასწავლო გეგმაში შედის 

საგანი „მე და საზოგადოება“, რომლითაც მე-3, მე-4 და მე-5, მე-6 კლასების მოსწავლეებს უნდა 

ასწავლონ (განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო, 2018). აქვე 

აღსანიშნავია, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ემიჯნება ამ სახელმძღვანელოს ძველ 

ვერსიას. მათი აზრით, ყველა ქვეყანას თავისი ტრადიცია და მორალი აქვს, შესაბამისად, 

პირდაპირ გადმოთარგმნილი და არაადაპტირებული სახელმძღვანელო ვერ გაამართლებს.  

სახალხო დამცველის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ქართველ მოზარდებს ბევრი კითხვა 

აქვთ აივ ინფექციებზე, სქესობრივი გზით გადამდებ და სხვა დაავადებებზე, 

კონტრაცეპტივებზე, მენსტრუაციასა და მასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე (საქართველოს 

სახალხო დამცველის 2018 წლის სპეციალური ანგარიში). 

ინფორმაციულ ვაკუუმს ვერც ქართულენოვანი ინტერნეტი ავსებს. სქესობრივ 

განათლებაზე სანდო, კომპეტენტური და მოზარდებისათვის გასაგებად შექმნილი 

ქართულენოვანი წყარო არ  არსებობს. მოსწავლეების ფსიქიკა ფაქიზია, ამიტომ არის 

აუცილებელი ასაკის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება, რაც დააკმაყოფილებს მათ 

ცნობისმოყვარეობას. 

სქესობრივი განათლების აუცილებლობაზე ყველა მშობელი თანხმდება, მაგრამ არ იციან 

როგორ უნდა ესაუბრონ. ურჩევნიათ ეს საკითხი სკოლას მიანდონ, მხოლოდ ერთი 

წინაპირობით, თუ კი ამ საგანს კვალიფიციური პირები ასწავლიან,  მორალური ფასეულობები, 

ტრადიციები იქნება გათვალისწინებული.  

სხვადასხვა ქვეყანა გვაჩვენებს  წარმატებულ მაგალითებს, სადაც სექსუალური 

განათლების შემოღებამ შეამცირა როგორც ინფექციების გადადების პროცენტული 

მაჩვენებელი, ასევე აბორტები, ნაადრევი ქორწინება და ორსულობა.  

ბევრი მოზარდი ეწევა სქესობრივ ცხოვრებას და ამას მშობლებს უმალავენ. 

შემაშფოთებელია აბორტების რაოდენობა არასრულწლოვანებში. იზრდება აივ/შიდსის 

გავრცელების დინამიკა. ბევრმა მოსწავლემ თავი დაანება სწავლას ნაადრები ქორწინების გამო.  

კვლევის მიზანს შეადგენდა სქესობრივი განათლების მიმართ საზოგადოების 

დამოკიდებულების გარკვევა.  

მეთოდოლოგია 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა მასწავლებლების, მოსწავლეების და 

მშობლების გამოკითხვა ნახევრად სტრუქტურირებული კითხვარით. თვისებრივი კვლევის 

ფარგლებში ჩატარდა გინეკოლოგის, ფსიქოლოგის და სექსოლოგის ჩაღრმავებითი ინტერვიუ. 

კვლევისათვის არაალბათური, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეირჩა 2 სკოლა. 

შედეგები 

ჩვენს მიერ გამოკითხულ იქნა 265 პირი, მათგან 100 მოსწავლე, 50 მასწავლებელი, 50 

მშობელი.  

გამოკითხულ მასწავლებელთა უმრავლესობა მდედრობითი სქესისაა (82%). მშობლების 

96%-ს შეადგენდნენ დედები, მხოლოდ ორი მამის (4%) გამოკითხვა მოხერხდა. გამოკითხულ 

მოსწავლეთაგან 58% (n=29) მდედრობითი სქესისაა, ხოლო 42% (n=21) - მამრობითი სქესის. 

გამოკითხულ მასწავლებელთა მეტი წილი 36-50 წლისაა (44%), ასევე მშობელთაგან 

ასაკობრივად მეტი წილი 36-50 წლისაა (52%). გამოკითხულ მოსწავლეთაგან მეტი წილი 17 

(26%) და 18 წლისაა (30%)  
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ცხრილი 1: რესპოდენტთა დემოგრაფიული მონაცემები (პედაგოგები, მშობლები) 

 პედაგოგები  

n=50 (%) 

მშობლები 

n=50 (%) 

სქესი 

 

ქალი 

კაცი 

 

 

41 (82%) 

9 (18%) 

 

 

48 (96%) 

2   (4%) 

ასაკი 

 

25-35 

36-50 

51-65 

65-ს ზემოთ 

 

 

11 (22%) 

22 (44%) 

15 (30%) 

2   (4%) 

 

 

11 (22%) 

26 (52%) 

13 (26%) 

0   (0%) 

 

ცხრილი 2: რესპოდენტთა დემოგრაფიული მონაცემები (მოსწავლეები) 

 მოსწავლეები 

n=50 (%) 

სქესი 

 

ქალი 

კაცი 

 

 

41 (82%) 

9 (18%) 

ასაკი 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

4    (8%) 

5    (10%) 

7    (14%) 

6    (12%) 

13  (26%) 

15  (30%) 

 

მასწავლებელთა 82% მიიჩნევს, რომ სკოლებში მოსწავლეებისთვის სექსუალური 

განათლების მიღება აუცილებელია. კითხვას, თუ რომელი კლასიდან უნდა ისწავლებოდეს 

სექსუალური განათლება, მასწავლებლები არაერთგვაროვნად პასუხობენ. უმეტესობა მე-8 

(18%), მე-9 (22%) და მე-10 (26%) კლასებიდან მიიჩნევს ამ საკითხის სწავლებას 

მიზანშეწონილად. მხოლოდ 4% ცალსახად არ უჭერს მხარს მოსაზრებას 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ამ საკითხის სწავლების შესახებ, 6%-ს კი 

კითხვაზე პასუხის გაცემა გაუჭირდა.  

მასწავლებლების უმეტესობა (48%) მიიჩნევს, რომ სქესობრივი განათლების შესახებ 

შესაბამის საგანს/თემას ფსიქოლოგი უნდა ასწავლიდეს, 26%-ის აზრით - ექიმი, ხოლო 24%-ის 

აზრით - ბიოლოგიის მასწავლებელი, დარჩენილ 2%-ს გაუჭირდა პასუხის გაცემა. კითხვაზე, 

უსწავლებიათ თუ არა სქესობრივი განათლების შესახებ თემა ან უსაუბრიათ თუ არა რაიმე ამ 

თემის ირგვლივ, 88%-მა უარყოფითი პასუხი გასცა.  

გამოკითხული მშობლების 54% (n=27) მიიჩნევს, რომ მოსწავლეეს უნდა მიეწოდოს 

სქესობრივი განათლების შესახებ ინფორმაცია სკოლაში. მშობელთა 40% (n=20) 

კატეგორიულად ეწინააღმდეგება სკოლაში სქესობრივი განათლების სწავლებას, ხოლო 3 

მათგანს (6%) გაუჭურდა კითხვაზე პასუხის გაცემა.  

მშობელთა 50% მიიჩნევს, რომ სქესობრივი განათლების შესახებ თემას/საგანს უნდა 

ასწავლიდეს ფსიქოლოგი, 28%--ს აზრით - ექიმი, 16%--ის აზრით - ბიოლოგიის 

მასწავლებელი, 6 %-ს- გაუჭირდა პასუხის გაცემა. 
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მოსწალეების 68% მიიჩნევს, რომ მათ უნდა მიეწოდოს სქესობრივი განათლების შესახებ 

ინფორმაცია სკოლაში. მოსწავლეების 30% (n=15) კატეგორიულად ეწინააღმდეგება სკოლაში 

სქესობრივი განათლების სწავლებას, ხოლო 1 მათგანს (2%) გაუჭურდა კითხვაზე პასუხის 

გაცემა.  

კითხვას, თუ რომელი კლასიდან უნდა ისწავლებოდეს სექსუალური განათლება, 

მოსწავლეების უმეტესობა მე-7 (20%) და მე-8 (26%) კლასებიდან მიიჩნევს ამ საკითხის 

სწავლებას მიზანშეწონილად. 

მოსწავლეთა 42% მიიჩნევს, რომ სქესობრივი განათლების შესახებ თემას/საგანს უნდა 

ასწავლიდეს ფსიქოლოგი, 32%--ის აზრით - ბიოლოგიის მასწავლებელი, 20%--ს აზრით - 

ექიმი, 6 %-ს- გაუჭირდა პასუხის გაცემა. 

 

ცხრილი 3: რესპოდენტთა გამოკითხვის შედეგები 

 პედაგოგები 

n=50 (%) 

მშობლები 

n=50 (%) 

მოსწავლეები 

n=100 (%) 

რამდენად აუცილებელია სკოლებში 

მოსწავლეებისთვის სექსუალური 

განათლების მიღება? 

  

დიახ 

არა 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

 

41 (82%) 

2   (4%) 

7   (14%) 

 

 

 

 

27 (54%) 

20 (40%) 

3   (6%) 

 

 

 

 

34 (68%) 

15 (30%) 

1   (2%) 

რომელი კლასიდან უნდა ისწავლებოდეს 

სექსუალური განათლება? 

 

მე-7 კლასამდე  

მე-7 კლასიდან  

მე- 8 კლასიდან  

მე-9 კლასიდან  

მე- 10 კლასიდან  

მე- 11 კლასიდან  

მე-12 კლასიდან  

არ არის რეკომენდირებული   

მიჭირს პასუხის გაცემა  

 

 

 

3   (6%) 

4   (8%) 

9   (18%) 

11 (22%) 

13 (26%) 

3    (6%) 

2    (4%) 

2    (4%) 

3    (6%) 

 

 

 

1   (2%) 

1   (2%) 

3   (6%) 

9    (18%) 

10  (20%) 

2    (4%) 

1    (2%) 

20  (40%) 

3    (6%) 

 

 

 

3   (6%) 

10 (20%) 

13  (26%) 

3    (6%) 

3    (6%) 

2    (4%) 

0   (0%) 

15  (30) 

1    (2%) 

სქესობრივი განათლების შესახებ შესაბამის 

საგანს/თემას ვინ უნდა ასწავლიდეს? 

 

ფსიქოლოგი 

ექიმი 

ბიოლოგიის მასწავლებელი 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

24  (48%) 

13  (26%) 

12  (24%) 

1    (2%) 

 

 

 

25  (50%) 

14  (28%) 

8    (16%) 

3    (6%) 

 

 

 

21 (42%) 

10  (20%) 

16  (32%) 

3    (6%) 

უსწავლებიათ თუ არა სქესობრივი 

განათლების შესახებ თემა ან უსაუბრიათ თუ 

არა რაიმე ამ თემის ირგვლივ? 

 

დიახ 

არა 

 

 

 

 

6     (12%) 

44   (88%) 

 

 

 

 

7  (14%) 

43 (86%) 

 

 

 

 

7   (14%) 

43  (86%) 

 

მასწავლებელთა ჩაღრმავებითი ინტერვიუს შედეგად, სიღრმისეული ანალიზით 

შემდეგი მოსაზრებები გამოითქვა: 
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“მნიშვნელოვანი კი არა აუცილებელიცაა. ბავშვი პატარა ასაკიდან იგებს რომ 
ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ქალები და კაცები. იმისათვის რომ მოზარდს სწორი 
წარმოდგენა ჩამოუყალიბდეს უნდა აუხსნას და ასწავლოს ვინმემ. თუ არ ვასწავლეთ, 
ინტერნეტიდან მიიღებს არასწორ ინფორმაციას“. 

