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შესავალი

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) ინიციატივით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი,
რომელმაც შეიმუშავა საქართველოში ჯანდაცვის სექტორის განვითარების დოკუმენტი: „ჯანმრთელობის სფეროს განვითარების სტრატეგიული ხედვა“. განვითარების ძირითად მიმართულებებს შორისაა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრიორიტეტიზაცია, პიროვნული პასუხისმგებლობის წახალისება და ფინანსური რისკებისაგან თანაბარი დაცულობა, რამაც უნდა შექმნას
საფუძველი ჯანმრთელობაზე (და არა მხოლოდ მკურნალობაზე) ორიენტირებული, უფრო სამართლიანი და ფინანსურად მდგრადი ჯანმრთელობის სისტემის ჩამოყალიბებისთვის.
წარმოდგენილი კონცეფციის რეალიზაცია ყველა სხვა ფაქტორთან ერთად (საკანონმდებლო,
ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული...), მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ჯანმრთელობის დაფინანსების არჩეულ სტრატეგიაზეც. დაფინანსების მოდელი უნდა უზრუნველყოფდეს მოსახლეობის თანაბარ ხელმისაწვდომობას ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე და,
რაც ასევე მთავარია, მათ თანაბარ დაცვას ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ფინანსური
რისკებისგან.
მოსახლეობის დაცვა ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისგან ერთერთი ყველაზე უფრო სერიოზული და მოუგვარებელი პრობლემაა საქართველოს ჯანდაცვის
სისტემისათვის. ჯანდაცვის მთლიანი ხარჯების ნახევარზე მეტი (55% 2017 წელს1) ისევ მოსახლეობის ჯიბიდან ფინანსდება.
არის თუ არა წინასწარ გადახდილი თანხებით ინდივიდუალური მომსახურების დაფინანსება
გამოსავალი და ფინანსური რისკებისაგან თანაბარი დაცვის გარანტია?
ეს არის კითხვა, რომელზეც პასუხი უნდა გაეცეს.
1

ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები 2012-2017
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2013 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის ამოქმედებამ2 გაზარდა სამედიცინო მომსახურებაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა, მაგრამ ფინანსური რისკებისაგან თანაბარი დაცვა ისევ სერიოზულ პრობლემად დარჩა. პროგრამა იცავს მოსახლეობას ორდინალური ხარჯებისგან,
მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არ არის მზად დაიცვას კატასტროფული რისკებისგან. 2015-2017
წლებში 29,8% დან 34,2%-მდე გაიზარდა იმ ოჯახების რიცხვი, ვისთვისაც სამედიცინო ხარჯები იყო კატასტროფული3. აღსანიშნავია, რომ კატასტროფული დანახარჯი გაეზარდა მოსახლეობის ყველა ჯგუფს, გარდა უმდიდრესი კვინტილისა4. კატასტროფული ხარჯების ზრდა
განსაკუთრებით მაღალი იყო ყველაზე ღარიბ – 14% და მე-2 კვინტილის მოსახლეობაში –
30%, რაც სავარაუდოდ, მედიკამენტებზე და ამბულატორულ მომსახურებაზე გაზრდილი ფასებით აიხსნება.
დღეს მოქმედი სახელმწიფო პროგრამები და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება ძირითადად ფოკუსირებულია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფარული მოსახლეობის
მომსახურებაზე. ამავე დროს მოსახლეობის 10% ზე მეტი კერძო დაზღვევით სარგებლობს და
არ არსებობს რაიმე რეგულაცია, რომელიც განსაზღვრავდა კერძო დაზღვევით მოსარგებლე
მოსახლეობის მინიმალური დაზღვევის დონეს და გარანტირებულ მომსახურების პაკეტს.
დოკუმენტი ასევე განიხილავს დაგროვებითი პირადი ჯანდაცვის ანგარიშების მოდელს და
მომსახურების პირდაპირი დაფინანსების ფორმას, როგორც დაფინანსების ალტერნატიულ
ფორმებს და რომლებსაც თავისი როლი აქვთ ჯანდაცვის რისკების დაფინანსებაში, მაგრამ
ვერ უზრუნველყოფენ დაცვას კატასტროფული დანახარჯების შემთხვევაში.
როგორც განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება ადასტურებს, სადაც მოსახლეობა დაცულია მკურნალობასთან დაკავშირებული გამაღარიბებელი ხარჯებისგან, ინდივიდუალური
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება უპირატესად წინასწარ მოზიდული (დაგროვილი)
ფინანსური სახსრებით იძლევა ავადმყოფობასთან დაკავშირებული რისკების გადანაწილების და ამ რისკებისგან თანაბარი დაცვის შესაძლებლობას. იგივე რეკომენდაციას იძლევიან
საერთაშორისო ორგანიზაციები: მათ შორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (შემდეგში
ჯანმო).
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საქართველოს მთავრობის დადგენილება №36, 2013 წლის 21 თებერვალი.
იუნისეფი. 2018. საქართველოში ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის კვლევა – მეხუთე ეტაპი.
საერთაშორისო ფონდი კურაციო. ბარომეტრის კვლევა მე-8 ტალღა. ჯანდაცვაზე კატასტროფული დანახარჯების
ცვლილება 2010-2015 წწ. (შინამეურნეობების კვლევა).

სა მ ე დ იც ინო მომსა ხ უ რ ე ბ ის და ფინ ა ნსე ბ ის წყ ა როე ბი

წინასწარ გადახდილი თანხების გაერთიანება5 არის ასევე წინაპირობა როგორც საზოგადოების სხვადასხვა შემოსავლებისა და საჭიროებების მქონე ჯგუფებს შორის სოლიდარობის მექანიზმის განხორციელებისთვის, ასევე შეზღუდული ფინანსური რესურსების უფრო სამართლიანად და ხარჯთეფექტიანად გამოყენებისთვის.
წარმოდგენილი დოკუმენტი მომზადდა საზოგადოებრივი სადისკუსიო პლატფორმის ფარგლებში, რომლის ინიციატორი და მხარდამჭერია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. დოკუმენტი მომზადებულია USAID-ის დამოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI)
მხარდაჭერით.

