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აბსტრაქტი 

 

სამაგისტრო ნაშრომის თემას წარმოადგენს “ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის 

შეფასება: მეთოდები და მაგალითები”, შესაბამად კვლევის ობიექტად შერჩეულ იქნა 

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა და ზოგადად ეფექტიანობის ამაღლების  

პრობლემატიკა.  

ნაშრომის სტრუქტურა მოიცავს შესავალს, 5 თავს (ლიტერატურული მიმოხილვა; 

კვლევის  მეთოდოლოგია; შედეგები; ინტერპრეტაცია - დისკუსია) დასკნას, 

რეკომენდაციებს და გამოყენებული წყაროებისა და ლიტერატურის ნუსხას. სამაგისტრო 

ნაშრომის მიზანია შემოგვთავაზოს რეკომენდაციები ჯანდაცვის სისტემის 

ეფექტიანობის არსებითი ამაღლებისათვის, რამაც  სტიმული უნდა მისცეს 

საქართველოს ჯანდაცვაში მიმდინარე რეფორმებსა და სამედიცინო მომსახურების 

ეფექტიანობის გაუმჯობესებას.  

ჩატარებული კვლევა წარმოადგენს ზოგადთეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობის 

არგუმენტირებული წინადადებების შემუშავების მცდელობას, რამაც 

გარკვეულადწილად ხელი უნდა შეუწყოს რეალურ, ეფექტიან სრულყოფას ჯანდაცვის 

სისტემაში. 

ნაშრომის სიახლედ შეიძლება აღინიშნოს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის 

ამაღლების თეორიული ხასიათის რეკომენდაციების მომზადება და გზებისა და 

მექანიზმების დაკონკრეტება სამედიცინო მომსახურების პრაქტიკაში გამოსაყენებლად.   

კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა მრავალფაქტორული ანალიზისა და 

პროგნოზული მეცნიერული მეთოდები, არსებულ მონაცემებიდან გამომდინარე, 

ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ტენდეციის აღმოჩენის, და მისი მომავალში 

გაგრძელებისა და დახვეწის მიზნით,  რომელთა საშუალებით და,  ამ დროისათვის 
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არსებული თეორიული წყაროების დახმარებით, შემუშავებულ იქნა დასაბუთებული 

რეკომენდაციები  ეფექტიანობის არსებითი ამაღლებისათვის ჯანდაცვის სისტემაში. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ჯანდაცვა,ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობა. 

 

  

Abstract 

Master's thesis focuses on the "Efficiency of health care system: methods and examples", 
respectively the research covered the health care system in Georgia and in generalthe theoretical 
problems ofenhancement the efficiency. 

Paper structure includes an introduction, 5 chapters (Literary Review; Research Methodology; 
Results; Interpretation - a discussion), conclusion, recommendations and bibliography.Master's 
thesis aims to propose recommendations for the essential improvement of efficiency of health 
care system, which should give the incentive to the ongoing reforms in health care and efficiency 
improvement of medical services. 

The study presentsthe attempt of formation of general well-reasoned proposals of theoretical and 
practical significance, which, to a certain extent, should contribute to the real, effective 
improvement of the health care system. 

Novelty of this paper is the introduction of theoretical recommendations for improvement of 
health care system efficiency; specialization of ways and mechanisms to improve efficiency of 
medical services for implementation in practice. 

Multiple factor analytical and predictive scientific methods were used in process of survey, based 
on existing data, tendency detection, and its extensions in the future.By means of aforementioned 
and the theoretical sources existing nowadays, recommendations for improvement of the 
efficiency of health care system were substantiated. 
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