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ჯანმრთელობის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს, თუკი იგი ამ მოკლე დოკუმენტის 

ავტორთა სიას ჩახედავს, ალბათ, გაუკვირდება, რატომ შემოიფარგლნენ სფეროს ექსპერტები 

და პრაქტიკოსები სულ რამდენიმე გვერდით და, თუ ასეული არა, რამდენიმე ათეული გვერდი 

მაინც არ მიუძღვნეს თავიანთ ერთობლივ განაცხადს, როგორ წარმოუდგენიათ ჯანმრთელო-

ბის სფეროს მოწყობა საქართველოში.

დოკუმენტის ავტორები 2020 წლის იანვარში შევიკრიბეთ, რათა საქართველოს მოქალაქე-

ების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე გადაწყვეტილებათა მიმღებებისთვის „საგზაო რუკა“ 

მოგვემზადებინა: ძირითადი დებულებების ჩამონათვალი, რომელსაც ეს გადაწყვეტილებები 

შეიძლება დაემყაროს. 

ჩვენ არ წავედით ტრადიციული გზით, შემოგვეთავაზებინა სფეროში მოქმედი საერთაშორისო 

თუ ადგილობრივი საკანონმდებლო ნორმების მიმოხილვა; მსოფლიოსა თუ საქართველოში 

ამ ნორმების პრაქტიკაში განხორციელების ანალიზი; ტიპური რეკომენდაციები, რომელსაც 

დაინტერესებული მკითხველი უამრავ სქელტანიან დოკუმენტში იპოვის.

ჩვენი მიზანი იყო და რჩება, (ა) ბიძგი მივცეთ საზოგადოებრივ დისკუსიას იმ დებულებებზე, რო-

მელზე დაინტერესებულ მხარეთა შეთანხმების გარეშე თუნდაც კანონმდებლობით დადგენილი 

ნორმები და შემუშავებული პოლიტიკა ცარიელ სიტყვებად და მიუღწეველ ამოცანებად დარჩება; 

(ბ) ამ პრინციპების ჩვენეული ვერსიის წარმოდგენით, მაგალითი მიგვეცა, როგორ ახერხებენ განს-

ხვავებული ხედვის მქონე ადამიანები საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხებას.

დოკუმენტის მომზადების პროცესში დოგმად ქცეული ბევრი ცნება, ნორმა თუ მოსაზრება დად-

გა ეჭვქვეშ. ამ ცნებებიდან და ნორმებიდან ზოგიერთმა გაუძლო განხილვების მარათონს და 

წინასიტყვაობა
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მათ შემოთავაზებული დებულებების განმარტებებში იხილავთ. ნაწილი გვერდზე გადავდეთ, 

თუმცა მოველით, რომ დოკუმენტის ირგვლივ გამართულ საჯარო დისკუსიებში ისინი კვლავ 

დაბრუნდებიან ლეგიტიმაციის აღსადგენად. მაგალითისთვის: ჩვენ ვსაუბრობთ ჯანმრთელო-

ბაზე და არა ჯანმრთელობის დაცვაზე. ამ, ერთი შეხედვით, ტერმინოლოგიურმა სხვაობამ, ძი-

რითადი დებულებების განსაზღვრისას, მნიშვნელოვანი განსხვავება მოგვცა.

ჩვენს განაცხადს სადისკუსიო ესეებიც მოყვება, რადგან აქ მოცემული ცალკეული დებულე-

ბების ირგვლივ ცალ-ცალკე მსჯელობა შეიძლება გაიმართოს. ესეები ამ მსჯელობებისთვის 

სადისკუსიო ველს მონიშნავს და განსხვავებული მოსაზრებების წარმოდგენას შეეცდება, აგ-

რეთვე იმის ჩვენებას, რატომ შეაჩერა ჩვენმა ჯგუფმა არჩევანი კონკრეტულ დებულებაზე და 

არა ალტერნატიულ მოსაზრებაზე.

გვესმის, რომ მიმდინარე პოლიტიკური კონტექსტი და მოახლოებული საპარლამენტო არჩევ-

ნები, შესაძლოა, ნაკლებ სივრცეს ტოვებდეს მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხე-

ბის ირგვლივ გრძელვადიან ხედვაზე დაფუძნებული მსჯელობისათვის. ჩვენ კი მიგვაჩნია, რომ 

სწორედ ახლაა ამის დრო, რადგან, იმის მიუხედავად, ვინ იქნება პოლიტიკის განმსაზღვრე-

ლი მომდევნო წლების განმავლობაში, გრძელვადიან ხედვაზე დაფუძნებული „საგზაო რუკა“ 

საჭიროა, რათა ქვეყნის განვითარება ჯანმრთელობის სფეროში მკვეთრი რყევების გარეშე 

ხორციელდებოდეს.

ავტორთა ჯგუფი დიდ მადლობას ვუხდით დავით გზირიშვილს და ეკონომიკური პოლიტიკის 

კვლევის ცენტრს (EPRC), ასევე შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენ-

ტოს – USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივას (GGI), რომლებმაც შექმნეს 

პლატფორმა და ეს შესაძლებლობა, რომ დოკუმენტის ავტორებს განაცხადი საზოგადოები-

სათვის წარედგინათ. 
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ძირითადი 
დებულებები

 ჯანმრთელობა არის აქტივი და ადამიანური კაპიტალის შემადგენელი ნაწილი.

 პიროვნებას აქვს უფლება იყოს დაცული ჯანმრთელობაზე გარემოს მავნე ზემოქმედების-

გან.

 საკუთარ ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელია პიროვნება.

 საზოგადოება ვალდებულია ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე.

 მედიცინის (სამედიცინო ჩარევების) როლი ჯანმრთელობისთვის შეზღუდულია. 

 ჯანმრთელობისთვის გადამწყვეტ როლს ცხოვრების ჯანსაღი წესი და გარემო თამაშობს.