ერთ-ერთი მასწავლებელი მიიჩნევს, რომ არ არის საჭირო ბავშვებს ამ თემაზე 

ვესაუბროთ სკოლაში:  

“ჩემთვის არავის უსწავლებია, და არც ბავშვებს სჭირდებათ. მაგათ, რომ ამ თემაზე 
ვესაუბრო ვერც დავაწყნარებ ისეთი რია-რია იქნება. გარდა ამისა არც წიგნები გვაქვს 
შესაბამისი“. 

ერთ-ერთი მშობლის აზრით, სქესობრივი განათლება სკოლიდან უნდა მიეწოდოს: 

„მე ჩემს შვილთან ძალიან მეგობრული ურთიერთობა მაქვს. გარდა იმისა, რომ მე თავად 
ვესაუბრები ამ თემაზე და არც ერთ კითხვას არ ვტოვებ უპასუხოდ, მიმაჩნია, რომ 
სპეციალისტის მიერ ახსნილი მაინც სხვა იქნება.“ 

მშობელი, რომელიც არ ეთანხმება სქესობრივი განათლების სკოლაში სწავლებას, 

აღნიშნავს: 

„ჩემი შვილი ბიჭია, ისედაც არ მელაპარაკება ამ თემაზე და არ სჭირდებათ.“ 
ერთ-ერთმა მოსწავლემ გაიხსენა:  

„მეათე კლასში განგვიმარტეს ქალისა და კაცის სასქესო ორგანოებზე, მე მახსოვს 
ბავშვების რეაქცია, ზოგი ვერც უყურებდა ამ ბიოლოგიურ ნახატებს, ზოგი აპროტესტებდა, 
ამბობდა რომ მე არ ვისწავლი და არც მოვყვები ამ გაკვეთილს. თვითონაც შერცხვა იმ ქალს და 
გვითხრა მერე სახლში წაიკითხეთო“. 

ერთმა მოსწავლემ აღნიშნა, რომ მასწავლებელი თავისი ინიციატივით დაელაპარაკა 

სქესობრივი განათლების ისეთ თემებზე რაც არც ეწერა წიგნში.  

კითხვაზე, თუ რატომ არ უნდა ისწავლებოდეს სქესობრივი განათლება სკოლაში, ერთმა 

მოსწავლემ შემდეგი პასუხი გასცა: 

„თითონ მასწავლებელი არ არის მზად მელაპარაკოს ამაზე, იქით ავუხსნი თუ უნდა, 
ერიდებოდათ ამ თემაზე საუბარი, რაც პირადად მე არ მესმის, სეროიზულად არავინ ეკიდება 
საკითხს“. 

კითხვაზე, თუ რატომ უნდა ისწავლებოდეს სქესობრივი განათლება სკოლაში ერთმა 

მოსწავლემ შემდეგი პასუხი გასცა:  

„პატარები გაურკვევლობაში არიან, ბევრი კითხვა აქვთ რომელსაც არ პასუხობენ 
უფროსები, ანატომიასთან დაკავშირებით კითხვები უჩნდებათ, მინდა სანდო წყაროდან 
მქონდეს ინფორმაცია და არა ინტერნეტიდან და მეგობრებისგან ჭორის დონეზე“ 

კითხვაზე, თუ საიდან მიიღეს ინფორმაცია სქესობრივი განათლების თემაზე, 

მოსწავლეთა 6%-ის აზით სკოლიდან, 17%-ის აზრით - მშობლებისგან, 34%--ის აზრით - 

ინტერნეტიდან, 34%-ის აზრით - მეგობრებისგან, 9%-ს არ მიუღია არანაირი ინფორმაცია 

სქესობრივი განათლების თემის ირგვლივ.  

დასკვნა 

სექსუალური განათლება აუცილებელია ადამიანის და განსაკუთრებით მოზარდების 

სწორი განვითარებისათვის. ყველას აქვს უფლება მიიღოს სათანადო სექსუალური განათლება, 

საჭიროა თანამედროვე საჭიროებებზე მორგებული სასკოლო განათლების კურიკულუმების 

დახვეწა და განვითარება დროთა განმავლობაში. აუცილებელია სქესობრივ განათლებაზე 

სანდო, კომპეტენტური და მოზარდებისათვის გასაგებად შექმნილი ქართულენოვანი 

სახელმძღვანელოს არსებობა. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

• ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ფონდი- IDFI- აბორტის სტატისკიტა 

საქართველოში 

 https://idfi.ge/ge/news-69 

https://idfi.ge/ge/news-69
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•  საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის ოფიციალური კვლევები 

 http://www.opendata.ge/ka/stats?category 

_id=28573&institution_id=&requester_id 

• საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური კვლევები და 

მონაცემები 

 http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=196&lang=geo 

• ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტა საქართველოში (შედარებითი მიმოხილვა) 

 http://ru.calameo.com/read/004110021b93efec2b232 

• საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

მონაცემები- სქესობრივი გზით გადამდები ზოგიერთი დაავადება 

http://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=e6187208-0a3f-4026-a25e-d72fa93ec51a 

გვ. 96, ცხრილი 4.29 

• საქართველოში დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის    

 ეროვნული ცენტრი. ავადობა სქესობრივი გზით გადამდები ზოგიერთი დაავადებით 0-14 

წლამდე. გვ. 110, ცხრილი 4.42 

               https://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=f7a28a1e-0489-49a0-b183-eb8674244541 

• Kristesashvili, J. Surmanidze, L. Tsuladze, G. Shengelia, L. Zardiashvili P. Adolescent 

Reproductive Health Survey in Georgia. Tbilisi. 2009. 
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/6729/1/Adolescent_Reproductive.pdf 

• მაყაშვილი მ., ახვლედიანი რ. მერვე კლასის ბიოლოგიის სახელმძღვანელო. თბილისი. 

2018 

• საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო. ახალი 

ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-2024.  
http://ncp.ge/ge/curriculum/satesto-seqtsia/akhali-sastsavlo-gegmebi-2016-2021 

• საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის სპეციალური ანგარიში-კვლევა 

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და სასწავლო გარემოს შესახებ ზოგადსაგანმანათლებლო 

სივრცეში. თბილისი. 2018. 
http://www.ombudsman.ge/geo/spetsialuri-angarishebi/kvleva-adamianis-uflebebis-swavlebisa-da-

saswavlo-garemos-shesaxeb-zogadsaganmanatleblo-sivrceshi 
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http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/6729/1/Adolescent_Reproductive.pdf
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     მოხუცთა თავშესაფრის გამოწვევები საქართველოში 

მარიამ დეკანოსიძე1, მეგი ჟვანია1 

1 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი:  თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი 

 

შესავალი 

საქართველოში „ხანდაზმულობის ასაკად“ დადგენილია 60-65 წელი [1]. ხანდაზმულთა 

გარკვეული ნაწილი მოხუცთა თავშესაფრებს მიმართავენ. თავშესაფარში მოსახვედრად 

ხანდაზმული უნდა აკმაყოფილებდეს განსაზღვრულ კრიტერიუმებს [2]: 

• არ უნდა ჰქონდეს ცენტრალური ნერვული სისტემის მწვავე დაავადება; 

• არ უნდა ჰქონდეს მწვავე ინფექციური და კანის გადამდები დაავადება; 

• არ უნდა ჰქონდეს ტუბერკულიოზისა და სიფილისის აქტიური ფორმა; 

• არ უნდა ჰქონდეს თავისა და ზურგის ტვინის თიაქრების ღია ფორმა; 

• არ უნდა საჭიროებდეს სტაციონალურ მომსახურებას. 

საქართველოში არ არის ბევრი თავშესაფარი, შესაბამისად, ადგილები შეზღუდულია. 

ბევრი ასაკოვანი ადამიანი თავშესაფრის გარეშე რჩება.    

ბრიტანეთში ფუნქციონირებს 2 სახელმწიფო პროგრამა: „Home care“ და „Retirement 

village“, რომელთაგან პირველი მათგანი უზრუნველყოფს მოხუცთა მომსახურებას საკუთარ 

სახლში ან თავშესაფარში, როგორც პერსონალური, ასევე სამედიცინო დახმარებით. მეორე 

პროგრამა წარმოადგენს ხანდაზმულთა დასახლებას, სადაც ისინი უზრუნველყოფილნი არიან 

სოციალური თუ სამედიცინო პირობებით, ხოლო მათი თავშესაფარში ცხოვრების საფასურს კი 

უზრუნველყოფს ჯანდაცვის ეროვნული სამსახური. ხანდაზმულები ჩართულნი არიან 

სხვადასხვა საზოგადოებრივ აქტვობებში, როგორებიცაა: საღამოების მოწყობა,  

საგანმანათლებლო ღინისძიებები, კინოს საღამოები, კლუბები. მათ ასევე შესაძლებლობა აქვთ 

ისარგებლონ გამაჯანსაღებელი ცენტრებით, აუზით, ფიტნესით, ტენის კორტით, გოლფით, 

სილამაზის სალონით. აღსანიშნავია, რომ ისინი არ არიან მოწყვეტილნი ოჯახსა და 

ახლობლებს. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მოხუცთა თავშესაფარი ბრიტანელ 

ხანდაზმულთათვის სტრესის მოხნისა და უზრუნველი ცხოვრების საშუალებაა. ბრიტანეთში 

ხანდაზმულების 10% სარგებლობს ამგვარი თავშესაფრებით. 

კვლევის მიზანია მოხუცთა თავშესაფრებში არსებული მდგომარეობის შესწავლა 

საქართველოში.  

ჩვენი ჰიპოთეზით, თავშესფარში მყოფი ხანდაზმულთა ფსიქოლოგიური მდგომარეობა 

საკმაოდ მძიმეა, ვინაიდან ბევრი მათგანის პანსიონში მოხვედრის მიზეზს ოჯახური 

კონფლიქტები, ძალადობა და მძიმე სოციალური მდგომარეობა წარმოადგენს. თუმცა, 

თავშესაფარი ხანდაზმულებს უზრუნველყოფს იმ ძირითადი საჭიროებებით, რაც 

აუცილებელია მათი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისათვის. 

მეთოდოლოგია 

თვისობრივი კვლევის ფარგლებში განხორციელდა მოხუცთა თავშესაფრის 10 მომსახურე 

პერსონალის სიღრმისეული ინტერვიუ.  კვლევა მიმდინარეობდა 2019 წლის 24 მაისიდან  26 

მაისამდე. კვლევისათვის შერჩეულ იქნა „თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატი“ და კერძო 

თავშესაფარი.  

შედეგები 

‘’თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში’’ მომსახურე პერსონალისა და დირექტორთან 

გასაუბრებით დადგინდა, რომ მოხუცებულთა თავშესაფარში მიბარების ძირითად მიზეზებს 
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წარმოადგენს: მოხუცებულთა მიერ  ოჯახის წევრებთან შეუთავსებლობა, ძალადობის 

ფაქტები, ოჯახის წევრებისგან მოხუცებულთა მიტოვება, მარტოხელობა, მძიმე სოციალური 

მდგომარეობა.  