5

„თანხების გაერთიანებას“ აქ და შემდეგშიც ვხმარობთ, როგორც ინგლისური ტერმინის “pooling” ქართულ თარგმანს.
დღემდე ზუსტი ქართული ტერმინი არ არსებობს. გამოიყენება სხვადასხვა ტერმინი: ფონდირება, შემოსავლების
გაერთიანება... ჩვენ გთავაზობთ ტერმინს „თანხების გაერთიანება“, რაც, ჩვენი აზრით, უკეთ ასახავს დაფინანსების ამ
ფუნქციის ამოცანას.
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1. ჯანდაცვის დაფინანსების წყაროები
და წინასწარ გადახდილი თანხები

1.1  ჯანდაცვის დაფინანსების წყაროები
ყველა ქვეყანაში, მდიდარშიც და ღარიბშიც, ჯანდაცვის დაფინანსების ძირითადი წყაროა თავად ხალხი. მოსახლეობა თავად იხდის სამედიცინო მომსახურების საფასურს ან მომსახურების მიღების შემდეგ, ან წინასწარ. წინასწარი გადახდა შეიძლება იყოს ან სავალდებულო – კანონით განსაზღვრული ზოგადი, ან მიზნობრივი გადასახადებით, ან ნებაყოფლობითი.
არიან ქვეყნები, სადაც სამედიცინო მომსახურება ძირითადად ფინანსდება ზოგადი გადასახადებით (მაგ. გაერთიანებული სამეფო, ესპანეთი, ან საქართველო), და არიან ქვეყნები, სადაც
დაფინანსება სავალდებულო მიზნობრივი შენატანების ხარჯზე ხდება. მიზნობრივი გადასახადის ფორმებია სოციალური დაზღვევა (გერმანია, კანადა, ესტონეთი), ან კერძო სავალდებულო დაზღვევის ფორმა (შვეიცარია, ჰოლანდია, ისრაელი). წინასწარ სავალდებულო გადახდას შეიძლება ინდივიდუალური დაგროვებითი სამედიცინო ანგარიშების ფორმაც ჰქონდეს.
ამის მაგალითია სინგაპური.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფინანსების ერთ-ერთი მთავარი წყაროა ნებაყოფლობითი სამედიცინო დაზღვევა, რაც განპირობებულია ამ ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულებით. ევროპული ქვეყნების მოსახლეობისთვის ჯანდაცვა ადამიანის უფლებად მოიაზრება და, აქედან გამომდინარე, საზოგადოება თავს ვალდებულად თვლის სოლიდარობის პრინციპით უზრუნველყოს ყველა მოქალაქის თანაბარი
ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე. ამერიკელების უმრავლესობის აზრით კი,
ჯანმრთელობა პირადი პასუხისმგებლობაა და შესაბამისად, ყველა მოქალაქეს შეუძლია თავად გადაწყვიტოს უნდა თუ არა იყოს დაზღვეული და როგორი დაზღვევა უნდა. ამ შეხედულების მიუხედავად, ამერიკაშიც მოქმედებს ჯანდაცვის პროგრამები, რომლებიც ცალკეული
სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის ხარჯებს აფინანსებს(მაგ. ღარიბები – მედიქეიდ, და
8
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ხანდაზმული ადამიანები – მედიქეა). ეს პროგრამები ზოგადი გადასახადებიდან ფინანსდება,
ამიტომაც, ისინიც შეგვიძლია წინასწარი გადახდის სავალდებულო ფორმად განვიხილოთ.
წინასწარ გადახდის მაგალითია დამატებითი6 ნებაყოფლობითი სამედიცინო დაზღვევაც.
უმეტეს ქვეყნებში მოქალაქეს შეუძლია შეიძინოს დამატებითი დაზღვევა და დაეზღვიოს იმ
მომსახურების ხარჯებისგან, რასაც სავალდებულო დაზღვევა არ ფარავს. ანუ ის ირჩევს მომსახურების დაფინანსების წინასწარ გადახდის ფორმას და თავს იზღვევს იმ მოულოდნელი
ხარჯებისგან, რისი თანადაფინანსებაც მას მოუწევდა საჭიროების შემთხვევაში მომსახურების
მიღების შემდეგ.
წინასწარ გადახდის მაგალითია სამედიცინო ვაუჩერიც. ვაუჩერი აძლევს მოქალაქეს წინასწარ გადაიხადოს მომსახურების ფიქსირებული საფასური და დაიცვას თავი მოულოდნელი
ხარჯებისგან, თუ მას მომავალში ეს მომსახურება დასჭირდება.
1.2.  სამედიცინო ხარჯების სპეციფიკა და დაფინანსების ამოცანები
ყველა სხვა მომსახურებისგან განსხვავებით, ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ხარჯები,
როგორც წესი, არაპროგნოზირებადია დროში და ოდენობის მიხედვით. წინასწარ არც ის
ვიცით, საკმარისი იქნება თუ არა ჩვენი შემოსავალი, ან დანაზოგი ამ ხარჯის დასაფარად. ეს
გაურკვევლობა დროში და ოდენობაში ბადებს ფინანსურ რისკს.
ცხადია, რომ ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებს, ან სპეციალური საჭიროების მქონე
ადამიანებს უფრო მეტი სამედიცინო მომსახურება სჭირდებათ, და ისიც ცხადია, რომ ასაკის
მატებასთან ერთად ადამიანები უფრო ხშირად მიმართავენ სამედიცინო დაწესებულებას, მაგრამ, როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში ოჯახისთვის ძნელია წინასწარ დაგეგმოს და მოემზადოს ასეთი ხარჯებისთვის.
ნიუჰაუსი და კოლეგების (Newhouse 1989) მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა დაადასტურეს რომ
იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გაიზომება ყველა შესაძლო ფაქტორი, რომელიც თამაშობს როლს ინდივიდის ჯანმრთელობის დანახარჯებში, მხოლოდ წლიური დანახარჯების 20%-ის ვარიაციის
წინასწარ განსაზღვრაა შესაძლებელი. მაშინაც კი თუ არსებობს ბრწყინვალე საინფორმაციო
სისტემა, ეს მაჩვენებელი იშვიათად სცილდება 10%-ს.
6
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ოჯახის უმრავლესობა ძვირადღირებულმა ოპერაციამ, ქრონიკული დაავადების მკურნალობამ შესაძლოა სერიოზული ფინანსური პრობლემების წინაშე დააყენოს. ის, თუ როგორია ჯიბიდან გადახდილი თანხების შეფარდება შემოსავლებთან, ანუ შემოსავლების რა პროცენტის
გადახდა უწევს ოჯახს სამედიცინო საჭიროებისთვის, ამის მიხედვით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ
რამდენად კატასტროფულია ეს ხარჯები ოჯახის კეთილდღეობისთვის7.
ფინანსური რისკის ზემოქმედების შეფასებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრაც,
თუ რა ინსტრუმენტებს იყენებს ოჯახი ამ ხარჯების გასასტუმრებლად – მიმდინარე შემოსავალი, დანაზოგი, კერძო სესხი, საბანკო კრედიტი, ძვირფასი ნივთების, ან საცხოვრებელი ბინის გაყიდვა და რა შედეგი აქვს გაწეულ ხარჯებს ოჯახის კეთილდღეობის თვალსაზრისით: არ
შეიცვალა, გაუარესდა, გაღარიბდა, გაღატაკდა.
ფინანსურ რისკს კიდევ უფრო ზრდის სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული დამატებითი ფაქტორებიც: შემოსავლებისა და მომსახურების არათანაბრობა, ინფორმაციული
ასიმეტრია, ავადმყოფობასთან დაკავშირებული უმუშევრობა.
შემოსავლები, როგორც წესი, არ არის თანხვედრილი სამედიცინო მომსახურების საჭიროებასთან. დაბალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები (მაგალითად, ხანდაზმულები, ქრონიკული
ავადმყოფები, ან შეზღუდული შესაძლებლობის პირები), როგორც წესი უფრო მეტად საჭიროებენ სამედიცინო მომსახურებას და უფრო მეტად განიცდიან ავადმყოფობასთან დაკავშირებულ ფინანსურ ტვირთს. სიღარიბეც ჯანმრთელობის ანგარიშგასაწევი სოციალური დეტერმინანტია და მნიშვნელოვან ბარიერს წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების მისაღებად.
ცხოვრების არასათანადო პირობები, ცუდი კვება მნიშნელოვნად ზრდის ავადობის და მასთან
დაკავშირებული ხარჯების ფინანსურ რისკს.
ინფორმაციული ასიმეტრია კიდევ ერთი თავისებურებაა, რომელიც სამედიცინო მომსახურების ბაზარს ახასიათებს. პაციენტსა და ექიმს შორის არსებული განათლებისა და ინფორმირებულობის დისბალანსი იძლევა მანიპულირების შესაძლებლობას. პაციენტი არ არის დაზღვეული არასაჭირო, არარაციონალური მომსახურებისგან და, აქედან გამომდინარე, კიდევ
უფრო გაზრდილი ხარჯებისგან.
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ჯანმო განსაზღვრებით კატასტროფულია დანახარჯი, თუ სამედიცინო მომსახურებაზე ჯიბიდან გადახდილი თანხა
აღემატება საბაზისო საჭიროებებისთვის ნეტ შემოსავლის 40%-ს (საბაზისო საჭიროებებისთვის ნეტ შემოსავალი
გამოითვლება როგორც შიდამეურნეობის მთლიან შემოსავალს გამოკლებული საბაზისო საჭიროების ხარჯები.
საბაზისო საჭიროება განისაზღვრება როგორც ქვეყანაში შიდამეურნეობების საკვებზე გაწეული ხარჯის მედიანა.
(WHO 2010).
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ხშირად ავადმყოფი ადამიანი დროებით, ან მუდმივად კარგავს სამსახურს და შემოსავალს,
რაც კიდევ უფრო აუარესებს ოჯახის ფინანსურ მდგომარეობას. ხშირად ოჯახი იძულებულია
უარი თქვას სხვა აუცილებელ საბაზისო ხარჯებზე, როგორიცაა, მაგალითად, შვილების განათლება, სრულფასოვანი კვება, აუცილებელი საყოფაცხოვრებო ხარჯები.
სამედიცინო ხარჯების ამ სპეციფიკიდან გამომდინარეობს უნივერსალური ჯანდაცვის და, კერძოდ, ჯანდაცვის დაფინანსების ამოცანებიც – უზრუნველყოს თითოეული მოქალაქისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი მომსახურება და, ამავე დროს, დაიცვას გაწეულ ხარჯებთან დაკავშირებული ეკონომიკური გაჭირვებისგან.
ქვეყნების ეკონომიკური მაჩვენებლებისა და სამედიცინო ხარჯების სტრუქტურის შედარებითი ანალიზი აჩვენებს, რომ სამედიცინო მომსახურებაზე ჯიბიდან პირდაპირი გადახდების
მაჩვენებელი შესაბამისობაშია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დონესთან. რაც უფრო
მდიდარია ქვეყანა ეკონომიკურად და რაც უფრო მეტია მშპ მაჩვენებელი, მით უფრო ნაკლებია საერთო დანახარჯებში ჯიბიდან გადახდილი თანხების წილი და მით უფრო მეტად არის
დაცული მოქალაქე სამედიცინო ხარჯებთან დაკავშირებული ეკონომიკური გაჭირვებისგან.
იხილე გრაფიკი #1.1
გრაფიკი 1.1 ჯანდაცვის დანახარჯებში ჯიბიდან გადახდების წილი
100%