 ფართო გაგებით, ჯანმრთელობის დაცვა თავიდან ბოლომდე ემსახურება პრევენციას: და-

ავადების გაჩენის თავიდან აცილებას, ავად ყოფნისას გართულების, მუდმივი უუნარობის, 

სიცოცხლის ხარისხის დაქვეითებისა და, საბოლოო ჯამში, ნაადრევი სიკვდილის  თავიდან 

აცილებას.

 ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (და, შესაბამისად, საზოგადოების თუ პიროვნების ძალისხმევის) 

წარმატება იზომება შედეგით: ჯანმრთელი დღეგრძელობით.

 უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე სავალდებულო დანახარჯების გარდა,  საზოგადოება, პირ-

ველ რიგში, სრულად ფარავს პირველად პრევენციას და მეორადი პრევენციით გათვა-

ლისწინებულ სამედიცინო მომსახურების საჭიროებებს (პრევენციის II დონეზე სამედიცინო 

მომსახურებაზე გარანტირებული ფიზიკური და ფინანსური საყოველთაო ხელმისაწვდო-

მობა).

 სახელმწიფოში პრევენციაზე დანახარჯების ხვედრითი წილი მთლიან მიმდინარე დანა-

ხარჯებში სულ მცირე გაორმაგებულია და იზრდება ყოველწლიურად.
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 პიროვნების მიერ მეორადი პრევენციის ზომების უგულვებელყოფის (უპასუხისმგებლო 

ქცევის) გამო გაჩენილი დაავადების მართვისა და მკურნალობის ფინანსური ტვირთი სრუ-

ლად ეკისრება პიროვნებას (საზოგადოებამ შეიძლება შეუმსუბუქოს მას ტვირთი წინასწარ 

დადგენილი პარამეტრების ჩარჩოში).

 საკუთარ ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი თითოეული მოქალაქე თანაბრადაა დაცული 

ამ პასუხისმგებლობით გათვალისწინებული, ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების 

მიღებასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისგან.

 ინდივიდუალური მომსახურების მოხმარება დაფინანსებულია უპირატესად წინასწარ მო-

ზიდული (დაგროვილი) ფინანსური სახსრებით.

 წინასწარ მობილიზებული სახსრებით სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა ემსახურება 

გრძელვადიან პერსპექტივაში ერის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და ეფუძნება შემდეგ 

პრინციპებს:

ა)  დადგენილია თამაშის წესები, რომელიც იცავს სამკუთხედის (გადამხდელი/შემსყიდვე-

ლი, მიმწოდებელი და პაციენტი/მომხმარებელი) მხარეთა შორის ბალანსს და განსაზღ-

ვრავს სახელმწიფოს, როგორც ამ ბალანსის გარანტის, როლს;

ბ)  სამედიცინო მომსახურების ტარიფები არ დგინდება ცალმხრივად;

გ)  სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მინიმალური სტანდარტების დამკვიდრება პრო-

ფესიული თვით-რეგულირების პრეროგატივაა;

დ) ტექნოლოგიური ინოვაციები ბაზარზე ინერგება სამმხრივი შეთანხმებით „ტექნოლოგი-

ების შეფასების მექანიზმით“.
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 დებულება 1

ჯანმრთელობა არის აქტივი და ადამიანური კაპიტალის შემადგენელი ნაწილი.

პიროვნებას აქვს უფლება იყოს დაცული ჯანმრთელობაზე გარემოს მავნე ზემოქმედებიდან.

დებულება მიზნად ისახავს განსაზღვროს თუ: (ა) რა ღირებულება ენიჭება ადამიანის ჯანმრთე-

ლობას პიროვნებისა და საზოგადოებისთვის და (ბ) როგორ ხდება ჯანმრთელობის უფლების 

რეალიზაციაზე პასუხისმგებლობების განაწილება ადამიანსა და საზოგადოებას შორის. 

დებულება, პირველ რიგში, გვეხმარება განვასხვავოთ ჯანმრთელობა და ჯანმრთელობის დაც-

ვის სისტემა, და დავინახოთ უფრო დიდი სურათი. ამ დიდ სურათში იგი აჩვენებს  ჯანმრთელობის 

მიმართ ქვეყნის (საზოგადოების) დამოკიდებულებას, და პასუხისმგებლობების განაწილებას.

დებულება ამზადებს ნიადაგს შემდეგი ეტაპის გასააზრებლად, თუ რატომ არის გადამწყვეტი 

ჯანმრთელობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა (უსაფრთხო გარემო, ჯანსაღი ცხოვრე-

ბის წესის დამკვიდრება, დაავადებების პრევენცია) და არა მხოლოდ სამედიცინო (ინდივიდუ-

ალური) მომსახურებით დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და რეაბილიტაცია.

პიროვნების (და საბოლოო ჯამში ერის) ჯანმრთელობა არის უპირატესად აქტივი თუ უფლება:

 თუ ჯანმრთელობა უპირატესად აქტივია, მაშინ: 

 ჯანმრთელობა მოიაზრება, როგორც ეკონომიკური კატეგორია ადამიანური/ეროვნული 

კაპიტალის ნაწილი. ეს ეკონომიკური კატეგორია იწყება ჯანმრთელი ბავშვის დაბადე-

ბით და ჯანმრთელი მომავალის გაზრდით, ჯანმრთელი სამუშაო ძალის კვლავწარმო-

ებით, ნაყოფიერების შენარჩუნებით და ჯანმრთელი ხანდაზმულობით.

დებულებების
განმარტება
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 პიროვნების ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უფლება არის პოზიტიური უფლება 

(განსხვავებით ბევრი სხვა უფლებისგან), სადაც სწორედ საზოგადოებას ეკისრება ვალ-

დებულება გამოყოს რესურსები და შექმნას შესაძლებლობები ყველა მოქალაქისთვის. 

თუმცა, ეს დადებითი ვალდებულება უნდა იყოს შემოფარგლული, ოპტიმალური და და-

ბალანსებული საზოგადოებასა და პიროვნებას შორის. ასევე საზოგადოებრივი რესურსი 

მიმართული უნდა იყოს ამ აქტივში ინვესტიციაზე და აქტივის განვითარებაზე.