რესპოდენტთა თქმით, პანსიონატის ‘’სტუმრობის’’ მიზეზთა შორის ერთ-ერთი მთავარია 

საცხოვრებელი ბინის ფართის სივიწროვე და საკუთარი არსებობით გამოწვეული ოჯახის 

წევრების შეწუხების ფაქტები.  

„შვილმა მოიყვანა ცოლი, გაჩნდნენ ბავშვები და მოხუცი ხვდება, რომ სახლში მისი 
ადგილი უკვე აღარ არის’’. 

მოხუცებულთა მეტი ნაწილი თავისი ნებით მიდის პანსიონატში, ზოგი კი - იძულებით 

სტუმრობს.  

„მათი სურვილი მძიმე საცხოვრებელი პირობებისა და ოჯახში საკუთარი თავის 
ზედმეტობის განცდითაა განპირობებული. მიუხედავდა ამისა, მოხუცი პანსიონატში 
ყიფნისათვის ბრალს არასოდეს დებს ოჯახის რომელიმე წევრს. ისინი ამაზე ღიად არასოდეს 
საუბრობენ“. 

კვლევის შედეგად გაირკვა, რომ გამოყოფილი 87 ადგილიდან თავშესაფარს 63 

ხანდაზმული სტუმრობს, მაშინ როცა რესპოდენტთა აზრით, მსურველთა რაოდენობა 

გაცილებით დიდია.  

„ყოველდრიურად 2-3 კაცი მაინც აკითხავს, ან ტელეფონით უკავშირდება მოხუცთა 

თავშესაფარს“. 

ბოლო მონაცემებით, რიგში მყოფი ხანდაზმულთა რაოდენობა 300-მდე აღწევს, რაც არც 

ისე მცირე მაჩვენებელია. პანსიონატში ხანდაზმულთა მიღების საკითხს წყევტს არა თავად 

პანსიონატი, არამედ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური განყოფილება. ხანდაზმული 

პანსიონატში ჩასარიცხად უნდა აკმაყოფილებდეს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური 

განყოფილების მიერ შემუშავვებულ კრიტერიუმებს.  

თავსესაფარში მყოფი თითოეული ხანდაზმულისათვის ყოველდღიურად გამოყოფილია 

თანხა, 25 ლარის ოდენობით, რაც თვის გამავლობაში 700 ლარს აჭარბებს. გარდა ამისა, 

ხანდაზმულები უზრუნველყოფილნი არიან სამედიცინო მომსახურების სრული  

დაფინანსებით. იგი მოიცავს: მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ლაბორატორიულ-

დიაგნოსტიკურ გამოკვლევებს, გემიურ და გადაუდებელ სამედიცინო სერვისებს, 

კონსულტაციებს ფსიქოლოგთან და სხვა ექიმ-სპეციალისტებთან, ექიმისა და ექთნის 24 

საათიან მომსახურეობას. 

„ერთ-ერთმა ჩვენმა ბენეფიციარმა თვალის ოპერაცია გაიკეთა, რაც 2000 ლარი დაჯდა და 
სრულად დაფინანსდა ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან“. 

ხანდაზმულთა პანსიონატი კეთილმოწყობილია. თითოეულ ბენეფიციარს აქვს 

საკუთარი ოთახი, ტელევიზორით, ინტერნეტით, სველი წერტილითა და აივნით. ამასთანავე,  

საერთო სასადილოში ჩასვლის სურვლის არქონის შემთხვევაში, მათ საშუალება ეძლევათ 

თავიანთ ოთახში მიირთვან საკვები, რასაც უზრუნველყოფს ‘’სადილის დამტარებელი’’. 

თავშესაფარს აქვს სამრეცხაო. ბენეფიციარი უზრუნველყოფილია ტანისამოსითა და 

სტილისტის მომსახურებით. 

თავშესაფარში მოხუცებს საშუალება ეძლევათ გამოიყენონ ე.წ ‘’ანონიმური ყუთი’’, სადაც 

შეუძლიათ გამოთქვან თავშესაფრის მიმართ თავიანთი პრეტენზია და უკმაყოფილება. 

სერიოზული პრობლემის არსებობის შემთხვევაში მონიტორინგის სამსახური ახდენს 

თავშესაფარში არსებული პირობების შემოწმებას.  

ხანდაზმულები ჩართულნი არიან სხავდასხვა სახის აქტივობებში.  

„ერთ-ერთ მათგანს თავისი სახელოსნოც კი აქვს გახსნილი. ზოგს ხატვა ეხერხება და  

გამოფენებს აწყობს. ხანდაზმულები დადიან ექსკურსიებზე, კონცერტებზე, კინოში. 

ზაფხულში პანსიონატი უზრუნველყობს მათ ზღვაზე დასვენებას.  

თავშესაფარს ეზოშივე აქვს ეკლესია და პოლიკლინიკა. მოხუცებულთა გარდაცვალების 

შემთხვევაში თავშესაფარი უზრუნველყოფს მათთვის დაკრძალვის ხარჯებს. მათ 
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გამოყოფილი აქვთ მუხათგევრდში სასაფლაო, სადაც ყველა დღესასწაულზე აკითხავენ 

გარდაცვლილებს და უვლიან მათ სასაფლაოებს. 

პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს ოჯახის წევრების მხრიდან მოხუცებულთა 

მონახულების ფაქტი.  

„ბენეფიციართა თითქმის 50%-ს ჰყავს ოჯახი, მაგარამ  მხოლოდ 7-8%-ს  თუ აკითხავენ 
ახლობლები, ისიც თვეში ერთხელ და ისიც მიღებული პენსიის გამორთმევის მიზნით. ერთ-
ერთი ბენეფიციარი 12 წლის მანძილზე ოჯახს გარდაცლილი ეგონა და შემთხვევით მისი 
სატელევიზიო გადაცემაში ნახვისას აღმოაჩინეს, რომ ცოცხალი ყოფილა“.  

„მოხუცებულებს არც გარდაცვალების შემთხვევაში აკითხავენ. ბოლო 4 წელიწადში 

დაღუპული 40 მოხუციდან მხოლოდ 6 კაცმა წაიყვანა გარდაცვლილი სახლში“.  

პანსიონტს თავის წესდებაში გათვლილი აქვს დროის ის რაოდენობა, რაც შესაძლოა რომ 

ბენეფიციარმა გამოიყენოს ოჯახში გასატარებლად. იგი წელიწადში 24 დღეს შეადგენს. 

„თუმცა, 3-4 დღით  წასული მოხუცები ვერ ძლებენ და 2 დღეში კვლავ ბრუნდებიან 
ხანდაზმულთა თავშესაფარში“. 

 პანსიონატის სამუდამოდ დატოვების ფაქტი ძალიან მცირეა. ბოლო 4 წლის მანძილზე 

მხოლოდ 2 მოხუცმა დატოვა პანსიონატი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების გამო. თუმცა, მათგანაც ერთმა გარკევული დროის შემდგომ უკან დაბრუნების 

სურვილით კვლავ მიაკითხა თავშესაფარს, მაგარამ ვინაიდან ამორიცხული წევრების 

ხელმეორედ მიღება პანსიონატის წესდებას ეწინააღმდეგება, მისი დაბრუნება ვერ მოხერხდა. 

მოხუცებულთა შორის ხშირად შეინიშნება სხვადასხვა სახის კონფლიქტები.  

„ზოგჯერ მოხუცები ერთად სადილობაზეც კი უარს ამბობენ. ზოგს სასადილოში 
არსებული სხვების მიერ გამოწვეული ხმაური არ მოსწონს. ზოგს დანარჩენთა ჭამის  მანერა, 
პროტეზის ხმა არ მოსწონს...’’ 

ზოგჯერ ხანდაზმულები უარს აცხადებენ სპექტაკლში ან რაიმე სხვა სახის ღონისძიებაში 

მონაწილეობის მიღებაზე, დადგმის პროცესში ერთმანეთს შორის განსხვავებული 

სურვილებისა და პოზიციების შედეგად წარმოქმნილი კონფლიქტების გამო. გარდა მოხუცთა 

შორის, აღინიშნება კონფლიქტის ფაქტები მოხუცბულთა მხრიდან მომსახურე პერსონალის 

მიმართ, როცა მისგან მოითხოვენ იმის გაკეთებას, რაც პერსონალს არ ევალება, ასევე 

დაპირისპირება წარმოიქმნება საკვების დაწუნების გამოც. 

კვლევა ჩატარდა კერძო თავსესაფარშიც, რითაც შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ 

„თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატთან“ და შევადაროთ ერთმანეთს.  

კერძო თავშესაფრის ტიპის დაწესებულებებში საკამოდ სოლიდური თანხაა გადასახადი, 

რაც დაახლოებით თვეში 600 ლარს შეადგენს. ასევე, სახელმწიფო პანსიონატისგან 

განსხვავებით, კერძო თავშესაფარი არ უზრუნველყოფს ხანდაზმულებს ინდივიდუალური 

ოთახებით, არამედ ცალკე კაცებისთვის და ცალკე ქალებისთვის გამოყოფილია საერთო 

საძინებლები. კერძო თავესაფარში მოხვედრა არ გულისხმობს სოციალურად დაუცველის 

სტატუსის არსებობის აუცილებლობას, ამგვარ დაწესებულებებში მცხოვრებ მოხუცთა 

უმრავლესობა საკმაოდ შეძლებული ოჯახებიდან არიან. გარდა ამისა, გასაუბრების პროცესში 

გაირკვა ისიც, რომ კერძო თავშესაფარში ძალიან ბევრ მოხუცს სტუმრობენ ოჯახის წევრები და 

თანაც საკმაოდ ხშირად, რაც ასევე განასხვავებს კერძო თავშესაფარს სახელმწიფო 

პანსიონატისგან.  

დასკვნა, რეკომენდაციები 

ამგვარად, თავშესაფარში მოხუცები ძირითადად მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო 

მიდიან. თავშესაფარი მათ სთავაზობენ სიცოცხლისა და უსაფრთხოებისთვის აუცილებლ 

სხავადასხვა ტიპის საჭიროებებს და ასევე აქტივობებს. მოხუცებულები საკმაოდ 

კეთილგანწყობით არიან დამოკიდებულნი მომსახურე პერსონალისა და ზოგადად 

თავშესაფრის მიმართ, მიუხედავად მათ შორის არსებული გარკვეული სახის 
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დაპირისპირებისა. ასევე პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს ოჯახის წევრების მხრიდან 

პანსიონატში მყოფი მოხუცების მონახულების სიმცირე. 

  

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. მარიამ დავითაშვილი. ხანდაზმულთა მდგომარეობა საქართველოში. Education.ge. 

14.12.2011. 
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2. მაყვალა გოგოლიძე. ხანდაზმულობა საქართველოში. intermedia.ge 10.02.2015.  
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მშენებარე ობიექტების რეგულირების პრობლემები 

თორნიკე კარკუჩაშვილი1, მჭედლიშვილი ნიკა1  
1 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი:  თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი 
 

შესავალი 

საქართველოში მშენებლობების ინტენსიურობის მატება მოითხოვს ამ სფეროში 

დასაქმებულთა უზრუნველყოფას შესაბამისი უსაფრთხო გარემოთი. ზოგი სამშენებლო 

კომპანია ცდილობს უზრუნველყოს უსაფრთხოების ნორმები განხორციელება მაღალი 

სტანდარტებით. თუმცა, არიან კომპანიები, რომლებიც შრომის უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მოთხოვნების უზრუნველყოფას ცდილობენ მაქსიმალურად ნაკლები 

დანახარჯებით, რაც სასურველ შედეგს არ იძლევა.  

