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„ჯანმრთელობა – უფლება თუ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა?“ ერთ-ერთია იმ სადისკუ-

სიო ესეებიდან, რომლებიც ჯანმრთელობის სფეროს ექსპერტებისა და პრაქტიკოსების ჯგუფის 

მიერ მომზადებული „ჯანმრთელობის სფეროს განვითარების სტრატეგიული ხედვის“ ფარგ-

ლებში დაიწერა. 

დოკუმენტები მზადდება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა (EPRC) და USAID-ის 

დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI) ერთობლივი პლატფორმის ფარგლებში. 

ესსეს მიზანია, „სტრატეგიულ ხედვაში“ ჩამოყალიბებული მე-2 დებულების ირგვლივ ჯგუფის 

შიგნით გამართული დისკუსიის გასაჯაროვება და ჯანმრთელობის სფეროში გადაწყვეტილე-

ბების მისაღებად საჭირო არგუმენტების მონიშვნა.  ამ სადისკუსიო ესსეში განხილული საკით-

ხები კავშირშია სხვა სადისკუსიო ესსეებში განხილულ საკითხებთან. ტექსტში ეს კავშირები 

მითითებულია.

წინასიტყვაობა
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ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კონსტიტუცია ადგენს ყოველი ადამიანის უფლებას, 

„ისარგებლოს ფიზიკური და გონებრივი ჯანმრთელობის უმაღლესი მიღწევადი სტანდარტით“. 

1946 წელს მიღებული ამ დოკუმენტის პრეამბულა ჯანმრთელობას განსაზღვრავს, როგორც 

„სრული ფიზიკური, გონებრივი და სოციალური კეთილდღეობის მდგომარეობას და არა უბ-

რალოდ დაავადების ან სისუსტის არქონას“, და მთავრობებს აკისრებს პასუხისმგებლობას 

მათი ხალხების ჯანმრთელობაზე. ამავე დოკუმენტით, ამ პასუხისმგებლობის შესრულება მხო-

ლოდ ჯანმრთელობისა და სოციალური პოლიტიკის ადეკვატური ნაბიჯებითაა შესაძლებელი.

1948 წელს მიღებული ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 25-ე მუხლი ჯანმრ-

თელობას განიხილავს „ცხოვრების ადეკვატურ სტანდარტზე“ უფლების ნაწილად. 

1966 წლის ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კონვენციის (CESCR) 12.1 

მუხლი იმეორებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კონსტიტუციით განსაზღვრულ 

უფლებას, ყველა ადამიანმა ისარგებლოს ფიზიკური და გონებრივი ჯანმრთელობის უმაღლე-

სი მიღწევადი სტანდარტით.

ჯანრთელობაზე უფლება აღიარებულია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხ-

ვრის შესახებ 1965 წლის კონვენციის მე-5.e.iv მუხლში, ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ 1979 წლის კონვენციის მე-11.1.f და მე-12 მუხლებში, ბავშვთა უფლებების 

1989 წლის კონვენციის 24-ე მუხლში, შრომითი მიგრანტებისა და მათი ოჯახის წევრების უფ-

ლებების დაცვის შესახებ 1990 წლის კონვენციის 28-ე, 43(e) და  45 (c) მუხლებში, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 2006 წლის კონვენციის 25-ე მუხლში, ასევე პირ-

ველადი ჯანდაცვის შესახებ ალმა-ატის საერთშორისო კონფერენციის დეკლარაციაში (1978).1 

უფლება ჯანმრთელობაზე – 
საერთაშორისო ჩარჩო

1  რეგიონული მასშტაბის დოკუმენტებიდან საქართველოსთვის საგულისხმოა „ევროპის სოციალური ქარტია“ (მიღებულია 

1961 წელს, განახლებულია 1996 წელს) და მისი მე-11 მუხლი. 

ზურაბ ჭიაბერაშვილი
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რა არის „ჯანმრთელობის უმაღლესი მიღწევადი სტანდარტი“? რა არის „ცხოვრების ადეკ-

ვატური სტანდარტი“? რა არის ამ სტანდარტების მიღწევის საშუალება? ეს საშუალებები ინ-

დივიდუალურია თუ კოლექტიური? თუ კოლექტიურია, მათი შექმნასა და განხორციელებაში 

სახელმწიფოს რა როლი აქვს? თუ სტანდარტების მიღწევაში მთავრობებს პასუხისმგებლობა 

აკისრიათ, ვინ აფასებს მთავრობების ძალისხმევის საკმარისობას და არის თუ არა სანქცია 

პასუხისმგებლობების არასათანადო შესრულებისთვის?

ეს მცირედია იმ კითხვათაგან, რომელიც მკითხველს საერთაშორისო დოკუმენტებიდან მოხ-

მობილი ფრაზების წაკითხვისას გაუჩნდება და რაც გაჩნდა კიდევ ისტორიულად, როდესაც 

ნორმების ცხოვრებაში განხორციელებისას ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნებიც კი 

სიძნელეებს წააწყდნენ.

2000 წელს გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტმა თავი-

სი „მე-14 ზოგადი კომენტარით“ განმარტა 1966 წლის ეკონომიკური, სოციალური და კულტუ-

რული უფლებების კონვენციის 12 მუხლში მოცემული ნორმები.2 

„მე-14 ზოგადი კომენტარის“ 1-ლი პუნქტის მიხედვით, ჯანმრთელობა ადამიანის ფუნდამენტუ-

რი უფლებაა, რომელიც საკვანძოა სხვა უფლებებით სარგებლობისთვისაც. ამასთან, ფიზიკუ-

რი და გონებრივი ჯანმრთელობის უმაღლესი მიღწევადი სტანდარტით სარგებლობა ღირსე-

ულად ცხოვრების ერთ-ერთი წინაპირობაა.