 თუ ჯანმრთელობა უპირატესად უფლებაა, მაშინ: 

 ჯანმრთელობა მოიაზრება ადამიანის კეთილდღეობის ერთ-ერთ აუცილებელ პირობად 

(მდგომარეობად, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს დატკბეს ფიზიკური, მენტა-

ლური, სოციალური და მატერიალური კეთილდღეობით);

 დადებითი ვალდებულება, რომელსაც ეს უფლება ქმნის, შემოსაზღვრულია მხოლოდ 

საზოგადოების რესურსებით. ეს ნიშნავს, რომ უფლება (მისი რეალიზაცია) იზრდება სა-

ზოგადოების მატერიალური შესაძლებლობის ზრდასთან ერთად.

არჩევანი ეფუძნება დაშვებას, რომ, სწრაფი ეკონომიკური განვითარების შემთხვევაშიც კი, 

უახლოესი 15-20 წლის განმავლობაში საზოგადოებას არ ექნება ჯანმრთელობაზე უფლების 

სრულფასოვანი რეალიზაციისთვის საკმარისი რესურსი. რადგან ეკონომიკური განვითარების 

გარკვეული დონე (ერთობლივად როგორც პიროვნების, ასევე საზოგადოების) არის ჯანმრ-

თელობის, როგორც უფლების, სრულფასოვნად განხორციელების განმსაზღვრელი, აუცილე-

ბელი ხდება გაიმიჯნოს პიროვნებისა და საზოგადოების პასუხისმგებლობები.   

 დაზუსტება

უფლება ჯანმრთელობაზე გარემოს მავნე ზემოქმედებისგან დაცულობაზე არ ათავისუფ-

ლებს პიროვნებას მისი პირადი პასუხისმგებლობისგან (მაგ. მზის რადიაციისგან თავის არი-

დება, ან ჰიგიენური ნორმების დაცვა ინფექციის გავრცელებისგან და ა.შ.).

 დებულება 2

 საკუთარ ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელია პიროვნება.

 საზოგადოება ვალდებულია ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე.

საზოგადოებას საერთო შეთანხმებით შეუძლია აიღოს დამატებითი ვალდებულებები (იმაზე 

მეტი, ვიდრე,  წინა დებულების თანახმად, ითხოვს ჯანმრთელობაზე პიროვნების უფლება) ჰუ-

მანური მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ასეთი ვალდებულებები შეიძლება იყოს:
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 დებულება 3

მედიცინის (სამედიცინო ჩარევების) როლი ჯანმრთელობისთვის შეზღუდულია. 

ჯანმრთელობისთვის გადამწყვეტ როლს ცხოვრების ჯანსაღი წესი და გარემო თამაშობს.

სამედიცინო საქმიანობა (პრევენციული ჩარევების ჩათვლით) განაპირობებს ჯანმრთელობის 

20-50%-ს (სხვადასხვა გათვლებით). ჯანმრთელობისთვის გადამწყვეტ როლს ცხოვრების ჯან-

საღი წესი და გარემო თამაშობს, ისევე, როგორც ფსიქოლოგიური, სოციალური და ეკონომი-

კური ფაქტორები. გარემო ფაქტორებში ვგულისხმობთ: ფიზიკური გარემო, წყალი და სანიტა-

რული პირობები, ჰაერი, საცხოვრებელი პირობები, სურსათის უსაფრთხოება.  

სამედიცინო მომსახურება არ არის ადამიანის ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი, არც ერთა-

დერთი და არც გადამწყვეტი ფაქტორი. სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს უსაფრთ-

ხო გარემო და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. 

 ალტერნატივები და არგუმენტები:

 ალტერნატივა: 

სახელმწიფომ უზრუნველყოს არა მხოლოდ უსაფრთხო გარემო, არამედ ასევე სოციალური 

ცხოვრების და ეკონომიკური კეთილდღეობის მაქსიმალური სტანდარტები. მაგალითად: ჯანმ-

რთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯმო) მიერ მოწოდებულ ჯანმრთელობის განსაზღვრე-

ბაში სრული სოციალური კეთილდღეობა ჯანმრთელობის განსაზღვრის ერთ-ერთი მთავარი 

ფაქტორია. 

 ელემენტარულ სამედიცინო მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა;

 სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა;

 სამედიცინო მომსახურებისა და სამკურნალწამლო საშუალებების ხარისხის წინაპირობებ-

ზე გარანტიები (მაგ. პერსონალს განათლება მიღებული აქვს კვალიფიციურ დაწესებულე-

ბაში და ცოდნა აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს, პრეპარატების შემადგენლობა 

უსაფრთხოა და შეიცავს აქტიურ ნივთიერებებს ტექნიკური აღწერილობის შესაბამისად);

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა პიროვნებას (ან შინამეურნეობას) არ შესწევს უნარი თავი 

გაართვას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვალდებულებას, საზოგადოება სხვადასხვა 

ფორმით შეეწევა და გადაინაწილებს ამ ტვირთს (იხ. დებულება №7).
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დღევანდელი სიტუაცია, როდესაც სახელმწიფოს ძირითადი აქცენტი გადატანილია ინდივი-

დუალური სამედიცინო მომსახურების ასპექტებზე და გარემოს ზეგავლენა მოქალაქეების ჯან-

მრთელობაზე არ განიხილება პრიორიტეტულად. 