Other Private

80%

Out-of-Pocket
60%

Private Pre-Paid plans
Social Security

40%

Territorial Government
20%

0%

HIGH

UPPER-MIDDLE

LOW-MIDDLE

LOW

ჯანმო-ს რეკომენდაციაა, რომ წინასწარი გადახდების წილი მთლიან დანახარჯებში არ უნდა
იყოს 80 % ზე ნაკლები. ცხადია, ეს ციფრი პირობითია, მაგრამ აჩვენებს წინასწარ გადახდილი
თანხების მნიშვნელობას ზოგადად ჯანდაცვის წინაშე მდგარი მიზნების მიღწევაში.
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2.წინასწარ გადახდილი თანხების გაერთიანება და მართვა

2.1 წინასწარ გადახდილი თანხების გაერთიანება და რისკების მართვა
წინასწარ გადახდილი თანხების გაერთიანება არის ჯანდაცვის დაფინანსების ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია, რისი მეშვეობითაც ჯანმრთელობის სფეროში მიღებული შემოსავლები გადაეცემა სახელმწიფო, ან კერძო შემსყიდველ ორგანიზაციებს.
თანხების წინასწარი გადახდა და გაერთიანება იძლევა მოქალაქეებზე ავადმყოფობასთან
დაკავშირებული ფინანსური რისკის თანაბარი გადანაწილების და ამ რისკისგან თანაბარი
დაცულობის შესაძლებლობას.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ავადმყოფობასთან დაკავშირებული რისკების მართვას
განიხილავს, როგორც „რისკების გაერთიანებას დაზღვევის მიზნებისთვის, რათა გაწონასწორდეს ცალკეული ინდივიდის ჯანმრთელობის რისკების რეალიზაციის შედეგები“ (WHO 2010).
ჯანმო-ს მიერ მოწოდებულია რისკების გადანაწილების რამდენიმე სცენარი:
ვარიანტი #1. გაერთიანების ყველა მონაწილე ყოველთვიურად იხდის თანაბარ თანხას იმის მიუხედავად თუ რა ღირებულების სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობს. ამ შემთხვევაში
რისკის გადანაწილება ხდება როგორც დროში (გაერთიანება იძლევა სამედიცინო ხარჯის
„განვადების“ შესაძლებლობას), ასევე ხდება ფინანსური რისკის გაზიარება ჯანმრთელ და
სამედიცინო მომსახურების საჭიროების მქონე წევრებს შორის.
ვარიანტი#2. გაერთიანების ყველა წევრი თანაბრად სარგებლობს მომსახურებით, მაგრამ გადასახადის ოდენობა სხვადასხვაა და დამოკიდებულია გაერთიანების მონაწილეთა შემოსავლების ოდენობაზე. ანუ, რაც მეტია მონაწილის შემოსავალი, მით მეტია მისგან მიღებული
შენატანიც. ამის შედეგად, ნაკლებ შემოსავლიანი წევრების ხარჯს/რისკს ინაწილებენ შედარებით მაღალი შემოსავლის მქონე წევრები.
12

სა მ ე დ იც ინო მომსა ხ უ რ ე ბ ის და ფინ ა ნსე ბ ის წყ ა როე ბი

სოლიდარობის მსგავსი მოდელი მოქმედებს თაობათა შორისაც, რადგან ცხოვრების განმავლობაში სხვადასხვა ასაკის ადამიანებს სხვადასხვა საჭიროება, პროდუქტიულობა და შემოსავლები აქვთ. შესაბამისად, თანხებისა და რისკების გაერთიანება იძლევა თაობათა შორის
რისკების გადანაწილების შესაძლებლობასაც.