თავის მხრივ, ჯანმრთელობაზე უფლება არ შემოისაზღვრება ჯანმრთელობის დაცვაზე უფლე-

ბით და მისით სარგებლობა სხვა უფლებების რეალიზაციაზეა დამოკიდებული. ამ უფლებე-

ბის ჩამონათვალში3 შედის უფლება საკვებზე, ბინაზე, სამუშაოზე, განათლებაზე, ღირსებაზე, 

სიცოცხლეზე, დისკრიმინაციის დაუშვებლობაზე, თანასწორობაზე, წამების აკრძალვაზე, ინ-

ფორმაციის, მათ შორის, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდო-

მობაზე, გაერთიანების, შეკრებისა და გადაადგილების თავისუფლებაზე (პუნქტები 2, 3, 4, 11). 

2  ამ განმარტებას ეყრდნობა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისისა და ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის 2008 წლის ერთობლივი დოკუმენტი „უფლება ჯანმრთელობაზე“. 
 იხ. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
3 ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კონვენციის 12.2 მუხლით დადგენილი „ჯანმრთელობის 

დეტერმინანტები“ – კვება, ბინა, უსაფრთხო სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა, ადეკვატური სანიტარული 

მდგომარეობა, უსაფრთხო და ჯანმრთელი სამუშაო პირობები, და ჯანმრთელი გარემო – „ჯანმრთელობის სფეროს 

განვითარების სტრატეგიული ხედვის“ 3-6 დებულებებსა და სადისკუსიო ესსეში „რა განაპირობებს ჯანმრთელობას და 

რას ემსახურება პრევენციული ღონისძიებები?“  არის გადმოცემული.
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ამ კონტექსტში, ეს განმარტება კიდევ ერთხელ იმოწმებს ადამინის უფლებების საყოველთაო 

დეკლარაციის 25-ე მუხლის 1-ლი პარაგრაფის პირველ ნაწილს: „ყოველ ადამიანს აქვს უფ-

ლება ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი დონე, საკვების, ტანსაცმლის, ბინის, სამედიცინო მოვლისა 

და საჭირო სოციალური მომსახურების ჩათვლით, რომელიც აუცილებელია თვითონ მისი და 

მისი ოჯახის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად“.

„მე-14 ზოგადი კომენტარი“ ხაზს უსვამს ადგილობრივ, ეროვნულ თუ საერთშორისო დონეზე 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში მოქალაქეების მონაწი-

ლეობის  მნიშვნელობას (პუნქტი 11).

„მე-14 ზოგადი კომენტარში“ გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებე-

ბის კომიტეტმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ ჯანმრთელობაზე უფლება ჯანმრთელად ყოფნის 

უფლებას არ ნიშნავს. ჯანმრთელობაზე უფლება თავისუფლებებისა და უფლებების ნაკრებია. 

თავისუფლებების ნაწილში ადამიანს აქვს უფლება, თავად აკონტროლოს თავისი სხეული 

და ჯანმრთელობა, იყოს თავისუფალი, მაგალითდ, ისეთი სამედიცინო და/ან ექსპერიმენტუ-

ლი ჩარევებისგან, რომელზეც მას თანხმობა არ მიუცია. უფლებების ნაწილში ადამიანს აქვს 

უფლება ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაზე, რომელიც თანაბარ შანსს4 აძლევს ადამიანებს, 

ისარგებლონ ჯანმრთელობის უმაღლესი მიღწევადი დონით (პუნქტი 8).

ნათელია, რომ ამ პუნქტით გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებე-

ბის კომიტეტმა შეასუსტა აღქმა – თუკი ასეთი არსებობდა – რომ ინდივიდის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა მთლიანად სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა.

შემდეგი, მე-9 პუნქტი კიდევ უფრო მკვეთრია ამ მიმართულებით. კერძოდ, ამ პუნქტის მიხედ-

ვით, „სახელმწიფო ვერ იქნება კარგი ჯანმრთელობის გარანტი და ვერც ავადობის ყოველი 

შესაძლო მიზეზისგან დაცვის უზრუნველყოფას შეძლებს“. აქ პირველად ჩნდება მინიშნება სა-

ხელმწიფოს კონტროლს მიღმა არსებულ ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა ინდივიდის „ცხოვ-

რების არაჯანმრთელი ან სარისკო სტილი“. პუნქტში ასევე ნახსენებია „სახელმწიფოს ხელთ 

არსებული რესურსები“. შესაბამისად, კომიტეტი ჯანმრთელობაზე უფლებას განმარტავს, რო-

გორც უფლებას, ადამიანმა ისარგებლოს ჯანმრთელობის უმაღლესი მიღწევადი სტანდარტის 

4 სტრატეგიული ხედვის 7-9 დებულებები და სადისკუსიო ესსე „ჯანმრთელობა – რატომ არის მნიშვნელოვანი 

ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება უპირატესად წინასწარ მოზიდული (დაგროვილი) ფინანსური 

სახსრებით“ სწორედ იმას ეხება, როგორ უზრუნველყოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემამ ფინანსური რისკებისაგან 

თანაბარი დაცულობა.
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რეალიზებისათვის აუცილებელი პირობებით, [სამედიცინო] დაწესებულებებით, საქონლითა 

და მომსახურებით. 