 არგუმენტები:

სახელმწიფო ვალდებულია განსაზღვროს და დაამკვიდროს უსაფრთხო გარემოს სტანდარტები. 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ნიშნავს, რომ ადამიანი პასუხისმგებელია უსაფრთხო ქცევით დაიც-

ვას და გაუფრთხილდეს საკუთარი ჯანმრთელობას. უსაფრთხო ქცევაში იგულისხმება: ალკო-

ჰოლის ზომიერი მოხმარება, თამბაქოზე და ნარკოტიკებზე უარის თქმა, ფიზიკური ვარჯიში, 

ჯანსაღი კვება, სხვა რისკის შემცველი ქცევის შემცირება (ჩაფხუტის გამოყენება, უსაფრთხო-

ების ღვედების გამოყენება, უსაფრთხო სქესობრივი ცხოვრება),  საზოგადოების მიერ ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ამავდროულად – ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

აღსრულებაში ფინანსური წახალისების მექანიზმების გამოყენება.  

 დებულება 4

ფართო გაგებით, ჯანმრთელობის დაცვა თავიდან ბოლომდე ემსახურება პრევენციას: და-

ავადების გაჩენის თავიდან აცილებას, ავად ყოფნისას გართულების, მუდმივი უუნარობის, 

სიცოცხლის ხარისხის დაქვეითებისა და, საბოლოო ჯამში, ნაადრევი სიკვდილის  თავიდან 

აცილებას.

პირველადი პრევენცია, უსაფრთხო გარემოს შექმნის გარდა, გულისხმობს საზოგადოების და-

მოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლას ცხოვრების ჯანსაღი წესის მხარდასაჭერად,  ბიოლოგიური 

რისკ ფაქტორების (როგორიცაა ჭარბი წონა, სისხლში ქოლესტერინის მომატება) გაჩენის ან ტრავ-

მების მიღების წინააღმდეგ (მაგ. უსაფრთხოების ღვედების, ბავშვთა სავარძლების გამოყენება).

მეორადი პრევენცია გულისხმობს პროფილაქტიკურ გასინჯვებს (მაგ. მკერდის სიმსივნის ან 

ჰიპერტონიული დაავადების ადრეულ სტადიაზე გამოსავლენად), აცრებს იმუნიზაციის კალენ-

დრის თანახმად. 

პირველად პრევენციასთან ერთად, მეტად მნიშვნელოვანია მეორადი პრევენციული ღონის-

ძიებები.  მეორადი პრევენციული სერვისები გეოგრაფიულად და ფინანსურად ხელმისაწვ-

დომი უნდა იყოს მოქალაქეებისათვის. ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა არ არის მხოლოდ 

სახელმწიფოს ცალმხრივი ვალდებულება, თითოეული ადამიანის ვალდებულებაა მისთვის 
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ხელმისაწვდომი საშუალებებით ხელი შეუწყოს საკუთარი ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, 

რომელიც მათ შორის მის  ეკონომიკურ კეთილდღეობას განაპირობებს. 

 ალტერნატივები და არგუმენტები:

 ალტერნატივებია: 

1. პრევენციის უგულვებელყოფა, სამკურნალო ღონისძიებებზე აქცენტირება. 

2.  პრევენციულ ღონისძიებებში ჩართვა იძულების წესით, რაც გულისხმობს, მაგალითად, სა-

ვალდებულო დისპანსერიზაციას. 

არგუმენტები: პრევენცია ემსახურება ინდივიდის ჯანმრთელობის შენარჩუნებას და  სამკურ-

ნალო ღონისძიებებზე დანახარჯების შემცირებას. დროული ჩარევა განაპირობებს შემდ-

გომი გართულებების თავიდან აცილებას, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჯანმრთელობის 

შენარჩუნების და ასევე ხარჯების შემცირების კუთხით. 

ჯანმრთელობაზე ზრუნვის პრევენციული მოდელი შეიძლება გახდეს ის ტრიგერი/მოტივა-

ცია, რაც ადამიანის ქცევას ცვლის და მისი ცხოვრების გრძელვადიანი  დაგეგმვის საშუალე-

ბას აძლევს. იმუნიზაცია, გარდა იმისა, რომ აქვს ინდივიდის დაცვის ფუნქცია ინფექციური 

დაავადებების მიმართ, ასევე არის საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებელი. 

ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (და, შესაბამისად, საზოგადოების თუ პიროვნების ძალისხმევის) წარ-

მატება იზომება შედეგით: ჯანმრთელი დღეგრძელობით.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯმო) ბოლო მონაცემებით (2016), საქართველოში 

დაბადებისას სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას (72.6 ორივე სქესისთვის) და ჯანმრთელი 

სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას (64.9 ორივე სქესისთვის) შორის სხვაობა არის 7.7 წელი.  

ჯანმრთელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა ჯანმრთელობის უფრო აკურატული საზომია, ვიდრე 

სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა. იგი განსაზღვრავს რამდენი წელი ცხოვრობს საშუ-

ალოდ ადამიანი კონკრეტულ ქვეყანაში, შეზღუდული შესაძლებლობებისაგან და დაავადებე-

ბის მდგრადი,  უარყოფითი შედეგებისაგან თავისუფალი. 

ამ ინდიკატორის შედარებით სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობასთან ვადგენთ ცხოვრების 

რამდენ წელს კარგავს ადამიანი ავადმყოფობის გამო. 
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 ალტერნატივები და არგუმენტები:

ალტერნატივა: არ გავზომოთ, არ დავითვალოთ ეს ინდიკატორი და მხოლოდ სიცოცხლის 

საშუალო ხანგრძლივობით ვიმსჯელოთ. 

არგუმენტები:  სახელმწიფოს და ინდივიდის საერთო პასუხისმგებლობა და ინტერესია ჯანმ-

რთელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა იყოს მაღალი და ავადმყოფობის გამო დაკარგული 

წლების რაოდენობა ნაკლები. მაგალითად, UHC ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა ჯანმრ-

თელი ცხოვრების წლების გაზრდა.  

 დებულება 5

უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე სავალდებულო დანახარჯების გარდა,  საზოგადოება, პირველ 

რიგში სრულად ფარავს პირველად პრევენციას და მეორადი პრევენციით გათვალისწინებუ-

ლი სამედიცინო მომსახურების საჭიროებებს (პრევენციის II დონეზე სამედიცინო მომსახურე-

ბაზე გარანტირებული ფიზიკური და ფინანსური საყოველთაო ხელმისაწვდომობა).

