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აბსტრაქტი 

  წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილი და მიმოხილულია ჰოლანდიის ჯანდაცვის 

სისტემა რეფორმის შემდგომ, ასევე ჯანდაცვის სისტემის შეფასებისთვის გამოყენებული 

გარკვეული სტანდარტები, ინდიკატორები, რაც გვეხმარება გამოსავლების გაზომვასა და 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შეფასებაში. მოკვლევამ აჩვენა რომ რეფორმის შედეგად 

ჯანდაცვის სისტემა ეფექტურად მუშაობს, პირველადი ჯანდაცვის რგოლის 

გაძლიერების და დაავადებების დროული პრევენციის გამო. 

    ასევე ჯანდაცვის სიტემის მუდმივი ინსპექტირება, კარგი მეთოდია ხარვეზების 

დროულად დასაფიქსირებლად და მათ გამოსასწორებლად. თუმცა შეფასებისთვის 

გამოყენებული ინდიკატორები ყოველთვის არ აჩვენებენ საკმარის ინფორმაციას 

არსებული პრობლემების. ამდენად, არასაკმარისი ინფორმაცია ყოველთვის უნდა იქნას 

გადამისამართებული და დაზუსტებული. არსებული მეთოდები კი საშუალებას იძლევა 

ჯანდაცვის სისტემის მუდმივი კონტროლის და განვითარების.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ჰოლანდიის ჯანდაცვის სისტემა, ინდიკატორი , 

ჯანდაცვის ინსპექტირება. 

 

Abstract 

The current project encloses the Dutch Health Care system after reforms. Also it includes 

standards and indicators for estimating the health care system, which helps us to measure the 

health condition of the population. The researches show that the system works best by 

enforcing the circle of the first aid system and on- time illness prevention.  

The constant inspection of the health care system is a good way to fill up the gaps, though 

estimation indicators do not always reveal the enough information about the existing problems.  

So the insufficient information should be always checked and addressed correctly. Existing 

methods enable us to always control and develop the health care system. 

Key words: Dutch Health Care System, Indicator, Healthcare inspection.  
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მადლობა 

   სამაგისტრო ნაშრომის შექმნისას გაწეული დახმარებისთვის მადლობას ვუხდი  

სამეცნიერო ხელმძღვანელებს: მედიცინის აკადემიურ დოქტორს ბატონ თენგიზ 

ვერულავას და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრს ფილოსოფიის დოქტორობის  

კანდიდატს დავით რამინაშვილს. 
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