„მე-14 ზოგადი კომენტარის“ მე-12 პუნქტი აზუსტებს, რომ ჯანმრთელობის უმაღლესი მიღწევა-

დი სტანდარტის რეალიზებისათვის აუცილებელი პირობები, [სამედიცინო] დაწესებულებები, 

საქონელი და მომსახურება, ასევე პროფესიული ადამიანური რესურსი ქვეყნის შესაფერისი 

ადეკვატური ხელფასით და ესენციური მედიკამენტები5 უნდა არსებობდეს (Availability) საკ-

მარისი რაოდენობით (პუნქტი 12.a). დოკუმენტი ასევე აზუსტებს, რომ ამ ყველაფრის ზუსტი 

ოდენობა ქვეყნის განვითარების დონეზეა დამოკიდებული.

სამედიცინო დაწესებულებები, საქონელი და მომსახურება არა მხოლოდ უნდა არსებობდეს, 

იგი ხელსმისაწვდომიც (Accessibility) უნდა იყოს (პუნქტი 12.b), რაც 4 რამეში გამოიხატება:

 დისკრიმინაციის დაუშვებლობა

 ფიზიკური (გეოგრაფიული) ხელმისაწვდომობა

 ეკონომიკური ხელმისაწვდომობა (affordability)6

 (ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ოღონდ პირადი 

მონაცემების დაცვის გარანტიით

სამედიცინო დაწესებულებები, საქონელი და მომსახურება უნდა იყოს მისაღები (Acceptability) 

სამედიცინო ეთიკისა და ადგილობრივი კულტურული ნორმების გათვალისწინებით (პუნქტი 

12.c) და ხარისხიანი (Quality) სამედიცინო-მეცნიერული თვალსაზრისით (პუნქტი 12.d). 

„მე-14 ზოგადი კომენტარის“ მე-2 თავი, რომელიც სახელმწიფოს ვალდებულებებს ეხება, იწყე-

ბა ფრაზით „კონვენცია უშვებს [ჯანდაცვაზე უფლების] თანდათანობით, პროგრესულ განხორ-

ციელებას და ითვალისწინებს რესურსების შეზღუდულობას“. ოღონდ, ჯანდაცვაზე უფლების 

თანდათანობით პროგრესული განხორციელებისათვის სახელმწიფომ გააზრებული, კონკრე-

ტული  და მიზანმიმართული ნაბიჯები უნდა გადადგას. ამასთან, რაიმე ნიშნით დისკრიმინაცია 

დაუშვებელია ნებისმიერ გარემოებაში.

დოკუმენტი სახელმწიფო ვალდებულების სამ სახეს თუ დონეს განასხვავებს (პუნქტი 33). სა-

ხელმწიფომ უნდა

5  განსაზღვრულია ესენციური მედიკამენტების შესახებ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სამოქმედო პროგრამით.
6  იხ. სქოლიო 3.



8 ჯ ა ნ მ რთ ე ლობ ა  -  უფლ ე ბ ა  თ უ  ი ნ დ ი ვ იდ უ ა ლ უ რ ი  პ ას უ ხ ის მ გ ე ბ ლობ ა ?

1. პატივი სცეს (respect) ჯანმრთელობაზე უფლებას ანუ თავი შეიკავოს ჯანმრთელობაზე უფ-

ლებით სარგებლობის პირდაპირი თუ არაპირდაპირ ხელყოფისაგან

2. დაიცვას (protect) ჯანმრთელობაზე უფლება ანუ აღკვეთოს მესამე მხარის მიერ ეკონომი-

კური, სოციალური და კულტურული უფლებების კონვენციის 12 მუხლში ჩადებული გარან-

ტიების ხელყოფა

3. შეასრულოს (fulfill) ჯანმრთელობაზე უფლების სრულად რეალიზაციისთვის საჭირო საკა-

ნონმდებლო, ადმინისტრაციული, საბიუჯეტო, სამართლებრივი, წამახალისებელი და სხვა 

ღონისძიებები

თავის მხრივ, სახელმწიფოს ვალდებულება შეასრულოს, გულისხმობს ასევე სამ ასპექტს: 

ხელი შეუწყოს (facilitate), მიაწოდოს (provide), წაახალისოს (promote). დოკუმენტის 34-37, ასე-

ვე 43-44 პუნქტები აზუსტებს ამ ვალდებულებებს. 

დოკუმენტის მე-3 თავი სახელმწიფოების მიერ ვალდებულებათა დარღვევის ილუსტრაციას 

ემსახურება, თუმცა ობიექტური კრიტერიუმის დადგენის პრობლემა კვლავ რჩება. 47-ე პუნქ-

ტი ამბობს: „სახელმწიფო, რომელსაც არ აქვს ნება, გამოიყენოს მის ხელთ არსებული რე-

სურსების მაქსიმუმი ჯანმრთელობაზე უფლების რეალიზაციისთვის, არღვევს [ეკონომიკური, 

სოციალური და კულტურული უფლებების კონვენციის] მე-12 მუხლით დადგენილ ვალდებუ-

ლებებს“. თუმცა 50-52-ე პუნქტები მცდელობაა, აღიწეროს, რას ნიშნავს სახელმწიფოს მიერ 