დებულება ცვლის („თავდაყირა აყენებს“) საზოგადოებრივი რესურსების განაწილების ლოგი-

კას და თანმიმდევრობას:

რესურსები ინვესტირებულია ჯანმრთელობისთვის ყველაზე „მომგებიან“ სფეროებში –სა-

ზოგადოების მიერ თითოეული დახარჯული თეთრის  მაქსიმალური უკუგება, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, არის ერის ჯანმრთელობა (გაზომილი ჯანმრთელი დღეგრძელობით);

რესურსები პირველ რიგში მიემართება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პირველადი და მე-

ორადი პროფილაქტიკის ღონისძიებების სრულფასოვან განხორციელებაზე (და რაც დარჩება, 

საზოგადოების ფინანსური რისკებისგან თანაბარ დაცულობაზე, იხ. დებულება №7), ნაცვლად 

დღევანდელი პრაქტიკისა (დაფინანსება „ნარჩენი პრინციპით“).

სახელმწიფოში პრევენციაზე დანახარჯების ხვედრითი წილი მთლიან მიმდინარე დანა-

ხარჯებში სულ მცირე გაორმაგებულია და იზრდება ყოველწლიურად.

OECD ქვეყნებში  პრევენციულ ღონისძიებებზე 2019 წელს დაიხარჯა მშპ-ს 0.4%. OECD ქვეყ-

ნებში ჯანდაცვის მთლიან დანახარჯებში პრევენციულ ღონისძიებებზე 2018 წელს დახარჯულია   

1.3%-დან 6%-მდე.
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სახელმწიფოში ხარჯები პრევენციაზე მოიცავს I და II დონის (იგივე პირველადი და მეორადი) 

პრევენციის ღონისძიებებს, მათ შორის ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობას. 

 ალტერნატივები და არგუმენტები:

ალტერნატივა: არ გაიზრდება პრევენციულ ღონისძიებაზე დანახარჯი. არ დააფინანსოს სა-

ხელმწიფომ და არც სადაზღვევო კომპანიამ, მოხდეს ჯიბიდან გადახდა. ტვირთი გადავიდეს 

ინდივიდზე. 

არგუმენტები: ამ თანხის დიდი ნაწილი ფინანსდება საგრანტო დახმარებით, (გლობალუ-

რი ფონდი). მდგრადობისათვის მნიშვნელოვანია დონორული დახმარება შემცირდეს   და 

მოხდეს ეროვნული  რესურსების მობილიზება.  ზოგადად, პრევენციულ ღონისძიებებზე და-

ნახარჯი უნდა გაიზარდოს მაგალითად 6%-მდე მაინც.

წამლები 36%

მიმდინარე დანახარჯები ფუნქციების მიხედვით (2017)

მართვა 2%

მკურნალობა 51%

პრევენცია 3%

სხვა მომსახურება 8%

 დებულება 6

პიროვნების მიერ მეორადი პრევენციის ზომების უგულვებელყოფის (უპასუხისმგებლო 

ქცევის) გამო გაჩენილი დაავადების მართვისა და მკურნალობის ფინანსური ტვირთი სრუ-

ლად ეკისრება პიროვნებას (საზოგადოებამ შეიძლება შეუმსუბუქოს ტვირთი წინასწარ 

დადგენილი პარამეტრების ჩარჩოში).

ეს დებულება ემსახურება საზოგადოებაში სამართლიანობის განცდის შენარჩუნებას. ანუ თუ 

პიროვნება არ ასრულებს ჯანმრთელობის გაფრთხილებასთან დაკავშირებით მასზე დაკის-
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რებულ ვალდებულებებს, რასაც ჯანმრთელობის გაუარესებამდე მივყავართ,  ეს ვერ გახდება 

მიზეზი, რომ საზოგადოებამ იტვირთოს ამ პიროვნების მკურნალობა. 

შესაბამისად, ეს დებულება ემსახურება საზოგადოებაში ღირებულების ტრანსფორმაციის 

ხელშეწყობას (ანუ იმის გააზრებას, რომ ვალდებულებები არაა ვირტუალური ცნებები და მათ 

დარღვევას მოყვება არასასურველი შედეგი).

ეს დებულება №1 და №2 შეთანხმების ყოველდღიურ ცხოვრებაში გადმოტანის ერთ-ერთი მა-

გალითია. ის ხაზს უსვამს, რომ ერთი მხარის (ამ შემთხვევაში საზოგადოების) ვალდებულება 

უპირობო არაა, და თუ პიროვნება თავის წილ ვალდებულებას არ ასრულებს, ეს ათავისუფ-

ლებს მეორე მხარეს (საზოგადოებას) თავისი ვალდებულების შესრულებისაგან.

ეს დებულება ვრცელდება ჯანმრთელობის ისეთ პრობლემებზე:

 რომელთა (სიმძიმის) თავიდან აცილება ცალსახად შესაძლებელია (და ამისთვის საზოგა-

დოება ქმნის ყველა პირობას, დაფინანსების ჩათვლით – დებულება №7), 

 მოითხოვს პიროვნებისგან შესაბამის ქცევას (მაგ. პროფილაქტიკური გასინჯვისთვის სამე-

დიცინო დაწესებულებაში მისვლას, ან უსაფრთხოების ზომების დაცვას),

 ცალსახაა კავშირი მიზეზს (არაადექვატურ ქცევასა) და დამდგარ შედეგს (დაავადების გან-

ვითარებას და სიმძიმეს) შორის.

ასეთი ჯანმრთელობის პრობლემის ნიმუშია მკერდის სიმსივნე, რომლის ადრეულ სტადიაზე 

გამოვლენა შესაძლებელია (თვით-გასინჯვით ან გამოკვლევის ჩატარებით), ან უსაფრთხო-

ების ღვედის გამოუყენებლობის (ან ჩაფხუტის არ ქონის გამო) ავტო-საგზაო შემთხვევით მი-

ღებული ტრავმის სიმძიმე.