სახელმწიფო ეტაპობრივად ანახლებს შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნებთან 

დაკავშირებულ საკანონმდებლო ბაზას. უსაფრთხოების ნორმების ზედამხედველობას 

თბილისში ახორციელებს მერიის ზედამხედველობის სამსახური და ასევე ჯანდაცვის 

სამინისტროში შესაბამისი ზედამხედველობის დეპარტამენტი. სახელმწიფოს, როგორც 

კანონმდებლის და ასევე როგორც მაკონტროლებლის,  ეფექტური ჩართულობა ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად. 

დასაქმებულთა შრომის პირობები და სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოება  საქართველოს 

ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა [1]. მიუხედავად უკანასკნელ წლებში განხორციელებული 

საკანონმდებლო ცვლილებებისა, დასაქმებულთა შრომითი უსაფრთხოება არ 

გაუმჯობესებულა. ამას მოწმობს სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა გარდაცვალებისა და 

ფიზიკური დაშავების საგანგაშო სტატისტიკა. 

ნახატი 1: სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა გარდაცვალებისა და ფიზიკური 

დაშავების სტატისტიკა (2011-2017) 

 
წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი. 
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ცხრილი 1: სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა გარდაცვალებისა და ფიზიკური 

დაშავების შედეგად აღძრული საქმეების რაოდენობა (2012-2017) 

წლები საქმე პირი შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა 

2012 25 31 2 

2013 10 17  

2014 18 19 2 

2015 23 27  

2016 20 24 4 

2017 (6 თვე) 12 12 1 

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი. 

 

საქართველოში მშენებარე ობიექტებზე, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, არ არის 

კოლექტიური დაცვის საშუალებები, კერძოდ, სართულები და შიდა კიბის უჯრედები არ არის 

შემოფარგლული დამცავი მოაჯირებით [2]. მაღლივი სამუშაოების შესრულებისას  

მომუშავეები არ არიან აღჭურვილნი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, კერძოდ, 

სამშენებლო კომპანიები არ უზრუნველყოფენ მუშებს სპეციალური სახის ფეხსაცმლით, 

დამცავი ქამრით, თოკით და და ა. შ. [2]. სწორედ ამ საშუალებების არ არსებობა ან არ 

გამოყენება ხდება  უბედური შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი. 

სამშენებლო კომპანიები უხეშად არღვევენ უსაფრთხოების წესებს, ხოლო სახელმწიფოს 

მხრიდან არ ხორციელდება სათანადო  ზედამხედველობა. შრომის ინსპექტირების 

დეპარტამენტს არ გააჩნია ქმედითი მექანიზმი, რომ ის დამსაქმებლები, რომლებიც არ იცავენ  

უსაფრთხოების წესებს მოაქციონ კანონის ფარგლებში. ამ უწყებას არ აქვს უფლება 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის ნებართვის გარეშე განახორციელოს ინსპექტირება. ასევე 

მას არ შეუძლია დარღვევის აღმოჩენისას გასცეს საჯარიმო სანქცია. ქ.თბილისის მერიის 

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური, რომლის ფუნქცია-მოვალეობებშიც შედის 

სამშენებლო ობიექტებზე უსაფრთხოების საკითხებზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 

განხორციელება და კანონის შესაბამისად მინიჭებული აქვს უფლება-მოსილება დარღვევების 

აღმოჩენის შემთხვევაში გასცეს საჯარიმო სანქცია, ინსპექტირებისას არ ინტერესდება შრომის 

უსაფრთხოების საკითხებით [2].  

ყოველივე ზემოაღნიშნული მიზეზებიდან გამომდინარე, სახეზეა სამუშაო ადგილებზე 

დასაქმებულთა გარდაცვალებისა და ფიზიკური დაშავების სავალალო სტატისტიკა.  

კვლევის მიზანია მშენებლობის სფეროში დასაქმებულთა შრომის პირობებისა და 

უსაფრთხოების დონის შესწავლა.  

მეთოდოლოგია 

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში განხორციელდა სიღრმისეული ინტერვიუები. 

კვლევის ჩასატარებლად მივმართეთ 10 მშენებლობას, რომელთაგან 8 სამშენებლო ობიექტში 

შესვლის უფლება არ მოგვცეს. ამ სამშენებლო ობიექტების წარმომადგენლების თქმით, ისინი 

მუშაობენ კრიტიკულ სიტუაციაში და შესვლა შემოგვთავაზეს მომავალში. 2 სამშენებლო 

ობიექტზე გამოიკითხა ორი დასაქმებული: 62 წლის მოხუცი და 17 წლის მოზარდი. 
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შედეგები, დისკუსია 

სამშენებლო ობიექტის ყველა წარმომადგენელი გვთხოვდა მხოლოდ კარგი გვეთქვა 

მათზე, თან თვითონ დაგვყვებოდნენ, რადგან ეშინოდათ არ დაგვეფიქსირებინა დარღვევები. 

გამოიკითხა 2 დასაქმებული:  

I რესპოდენტი: მამაკაცი 32 წლის, ცხოვრობს მარტო, ოჯახი არ ყავს. დაამთავრა 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი.  

II რესპოდენტი: მამაკაცი 62 წლის, ცხოვრობს მეუღლესთან ერთად. აქვს საშუალო 

განათლება.  

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ მშენებარე ობიექტებზე დასაქმებულები არ არიან 

უზრუნველყოფილნი დაცვის საშუალებებით. სამუშაოების შესრულებისას  დასაქმებულები 

არ არიან აღჭურვილნი ისეთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, როგორიცაა 

სპეციალური ფეხსაცმელი, დამცავი ქამარი, თოკი... არ გააჩნდათ პირველადი სამედიცინო 

დახმარების საშუალებები. შედეგად, მუშაობის პროცესში დასაქმებულები დაცულად არ 

გრძნობენ თავს. 

„დაცულად? რა ვიცი, ხო ხედავ როგორც მაცვია (აცვია მხოლოდ ჟილეტი, ჩაფხუტი არ 
აქვს) ჩაფხუტი იმიტო არ მაქ რო მაინც შენობაში ხარო სულ და რათ გინდაო მასე მითხრეს. 

,,ადმინისტრაციასთან ხშირად კამათი მომდის, რადგან უსაფრთხოების ზომების 
გასაკონტროლებლად მეტი ხარჯია გამოსაყოფი. თუნდაც, ყველა სართულზე ერთი თავკაცის 
დამატება, რათა არცერთ მუშამ არ მოიხსნას ჩაფხუტი, პაპანაქება სიცხეც რომ იყოს. მაგრამ 
ადმინისტრაციას ეს ზედმეტ ხარჯებად მიაჩნია და ამ საკითხს არიდებს თავს.’’ 

რესპოდენტები თვლიან, რომ დიდი ხანია რაც ამ საქმიანობას ეწევიან და მიღებული 

გამოცდილების დაკარგვა არ სურთ, შესაბამისად, სხვა სამსახურზე არც ფიქრობენ. 

„სხვა სამსახური? კარგი იქნებოდა, მაგრამ გვიანია უკვე. 10 წელია ამ საქმეში ვარ 

და გამოცდილების წყალში გადაყრა არ მინდა. თან კარგად ვგრძნობ თავს ცოტა 

ვნერვიულობ მარა ეგეც საჭიროა. ამ მონაცემებით სხვა სამსახურში დაბალი 
ანაზღაურება მექნება, ამიტომ აქ მირჩევნია დავრჩე“. 

„ცუდი ხალხი არაა აქ, ყველა კარგად მექცევა, ობიექტის თილისმას მეძახიან. ვახალისებ 
ხუმრობებით მუშებს და ვარ ასე, სხვა რა ვაკეთო, მარა მეშინია ყოველთვის, წლოვანების გამო 
სახლში არ გამიშვან, მერე საიდან მექნება შემოსავალი? სხვა სამსახურში ვიღას უნდა ბებერი 
კაცი. ჩემი დრო გავიდა უკვე“.  

კითხვაზე, თუ რა პირობებია მათთვის სასურველი, შემდეგი პასუხები მივიღეთ: 

,,საუკეთესო პირობები ის იქნება, რომ ადმინისტრაცია გონს მოეგოს და შესაბამისი 
ფინანსები გაიღოს, რათა აი ეს ხალხი, აქ ვისაც ხედავთ დაცული იყოს, რადგან აქ ისეთი 
სიტუაციაა, ყოველ ნაბიჯზე სიფრთხილეა საჭირო. ეს ისე არაა, როგორც თქვენ ხედავთ, აქ 
ერთი დიდი ოჯახი ვართ, სადაც ყველა წევრის სიცოცხლე ძვირფასია.’’ 

„ჩემთვის საუკეთესო პირობები ის იქნება რომ პესნია მქონდეს, ან რაიმე დახმარება, რათა 
სამსახურიდან კვირაში ერთი დღე მაინც დავისვენო, მარა მე მუშაობა მიყვარს და დასვენება 
გამიჭირდება, დავისვენებ იქ რო წავალ. (რესპოდენტს მისცა ადმინისტრაციამ კვირაში 2 დღე 
დასასვენებლად, მაგრამ უარი განაცხადა, რადგან აქ დღეში 25 ლარს იღებს, რაც 
მნიშვნელოვანია მისთვის)... არმენა ჩემი პატარა ძმაა (არმენა ზედამხედველია) სულ მეუბნება, 
პაპი დაისვენეო, მარა მე არ ვისვენებ. კაი კაცია არმენა, აქამდე ერთი გვყავდა, ამ ახლგაზრდებს 
სულ ამუშავებდა, არც ასვენებდა, მეცოდებიან ეს ბიჭები აქ რომ მუშაობენ და არა სხვაგან. 
შეხედე რა ბიჭები არიან, ჯერა, ერთმანეთზე უკეთესები ჩემები არიან სულ... თუ რაღაც 
მჭირდება ან სამსახურიდან წასვლა უდროოთ  მინდა საქმის გამო, არმენას ვეუბნები, თუ 
პრობლემაა, რამე ხდება ობიექტზე ცუდი, კვლავ მას მივმართავ, სხვასთან შეხება არ მაქ, მარა 
უფროსს ვიცნობ. ისიც ჩემი ძმაა, სულ მეუბნება, პაპი რა გიჭირს რით დაგეხმაროო. იმასაც 
გეტყვით რომ აქ ყველაზე მაღალი ხელფასი მე მაქ, 750 ლარი (დანარჩენებს 725 აქვთ). 
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რესპოდენტთა გამოკითხვით, მშენებლობაზე ხშირია შემთხვევები, რაც უსაფრთხოების 

პრობლემამ გამოიწვია.  

,,სანამ მე მოვიდოდი იყო შემთხვევა, ადმინისტრაცია დაჯარიმდა დიდი თანხით, რაც 
უკავშირდებოდა შემთხვევას, რომ 17 წლის ახალგაზრდა გადმოვარდა მეორე სართულიდან 
და ორივე ფეხი მოიტეხა. ადმინისტრაცია კი დაჯარიმდა, რადგან არასრულწლოვნები არ 
უნდა დასაქმდეს. ამასთან შესაბამისი ლენტით არ იყო ჯებირი გაკეთებული.’’ 