ვალდებულების დარღვევა სამივე დონეზე – პატივი სცეს, დაიცვას და შეასრულოს, რა კონკ-

რეტულ მომენტში ვლინდება „ნების არქონა“ კვლავ ღია საკითხად რჩება.7 

იმის მიუხედავად, რომ გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომი-

ტეტის მიერ 2000 წელს მიღებული „მე-14 ზოგადი კომენტარი“ 1966 წლის ეკონომიკური, სოცი-

ალური და კულტურული უფლებების კონვენციის 12 მუხლში მოცემული ნორმებს განმარტავს 

და ამ ნორმების ცხოვრებაში განხორციელების შესაფასებლად ჯანმრთელობის (საერთაშო-

რისო და ეროვნული) ინდიკატორებისა და კრიტერიუმების სისტემის აუცილებლობაზე საუბ-

რობს, დოკუმენტში ხშირად შეხვედებით მსგავს ფრაზებს (პუნქტი 53):

„ჯანმრთელობაზე უფლების განხორციელებისთვის საჭირო ყველაზე შესაფერისი შესრულე-

ბადი ნაბიჯები მნიშვნელოვნად იცვლება ერთი სახელმწიფოდან მეორე სახელმწიფომდე. 

7  იმავდროულად, მზარდია ჯანმრთელობაზე უფლების დარღვევის გამო საერთაშორისო ინსტიტუტებისადმი მიმართვის 

პრაქტიკა. ამ საქმეებზე გადაწყვეტილებების მონაცემთა ბაზა მოცემულია ბმულებზე www.globalhealthrights.org და 

 www.escr-net.org
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ყველა სახელმწიფოს აქვს დისკრეციის არეალი, შეაფასოს, რომელი ნაბიჯები ერგება ყველა-

ზე უკეთ მის მდგომარეობას“.

ამასთან, კომიტეტმა „მე-14 ზოგადი კომენტარის“ დასაწყისშივე (მე-5 პუნქტი) მხედველობაში 

მიიღო „საერთშორისო და სახელმწიფოს კონტროლს მიღმა არსებული სხვა ფაქტორებიდან 

გამომდინარე მძლავრი სტრუქტურული და სხვა წინაღობები, რომლებიც ხელს უშლიან ბევრ 

სახელმწიფოში [ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კონვენციის] მე-12 

მუხლის სრულ განხორციელებას“.  
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„ჯანმრთელობის სფეროს განვითარების სტრატეგიული ხედვის“ ავტორთა ჯგუფს შეეძლო, 

ჯანმრთელობის უფლებაზე საერთაშორისო სამართლებრივ ჩარჩოსა და საქართველოს კონ-

სტიტუციის მე-5 მუხლს8 დაყრდნობოდა და მსჯელობა პირდაპირ იმ საკითხებიდან დაეწყო, 

როგორ მოხდეს ამ უფლების ყველაზე უფრო ადეკვატურად და სრულყოფილად განხორცი-

ელება.

ჯგუფი ამ მარტივი გზით არ წასულა.

ჯანმრთელობის სფეროში არსებული პრობლემების ჩამოთვლა რომც არ დავიწყოთ, ჯანმრ-

თელობაზე უფლების შესახებ არსებული საერთაშორისო სამართლებრივი ჩარჩოს ზემოთ-

მოყვანილი ექსკურსიც კი საკმარისია, დავინახოთ, რომ, ნეგატიური უფლებებისგან განსხ-

ვავებით, პოზიტიური უფლებების, მათ შორის კი, ყველაზე მეტად სწორედ ჯანმრთელობის 

უფლების სფეროში საკამათოა, როგორ:

 განსაზღვრო, რას ნიშნავს ამ უფლების სრული და ადეკვატური განხორციელება

 განსაზღვრო ამ უფლების სრული და ადეკვატური განხორციელებისათვის საჭირო ადეკვა-

ტური რესურსები

 მოიძიო ეს ადეკვატური რესურსები

 შეაფასო, საკმარისი იყო თუ არა სახელმწიფოს ძალისხმევა, ამ რესურსების მოძიებისას

 შეაფასო, სახელმწიფოს მხრიდან „თავისმართლების“ არგუმენტებიდან რომელია ობიექ-

ტური და რომელი – არა, და დაადგინო, ჰქონდა თუ არა სახელმწიფოს ამ რესურსების მო-

ძიების ნება

ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი 
– სახელმწიფო თუ მოქალაქე

8  „სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვაზე, საარსებო მინიმუმითა და ღირსეული 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფაზე, ოჯახის კეთილდღეობის დაცვაზე. სახელმწიფო ხელს უწყობს მოქალაქეს 

დასაქმებაში. საარსებო მინიმუმის უზრუნველყოფის პირობები განისაზღვრება კანონით“, საქართველოს კონსტიტუცია, 

მუხლი 5.4.
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ამ ისტორიულ კამათში შესვლის ნაცვლად, სტრატეგიული ხედვის ავტორთა ჯგუფმა უფრო სა-

რისკო გზა აირჩია და ფუნდამენტური კითხვა დასვა:

რამდენად მართებულია, a priori მივიჩნიოთ ჯანმრთელობა უფლებად?