 დებულება 7

საკუთარ ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი თითოეული მოქალაქე თანაბრადაა დაცული 

ამ პასუხისმგებლობით გათვალისწინებული, ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების 

მიღებასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისგან.

განსხვავებული ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე მოქალაქეებს განსხვავებული აქვთ ინ-

დივიდუალურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა. ეკონომიკური 

მდგომარეობის გათვალისწინებით, მოქალაქე, მის მიერ საკუთარ ჯანმრთელობაზე პასუხისმ-

გებლობის გააზრების და გაზიარების მიუხედავად, შეიძლება კონკრეტული ინდივიდუალური 
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სამედიცინო მომსახურების გარეშე დარჩეს ან მისმა მიღებამ გააუარესოს მისი ეკონომიკური 

მდგომარეობა. ეს დებულება ადგენს, როგორაა შესაძლებელი, ეკონომიკური მდგომარეობის 

მიუხედავად, ამგვარი ფინანსური რისკებისგან თანაბრად იყოს დაცული  ყველა მოქალაქე და 

მიეცეს შესაძლებლობა, იზრუნოს საკუთარ ჯანმრთელობაზე.

 არგუმენტები

განსხვავებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ინდივიდუალური სამედი-

ცინო მომსახურების მიღებისას თანასწორობის მიღწევაში წინაღობას ქმნის საზოგადოებრივი 

რესურსის შეზღუდულობა, სახელმწიფოს მიერ უთანასწორობის არასათანადოდ დანახვა, სა-

დაზღვევო და სამედიცინო ბაზარზე არსებული ინფორმაციული ასიმეტრიულობა.

საზოგადოებრივი რესურსის შეზღუდულობის პირობებში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჯანმრ-

თელობაზე მიმართული სახსრების ხარჯთ-ეფექტიანობას, მათ შორის სამედიცინო მომსახუ-

რების ისეთი მოხმარების წახალისებას, რომელიც პრევენციაზეა მიმართული.

ასევე, სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარეობის დანახვის 

მექანიზმი, რათა არ მოხდეს საზოგადოებრივი რესურსის უთანასწორო გამოყენება: არ წა-

ხალისდეს მოხმარება შეძლებულ ფენაში და არ გაიზარდოს ფინანსური ტვირთი ღარიბებში. 

ამ გამოწვევებს პასუხობს მიდგომა, რომელიც ითვალისწინებს მოქალაქეების დაყოფას მათი 

ეკონომიკური მდგომარეობის მიხედვით სამ ჯგუფად: 

1.  ჯგუფი, რომლის ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებულ 

ფინანსური რისკს სრულად ფარავს სახელმწიფო;

2.  ჯგუფი, რომლის ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებულ 

ფინანსური რისკს ნაწილობრივ ფარავს სახელმწიფო;

3.  ჯგუფი, რომლის ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებულ 

ფინანსური რისკს სრულად ფარავს მოქალაქე.

ფინანსურად კატასტროფული დანახარჯისგან დაცულია ყველა ჯგუფი.

სამედიცინო ბაზრისთვის დამახასიათებელი ასიმეტრიულობა მოქალაქეს, შუამავალი აგენ-

ტის გარეშე, დაუცველს ხდის როგორც მომსახურების ხარისხის, ისე მისი ფასის თვალსაზ-

რისით.
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ინდივიდუალური მომსახურების მოხმარება დაფინანსებულია უპირატესად წინასწარ მო-

ზიდული (დაგროვილი) ფინანსური სახსრებით.

ფულადი სახსრების წარმომავლობის მიუხედავად, წინასწარ შეგროვებული (მოზიდული) ფუ-

ლით სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფარვა ზრდის ხარჯთ-ეფექტიანობას (მიღებული 

მომსახურებისა თუ საქონლისგან მეტი სარგებელი პიროვნების ჯანმრთელობას) და ფინანსუ-

რი რისკებისგან დაცულობას.

 არგუმენტები

 სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა შეიძლება მოხდეს: 

 მოქალაქის მიერ საკუთარი ჯიბიდან სამედიცინო საჭიროების დადგომის დროს, რაც ყვე-

ლაზე ხარჯ-არაეფექტიანია და ყველაზე მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ შედეგებს წარ-

მოშობს მოქალაქეებისათვის;

 შუამავალი აგენტ(ებ)-ის მიერ მოქალაქის სასარგებლოდ წინასწარ მობილიზებული სახს-

რებით, რაც შესაძლებელს ხდის სოლიდარობის ეფექტიანი მექანიზმების გამოყენებას;

სოლიდარობა გამოიხატება საზოგადოების ნაწილის მიერ საზოგადოების მეორე ნაწილის   

ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებული ფინანსური  ტვირ-

თის შემცირებაში.

 დებულება 9

წინასწარ მობილიზებული სახსრებით სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა ემსახურება გრძელ-

ვადიან პერსპექტივაში ერის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

ა)  დადგენილია თამაშის წესები, რომელიც იცავს სამკუთხედის (გადამხდელი/შემსყიდვე-

ლი, მიმწოდებელი და პაციენტი/მომხმარებელი) მხარეთა შორის ბალანსს და განსაზღ-

ვრავს სახელმწიფოს, როგორც ამ ბალანსის გარანტის, როლს;

ბ)  სამედიცინო მომსახურების ტარიფები არ დგინდება ცალმხრივად;

გ)  სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მინიმალური სტანდარტების დამკვიდრება პრო-

ფესიული თვით-რეგულირების პრეროგატივაა;

დ) ტექნოლოგიური ინოვაციები ბაზარზე ინერგება სამმხრივი შეთანხმებით „ტექნოლოგი-

ების შეფასების მექანიზმით“.
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ამ დებულების ამოცანაა, უზრუნველყოს მე-7 დებულებაში შემოთავაზებული დაფინანსების 

მექანიზმის ხარჯთ-ეფექტიანობა და მდგრადობა. 