არაპროდუქტიული

$ $$
$$$
$
$$$$ $

პროდუქტიული

მაღალი რისკი

პროდუქტიულიარაპროდუქტიული

$

$ $$
$$$
$
$$$$ $

ღარიბი

$

$ $$
$$$
$
$$$$ $

მცირე რისკი

$

მდიდარი-ღარიბი

მდიდარი

ავადმყოფი-ჯანმრთელი

როგორც რისკების გადანაწილების ზემოთ მოყვანილი სცენარებიდან ჩანს, იმისთვის რომ
თანხების გაერთიანებამ შეასრულოს არა მხოლოდ რისკების გადანაწილების ფუნქცია, არამედ შესაძლებელი იყოს ასევე სოლიდარობის პრინციპის რეალიზაციაც, აუცილებელია შენატანის ოდენობა არ იყოს პირდაპირ დამოკიდებული მის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან
და ინდივიდუალური მოხმარების ღირებულებასთან.
როდესაც ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკების მართვაზე და ამ რისკების
შემცირებაზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია მხედველობაში მივიღოთ შემდეგი ორი გარემოება.
პირველი, რისკების გაზიარება არ არის ერთადერთი შესაძლო სტრატეგია რისკების შემცირებისთვის.8 არანაკლები მნიშვნელობა აქვს იმ მიზეზებისა და საფრთხეების შემცირებას, რომლებიც ზრდიან ავადობის რისკს და მასთან დაკავშირებულ ფინანსურ ტვირთს. ასეთი მიზეზები
შეიძლება იყოს, მაგალითად, ჯანმრთელობისთვის საშიში გარემო ფაქტორები: დაბინძურებული ჰაერი, წყალი, უხარისხო საკვები, ხოლო საფრთხეებიდან პირველ რიგში აღსანიშნავია
ცხოვრების ჯანმრთელი წესი და სამედიცინო მოხმარებასთან დაკავშირებული მორალური
8

მიზეზები და საფრთხეები (perils, hazards) იგულისხმება ავადობის გამომწვევი უშუალო მიზეზები (ბუნებრივი,
ან ადამიანზე დამოკიდებული) და საფრთხეეები (ფიზიკური, მორალური, დამოკიდებულებითი, კანონთან
დაკავშირებული), რაც ზრდის ავადობის სიხშირისა და სიმძიმეს. მაგ. თამბაქოს მოწევა მნიშვნელოვნად ზრდის
ონკოდაავადებების საფრთხეს, რაც შესაძლოა ავადმყოფობის მიზეზი გახდეს. ავადობის მიზეზები და საფრთხეები
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ მოსალოდნელი ხარჯის ოდენობაზე.
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რისკები. ამიტომაც, მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და დაავადებათა
პრევენციის პრიორიტეტულობა, გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან დაცულობა და პირადი პასუხისმგებლობის წახალისება ასევე განვიხილოთ როგორც ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკების შემცირების ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი.
მეორე, რისკების გაზიარება ამცირებს ფინანსურ რისკებს, მაგრამ ფინანსური რისკებისგან დაცულობა შეიძლება იყოს მიღწეული მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი აქვს ასევე
ფინანსური რისკის გადაცემას ან მთლიანად, ან იმ რაოდენობით, რომ დარჩენილი ნაწილი
აღარ წარმოადგენს ეკონომიკურ საფრთხეს ოჯახისთვის. მაგალითად, ადამიანი შესაძლოა
იყოს დაზღვეული და მან დაუბრკოლებლად მიიღოს საჭირო მომსახურება, მაგრამ, თუ ამ
შემთხვევისთვის დადგენილი სადაზღვევო ლიმიტი არ ფარავს მთლიანად მკურნალობის ღირებულობას, ოჯახის ფინანსური დაცულობა დამოკიდებული იქნება მკურნალობის მთლიან
ღირებულებაზე და მის მიერ გადასახდელი წილის ოდენობაზე.
მნიშვნელოვანია თანხების გაერთიანებისა და რისკების მართვის ფუნქცია განვიხილოთ ჯანდაცვის დაფინანსების სხვა ფუნქციებთან ერთად – თანხების შეგროვება და შესყიდვა. იმისთვის, რომ თანხების გაერთიანებამ შეასრულოს თავისი ამოცანები, აუცილებელია:
ა. ქვეყნის ეკონომიკა იძლეოდეს რისკების დაფინანსებისთვის საკმარისი თანხების შეგროვების შესაძლებლობას; ბ. ამ თანხების უმეტესობა იყოს წინასწარ გადახდილი და გაერთიანებული; გ. დაფინანსებული სერვისები, მათი შესყიდვისა და ანაზღაურების პირობები, იძლეოდეს დაცულობის თანაბარ გარანტიებს.
2.2. წინასწარ გადახდილი თანხების გაერთიანება – ინსტიტუციური მოწყობა
ძნელია მოიძებნოს ორი ქვეყანა, რომლებმაც აბსოლუტურად ერთნაირი ფორმა აირჩია სამედიცინო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხების გაერთიანებისთვის. მსგავსი ამოცანების და
ძირითადი პრინციპების მიუხედავად, ეროვნულმა თავისებურებებმა თავისი გავლენა იქონია
თანხების გაერთიანების ინსტიტუციურ ასპექტებზე. ისტორია, კულტურა, ტერიტორიული მოწყობა, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, პოლიტიკური სისტემა – ყველა ეს ფაქტორი
თავის როლს ასრულებს ჯანმრთელობის პოლიტიკის გადაწყვეტილებების მიღებისას.
წინასწარ გადახდილი თახების გაერთიანებაში მონაწილეობა შეიძლება იყოს სავალდებულო,
ან ავტომატური და ნებაყოფლობითი. უნიტარული, ან ფრაგმენტული. ფრაგმენტული სტრუქტურის შემთხვევაშიც გვხვდება განსხვავებული ტიპის გაერთიანებები, რაც დაკავშირებულია
შემდეგ პირობებთან: კონკურენციის არსებობა, არ არსებობა; რისკების კორექტირების და
რისკების გადანაწილების შესაძლებლობა; ერთნაირი, თუ განსხვავებული სერვის პაკეტები,
ფასის დადგენის წესი და სხვა.
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თანხების გაერთიანების ინსტიტუციური მოწყობა გავლენას ახდენს გაერთიანების შიგნით და
გაერთიანებებს შორის რისკების გადანაწილების და მართვის შესაძლებლობებზე.
სავალდებულო, ან ავტომატური შეიძლება ვუწოდოთ ისეთ გაერთიანებებს, სადაც გაწევრიანება არ არის დამოკიდებული თავისუფალ არჩევანზე, არამედ კანონითაა განპირობებული.
სავალდებულო ფორმით გაწევრიანების საფუძველია მიზნობრივი გადასახადი. ამ გადასახადს შეიძლება ან თავად მოქალაქე იხდიდეს, ან სრულად/ნაწილობრივ ფარავდეს საბიუჯეტო ტრანსფერი. ავტომატური გაერთიანების საფუძველია არა მიზნობრივი გადასახადი, არამედ მოქალაქის პოლიტიკური, ან სოციალური სტატუსი (მაგ. სიღარიბე), რაც როგორც წესი,
ფინანსდება ზოგადი გადასახადებიდან.
ნებაყოფლობითი გაერთიანების საფუძველია თავისუფალი არჩევანი. მოქალაქეს აქვს თავისუფლება თავად გადაწყვიტოს – უნდა თუ არა რომელიმე გაერთიანების წევრობა. ის თავად
ირჩევს მისთვის სასურველ დაზღვევას ბაზარზე არსებული სადაზღვევო პროდუქტებიდან9.
სტრუქტურის მიხედვით ქვეყანაში თანხების გაერთიანება შეიძლება იყოს უნიტარული, ერთადერთი, ან ფრაგმენტირებული, ანუ რამდენიმე. თუ გაერთიანება რამდენიმეა, აქაც შეიძლება იყოს
ფორმების სხვადასხვაობა. ფრაგმენტირებული გაერთიანება შეიძლება იყოს გამიჯნული გეოგრაფიულად, ან ადგილი ჰქონდეს გადაფარვას ერთმანეთთან წევრებსა და სერვისებში.შესაძლოა
გაერთიანებებს შორის დაშვებული იყოს კონკურენცია ახალი წევრების, ან კონტრაქტების მოსაპოვებლად, ან გადანაწილება არ იყოს კონკურენციაზე დამოკიდებული იხილე ცხრილი #2.1.
ცხრილი #2.1 გაერთიანების ინსტიტუციური ფორმები
გაერთიანების ფორმა