ეს გზა მართლაც სარისკოა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ადვილია კითხვის დასმისთანავე 

კრიტიკის ობიექტად იქცე და ათასგვარი იარლიყი მოგაწებონ. მეორე მხრივ, სწორედ ასეთი 

ღრმა და შინაარსიანი დებატი აძლევს შანსს კონკრეტულ საზოგადოებას, მისი მოქალაქეების 

მიერ და მისი მოქალაქეებისთვის ჯანმრთელი სიცოცხლის წლების გახანგრძლივების ყველა-

ზე ოპტიმალური გზა იპოვოს.

მოდით, კიდევ ერთხელ გავიაზროთ 74-წლიანი სამართლებრივი ტრადიცია: 

 კაცობრიობა თანხმდება უფლებაზე, ადამიანმა „ისარგებლოს ფიზიკური და გონებრივი 

ჯანმრთელობის უმაღლესი მიღწევადი სტანდარტით“, რაც მოქალაქის მიმართ სახელმწი-

ფოს ვალდებულებებს წარმოშობს;

 სახელმწიფოთა დიდი ნაწილის მიერ ვალდებულებათა ჯეროვნად არ- თუ ვერშესრულება 

გვაიძულებს, ვალდებულებათა ისეთი განმარტებები ვეძებოთ, რომელიც ჯანმრთელობაზე 

უფლებას შეგვინარჩუნებს, მაგრამ სახელმწიფოს გადასადგმელ ნაბიჯებს მათ ხელთ არსე-

ბულ რესურსებს შეუსაბამებს;

 საბოლოოდ, „ფიზიკური და გონებრივი ჯანმრთელობის უმაღლესი მიღწევადი სტანდარტი“ 

არა მყისიერად განხორციელებად ამოცანად, არამედ გრძელვადიან მიზნად ცხადდება.9

ამ ფონზე სტრატეგიული ხედვის ავტორთა ჯგუფმა პირველადი ფუნდამენტური კითხვა ასე 

დააზუსტა: თუ ჩვენი მიზანი ადამიანის ჯანმრთელი სიცოცხლის წლების გახანგრძლივებაა, 

სხვაგვარი მიდგომა ხომ არ მოგვცემდა ამ მიზნის მიღწევის ყველაზე ოპტიმალურ გზას?

მრავალდღიანი დისკუსიისას რამდენიმე არგუმენტი გამოითქვა:

 უფლება უნივერსალური უნდა იყოს, ერთ შკალაზე უნდა იზომებოდეს და, ამდენად,  შესაძ-

ლებელი უნდა იყოს მთავრობების შეფასებაც ამ ერთ შკალაზე. „ჯანმრთელობის უმაღლესი 

მიღწევადი სტანდარტი“, ეკონომიკური განვითარების დონიდან და რესურსებიდან გამომ-

დინარე, სხვადასხვა იქნება სხვადასხვა ქვეყანაში, რაც შეუძლებელს ხდის, მთავრობების 

9 იმ პირობით, რომ დისკრიმინაცია დაუშვებელია ახლავე და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა, პირადი მონაცემების დაცვის გარანტიით, უზრუნველყოფილია ახლავე.



12 ჯ ა ნ მ რთ ე ლობ ა  -  უფლ ე ბ ა  თ უ  ი ნ დ ი ვ იდ უ ა ლ უ რ ი  პ ას უ ხ ის მ გ ე ბ ლობ ა ?

ერთ შკალაზე შეფასებას. ამ ნიშნით, „ჯანმრთელობის უმაღლეს მიღწევად სტანდარტს“ არ 

აქვს „უფლების“ ბუნება.

 ამასთან, რამდენიც უნდა იყოს რესურსი – ის სასრულია. „ჯანმრთელობის უმაღლესი მიღ-

წევადი სტანდარტის“ მიღწევის გზაზე, მაინც დგება რაღაც მომენტი, როდესაც რესურსი  

საკმარისი აღარაა. ზოგ ქვეყანაში ადრე, ზოგში კი – გვიან, მაგრამ, პრინციპულად, დეფიცი-

ტი გარდაუვალია. შესაძლებელია, სასრული რამ „უფლებად“ ვაღიაროთ?

 „ჯანმრთელობის უმაღლესი მიღწევადი სტანდარტი“, თუ მას გავიგებთ, როგორც საერთო 

რესურსების შეუზღუდავად გამოყენების „უფლებას“, შეიცავს ოპორტუნისტული ქცევის 

საფრთხეს (იხ. დეტალურად ქვემოთ). 

„ჯანმრთელობის სფეროს განვითარების სტრატეგიული ხედვის“ პირველი დებულება „ჯანმ-

რთელობა არის აქტივი და ადამიანური კაპიტალის შემადგენელი ნაწილი“ სწორედ პირველ 

ფუნდამენტურ კითხვაზე პასუხის ძიების პროდუქტია და მას მყარი სამეცნიერო დასაბუთება 

აქვს. იმავდროულად, „პიროვნებას აქვს უფლება, იყოს დაცული ჯანმრთელობაზე გარემოს 

მავნე ზემოქმედებისაგან“.

დოკუმენტის ავტორთა ჯგუფის ეს მიდგომა დიამეტრალურად ცვლის რაკურსს.