ფინანსური რისკებისგან დაცვის თანასწორობა და წინასწარ შეგროვილი სახსრების ხვედ-

რითი წილის ზრდა არ არის საკმარისი, რომ ამ სახსრების ხარჯვა მოემსახუროს ერის ჯანმ-

რთელობის გაუმჯობესებას. აუცილებელია, რომ ეს ფული ისეთ მომსახურებას მოხმარდეს, 

რომელსაც მაქსიმალური სიკეთე მოაქვს ჯანმრთელობისთვის უმცირესი დანახარჯებით.

 არგუმენტები 

გრძელვადიან პერსპექტივაში ერის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება დამოკიდებულია იმაზე, თუ 

რამდენადაა ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების შესყიდვის ხარჯთ-ეფექტიანი მექა-

ნიზმი ორიენტირებული გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხსა და შედეგზე. გაწეული 

სამედიცინო მომსახურების ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებულობა სტრატეგიული შესყიდ-

ვით მიიღწევა. სტრატეგიული შესყიდვა უნდა ასახავდეს სამედიცინო მომსახურების ტარი-

ფებზე მხარეთა შორის შეთანხმების შედეგს და არ უნდა აქვეითებდეს ხარისხიან სამედიცინო 

მომსახურებაზე პაციენტის ხელმისაწვდომობას.

ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების შესყიდვის ხარჯთ-ეფექტიანი მექანიზმის მდგრა-

დობა დამოკიდებულია სახელმწიფოს მხრიდან მიუკერძოებელი არბიტრის როლის შესრუ-

ლებაზე, რათა სახელმწიფომ არ დაკარგოს სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე ეფექტიანი 

კონტროლის მოტივაცია. ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების შესყიდვაში სახელმ-

წიფოს შესაძლო პირდაპირი ჩართულობა არ უნდა არღვევდეს სამკუთხედის (გადამხდელი/

შემსყიდველი, მიმწოდებელი და პაციენტი/მომხმარებელი) მხარეთა შორის ბალანსს და აკნი-

ნებდეს სახელმწიფოს მიუკერძოებლობის აღქმას.

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო ეყრდნობა პრო-

ფესიულ ასოციაციებთან თანამშრომლობის შედეგად შექმნილ კლინიკურ სტანდარტებს. ამ 

სტანდარტების შეთანხმებაში, მათ შორის, ტექნოლოგიური ინოვაციების ბაზარზე დანერგვი-

სას, მონაწილეობს სამედიცინო მომსახურების შემსყიდველი.
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1   აღწერილია, რა შინაარსით (დატვირთვით) იყო გამოყენებული ეს ტერმინები.

სიკეთე (მიღებული დაბადებისთანავე), რომლითაც ადამიანი 

სარგებლობს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის და 

კეთილდღეობის აუცილებელი პირობაა.

ავადმყოფობისგან თავისუფალი ფიზიკური და სულიერი 

მდგომარეობა.

= „ჯანმრთელობის დაცვა“ <> არ ნიშნავს სამედიცინოს… უფრო 

მეტია, ვიდრე სამედიცინო მომსახურება…

= ფართოდ გავრცელებულ „ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის“-გან 

განსხვავებით, ჯანმრთელობის სისტემა („დაცვის“ გარეშე) უფრო 

ფართო ცნებაა და ბევრად უკეთ ასახავს ფაქტორების ზემოქმედე-

ბას, მოთამაშეთა ურთიერთქმედებასა და ძალისხმევების უწყ-

ვეტობას ადამიანის დაბადებიდან მოყოლებული სიკვდილამდე. 

„ჯანმრთელობის სისტემა“ ტერმინი საშუალების იძლევა ჯანმრთე-

ლობა აღქმული იყოს კაპიტალად, და ყველას ძალისხმევა – ინვეს-

ტიციად, და ნაკლებად – ჯანმრთელობის დაცვაზე ხარჯებად.

ეფუძნება „ადამიანური კაპიტალის“ უფრო ფართო ცნებას და გუ-

ლისხმობს, რომ ჯანმრთელობა არის (გაზომვადი) შესაძლებლობა, 

რომელიც ადამიანს შეუძლია გაზარდოს ან გაფლანგოს, და რომ-

ლის გამოყენება ადამიანს ჭირდება თვითრეალიზაციისთვის.

ჯანმრთელობა

ჯანდაცვა

ჯანმრთელობის 
სისტემა

აქტივი

ცნებების
განმარტება1
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სამედიცინო განათლების, სანადო კვალიფიკაციის პროფესიონა-

ლის (ან პროფესიონალთა ჯგუფის) მიერ გაწეული მომსახურება 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების (და დაკარგვის 

თავიდან აცილების) ან აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით.

პრევენცია საზოგადოების ქმედებებისა და პიროვნების ქცევის, 

მომსახურებისა და საქონლის მოხმარების ერთობლიობაა, რომ-

ლის დანიშნულებაა ჯანმრთელობის შენარჩუნება და ავად გახდო-

მის თავიდან აცილება. 

პრევენციის გარდა, ჯანმრთელობის საჭიროებებისთვის საზოგა-

დოებისა და პიროვნების ქმედებებს განეკუთვნებიან მკურნალობა 

და აღდგენა (რეაბილიტაცია).

დანიშნულებისა და მოხმარების ტიპის მიხედვით პრევენცია 

იყოფა შემდეგ კატეგორიებად (იხ. ილუსტრაცია 2).

რაციონალური მეთოდოლოგიით დათვლილი საჭიროებების 

დასაფარად ფულადი და მატერიალური რესურსების ადექვატური 

ოდენობის მობილიზაცია და დანიშნულებისამებრ ხარჯვა.

