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აბსტრაქტი 

ჩატარებული კვლევის მიზანია თუ დაფინანსების რომელი მეთოდით სარგებლობენ 

კერძო და სახელმწიფო კლინიკები, არსებული დაფინანსების მეთოდის სუსტი და 

ძლიერი მხარეები, თუ როგორ აისახება დაფინანსების ესა თუ ის მეთოდი 

სამედიცინო მომსახურების მიწოდების და მიღების ხარისხზე და რა თავისებურებები 

ახასიათებს საქართველოში კონკრეტულ დაფინანსების მეთოდებს. 

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე სადიპლო ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია 
შემდეგ საკითხებზე: 

 ფინანსური მენეჯმენტის როლი სამედიცინო მომსახურების ფინანსების 
მართვაში 

 ჯანდაცვის დაფინანსებისა და ორგანიზაციის მექანიზმი საზღვარგარეთ 
 სამედიცინო მომსახურებების ანაზღაურების ფორმები 

კვლევისას გამოყენებული იქნა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, რაც 

გულისხმობს ამბულატორიულ - კლინიკური დაწესებულებების 

ხელმძღვანელობის, სამედიცინო პერსონალის და სამედიცინო მომსახურების 

მიმღებ პირთა ინტერვიუირებას. 

კვლევა ჩატარდა სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების ფორმებიდან 

ოპტიმალური ვარიანტის არჩევაზე.  

სადიპლომო ნაშრომი წარმოდგენილია 55 კომპიუტერული ნაბეჭდი გვერდით. 

ნაშრომს ბოლოში ერთვის ჩატარებული კვლევის ანალიზი, დასკვნა და 

გამოყენებული ლიტერატურის სია. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The aim of the study is to show which method of investment is used by private and public 
medical Clinics. Additionally this research shows strengths and weaknesses of the 
investment methods and how these methods are reflected on the service quality. 
Furthermore this research also shows the peculiarity of particular investing methods.  

Based on the aim of the research the following themes will be highlighted:  

• The role of the Financial Management in Medical Service Management;  
• Health care investment and Organizational tools in Foreign countries;  
• The methods of medical service remuneration;  

 

During the research Quantitative method was employed, for example: interviews with:  

1. The director of Ambulatory – medical service;  
2. Clinic Staff members and;  
3. Receptionists of medical services;  

 

The research was conducted in order to choose the best possible method of medical services.  

The study is emphasized in 55 pages. At the end of the research the following appendixes are 
presented:  

1. Research analyses;  
2. Conclusion;  
3. References.  
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