„არ ვიცი რა რეგულაციებია, მარა დაცულობის რა გითხრა. წინა ობიექტზე სადაც 
ვმუშაობდი, 2 კაცი გადმოვარდა, ერთი ნასვამი იყო, მეორე კიდე საღამო პირი იყო და ვეღარ 
ხედავდა. ორივე დაიღუპა. ცუდი დრო იყო ყველასთვის“. 

„მერიის რეგულაციები?   ეგ არავინ  მოგატყვილოთ. ყველა ,,სტროიკაზე’’  ერთი და იგივე 
ხდება. ყველა ცდილობს ნაკლები დახარჯოს და მეტი მოიგოს. აქ არავის ადარდებს  ერთი 
მუშა  მოკვდება თუ ორი. ჯარიმები მე პირადად ფორმალობა მგონია, რადგან თითქმის რაც 
მშენებლობებია ძირითადათ პარლამენტარების და თანამდებობის ხალხისაა, ასე რომ მათზე 
არანაირი ჯარიმა არ მოქმედებს.’’  

,,მერია აწარმოებს მხოლოდ მშენებლობის გარე პერიმეტრის შემოწმებას და კერძოდ 
რამდენად მყარად დგას შენობა და ხომ არ არის დანგრევის საშისროება’’. 

რესპოდენტთა გადმოცემით, არსად კონტროლდება სიფხიზლის მდგომარეობა: 

,,დილას ყველა ჩვეულებრივად მოდის. სიტუაცია ბევრჯერ შემხვედრია, რო მიშონია 
არაყის ბოთლი ან ის მეორე პლასმასი ბოთლი, პლანს რო  ეძახიან, მარა დამიმალია (რატომ არ 
აჩვენეთ ზედამხედველს?) იმიტო რო მეცოდებიან ესენიც აქ იმისთვის არიან ორი კაპიკი 
იშონონ და რავიცი როგორ უჭირთ.’’ 

დასკვნა 

კვლევამ ცხადჰყო, ძალზე მწვავედ დგას შრომის უსაფრთხოების საკითხები. სამშენებლო 

სექტორში დასაქმებულები, რომლებიც ყოველდღიურ ფიზიკურ სამუშაოს ასრულებენ, ერთ-

ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფია. საწარმოო შემთხვევების გამოწვევი მთავარი 

განმაპირობებელი მიზეზი არის ის, რომ არ ხდება კანონის აღსრულება, ერთის მხრივ 

სამშენებლო კომპანიების მხრიდან, რომლებიც უხეშად არღვევენ უსაფრთხოების წესებს და 

მეორეს მხრივ სახელმწიფოს მხრიდან, რადგან არ ხორციელდება სათანადო  

ზედამხედველობა შესაბამისი უწყებების მიერ. შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტი, არის 

უუფლებო, რადგან არ გააჩნია ქმედითი მექანიზმი, იმის, რომ იმ დამსაქმებლების მხრიდან  

რომლებიც არ იცავენ  უსაფრთხოების წესებს მოაქციონ კანონის ფარგლებში, რადგან ისინი არ 

ღებულობენ შესაბამის ნებართვას რათა განახორციელონ უსაფრთხოების წესების კონტროლი 

მშენებლობებზე. 

მიზანშეწონილია შეიქმნას ქმედითი და ეფექტური შრომის ინსპექცია, რომელსაც ექნება 

ნებისმიერი სამშენებლო კომპანიის სამუშაო პროცესზე ინსპექტირებისა და სანქცირების 

მექანიზმები. აუციელებელია, დაიხვეწოს კანონმდებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს 

სამშენებლო უსაფრთხოებას. ასევე უნდა გაფართოვდეს ზედამხედველობითი ორგანოების 

უფლებამოსილებები. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. სალომე ქაჯაია, ბექა ფერაძე, ალექსანდრა აროშვილი. შრომის პირობები და 

უსაფრთხოება საქართველოს სამშენებლო სექტორში ფორმალური და არაფორმალური 

დასაქმების პირობებში. სოლიდარობის ცენტრი. 2018. 

2. ნიკოლოზ კაკაშვილი. კიდევ ერთი უბედური შემთხვევა და სანგანგაშო სტატისტიკა. 

საქართველოს  პროფესიული  კავშირების   გაერთიანება. 21.10.2016. 
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ინტერნეტიდან მიღებული ინფორმაცია და ექიმი-პაციენტის ურთიერთობა  

შოთა ოტიაშვილი1, მარიამ თოდუა1 

1 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი:  თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი 

 

შესავალი 

თანამედროვე მსოფლიოში, ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად შეიცვალა 

მიდგომები და დამოკიდებულებები სოციალური სფეროს ყველა ინსტიტუციისადმი. 

ცვლილებები შეეხო სამედიცინო სფეროსაც. დღეს ათი წლის წინ არსებული მიდგომები 

დაავადების გამოკვლევის და მისი მკურნალობის შესახებ შეიცვალა. მაგალითად, თუკი  ადრე  

პაციენტი მუდმივად ექიმზე იყო დამოკიდებული, დღეს ეს სურათი რადიკალურად 

სახეშეცვლილია. განსხვავებულია ზოგადად მიდგომა ჯანმრთელობისადმი, ტკივილის აღქმა 

და გააზრებაც. დღეს ადამიანები მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიმართავენ  ექიმს, როდესაც 

გამოხატულია დაავადების მძიმე სიმპტომები, რომლებიც თვითმკურნალობას არ 

ექვემდებარებიან.  

ტექნოლოგიების განვითარებამ გამოიწვია ის, რომ თანამედროვე ადამიანი დაავადების 

სიმპტომების დროს ინტერნეტში ეძებს პასუხებს და გამოსავალს. თავდაპირველად იგი არ 

მიმართავს ექიმს და თავად ცდილობს გაერკვეს დაავადების არსში, ანუ ეწევა 

თვითმკურნალობას. ინტერნეტ ინფორმაცია ღიაა ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე 

სასაუბროდ და კითხვებზე პასუხის გასაცემად, რაც შეიძლება ადამიანს აწუხებდეს.  

ამ მიდგომას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარე. დადებითი 

მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ ინტერნეტში განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაცია 

აბსოლუტურად გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისთვის. ინტერნეტის 

მეშვეობით შესაძლებელია მარტივად, დანახარჯების გარეშე მიიღო ინფორმაცია 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის მეთოდების შესახებ [1].  

უარყოფითი მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ ინტერნეტში განთავსებული 

ინფორმაციის სანდობიის საზომი არ არსებობს. ამასთან, მხოლოდ ინტერნეტზე დაყრდნობა 

შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანისათვის დამღუპველი. დაავადებათა უმეტესობას მსგავსი 

სიმპტომები აქვს, და როდესაც ადამიანი კონკრეტულ სიმპტომებს ეძებს, შესაძლებელია 

მოახდინოს სულ სხვა დავადების იდენტიფიცირება, რამაც შეიძლება დიდი საფრთხე 

შეუქმნას საკუთარ ჯანმრთელობას. ამასთან, ინტერნეტში განთავსებული ინფორმაცია 

შეიძლება უბრალოდ მოძველებული ან არასრული იყოს [2].  

ინტერნეტში არაერთი სამედიცინო პორტალია, რომელსაც უამრავი მომხმარებელი ჰყავს. 

ადამიანები ერთმანეთს ამა თუ იმ წამალთან დაკავშირებულ დადებით ან უარყოფით 

გამოცდილებას უზიარებენ. იგივე შეიძლება ითქვას ექიმებთან მიმართებითაც. არიან ექიმები, 

რომლებიც მოსწონთ, ან არ მოსწონთ. ამ დროს კი პორტალზე შესაძლოა ნებისმიერმა 

ადამიანმა „დაამახინჯოს“ ექიმის შესახებ ინფორმაცია, რაც საბოლოოდ ერთგვარ რეიტინგს 

ანიჭებს ექიმს და ხაზს უსვამს მის პროფესიონალიზმსა და ეთიკას [3].  

კვლევის მიზანია, ადამიანის დამოკიდებულების შესწავლა ინტერნეტში განთავსებული 

სამედიცინო ხასიათის ინფორმაციისადმი.  

მეთოდოლოგია 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 124 პაციენტი. კვლევისათვის შეირჩა ქ. 

თბილისის 3 მსხვილი ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დაწესებულების ბენეფიციარები. 

კვლევა ჩატარდა 2019 წლის აპრილი-მაისის პერიოდში.  
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შედეგები, დისკუსია 

სულ გამოიკითხა 124 ადამიანი. მათგან 80% ქალია, ხოლო 20% - კაცი.  

ცხრილი 1: რესპოდენტთა გამოკითხვის შედეგები 

 რაოდენობა % 

სქესი 

 

ქალი 

კაცი 

 

 

78 

46 

 

 

63% 

37% 

ასაკი 

 

17-30 

31-50 

51-65 

65-ს ზემოთ 

 

 

35 

46 

37 

6 

 

 

28% 

37% 

30% 

5% 

რა ძირითადი დანიშნულებით იყენებთ ინტერნეტს? 

 

გასართობი 

ინფორმაციული 

სამსახურეობრივი 

 

 

 

48 

58 

18 

 

 

 

39% 

47% 

15% 

რამდენად სანდოა თქვენთვის ინტერნეტში განთავსებული 

ინფორმაცია 

 

სანდოა 

არ არის სანდო 

ნაწილობრივ სანდოა 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

 

18 

24 

61 

21 

 

 

 

 

15% 

19% 

49% 

17% 

გყავთ თუ არა ოჯახის ექიმი? 

 

დიახ 

არა 

 

 

76 

48 

 

 

61% 

39% 

ჯანმრთელობის პრობლემის გაჩენისას პირველად რას აკეთებთ? 

 

ვეძებ ინტერნეტში საჭირო ინფორმაციას 

მივმართავ ოჯახის ექიმს 

მივმართავ ექიმ-სპეციალისტს 

თვითმკურნალობას ვეწევი 

 

 

40 

15 

18 

51 

 

 

32% 

12% 

15% 

41% 

რამდენად გამოგადათ ინტერნეტში განთავსებული ინფორმაცია? 

 

გამოსადეგია 

არ არის გამოსადეგი 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

40 

36 

48 

 

 

32 

29% 

39% 

 

სამიზნე ჯგუფის დიდ ნაწილს ქალები შეადგენენ, რადგან ისინი ყველაზე ხშირად 

მიმართავენ ექიმს და ასევე ეძებენ კონკრეტულ ინფორმაციას სხვადასხვა დაავადებების 

შესახებ. რესპოდენტები ძირითადად მოხვდნენ 31-50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში.  

რესპოდენტები ინტერნეტს ძირითადად ინფორმაციული დანიშნულებით იყენებენ (46,4%). 
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როგორც ჩანს, ინტერნეტში განთავსებულ ინფორმაციას აქტიურად იყენებენ საშუალო ასაკის 

ადამიანები. რესპოდენტთა მეტი ნაწილი (49%) ნაწილობრივ ენდობა ინტერნეტში 

განთავსებულ ინფორმაციას. რესპოდენტთა 61%-ს ჰყავს ოჯახის ექიმი, რაც საკმაოდ დაბალი 

მაჩვენებელია. ამასთან, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გაჩენისას 

მხოლოდ 12% მიმართავს ოჯახის ექიმს. რესპოდენტთა მეტი წილი ეწევა თვითმკურნალობას 

(41%). აღსანიშნავია, რომ რესპოდენტთა 32% ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 

პრობლემების გაჩენისას ინტერნეტში ცდილობს მოძებნოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია.   