ჯანმრთელობაზე უფლება თითქმის ყველაფერს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის სფეროში 

ათავსებს და რესურსების სიმწირე გვაიძულებს, ვისაუბროთ სახელმწიფოს კონტროლს მიღმა 

არსებულ ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა, მაგალითად, მოქალაქის „ცხოვრების არაჯანმრთე-

ლი ან სარისკო წესი“.10 ამ მიდგომაში პასუხისმგებლობა ძირითადად სახელმწიფოზეა, თუმ-

ცა 10 წამყვანი ფაქტორიდან, რაც დაავადებათა გლობალურ ტვირთს ამძიმებს, 6 ცხოვრების 

წესთანაა დაკავშირებული: დაუცველი სექსი, სისხლის მაღალი წნევა, თამბაქოს მოხმარება, 

ალკოჰოლის მოხმარება, მაღალი ქოლესტერინი და ჭარბი წონა.11

როგორც კაპელენი და ნორჰაიმი აღნიშნავენ, „ამ კონტექსტში ორი საკითხია განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში, თუ ყველა პაციენტს ერთიდაიგივე მკურნალობა უტარდება, 

მთლიანი ხარჯი იმაზეა დამოკიდებული, როგორ იქცევიან ადამიანები. ამდენად, გვჭირდება 

განვიხილოთ, მკურნალობის ხარჯების გადანაწილება უნდა იყოს თუ არა კავშირში, და რამ-

დენად, პაციენტის ქცევასთან. მეორეც, იმ სიტუაციაში, როდესაც ჯანმრთელობაზე მიმართული 

ბიუჯეტები შეზღუდულია, აუცილებელია მკურნალობის რაციონალიზაცია“.12

10 ამ თემაზე არსებული გამოცემებიდან იხ. მაგალითად, Easthope G. Lifestyle, health and disease. New York: Routledge, 2006.
11  The world health report: reducing risks, promoting healthy life. Geneva: WHO, 2002.
12  A.W. Cappelen, O.F. Norheim, “Responsibility in health care: a liberal egalitarian approach”, Journal of Medical Ethics, 2007, 

33: 444-445.
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თუ ჯანმრთელობა აქტივი და ადამიანური კაპიტალის შემადგენელი ნაწილია, იგი ჯანმრთე-

ლობას მოქალაქის პასუხისმგებლობის სფეროში ათავსებს და სახელმწიფოს ვალდებულე-

ბებს წარმოშობს მხოლოდ იქ, სადაც მოქალაქის მხრიდან ინდივიდუალური ძალისხმევა არა-

საკმარისია. ამ მიდგომაში პასუხისმგებლობის ძირითდი ტვირთი მოქალაქეზეა.13

ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებულია ისეთი მიდგომები, რომლებიც ან სამე-

დიცინო ჩარევის საფასურის ნაწილს ან სამედიცინო ჩარევის მოცულობას აბამს ისეთ ფაქტო-

რებს, რომლებიც ადამიანის ინდივიდუალურ კონტროლს ექვემდებარება. ასეთი მიდგომების 

საფუძვლად დევს (1) „უკან მომზირალის“ არგუმენტი: ის, თუ რამ გამოიწვია სამედიცინო ჩარე-

ვის – და, შესაბამისად, საჯარო ფინანსების დახარჯვის – აუცილებლობა, მორალურად მნიშვ-

ნელოვანია, განსაკუთრებით შეზღუდული რესურსების პირობებში; და (2) „წინ მაყურებლის“ 

არგუმენტი: იგი სამედიცინო ჩარევაზე დახარჯული თანხის ოდენობას აბამს ინდივიდის ქცევას 

არა წარსულ ქმედებაზე პასუხისმგებლობის დაკისრების გამო, არამედ იმიტომ რომ მისი სა-

მომავლო ქცევა შეცვალოს.14

სტრატეგიული ხედვის მეორე დებულება გვეუბნება:

„საკუთარ ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელია პიროვნება. საზოგადოება ვალდებულია ჯანმრ-

თელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე“.

მყისიერი რეაქცია, რაც მკითხველს ამ დებულების წაკითხვისას ექნება, შემდეგია:

 რა ხდება მაშინ, თუ მოქალაქის ეკონომიკური მდგომარეობა ისეთია, რომ მას არ ძალუძს 

საკუთარ ჯანმრთელობაზე ისეთი ზრუნვა, რაც მას მაქსიმალურად გაუხანგრძლივებს სიცო-

ცოხლეს და სიცოცხლის ჯანმრთელ წლებს?

 რა ხდება მაშინ, თუ მოქალაქე თანდაყოლილი ისეთი დაავადებით იბადება ან მას შემდგომ 

უვითარება ისეთი დაავადება, რომ მისი ეკონომიკური მდგომარეობა ვერ აუდის ამ დაავა-

დების მკურნალობისთვის საჭირო ხარჯებს?

13  დევიდ რეზნიკი აღნიშნავს, რომ „ინდივიდების ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობის საზოგადოებაზე დაკისრებამ 

შეიძლება კიდევ უფრო იმოქმედოს ადამიანის პასიურობასა და სხვაზე დამოკიდებულებაზე იმ დროს, როდესაც იგი 

ავად ხდება“. იხ. David B. Resnik, “Responsibility for health: personal, social, and environmental”, Journal of Medical Ethics, 

2005, 31: 476-480.
14  კაპელენი და ნორჰაიმი მიუთითებენ მე-2 არგუმენტზე დაფუძნებულ ნორვეგიის, შვედეთის, ჰოლანდიის მთავრობების 

გადაწყვეტილებებს. A.W. Cappelen, O.F. Norheim, “Responsibility in health care: a liberal egalitarian approach”, Journal of 

Medical Ethics, 2007, 33: 444-445.
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ავტორები სულაც არ ვფიქრობთ, რომ ჯანმრთელობაზე ზრუნვისას პასუხიმსგებლობის ძი-