ნებაყოფლობითი,
თუ სავალდებულო,
ან ავტომატური

გაერთიანების სტრუქტურა

უნიტარული, თუ ფრაგმენტული
ფრაგმენტულის შემთხვევაში:
– ტერიტორიულად გამიჯნული, ან გადაფარული
– კონკურენტული, ან არაკონკურენტული
– მოსახლეობის სეგმენტაციით, ან სეგმენტაციის გარეშე

წყარო: (Inke Mathauer. 2019)

9

შეუძლია თუ არა მთავრობას აიძულოს მოქალაქეს სამედიცინო დაზღვევის შეძენა? ეს კითხვა გახდა ძალიან საინტერესო
დებატების საგანი აშშ-ში „ობამაქეას“ კანონიერების საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვის დროს (Goodnough 2019).
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Mathauer et al. მიხედვით (Inke Mathauer. 2019) თანხების გაერთიანება შესაძლოა დავაჯგუფოთ 8 განსხვავებულ ტიპად: 1. ერთიანი; 2. ტერიტორიულად გამიჯნული territorially distinct
pools; 3. ტერიტორიულად გადაფარული სერვისებისა და მოსახლეობის მიხედვით; 4. სხვადასხვა განსხვავებული სოციალურ-ეკონომიკური ჯგუფებისთვის მოსახლეობის სეგმენტაციით; 5. მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისთვის საყოველთაო დაფარვით; 6. სხვადასხვა
კონკურენტული რისკების გამათანაბრებელი და წინა ჯგუფებთან კომბინაციაში; 7. ფრაგმენტული ნებაყოფლობითი ჯანმრთელობის დაზღვევით, ბიუჯეტით დაფინანსებული დაფარვის
დუბლირებით 8. ჩამანაცვლებელი, ან შემავსებელი ნებაყოფლობითი ჯანმრთელობის დაზღვევა (Inke Mathauer. 2019).
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით, არჩევანი უნდა გაკეთდეს თანხების
გაერთიანების ისეთ სტრუქტურაზე, რომელიც ყველაზე უკეთ უზრუნვეყოფს მთავარი ამოცანების გადაჭრას – რისკების გაერთიანებას და გადანაწილებას, და შესაბამისად, მოქალაქეების უკეთ დაცვას ფინანსური რისკებისგან.
ჯანმო ქვეყნებს სთავაზობს არჩევანის გაკეთებისას უპირატესობა მიანიჭონ:
1. უფრო დიდ გაერთიანებებს, ვიდრე მცირერიცხოვანს;
2. გაერთიანებებს, სადაც რისკების მეტი მრავალფეროვნებაა და გაზიარების მეტი შესაძლებლობა;
3. გაერთიანების სავალდებულო ფორმებს, ნებაყოფლობითთან შედარებით (WHO 2020).
ჯანმოს ამ რეკომენდაციას ბევრი არ ეთანხმება და საჭიროა მათი განხილვა კონკრეტული
კონტექსტის გათვალისწინებით. მაგალითად, ზედმეტად დიდ გაერთიანებებში ხშირია მართვის ეფექტიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები, ამიტომაც უფრო პოპულარულია გაერთიანებული თანხების არა ცენტრალურ, არამედ მეზო, ან მიკრო დონეზე მართვა. ეს იძლევა
შესაძლებლობას შენარჩუნდეს რისკის გადანაწილების ერთიანი ფორმატი, მაგრამ გაუმჯობესდეს მართვის ხარისხი. არსებობს ასევე არგუმენტები გაერთიანების სავალდებულო ფორმებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ეს ეხება სავალდებულო მიზნობრივი გადასახადების
დაწესებას იმ ეკონომიკებში, სადაც დიდია არაფორმალური სექტორის წილი და საბოლოო
ჯამში ვერ ხერხდება იმ მოსახლეობის მოცვა რომელიც არ იხდის გადასახადებს და ამავე
დროს არც სოციალურად დაუცველია.
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გრაფიკი 2.2. ინტეგრაცია და მისი გავლენა რისკების გადანაწილებაზე

რისკის
გადანაწილების
უნიფიცირებული
მექანიზმი
რისკის გადანაწილების
ინტეგრირებული მექანიზმი
რისკის გადანაწილების
ფრაგმენტული მექანიზმი

ინტეგრაცია

კერძო დაზღვევა
ჯიბიდან გადახდები
ინდივიდუალური არაპროგნოზირებადობის ზომა
წყარო: Smith P.C. Witter S.N. 2001
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3. ქვეყნების გამოცდილება და რეფორმები