დასკვნა 

ამგვარად, ინტერნეტი შეიძლება განვიხილოთ როგორც სამედიცინო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის ეფექტური და მარტივი გზა, რომლის მეშვეობით პაციენტები იღებენ 

საჭირო ინფორმაციას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემის შესახებ. 

აღნიშნული ზრდის პაციენტების როლს და საშუალებას აძლევს მათ უფრო აქტიურად იყვნენ 

ჩართულნი თავიანთ ჯანმრთელობაში.   

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. Stevenson FA, Kerr C, Murray E, Nazareth I. Information from the Internet and the 

doctor-patient relationship: the patient perspective – a qualitative study. BMC Family 

Practice. 2007, 8:47. 

2. Nettleton S, Burrows R, O'Malley L: The mundane realities of the everyday lay use of the 

Internet for health, and their consequences for media convergence. Sociol Health & Illn 

2005, 27:972-992. 

3. Murray E, Lo B, Pollack L, Donelan K, Catania J, White M, Zapert K, Turner R: The 

impact of heath information on the Internet on the physician-patient relationship. Arch 

Intern Med 2003, 163:1727-1734. 
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სამსახურეობრივი სტრესი პედაგოგიურ საქმიანობაში 
 

ქრისტინე ლომიძე1, მარიამ ჯოლოხავა1, ნინო კანდელაკი1 

1 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი:  თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი 

 

შესავალი 

თანამედროვე მსოფლიოში პროფესიული სტრესი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფართოდ 

გავრცელებული ფენომენია. პროფესიული სტრესის განვითარებას ხელს უწყობენ ისეთი 

ფაქტორები, როგორებიცაა: სამუშაო დღის ხანგრძლივობა, არასწორი კვება, დასვენებისათვის 

არასაკმარისი დრო, სამუშაოს შეუსაბამობა პიროვნების კვალიფიკაციასთან, ერთფეროვანი 

სამუშაო (სამუშაო, რომელიც მოითხოვს მუდმივ ყურადღებას და დაბალ ინიციატივას). 

ყველა პროფესიას გარკვეული სტრესი ახასიათებს, რაც დაკავშირებულია სამუშაო 

პროცესებთან. მასწავლებლებისთვის განსაკუთრებით დამახასიათებელია ისეთი სიმპტომები, 

როგორებიცაა: გამოფიტვა, გადაღლა, მუდმივი გაღიზიანება, უძილობა, დეპრესია. 

პროფესიული გადაღლა და სტრესი საერთო ხვედრია როგორც გამოცდილი, ასევე დამწყები 

მასწავლებლისათვის [1].  

სხვადასხვა ქვეყანაში მასწავლებლის პროფესია და ბედნიერება სხვადასხვაგვარად არის 

დაკავშირებული. ჟურნალ „Forbes”-ის 2011 წლის გამოკითხვით მასწავლებლობა მეექვსე 

ადგილს იკავებს ყველაზე ბედნიერ პროფესიათა შორის [2]. გერმანული გამოცემა “Spiegel”-ის 

კვლევის შედეგად გამოკითხული მასწავლებლები აღნიშნავდნენ, რომ ისინი საკუთარი 

პროფესიით საშუალოდ კმაყოფილები და ბედნიერები იყვნენ [2]. გამოკითხულთა 59% 

უჩიოდა სტრესს, დროის ნაკლებობას, თუმცა, მიუხედავად ამისა, ისინი თავს „სტრესის ქვეშ 

ბედნიერად და კმაყოფილად” თვლიდნენ, რადგან ხედავდნენ მუშაობის შედეგს [2]. 

კვლევის მიზანია იმის დადგენა, თუ რამდენად სტრესულია მასწავლებლის პროფესია. 

ჩვენი კვლევის ჰიპოთეზა არის ის, რომ მოსწავლეები და მათი სპეციპიკურობა, ასევე 

პედაგოგების დაბალი ანაზღაურება არის მასწავლებლებში მაღალი სტრესის არის ერთ-ერთი 

ძირითადი ფაქტორი. 

მეთოდოლოგია 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 30 მასწავლებლის გამოკითხვა. 

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 2 მასწავლებლის სიღრმისეული ინტერვიუ. 

კვლევა ჩატარდა სრული ანონიმურობის დაცვით, შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე, რაც 

გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ისინი იყვნენ თავისუფლები თამამად 

დაეფიქსირებინათ კითხვარში მოცემულ ვარიანტებს შორის სასურველი. თუმცა, იგი არ 

გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მიღებული შედეგების განზოგადება მოვახდინოთ. 

შედეგები 

გამოკითხულ მასწავლებელთა მეტი წილი მდედრობითი სქესისაა (87%). 

გამოკითხულთა შორის ჭარბობდნენ 44-55 წლის მასწავლებლები. გამოიკითხა საჯარო (73%) 

და კერძო (27%) სკოლის წამომადგენლები.  

კვლევის შედეგების მიხედვით, გამოკითხული რესპონდენტების 50% თვლის, რომ 

სამსახურში დაძაბულობა არის მათთვის მთავარი სტრესი. კითხვაზე, თუ რაში გამოიხატება 

პედაგოგთა სამსახურეობრივი სტრესი, რესპონდენტების აზრის სხვადასხვაგვარია.  

ძირითადად, სტრესი დაკავშირებულია არასათანადო შრომის ანაზღაურებასა (40%) და 

სამსახურეობრივ სირთულესთან (47%). აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულდა 99%-ის აზრით 

სამსახურეობრივ სტრესს არ იწვევნ მოსწავლეებთან ურთიერთობა. 
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რესპონდენტთა 73% არ არის კმაყოფილი ანაზღაურებით. ამასთან, გამოკითხულთა 40% 

ხედავს კავშირს სამსახურეობრივ სტრესსა და ანაზღაურებას შორის. რესპონდენტების 70% 

თვლის, რომ მოსწავლეებთან ურთიერთობა არ იცვლება მათი ასაკის მატებასთან ერთად. 

ისინი განაგრძობენ მაქსიმალურად იგივე ტემპით მუშაობას რითიც დაიწყეს.  

 

ცხრილი 1: გამოკითხულ რესპოდენტთა შედეგები 

 რაოდენობა  

n=30 

% 

სქესი 

 

ქალი 

კაცი 

 

 

26 

4 

 

 

87% 

13% 

ასაკი 

 

22-32 

33-43 

44-55 

56-65 

 

 

9 

7 

11 

3 

 

 

30% 

23% 

37% 

10% 

სკოლის ტიპი 

 

საჯარო 

კერძო 

 

 

22 

8 

 

 

73% 

27% 

რა არის თქვენთვის სტრესი? 

 

სამსახურში მოტივაციის გარეშე სიარული 

სამსახურში დაძაბულობა 

მუშაობა მხოლოდ ვალდებულებისთვის 

 

 

7 

15 

8 

 

 

23% 

50% 

27% 

რაში გამოიხატება თქვენი პროფესიული სტრესი? 

 

სამსახურის სირთულე და მისი სპეციფიკა 

მოსწავლეებთან ურთიერთობა 

კოლეგებთან ურთიერთობა 

არასათანადო შრომის ანაზღაურება 

 

 

14 

1 

3 

12 

 

 

47% 

3% 

10% 

40% 

კმაყოფილი ხართ თუ არა ანაზღაურებით? 

 

დიახ 

არა 

ნაწილობრივ 

 

 

3 

22 

5 

 

 

10% 

73% 

17% 

მოსწავლეებთან ურთიერთობა იცვლება თუ არა ასაკის 

მატებასთან ერთად? 

 

დიახ 

არა 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

4 

21 

5 

 

 

 

13% 

70% 

17% 

 

სიღრმისეულ ინტერვიუს შედეგად ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა:  

„იმისათვის რომ სამსახურს სტრესული არ დაარქვა, მნიშვნელოვანია , რომ 
მუშაობისას გქონდეს მოტივაცია, მიიღო მაღალი ანაზღაურება, კოლეგიალური 
დამოკიდებულება ,  მეგობრული თანამშრომლება , მთავარია  ისიც, რომ უნდა 
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გაგიმართლოს მოსწავლეებში . რამდენადაც  არ უნდა გიყვარდეს ბავშვები, ზოგჯერ 
უბრალოდ ძალიან რთულია ამდენ  ხასიათს გაუმკლავდე , მითუმეტეს მოზარდების  
ხასიათს“.  

„სტრესი შეიძლება გამოიწვიოს ყველა ზემოთჩამოთვლილმა ფაქტორმა, თუმცა, სტრესი 
შეიძლება შეამციროს კარგმა თანამშრომელმა, სათანადო ანაზღაურებამ და რა თქმა უნდა 
მოსწავლეების სიყვარულმა. საოცარია როცა ბავშვებს უყვარხარ ხშირად მოდიან და 
მეხუტებიან ხოლმე, ეს ხომ დიდი ბედნიერებაა“ 

სიღრმისეული ინტერვიუებისას რესპოდენტებმა აღნიშნეს, რომ შრომის ანაზღაურება 

ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა, მხოლოდ ფული არ არის მთავარი საქმიანობაში. 

„ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რამდენი გაქვს ანაზღაურება, მაგრამ ბევრი ვიცი რომელიც 
მუშაობს მინიმალურ ხელფასზე, ამგრამ მაინც ბოლომდე იხარჯება თავისი საქმისთვის. 
შეიძლება ითქვას, რომ ხელფასი და სტრესი ერთმანეთზეა დამოკიდებული, რაშიც 
ვგულისხმობ იმას, რომ ჩვენ მასწავლებლებს ხშირად გვიწევს ბევრი რაღაცის ატანა 
საგაკვეთილო პერიოდში, როცა იცი რომ ამ მომენტების უკან დგას კარგი შემოსავალი 
ცდილობ მეტად შეიკავო თავი და იყო მეტად პოზიტიურად განწყობილი“. 

„ჩვენი პროფესია იმდენად სპეციფიკურია, რომ არ შეიძლება თან არ ახლდეს გარკვეული 
სირთულეები. ზოგჯერ სკოლა ძალიან ბევრს ითხოვს ძალიან მოკლე დროში, ზოგჯერ 
მშობელი არის უკმაყოფილო, მაგალითად, იმით რომ თავისი შვილი მოდის „ნასწავლი-
მომზადებული“ და ღებულობს ცუდ შეფასებას, და აქ უკვე საკითხი დგება მასწავლებლის ანუ 
ჩემი კომპეტენციის, ზოგჯერ უბრალოდ შეუძლებელია აუხსნა მშობელს, რომ მე არ მჭირდება 
მიკერძოება ან რამე, მე რეალურად ვაფასებ ყველას. აი ესეც ერთ-ერთი სირთულეა, რომლის 
ატანაც გვიწევს“. 

„დრო მასწავლებლებს ვერ აბეზრებთ მუშაობას, რადგან არ არსებობს კლასი, ეტაპი რომ 
რამე არ ისწავლო ახალი, ამიტომ შეუძლებელია რამე მოგბეზრდეს ამ პროფესიაში“. 

„საჭიროა სკოლის რეორგანიზაცია, მისი რეფორმირება. ეს პრობლემა ძირითადად 
საჯარო სკოლებს აქვს. ბავშვები მეტად უნდა იყვნენ ჩართულები სასწავლო პროცესში, რაც 
უზრუნველყოფს უშუალო დამოკიდებულების დანერგვას სკოლაში“. 