რითადი ტვირთის მოქალაქეზე აკიდება სხვა მოქალაქეებს ამ მოქალაქისთვის დახმარების 

მორალური და პოლიტიკური პასუხისმგებლობისგან ათავისუფლებს.15 სწორედ ამიტომ ჩავ-

წერეთ სტრატეგიული ხედვის მეორე დებულების განმარტებაში, რომ 

„საზოგადოებას საერთო შეთანხმებით შეუძლია აიღოს დამატებითი ვალდებულებები (იმაზე 

მეტი, ვიდრე ითხოვს ჯანმრთელობაზე პიროვნების უფლება) ჰუმანური მოსაზრებებიდან გა-

მომდინარე. ასეთი ვალდებულებები შეიძლება იყოს: 

 ელემენტარულ სამედიცინო მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; 

 სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა; 

 სამედიცინო მომსახურებისა და სამკურნალწამლო საშუალებების ხარისხის წინაპი-

რობებზე გარანტიები (მაგ. პერსონალს განათლება მიღებული აქვს კვალიფიციურ და-

წესებულებაში და ცოდნა აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს, პრეპარატების შე-

მადგენლობა უსაფრთხოა და შეიცავს აქტიურ ნივთიერებს ტექნიკური აღწერილობის 

შესაბამისად).

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

გაართვას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვალდებულბას, საზოგადოება სხვადასხვა 

ფორმით შეეწევა და გადაინაწილებს ამ ტვირთს16“.

ამ განმარტებში საკვანძოა 2 დეტალი:

 საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს, რა დამატებით ვალდებულებებს აიღებს, რომ ინდივიდებს 

საკუთარ ჯანმრთელობაზე უკეთესი და/ან სრულფასოვანი ზრუნვა შეეძლოთ;

 ეს დამატებითი ვალდებულებები შეიძლება იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ითხოვს ადამიანის უფ-

ლება ჯანმრთელობაზე

15  როგორც მაიკლ კრენერიხი აღნიშნავს, „არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ჯანმრთელობაზე ადამიანის უფლების 

განხორციელებას პოლიტიკური საშუალებებით – საპროტესტო აქციებითა და კამპანიებით, ლობირებითა და 

ინტერესების დაცვით – ვეცადოთ“. იხ.  M. Krennerich, “The Human Right to Health. Fundamentals of a Complex Right” 

წიგნში Healthcare as a Human Rights Issue: Normative Profile, Conflicts and Implementation, Eds. Sabine Klotz, Heiner 

Bielefeldt, Martina Schmidhuber and Andreas Frewer, Transcript Verlag, 2017.
16  „ტვირთის “ მექანიზმების შესახებ იხილეთ გრძელვადიანი ხედვის 7-9 დებულებები და სადისკუსიო ესსე „ჯანმრთელობა 

– რატომ არის მნიშვნელოვანი ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება უპირატესად წინასწარ 
მოზიდული (დაგროვილი) ფინანსური სახსრებით“.
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განმარტების ამ 2 დეტალის ფონზე კიდევ ერთხელ შეგვიძლია დავაზუსტოთ სტრატეგიული 

ხედვის ავტორების მიდგომის დაშვება:

კოლექტიური პასუხისმგებლობის აბსტრაქტულად აღებას – რომლის მოცულობაზე კამათსა 

და ისედაც მწირი რესურსების (მეტწილად) უყაირათო ხარჯვას ეს პასუხისმგებლობა ზოგჯერ 

ფუჭ დაპირებამდე დაჰყავს – სჯობს კოლექტიური პასუხისმგებლობა იყოს კონკრეტული, მო-

ქალაქეთა შეთანხმებაზე დამყარებული და, რესურსების ზრდასთან ერთად, მოცულობაში 

თანდათან მზარდი. 

უფრო მეტიც, ეს მიდგომა გულისხმობს, რომ ინდივიდსა და საზოგადოებას, მოქალაქესა და 

სახელმწიფოს შორის პასუხისმგებლობებისა და ტვირთის სწორი გადანაწილება იძლევა სა-

ზოგადოებრივი რესურსების ისეთ ზრდას, რომელიც მოქალაქესა და სახელმწიფოს ფიზიკური 

და გონებრივი ჯანმრთელობის უმაღლესი მიღწევადი სტანდარტის დაკმაყოფილების საშუ-

ალებას აძლევს.
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„ჯანმრთელობის სფეროს განვითარების სტრატეგიული ხედვის“  ავტორებს კარგად გვესმის, 

რომ პრაქტიკაში სიძნელეებს ნებისმიერი მიდგომის მომხარეები აწყდებიან: ჯანმრთელობაზე 

უფლების მომხრეები მუდმივად მთავრობების არასაკმარის პოლიტიკურ ნებასა და რესურსს 

უჩივიან, ისინი კი, ვინც ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე აკეთებს აქცენტს – პრინციპიდან 

უკან იხევენ მზარდი სოციალური და პოლიტიკური წნეხის ქვეშ.

ჯანმრთელობაზე უფლების მომხრეები მორალურად მომგებიან პოზიციაში არიან. რესურსე-

ბის სიმწირეზე მითითება მათ არგუმენტაციას სიმძაფრეს არ უკარგავს: მთავრობებმა კეთილი 

ინებონ და რესურსები შექმნან. როგორ? დაე, ამაზეც მათ ეძებონ პასუხი, ვინც ჯანმრთელობა-

ზე უფლების მომხრეებს რესურსების სიმწირეზე უთითებს.