3.1 წინასწარ გადახდილი თანხების მართვის გამოცდილება
განვითარებულ ქვეყნებში
განვითარებულ ქვეყნებში10, სადაც უნივერსალური ჯანდაცვაა, თანხების გაერთიანების განსხვავებული ფორმებია დამკვიდრებული. საერთოა ის, რომ კანონით უზრუნველყოფილია
მონაწილეობის სავალდებულო ფორმა და ინდივიდუალური მომსახურება უმეტესად ფინანსდება წინასწარ გადახდილი თანხებით.
მაგალითად, საფრანგეთში11 მოქმედებს სოციალური დაზღვევის მოდელი, რომელიც ფინანსდება მიზნობრივი გადასახადებით. სოციალური დაზღვევა აფინანსებს ინდივიდუალური სამედიცინო ხარჯების 70% -ს, ხოლო ძვირადღირებული და გრძელვადიანი მკურნალობისას ხარჯების 100 %-ს. ეს მექანიზმი უზრუნველყოფს დაცვას კატასტროფული ხარჯებისგან. დამატებით,
მოსახლეობის 90 % ზე მეტი სარგებლობს ნებაყოფლობითი კერძო სამედიცინო დაზღვევით
(დამატებითი დაზღვევა), რაც უზრუნველყოფს თანაგადახდის ხარჯების უმეტესად წინასწარ
გადახდილი თანხებით დაფინანსებას.
განსხვავებული სისტემა მოქმედებს შვეიცარიაში და ჰოლანდიაში12. მონაწილეობა სავალდებულოა. დაფინანსება ხორციელდება კერძო სადაზღვევო კომპანიების მიერ. ბიუჯეტი აფინანსებს გადახდისუუნარო მონაწილეების (ბავშვები, ღარიბები) სადაზღვევო პრემიას. მოქალაქე
თავად ირჩევს მისთვის სასურველ კომპანიას. მოქმედებს პრემიის განფასების და კორექტირების ერთიანი სისტემა, რაც რისკების გადანაწილების და ერთიანი მართვის შესაძლებ10
11

12

18

აშშ გარდა.
პირველი ადგილი დაიკავა ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემებს შორის ჯანმოს 2000 წლის შეფასებით
https://www.who.int/healthinfo/paper30.pdf
ორი საუკეთესო სისტემა ევროპაში 2018 წლის Euro health consumer index ის მიხედვით
https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI-2018-report.pdf.
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ლობას იძლევა. სავალდებულო დაფარვის ფარგლებში სადაზღვევო კომპანიები მოქმედებენ როგორც არამომგებიანი ორგანიზაციები, მაგრამ აქვთ უფლება შესთავაზონ დამატებითი
დაზღვევა აქტუარული გათვლების საფუძველზე.
გერმანია ერთ-ერთი პიონერია სოციალური დაზღვევის, რომელიც დღემდე მოქმედებს და მასში მოსახლეობის დაახლოებით 85%-ია გაერთიანებული. ხდება დაბალი შეოსავლების მქონე
მოსახლეობის შენატანების სუბსიდირება. დანარჩენ მოსახლეობას აქვს უფლება ისარგებლოს
ჩამნაცვლებელი ნებაყოფლობითი სამედიცინო დაზღვევით13. სოციალური დაზღვევით მოსარგებლეებისთვის თანაგადახდა მცირეა, ხოლო ბავშვები და ქრონიკული ავადმყოფები განსაკუთრებული შეღავათებით სარგებლობენ. სოციალურ დაზღვევაზე უარის თქმის და ნებაყოფლობითი დაზღვევის შეძენის უფლება აქვთ მაღალი შემოსავლის მოქალაქეებს14. თუმცა მათ
ასევე შეუძლიათ საკუთარი სურვილით დაუბრუნდნენ სოციალურ დაზღვევას. მნიშვნელოვანია,
რომ ნებაყოფლობითი დაზღვევის პრემია გამოითვლება აქტუარული გათვლების საფუძველზე
პირველი კონტრაქტის გაფორმების დროს, შემდეგ მისი ღირებულება, რეგულირების მიხედვით,
შეიძლება იყოს დამოკიდებული ასაკზე, მაგრამ არა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე.
გაერთიანებულ სამეფოში დაფინასებაც და სერვისის მიწოდებაც ძირითადად სახელმწიფო
ინსტიტუტების ხელშია. ხარჯები ფინანსდება ზოგადი გადასახადებით და ძირითადად ნაციონალური ჯანდაცვის სისტემის დაწესებულებებში. თუმცა დაახლოებით მოსახლეობის 10%
სარგებლობს კერძო დაზღვევით (A. Sagan. 2016).
შვედეთში, ისევე როგორც სკანდინავიის სხვა ქვეყნებში, თანხების გაერთიანების საფუძველია სოციალური დაზღვევა და ქვეყნის ტერიტორიული დაყოფა, მაგრამ ნაციონალურ დონეზე
ხდება ერთიანი მართვა და ფისკალური სტაბილურობის მიღწევა.
სინგაპური არის სისტემის მაგალითი, სადაც მცირე და მაღალი ღირებულების რისკები დაფინანსებულია სხვადასხვა მექანიზმების საშუალებით. ინდივიდუალური სამედიცინო ანგარიშები – Medisave ფარავს ამბულატორიული და საავადმყოფოების ხარჯების თანაგადახდას. ეს
ანგარიში საპენსიო დაგროვების სქემის მსგავსია და ამ შემთხვევაში რისკის გადანაწილების
მექანიზმია არა გაერთიანება, არამედ დროში განვადება. ხანგრძლივი და ძვირადღირებულ
მკურნალობისას კატასტროფული ხარჯების ანაზღაურება ხდება სპეციალური პროგრამით
Medishield.
13
14

ჩამნაცვლებელი – ქართული თარგმანია ინგლისურის complementary.
მსგავსი სისტემა მოქმედებს ჩილეშიც.
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ბოლო წლებში სხვადასხვა ქვეყანაში თანხების გაერთიანებაზე ფოკუსირებული ჯანდაცვის
რეფორმების ანალიზი გვაჩვენებს, რომ მათი მთავარი ამოცანები იყო წინასწარ გადახდილი
თანხების წილის გაზრდა, მოქალაქეთა დაფარვის გაზრდა, რისკების გადანაწილების შესაძლებლობების გაზრდა და ფინანსური რისკების უფრო ეფექტიანი მართვა. იხილე ცხრილი #3.1
ცხრილი 3.1 თანხების გაერთიანების რეფორმის ტიპები და მოთხოვნები
რეფორმის ტიპი

გავლენა სტრუქტურაზე

გავლენა ამოცანებზე

მოთხოვნები

სავალდებულო,
ან ავტომატური
დაფარვა

ზომის და
დივერსიფიკაციის
გაზრდა

ზრდის გადანაწილების თუ შენატანზე
შესაძლებლობას და დამოკიდებულია
ეფექტიანობას
იმ ადამიანების
სუბსიდირება, ვისაც
გადახდა არ შეუძლია