დასკვნა 

კვლევა გვიჩენებს მასწავლებლის პროფესიული სტრესი მრავალ ფაქტორთან არის 

დაკავშირებული. საგანმანათლებლო სისტემაში სტრესი და დაძაბულობა მოქმედებს 

სწავლების ხარისხზე და იწვევს პერსონალის დემოტივაციას. პრობლემა განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, სადაც ხშირ შემთხვევაში მასწავლებლის პროფესიას არ 

ირჩევენ დაბალი ანაზღაურებისა და კარიერული წინსვლის პერსპექტივის არარსებობის გამო. 

აქედან გამომდინარე, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფოს მიზანმიმართულ 

პოლიტიკას სფეროს წახალისების მხრივ.  

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. შორენა ტყეშელაშვილი. მასწავლებლის მთავარი საყრდენი ბავშვებისა და საქმის 

სიყვარულია.  ინტერნეტგაზეთი mastsavlebeli.ge. 27 ნოემბერი, 2017  

http://mastsavlebeli.ge/?p=16229 
2. თამთა კობახიძე. ბედნიერება, სტრესი და მასწავლებლობა. ინტერნეტგაზეთი 

mastsavlebeli.ge. 8 აპრილი, 2015 

http://mastsavlebeli.ge/?p=1718  
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კლინიკური სიკვდილის შემდგომი ორგანოთა დონაციის პრობლემები 

საქართველოში 
 

ანა გოშაძე1, ვახტანგ ნატროშვილი1, სალომე გურაშვილი1, სოფიო ღლონტი1 

1 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი:  თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი 

 

შესავალი 

კანონი, „ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“, საქართველოში 2000 წელს მიიღეს. 

იგი აწესრიგებს ურთიერთობებს სახელმწიფოს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის, 

როდესაც საქმე ადამიანის სიცოცხლეში ან სიკვდილის შემდეგ ორგანოების ნებაყობლობით 

გაცემას, განაწილებას და სხვა ადამიანისათვის გადანერგვას ეხება. კანონის თანახმად:  

• საქართველოს მოქალაქეს აქვს უფლება ნებაყოფლობით დათანხმდეს ან უარი თქვას 

სიცოცხლეშივე ან სიკვდილის შემდეგ მისი ორგანოს აღებაზე. 

• გული, ფილტვი, ღვიძლი, თირკმელი, პანკრეასი,წვრილი ნაწლავი,გულის სარქველები, 

კანი, ძვალი, ვენა, თვალი რქოვანა - ეს ის ორგანოები და ქსოვილებია, რომელთა გადანერგვა 

შესაძლებელია, როგორც ცოცხალი დონორებიდან ისე, გარდაცვალების შემდეგ.  

• მიუხედავად სიცოცხლეშივე გაცხადებული სურვილისა, გარდაცვალების შემდეგ 

დონორისგან ორგანოს აღებაზე სავალდებულოა ოჯახის რომელიმე წევრის დასტური. 

გვამურ დონაციაზე ოჯახის წევრების დროულ თანხმობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

აქვს. როდესაც ექიმთა ორი დამოუკიდებელი ჯგუფი 12 საათიანი ინტერვალის შემდეგ, ცალ-

ცალკე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად, დაადასტურებს პაციენტის თავის ტვინის 

სიკვდილს, დონორის ოჯახის წევრებმა დროულად უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. თუმცა, 

თავის ტვინის სიკვდილის დადასტურების შემდეგ ოჯახის წევრების დროული 

გადაწყვეტილების მიღება, ერთ-ერთი მთავარი სირთულეა გვამური დონაციის განვითარების 

მიმართულებით.  

დღესდღეობით, „საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის“ ბაზაზე არსებობს იმ 

დონორთა სია, რომლებმაც თანხმობა განაცხადეს, რომ სიკვდილის შემდეგ მათი ორგანოები 

სხვა ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად გამოიყენონ [1]. სია 150-მდე ადამიანს 

აერთიანებს [1]. დონორთა სიაში გაწევრიანების შემდეგ, ისინი იღებენ პლასტიკურ ბარათს, 

სადაც დატანილია მათი ფოტო, პირადი ნომერი და დონაციის პოპულარიზაციისათვის  

შექმნილი საერთაშორისო ფრაზა: „ნუ წაიყოლებ შენს ორგანოებს ზეცაში. ზეცაში იციან, რომ 

ისინი აქ გვჭირდება“ (Don’t take your organs to heaven, heaven knows we need them here!).  

დღეს, საქართველოში ორგანოთა ტრანსპლანტაცია ხდება მხოლოდ ცოცხალი დონორის 

მეშვეობით [1]. გამონაკლისია რქოვანას გადანერგვა, რომლის ჩასატარებლად გამოიყენება 

უცხოეთიდან იმპორტირებული გვამური მასალა. მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა 

აწესრიგებს გვამურ დონაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მსგავსი ოპერაცია 

საქართველოში ჯერ არ ჩატარებულა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში არ არსებობს 

იმუნოლოგიური პარამეტრებით დალაგებული პაციენტების სია, რადგან არ არსებობს 

შესაბამისი სკრინინგის ფინანსური და ტექნიკური საშუალებები [1].  

საქართველოში, ამ ეტაპზე, გვამური დონაციის განვითარებას აფერხებს არა მხოლოდ 

საზოგადოების უარყოფითი განწყობა, არამედ მედპერსონალის არასათანადო კვალიფიკაციაც 

[2,3,4,5,6].  

კვლევის მიზანია ადამიანების დამოკიდებულების გაგება გვამური დონაციასთან 

დაკავშირებით. 
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მეთოდოლოგია 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 76 რესპოდენტის ანკეტირება. კვლევა 

ჩატარდა კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. 

ცხადია, იგი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მიღებული შედეგების განზოგადება 

მოვახდინოთ. 

შედეგები 

რესპოდენტთა უმრავლესობას შეადგენდნენ მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები 

(67%). გამოკითხულთა უმეტესობა (46%) თავს მიაკუთვნებს რომელიმე რელიგიურ ჯგუფს, 

24% არ მიეკუთვნება რომელიმე რელიგიურ ჯგუფს, 17% - ნაწილობრივ მიაკუთვნებს, ხოლო 

13%-მა თავი შეიკავა პასუხისგან. რესპოდენტების 74%-ს მიაჩნია, რომ ეკლესიას, როგორც 

ინსტიტუტს გვამურ დონაციასთან დაკავშირებით აქვს გავლენა საზოგადოების 

ცნობიერებაზე. გამოკითხულთა 59% ნაწილობრივ ინფორმირებულია გვამური დონაციის 

შესახებ, სრულიად ინფორმირებულია 29%, მხოლოდ მცირე ნაწილი (9%) არ არის 

ინფორმირებული.  

გამოკითხულთა უმეტესობა (53%) მიიჩნევს, რომ გვამური დონაცია არ ეწინააღმდეგება 

მათ რელიგიურ მრწამსს, მხოლოდ 12% თვლის რომ ეწინააღმდეგება. რესპოდენტების 61% 

მომხრეა გვამური დონაციის, მხოლოდ 14% წინააღმდეგია, ხოლო 25% გაუჭირდა კითხვაზე 

პასუხის გაცემა. რესპოდენტთა უმრავლესობა (74%) მიიჩნევს, რომ გასცემდა თავის ორგანოებს 

დონაციის მიზნით, 16%-ს არ აქვს ამ კითხვაზე პასუხი, მხოლოდ 11%-მა დააფიქსირა 

უარყოფითი პასუხი. 

რესპოდენტთა მეტი წილი (57%) თვლის, რომ მართმადიდებლურ ეკლესიას უარყოფითი 

დამოკიდებულება აქვს გვამური დონაციის მიმართ, 26% არ არის ინფორმირებული ამ 

საკითხთან დაკავშირებით. რესპოდენტების უმეტესობა 45% ფიქრობს, რომ 

მართმადიდებლური ეკლესია ნაწილობრივ ქმნის ბარიერს გვამური დონაციის საკითხის 

გადაწყვეტაში, ასევე დიდი ნაწილის (45%) აზრით, ეკლესია ქმნის ბარიერს, მხოლოდ 8%-ს 

მიაჩნია, რომ ეკლესია არ ქმნის ბარიერს.   

ცხრილი 1: გამოკითხულ რესპოდენტთა შედეგები 

 რაოდენობა  

n=76 

% 

სქესი 

 

ქალი 

კაცი 

 

 

51 

25 

 

 

67% 

33% 

მიაკუთვნებთ თუ არა თავს რომელ რელიგიურ ჯგუფს? 

 

დიახ 

არა 

ნაწილობრივ 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

35 

18 

13 

10 

 

 

46% 

24% 

17% 

13% 

ეკლესიას, როგორც ინსტიტუტს აქვს თუ არა გავლენა 

გვამურ დონაციასთან დაკავშირებით საზოგადოების 

ცნობიერებაზე? 

 

დიახ 

არა 

 

 

 

 

56 

4 

 

 

 

 

74% 

5% 
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ნაწილობრივ 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

11 

5 

14% 

7% 

რამდენად ინფორმირებული ხართ გვამური დონაციის 

შესახებ? 

 

სრულიად ინფორმირებული ვარ 

არა 

ნაწილობრივ 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

22 

8 

45 

1 

 

 

 

29% 

11% 

59% 

1% 

რამდენად ეწინააღმდეგება გვამური დონაცია თქვენს 

რელიგიურ მრწამსს? 

 

დიახ 

არა 

ნაწილობრივ 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

9 

40 

19 

8 

 

 

 

12% 

53% 

25% 

11% 

ემხრობით თუ არ გვამურ დონაციას? 

 

დიახ 

არა 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

46 

11 

19 

 

 

61% 

14% 

25% 

გასცემდით თუ არა თქვენს ორგანოებს დონაციის 

მიზნით? 

 

დიახ 

არა 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

56 

8 

12 

 

 

 

74% 

11% 

16% 

თვლით თუ არა, რომ მართმადიდებლურ ეკლესიას 

უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს გვამური 

დონაციის მიმართ 

 

დიახ 

არა 

არ ვარ ინფორმირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით 

მიჭირს პასუხის გაცემა 
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8 

20 

5 

 

 

 

 

57% 

11% 

26% 

7% 

თვლით თუ არა, რომ მართმადიდებლურ ეკლესიას 

უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს გვამური 

დონაციის მიმართ 

 

დიახ 

არა 

ნაწილობრივ 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

 

34 

6 

32 

4 

 

 

 

 

45% 

8% 

42% 

5% 

 

დასკვნა 

ამგვარად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ გამოკთხულ რესპოდენტთა უმრავლესობა 

მომხრეა გვამური დონაციის და იგი ჰუმანურ აქტად მიაჩნიათ. ამასთან ერთად, რესპოდენტთა 

უმრავლესობა აცნობიერებს იმ მენტალურ ბარიერს რაც საზოგადოებას ახასიათებს და 
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რომლის გადალახვა ვერ ხერხდება. ამას კომპლექსური მიდგომა სჭირდება. ეკლესიას 

ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს დონაციასთან მიმართებაში, რაც ქმნის მნიშვნელოვან 

ბარიერს საზოგადოებაში, რადგან ეკლესიას საქართველოში დიდი გავლენა აქვს 

საზოგადოების ცნობიერებასა და ღირებულებებზე. ეკლესიამ აქტიური როლი უნდა 

შეასრულოს გვამური დონაციის მიმართ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

1. ნინო თარხნიშვილი. დათმობდი შენს ორგანოებს სიკვდილის შემდეგ? რადიო 

თავისუფლება. მარტი 01, 2019 

2. Lei L, Deng J, Zhang H, Dong H, Luo Y, Luo Y. Level of Organ Donatione Related Knowledge 

and Attitude and Willingness Toward Organ Donation Among a Group of University Students 

in Western China. Transplantation Proceedings 2018; 50:2924-2931 

3. ლიკა მაისურაძე, დავით ფეიქრიშვილი, თენგიზ ვერულავა. კლინიკური სიკვდილის 

შემდგომი ორგანოთა დონაციის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, 

ეკონომიკა, სოციოლოგია 2017;3 

4. მარი აშუღაშვილი. თირკლის გადანერგვა - დონორობის პრობლემა საქართველოში. 