 მათ, ვინც აქცენტს ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე აკეთებს, არცთუ მარტივ კითხვებს 

უნდა უპასუხონ17: 

 რამდენად ჰუმანურია, დახმარებაზე უარი ვუთხრათ ადამიანს, თუნდაც გასაჭირში მისი ჩა-

ვარდნა მისივე უპასუხიმსგებლო ქცევით იყოს განპირობებული?18 

 თუ ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხარისხის გაუარესება პოლიტიკური და სამოქალაქო 

უფლებების სრულფასოვანი გამოყენების შესაძლებლობას ამცირებს, რამდენად გამართ-

ლებულია ჯანმრთელობა ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის სფეროში დავტოვოთ?

თემები მომავალი დისკუსიებისათვის

17  იხ. მაგალითად T. Scanlon, “The diversity of objections to inequality” წიგნში The ideal of equality, Eds. M. Clayton M, A. 

Williams, New York: Palgrave, Macmillan, 2002; N. Daniels, “Democratic equality: Rawls’s complex egalitarianism” წიგნში 

The Cambridge companion to Rawls, Ed. S. freeman, Cambridge: Cambridge  University Press, 2003; A. Buchanan, D. Brock, N. 

Daniels et al. From chance to choice. Genetics and justice. Cambridge, MA: Oxford University Press, 2002.
18  თუმცა ამ კითხვის ავტორებიც კი აზუსტებენ, რომ მეორე ადამიანისთვის დახმარების გაწევა მიუღებელ ტვირთს არ უნდა 

ჰკიდებდეს და თავად გასაჭირში არ უნდა აგდებდეს დახმარების გამცემს. 
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 თუ „წინ მაყურებლის“ არგუმენტს ვეყრდნობით, განა გვინდა მთავრობის მიერ არჩეულ-

მა მიდგომებმა მოქალაქის ქცევა განსაზღვრონ? მორალური თვალსაზრისით, მთავრობა 

ნეიტრალური უნდა იყოს თუ მიკერძოებული?

 სარისკო ქცევის მქონე ადამიანებსაც კი განსხვავებული შედეგები უდგებათ ინდივიდის 

კონტროლს მიღმა არსებული ფაქტორების (გენები, გარემო) გამო. განა მიზანშეწონილია, 

ინდივიდის ქცევას მნიშვნელობა მივანიჭოთ?19 

19  მაგალითად, ამ კითხვის პასუხად, როდესაც საქმე ჯანმრთელობას ეხება, „არჩევანის/ქცევის შედეგებზე 

პასუხისმგებლობის“ ნაცვლად  შეიძლება ვისაუბროთ „არჩევანზე/ქცევაზე პასუხისმგებლობაზე“. შესაბამისად, მიდგომა 

შეიძლება იყოს არჩევანის/ქცევის კორექცია საგადასახადო სისტემით, რასაც ემხრობიან კაპელენი და ნორჰაიმი. იხ. 

A.W. Cappelen, O.F. Norheim, “Responsibility in health care: a liberal egalitarian approach”, Journal of Medical Ethics, 2007, 

33: 444-445.
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თუ „ჯანმრთელობის სფეროს განვითარების სტრატეგიული ხედვის“ მე-2 დებულებამ მკითხ-

ველში გააღვივა ინტერესი, დებულებიდან გამომდინარე კითხვების ირგვლივ შემდგომი სა-

ზოგადოებრივი დისკუსია გაიშალოს, ავტორების მიზანი მიღწეულია. ავტორებს მიგვაჩნია, 

რომ მიდგომას წარმატების მეტი შანსი აქვს, თუკი მასზე საზოგადოება თანხმდება. 

ფაქტია, რომ სხვადასხვა ქვეყნების მიდგომა სხვადასხვაგვარია და მათი ქმედითობა და ეფექ-

ტიანობაც ხშირად იმაზეა დამოკიდებული, აქვთ თუ არა მოქალაქეებს გაცნობიერებული, რა 

პრინციპს ემყარება ჯანმრთელობაზე დახარჯული საჯარო ფინანსების განაწილება. 

იდეალურია, თუ მოქალაქეების უმრავლესობა იაზრებს და ეთანხმება საჯარო დიკუსიების შე-

დეგად არჩეულ და შეთანხმებულ პრინციპს. ჯანმრთელობაზე უფლებაზე გავაკეთებთ აქცენტს 

თუ ჯანმრთელობას ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის სფეროში მოვათავსებთ, ეს მოქა-

ლაქეების არჩევანი უნდა იყოს. ამაშია ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.

დასკვნის მაგიერ
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 გამოყენებული ლიტერატურა:

 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისისა და ჯანმრთელობის მსოფ-

ლიო ორგანიზაციის 2008 წლის ერთობლივი დოკუმენტი „უფლება ჯანმრთელობაზე“

 გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტის „მე-14 ზოგადი 

კომენტარი“

 ევროპის სოციალური ქარტია

 ესენციური მედიკამენტების შესახებ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სამოქმედო 

პროგრამა

 კონვენციები:

– ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ
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– ბავშვთა უფლებების შესახებ

– შრომითი მიგრანტებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის შესახებ შეზღუ-

დული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ

 პირველადი ჯანდაცვის შესახებ ალმა-ატის საერთშორისო კონფერენციის დეკლარაცია

 საქართველოს კონსტიტუცია
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