ფონდების შერწყმა

ზომის და
დივერსიფიკაციის
გაზრდა

ზრდის
გადანაწილების
შესაძლებლობას და
ეფექტიანობას

ჯვარედინი
-სუბსიდირება

ინარჩუნებს
გაერთიანების
სტრუქტურას

სხვადასხვა
გაერთიანებებში
კაპიტაციური პრემიის
გათანაბრება

ჰარმონაზაცია
გაერთიანებებს
შორის

ინარჩუნებს
გაერთიანების
სტრუქტურას

ათანაბრებს
დაფინანსებულ
სრვისებს და
მომსახურების
პირობებს

საინტერესოა, რომ თურქეთის ბოლო წლებში (2003 წლიდან) წარმატებული რეფორმების15
ერთი-ერთი შედეგი ფრაგმენტირების შემცირება და ერთიანი უნიტარული გაერთიანების
ჩამოყალიბება გახდა (Zeynep Ökem. 2015). ერთიანი უნიტარული გაერთიანების შექმნა კომპლექსური რეფორმების ნაწილი იყო, კერძო და სახელმწიფო თანამშრომლობაზე დამყარებული ინფრასტრუქტურული კომპონენტისა და ადამიანური რესურსების განვითარებაში ინვესტიციებთან ერთად.
15
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ფრაგმენტირებული სისტემის გაერთიანება და ერთიანი მართვა იყო მოლდოვაში და ყირგიზეთში გატარებული რეფომების ერთ-ერთი მთავარი შედეგი, იგივე მიზნით მიმდინარეობს
რეფორმები ყაზახეთში და უკრაინაშიც.
3.2. საქართველოს გამოცდილება და გამოწვევები
დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ წლებში საქართველოს ჯანმრთელობის სისტემამ
მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. პოლიტიკური ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად იცვლებოდა რეფორმების დღის წესრიგიც. დღემდე ჩატარებული სამივე რეფორმის
დროს ჯანდაცვის დაფინანსებას ცენტრალური ადგილი ეჭირა, მაგრამ აქცენტი უმეტესად
კეთდებოდა სერვისების ხელმისაწვდომობაზე და ნაკლებად ფინანსური რისკებისგან დაცვაზე.
2006 წელს მოქმედი სოციალური დაზღვევის ფონდის მოდელი შეიცვალა კერძო სადაზღვევო
კომპანიებზე დაფუძნებული სისტემით, ხოლო 2013 წლიდან ამოქმედდა ერთი გადამხდელის
პრინციპით მოქმედი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა.
ბოლო წლების განმავლობაში იზრდებოდა სახელმწიფო დაფინანსების მოცულობაც და
წილიც ჯანდაცვის მთლიან ხარჯებში. გრაფიკზე #3.1 ნაჩვენებია ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯების სტრუქტურა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, საიდანაც ჩანს, რომ სახელმწიფო
დანახარჯების წილი მთლიან დანახარჯებში გაიზარდა 15,6%-დან (2007 წელს) 38%-მდე
(2017 წელს), ხოლო კერძო დანახარჯების წილი იგივე პერიოდში შემცირდა 78,6%-დან
60,3%-მდე.
#3.2 გრაფიკზე კარგად ჩანს ჯიბიდან გადახდების დინამიკა, რომელიც 2012 დან 2017 წლებში
შემცირდა 72,4% დან 54,7%-მდე.
იზრდებოდა კერძო დაზღვევით მოსარგებლე მოქალაქეების რაოდენობაც, მაგრამ ამის მიუხედავად, ჯიბიდან გადახდები დღემდე რჩება დაფინანსების ძირითად წყაროდ (თითქმის
60%), საიდანაც მხოლოდ 9%-ია წინასწარი გადახდის ფორმით. (MOLHSA 2018) ეს მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოსახლეობის ფინანსური რისკებისგან, მათ შორის კატასტროფული რისკებისაგან დაცულობაზე.
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გრაფიკი 3.1 ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯების სტრუქტურა
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წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიში, 2007-2017

გრაფიკი 3.2 ჯიბიდან გადახდების წილი
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წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიში, 2007-2017

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ მნიშვნელოვნად გაზარდა მოსახლეობის დაფარვა და
ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე. დაფარვა ავტომატურია ყველასთვის, გარდა ნებაყოფლობითი დაზღვევის მფლობელებისა და მათთვის, ვისი შემოსავალიც წლიურად
აღემატება 40 000 ლარს.
პროგრამა აწესებს განსხვავებულ გადახდის პირობებს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისთვის. სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფები (ღარიბები, პენსიონერები, ბავშვები)
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სარგებლობენ შეღავათებით. სხვებისთვის დაწესებულია თანაგადახდა რეტროსპექტრულად,
სერვისის მიღების შემდეგ. არსებობს დაფინანსების ლიმიტები კონკრეტულ მომსახურებებზე
(მაგ. 15 000 ლარი ინტენსიური თერაპიისთვის), მაგრამ ეს ლიმიტები დაწესებულია პაციენტებისთვის და არა სერვისის მიმწოდებლებისთვის, რაც ვერ უზრუნველყოფს ოჯახების დაცვას
კატასტროფული ხარჯებისგან. არსებული რეგულაციებით საყოველთაო ჯანდაცვის ბენეფიციარებს აკრძალული აქვთ დამატებითი („supplementary“) დაზღვევის შეძენა.
მოსახლეობის დაახლოებით 15 %-ს აქვს ნებაყოფლობითი სამედიცინო დაზღვევა. სადაზღვევო კონტრაქტების უმრავლესობა ჯგუფურია და დასაქმებაზეა დამყარებული (employed based).
ინდივიდუალური, ან საოჯახო დაზღვევის ბაზარი არ არის განვითარებული. საერთო დანახარჯებში ნებაყოფლობითი დაზღვევის წილი არ არემატება 6 %-ს (A. Sagan. 2016). ნებაყოფლობითი დაზღვევის პირობები და ფასები არ რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ. თუ მოქალაქე რაიმე მიზეზით კარგავს სამედიცინო დაზღვევას დაწესებულია საყოველთაო ჯანდაცვის
ბენეფიციართა სიაში ხელახლა ჩართვის რამდენიმე თვიანი მოცდის პერიოდი.
ყოველწლიურად მზარდი ხარჯებისა და საბიუჯეტო ფისკალური წნეხის პირობებში მთავრობა
ცდილობს ხარჯების ზრდის შეკავებას სელექტიური კონტრაქტირებისა და ცალკეულ მომსახურებებზე ფასის შემცირებით (მაგ. დადგენილება #52016). ამ ინიციატივებს ჯერ თავისი შედეგი
არ მოუტანიათ, თუმცა არსებობს საფრთხე ხარისხის და ხელმისაწვდომობის გაუარესების.
ბოლო წლებში ჯანდაცვის საბუჯეტო დაფინანსების მნიშვნელოვანი ზრდის მიუხედავად კვლავ
სერიოზულ გამოწვევად რჩება მოსახლეობის დაცვა ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისგან. იუნისეფის 2017 წლის კვლევების მიხედვით, 2015-2017 წლებში 29,8%
დან 34,2 % მდე გაიზარდა იმ ოჯახების რიცხვი ვისთვისაც სამედიცინო ხარჯები იყო კატასტროფული.17