თანხის შემგროვებელსა და მომსახურების მიმწოდებელს შო-

რის ორგანიზაცია, რომელიც შეისყიდის მომსახურებას მესამე 

პირისთვის (მომხმარებლისთვის). შუამავალი აგენტი შეიძლება 

იყოს სახელმწიფო ორგანიზაცია ან კერძო კომპანია (მაგალითად, 

სადაზღვევო კომპანია). ჯანდაცვის დაფინანსების სამი საკვანძო 

ფუნქციიდან შუამავალი აგენტი ხშირად ითავსებს ორს („დაგუბე-

ბა“ g შესყიდვა), ან სამივეს (თანხების მოზიდვა g „დაგუბება“ g 

შესყიდვა).

შეიძლება არსებობდეს ერთი ან მრავალი შუალედური აგენტი 

(იხ. ილუსტრაცია 4).

სამედიცინო 
ჩარევა

პრევენცია

სრული 
დაფინანსება

შუამავალი 
აგენტი
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     ყველა შინამეურნეობა საზოგადოება

მკურნალობა – სტაციონარი 930,093,225 192,843,952  737,249,272

მკურნალობა – დღის სტაციონარი 34,728,665   34,728,665

მკურნალობა – ამბულატორია 501,740,957 242,966,672  258,774,285

მკურნალობა – ბინაზე 5,205,052 5,205,052 

რეაბილიტაცია 3,376,733   3,376,733

დამხმარე მომსახურება 231,731,463 151,010,759  80,720,705

საქონელი და მოწყობილობები 1,028,2  78,019 983,433,469  44,844,550

პრევენცია და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 88,556,974   88,556,974

მართვა   53,868,461   53,868,461

     2,877,579,549 1,575,459,904 1,302,119,645

ილუსტრაცია 1. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მოხმარება და ხარჯები 

    (2017 წლის მონაცემები, ჯანდაცვის ანგარიშები)

დანართი
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ილუსტრაცია 2:  პრევენციის კატეგორიები და ინტერვენციები

ჯანმრთელობის მდგომარეობა პრევენციის დონეები მომსახურება და მოხმარება

ინდივიდუალური საზოგადოებრივი

ჯანმრთელი I დონე (პირველადი) 

– ბიოლოგიური რისკ 

ფაქტორების განვი-

თარების აცილება

 სუფთა ჰაერი და 

სასმელი წყალი

 ჯანსაღი კვებისა და 

ფიზიკური აქტივო-

ბის ხელშეწყობა

 თამბაქოს და ალ-

კოჰოლის მოხმა-

რების შემცირება

ბიოლოგიური 

რისკ ფაქტორების 

გამოვლენა

II დონე  („მეორადი 

პრევენცია) – დაავა-

დების განვითარების 

თავიდან აცილება

 „პროფილაქტიკუ-

რი“ დიაგნოსტიკუ-

რი კვლევები

 დანიშნული მედი-

კამენტების მიღება

 იმუნიზაცია

 უსაფრთხოების ღვე-

 დებით სარგებლობა

დაავადების გაჩენა III დონე – 

დაავადებების 

გართულებების 

თავიდან აცილება

 დაავადებების 
აქტიური მართვა 
(მეთვალყურეობა 
+ დიაგნოსტიკა 
+ დანიშნული 
მედიკამენტების 
მიღება) 

დაავადების 

გართულება
IV დონე – ნაადრევი 

სიკვდილის 

თავიდან აცილება

 გადაუდებელი 

 დახმარება (არაკ-

ვალიფიციური)

 გადაუდებელი 

 მომსახურება

 ჰოსპიტალური 

 მომსახურება 

ფუნქციური 

უუნარობა (დროებითი 

ან მუდმივი)

V დონე – სიცოცხ-

ლის ხარისხის გაუ-

არესების თავიდან 

აცილება / აღდგენა

 რეაბილიტაცია

 დაავადების 

 აქტიური მართვა
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ილუსტრაცია 3:  საყოველთაო მოცვა / დაცულობის მიმართ მიდგომები

მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა აწყობილი რისკებისგან დაცულობა

უნივერსალუ-

რობა

მომსახურების ერთნაირი 

მოცულობის გარანტირებული 

ხელმისაწვდომობა

ფინანსური რისკებისგან თანაბარი 

დაცულობა

მოცვა მომსახურების ბაზისური პაკეტით 

(კალათით)

რისკებისგან დაცვის პაკეტით

მონაწილეობა ავტომატური, უპირობო 

(ბაზისურ პაკეტზე)

ავტომატური – უმწეობისთვის 

სავალდებულო

დიფერენცირებული 

(მაგ. საშუალო ფენისთვის)

სარგებლობის 

უფლება

უპირობო ან 

პირობით (გაზრდილი თანა-გადახდის საფასური)

სოლიდარობა თანა-გადახდით (co-payment) 

მომსახურებით სარგებლობისას

თანა-დაზღვევით წინასწარ 

(პრემიის შეძენისას) – 100%-ით 

სუბსიდირებული ღარიბებისთვის, 

ნაწილობრივ – საშუალო 

ფენისთვის

ილუსტრაცია 4: შუამავალი აგენტის ფუნქციების რეალიზაციის ვარიანტები

ერთი ან რამდენიმე (Multiple) შუამავალი (ფულის წყაროდან და მომსახურების მიმწოდებელს 

შორის), აგენტი განიხილება ორ დონეზე: ფულისა (და რისკების) აკუმულირება (განზავება) და 

შესყიდვა: 

SINGLE MULTIPLE

α1 α2Pooling (of funds & risks)

Purchasing (services) β1 β2
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ილუსტრაცია 5: ფინანსური რისკებისგან დაცულობის მისამართულობა – დიფერენციაცია 

 შემოსავლების დონის მიხედვით მოსახლეობის ჯგუფებისა და ფინანსური რისკების ზომის 

მიხედვით

A.2-3

A.1 B.1

B.2

B.3

C.3

C.2

C.1

უმწეო საშუალო შეძლებული

შემოსავლების დონე  სოციალური ჯგუფი
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ნებაყოფლობითი სავალდებულო
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