ავერსი, 2016; 117. 

5. ნათია ამირანაშვილი. მოსაზრებები ორგანოთა გადანერგვის პროექტზე - რა შენიშვნები 

აქვს ჯანდაცვის კომიტეტს. ლიბერალი, 23.05, 2016. 

6. ყველაფერი ტრანსპლანტაციის შესახებ. ტაბულა, 5.11.2010. 
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ოჯახის ექიმის ნდობა სტუდენტებში 
 

ნინო აბრამიშვილი1, ირინე ახობაძე1, ნინო კოხრეიძე1, ლევან გამყრელიძე1 

1 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი:  თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი 

 

 

 

შესავალი 

ექიმის მიმართ ნდობა პაციენტის კმაყოფილების საფუძველია. იგი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია ექიმსა და პაციენტს შორის ხანგრძლივი ურთიერთობის ჩამოსაყალიბებლად, 

რომელიც ნდობის საფუძველზე წარმოიქმნება. ნდობა განისაზღვრება როგორც მოლოდინი 

იმისა, რომ პროფესიონალები იმოქმედებენ პაციენტის ინტერესების გათვალისწინებით. 

ექიმის მიმართ ნდობა დამოკიდებულია ექიმის კომუნიკაციის სტილზე და კვალიფიკაციაზე. 

იგი ასევე დამოკიდებულია პაციენტის ასაკზე, სქესზე, შემოსავლებზე, ჯანმრთელობის 

მდგომარეობაზე. ჯანდაცვის სისტემა გავლენას ახდენს ექიმსა და პაციენტს შორის 

ურთიერთობაზე. მაგალითად, ბრიტანეთში ოჯახის ექიმი მოქმედებს როგორც სისტემის 

„მეკარიბჭე“. პაციენტი უპირველესად მიმართავს ოჯახის ექიმს. მასთან მიმართვის გარეშე 

პაციენტს არ შეუძლია ჩაიტაროს ექიმ-სპეციალისტის კონსულტაცია. აშშ-ში პაციენტებს 

უფლება აქვთ ოჯახის ექიმის გარეშე მიმართონ ექიმ-სპეციალისტს (Baker, 2003).  
კვლევის მიზანია დავადგინოთ თუ რამდენად ენდობიან ოჯახის ექიმს სტუდენტები. 

კვლევის ამოცანაა, გამოვიკვლიოთ ექიმსა და პაციენტს შორის ურთიერთობის ხანგრძლივობა 

და განგრძობითობა, რათა უკეთ დავინახოთ სანდოობის ხარისხი და პაციენტების 

კმაყოფილების დონე ოჯახის ექიმის მიმართ. ასევე, მიმართავენ თუ არა ისინი ოჯახის ექიმის 

გვერდის ავლით სხვა სპეციალისტებს და რა მიზეზით. 

მეთოდოლოგია  

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტების 

გამოკითხვა. კითხვარი შედგებოდა როგორც დახურული ასევე ღია კითხვებისგან, ასევე 

გამოყენებული იყო ლიკერტის შკალის 5 ბალიანი სისტემა.  

 

შედეგები, დისკუსია 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 94-მა სტუდენტმა. მათგან მამრობითი სქესის 

წარმომადგენელია 28% (26), ხოლო მდედრობითი სქესის წარმომადგენელია 72% (68). 

რესპოდენტთა ასაკი განისაზღვრა 18-დან 25-წლამდე. მათგან უმრავლესობას შეადგენდნენ 21 

(26.6%) და 22 წლის სტუდენტები (27.7%). ისინი არიან პირველი,მეორე, მესამე და მეოთხე 

კურსის სტუდენტები. მათგან ყველაზე მეტია მეოთხე კურსის სტუდენტი (49%).  

კითხვაზე გყავთ თუ არა ოჯახის ექიმი, 73.4%-მა განაცხადა, რომ ყავს ოჯახის ექიმი, 

ხოლო 26.6%-ს არ  ჰყავს ოჯახის ექიმი. თუმცა კითხვაზე რამდენად ხშირად სარგებლობთ 

ოჯახის ექიმის მომსახურებით, უმეტესი მათგანის (30.9%) პასუხობს, რომ იშვიათად 

სარგებლობს ოჯახის ექიმის მომსახურებით. გამოკითხულთა 48% წელიწადში რამდენჯერმე 

სარგებლობს ოჯახის ექიმის მომსახურებით. რესპოდენტთა უმეტესობამ (61%)  განაცხადა, 

რომ იშვიათად ექმნება ჯანმრთლობასთან დაკავშირებული პრობლემები. გამოკითხულთა 

მეტი წილი ავადმყოფობის შემთხვევაში მიმართავს ოჯახის ექიმს (56%), ხოლო 

პროფილაქტიკის მიზნით - მხოლოდ 9%. 
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ცხრილი 1: გამოკითხულ რესპოდენტთა შედეგები 

 რაოდენობა  

n=94 

% 

სქესი 

 

ქალი 

კაცი 

 

 

68 

26 

 

 

72% 

28% 

ასაკი 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

 

4 

6 

16 

25 

26 

11 

4 

2 

 

 

4.3% 

6.4% 

17% 

26.6% 

27.7% 

11.7% 

4.3% 

2.1% 

კურსი 

 

I 

II 

III 

IV 

 

 

10 

13 

25 

46 

 

 

11% 

14% 

27% 

49% 

გყავთ თუ არა ოჯახის ექიმი? 

 

დიახ 

არა 

 

 

61 

33 

 

 

65% 

35% 

რამდენად ხშირად გექმნებათ ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული პრობლემები? 

 

ძალიან ხშირად 

ხშირად 

იშვიათად 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

10 

16 

57 

11 

 

 

 

11 

17 

61 

12 

რა შემთხვევაში მიმართავთ ოჯახის ექიმს? 

 

პროფილაქტიკის მიზნით 

ავადმყოფობის გამო 

არ მივმართავ 

ჯანმრთლობასთან დაკავშირებული ცნობის ასაღებად 

 

 

8 

53 

20 

13 

 

 

9 

56 

21 

14 

რამდენად ხშირად სარგებლობთ ოჯახის ექიმის 

მომსახურებით? 

 

 წელიწადში ერთხელ 

წელიწადში რამდენჯერმე 

6 თვეში ერთხელ 

თვეში ერთხელ 

არასოდეს 
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14 

17 

3 

15 

 

 

 

48 

15 

18 

16 

3 

მიმართავთ თუ არა ოჯახის ექიმის გვერდის ავლით   
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სხვა სპეციალისტს?  

 

მივმართავ 

არ მივმართავ 

 

 

68 

26 

 

 

72 

28 

რამდენად ხშირად იცვლით ოჯახის ექიმს? 

 

წელიწადში ერთხელ 

წელიწადში რამდენჯერმე 

ყოველთვის სხვადასხვა ექიმთან დავდივარ 

ყოველთვის ერთსა და იმავე ექიმთან დავდივარ 
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1 

48 

40 
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1 

51 
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რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის 

მკურნალობდეთ ერთსა და იმავე ექიმთან? 

 

ძალიან მნიშვნელოvანი 

მნიშვნელოვანი 

უმნიშვნელო 

სრულიად უმნიშვნელო 

 

 

 

7 

38 

31 

18 

 

 

 

7 

40 

33 

19 

რამდენად ენდობით ოჯახის ექიმს? 

 

სრულიად ვენდობი 

ვენდობი 

ნეიტრალური 

არ ვენდობი 

სრულიად არ ვენდობი 

 

 

18 

21 

23 

24 

8 

 

 

19 

22 

24 

26 

9 

რამდენად კმაყოფილი ხართ ოჯახის ექიმის 

მომსახურებით? 

 

ძალიან კმაყოფილი 

კმაყოფილი 

უკმაყოფილო 

სრულიად უკმაყოფილო 

 

 

 

17 

23 

36 

18 

 

 

 

18 

24 

38 

19 

 
გამოკითხულთა უმეტესობა (72%) მიმართავს ოჯახის ექიმის გვერდის ავლით ექიმ-

სპეციალისტს. ამის ძირითად მიზეზად ისინი ასახელებენ კონკრეტულ საკითხებში ოჯახის 

ექიმის არაკომპეტენტურობას, ასევე დროის დაზოგვის მიზნით, რადგან კარგად იცის რომელი 

სპეციალისტის დახმარება სჭირდება. აღნიშნული მიუთითებს, რომ ოჯახის ექიმისადმი 

ნდობა დაბალია. 

გამოკითხულ რესპოდენტთა უმეტესობა (51%) აცხადებს, რომ ყოველთვის სხვადასხვა 

ექიმთან დადის. ცხადია, ისინი რესპოდენტთა იმ ნაწილს წარმოადგენენ, რომელთაც არ ჰყავთ 

ოჯახის ექიმი ან მიმართავენ ოჯახის ექიმის გვერდის ავლით სხვა ექიმ-სპეციალისტებს. 

გამოკითხულთა 47%-ისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი და იმავე ექიმთან მკურნალობა, 

რაც გარკვეული ნდობის საფუძველს გვიქმნის ოჯახის ექიმის მიმართ.  

რესპოდენტთა უმეტესობა (42%) აცხადებს, რომ კმაყოფილია ან  ძალიან კმაყოფილია 

ოჯახის ექიმის მომსახურებით. სტუდენტების ნდობა ოჯახის ექიმის მიმართ შეფასდა 5 

ბალიანი სისტემით (ლიკერტის შკალით). რესპოდენტების პასუხებიდა ჩანს, რომ მათგან 9% 

სრულიად არ ენდობა ოჯახის ექიმს, 26% არ ენდობა, 24%-ს ნეიტრალური დამოკიდებულება 

აქვს, 22% ენდობა და 19% სრულიად ენდობა ოჯახის ექიმს. 
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დასკვნა, რეკომენდაციები 

პაციენტის ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობა დაბალია. პაციენტები ცდილობენ ოჯახის 

ექიმის გვერდის ავლით, პირდაპირ ექიმ-სპეციალისტს მიმართონ. ასევე მათი უმეტესობა 

პრევენციის მიზნით იშვიათად მიმართავს ოჯახის ექიმს. ოჯახის ექიმთან დაბალი 

მიმართვიანობა შეიძლება განპირობებული იყოს მათ მიერ გაწეული სამედიცინო 

მომსახურების ხარისხისადმი ნდობის ნაკლებობით. აღნიშნული უმთავრესად 

განპირობებულია ოჯახის ექიმების დაბალი კვალიფიკაციით, დაბალი ანაზღაურებით.  

საჭიროა ოჯახის ექიმის პროფესიული მომზადების დონის ამაღლება და შრომის ნორმალური 

ანაზღაურების უზრუნველყოფა.  
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