16

17

დადგენილების შესაბამისად შემცირდა კრიტიკული მდგომარეობების, ინტენსიური თერაპიის და კარდიოქირურგიის,
ასევე ინტერვენციული კარდიოლოგიისა და არითმოლოგიის მომსახურების ფასები. ცვლილებების აუცილეობლობა
ხარჯების ოპტიმიზაციით და ამ მომსახურებების მიმწოდებელი კლინიკების მიერ სამინისტროსთვის მიუღებლად
მაღალი ფინანსური მოგებები დასახელდა.
გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 2017 წელს ჩატარებულკვლევაში კატასტროფულად ჩაითვალა სამედიცინო ხარჯი, თუ ის
შინამეურნეობის მთლიანი მოხმარების 10%-ს, ან ოჯახის არასაკვები პროდუქტის მოხმარების 25%-ს შეადგენდა.
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3.3 წინასწარ გადახდილი თანხებით ინდივიდუალური მომსახურების
დაფინანსება და მისი ალტერნატივები
როგორც ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციიდან ჩანს, ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება უპირატესად წინასწარ გადახდილი თანხებით შეიძლება განვიხილოთ,
როგორც ეფექტური ინსტრუმენტი მოსახლეობის ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისგან თანაბრად დასაცავად.
ის უზრუნველყოფს როგორც ავადმყოფობით გამოწვეული ხარჯების განუსაზღვრელობასთან
დაკავშირებული რისკებისგან დაცვას, ასევე სხვადასხვა შემოსავლებისა და ჯანმრთელობის
სტატუსის მქონე მოქლალაქებს შორის რისკების გადანაწილებას და გათანაბრებას.
წინასწარ გადახდილი თანხებით მომსახურების ალტერნატივად შეიძლება ჩაითვალოს ჯიბიდან პირდაპირი გადახდის ფორმები, ან ინდივიდუალური დაგროვებითი ჯანდაცის ანგარიშები (სინგაპური მაგალითი).
ჯიბიდან გადახდებს, მიუხედავად იმისა რომ ის ვერ იცავს მოქალაქეს ფინანსური რისკებისგან
აქვს თავისი როლი და მნიშვნელობა ჯანდაცვის დაფინანსებაში. არ არსებობს ქვეყანა, სადაც
ჯიბიდან გადახდები არ ფიგურირებდეს დაფინანსების ერთ-ერთ წყაროდ. არსებობს კვლევები18, რომელიც ადასტურებენ, რომ ინდივიდუალური მომსახურების ანაზღაურებისას თანაგადახდები ამცირებენ არარაციონალური და არასაჭირო მკურნალობის რისკებს.
ინდივიდუალური დაგროვებითი ჯანდაცვის ანგარიშები იცავს მოქალაქეს ორდინალური და
მოულოდნელი ხარჯებისგან, მაგრამ, როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ის ვერ უზრუნველყოფს დაცულობას კატასტროფული ხარჯებისგან და ამიტომაც ასეთი ხარჯები სინგაპურშიც
დამატებითი პროგრამებით ფინანსდება.

18
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H.E. Frech. 2009. Cost-Sharing Enhances Cost Control
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4. დასკვნები და კითხვები მომავალი დისკუსიისთვის

ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ლარში ჯანმრთელობის დაფინანსება19 და შეიმჩნევა ჯიბიდან გადახდილი ხარჯების შემცირების ტენდენცია.
გაზრდილმა დაფინანსებამ ხელი შეუწყო მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობას, მაგრამ კვლავ გამოწვევად რჩება თანაბარი დაცულობა ფინანსური რისკებისაგან და, მათ შორის, დაცვა მკურნალობასთან დაკავშირებული კატასტროფული ხარჯებისგან.
ჯანდაცვის დაფინანსების მოქმედი მოდელი ორიენტირებულია სერვისების საფასურის ანაზღაურებაზე და ნაკლებად ეფექტურია ფინანსური რისკებისგან მოსახლეობის დასაცავად.
ჩვენ განვიხილეთ თანხების გაერთიანების მნიშვნელობა და შესაძლებლობები მოსახლეობის ფინანსური რისკების დაცვის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სექტორთან
დაკავშირებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას აქცენტი გაკეთდეს, როგორც
დამატებითი თანხების მობილიზებაზე და ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე, ასევე დაფინანსების
სხვა ამოცანებზეც, როგორიცაა ფინანსური რისკებისგან თანაბარი დაცვა.
წარმატებული ქვეყნების მაგალითზე საქართველოს შეუძლია შექმნას ახალი დღის წესრიგი
ჯანდაცვის სექტორის განვითარებისთვის, რომელიც თანაბრად იქნება ორიენტირებული მომსახურებაზე თანაბრად ხელმისაწვდომობაზე და ფინანსური რისკებისგან თანაბარ დაცვაზე.
ამ მიმართულებით ცვლილებები მოითხოვს შეიქმნას პირობები და რეგულაციები, რომლებიც
უზრუნველყოფს ინდივიდუალური მომსახურების დაფინანსებას უპირატესად წინასწარ გადახდილი თანხებით. ასეთი ცვლილებები ბევრ კითხვაზე მოითხოვენ პასუხებს, რაც მომავალი პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველი უნდა გახდეს.
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დაფინანსების ზრდის ეფექტი უნდა შევაფასოთ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებისა და სამედიცინო მოხმარების
საგნებზე, მათ შორის მედიკამენტებზე მნიშვნელოვნად გაზრდილი ფასების გათვალისწინებით.
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უნდა იყოს თუ არა სახელმწიფო რეგულირების საგანი საყოველთაო ჯანდაცვის და ნებაყოფლობითი სამედიცინო დაზღვევის ბენეფიციარების თანაბარი დაცვა ფინანსური რისკებისგან
– სერვისების პაკეტისა და დაფინანსების პირობების სავალდებულო მინიმუმის დაწესებით
ორივე პროგრამის ბენფიციარებისთვის?
უნდა იყოს თუ არა დამატებითი სამედიცინო დაზღვევის შეძენა აკრძალული საყოველთაო
ჯანდაცვის ბენეფიციარისთვის?
უნდა არსებობდეს თუ არა კატასტროფული რისკებისაგან დაცვის დამატებითი მექანიზმი ყველა მოქალაქისთვის, მიუხედავად იმისა თუ რომელი პროგრამის მონაწილეა – საყოველთაო
ჯანდაცვის, თუ ნებაყოფლობითი დაზღვევის?
უნდა არსებობდეს თუ არა კატასტროფული რისკებისაგან დაცვის დამატებითი მექანიზმი მედიკამენტებზე ხარჯების შემთხვევაში?
როგორ უნდა იყოს დათვლილი ჯანდაცვის ხარჯი თითოეულ მოქალაქეზე და როგორ შევამციროთ ფრაგმენტაცია და დუბლირება სახელმწიფო ბიუჯეტით და კერძო დაზღვევის ფონდებით დაფინანსებული პროგრამების ფარგლებში?
საჭიროა ამ და სხვა მრავალ კითხვაზე არსებობდეს საზოგადოებრივი თანხმობა, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს უფრო რაციონალურად მოხდეს ჯანდაცვაზე გამოყოფილი ფინანსური
რესურსების ხარჯვა და გაიზარდოს ინდივიდუალურ მოხმარებაზე წინასწარ გადახდილი თანხების წილი საერთო დანახარჯებში.
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