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ბევრ გან ვი თა რე ბულ და გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში სა მე დი ცი ნო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის რამ დე ნი მე ფორ მა არ სე ბობს: არა კო მერ ცი უ-
ლი, მომ გე ბი ა ნი, სა ხელ მწი ფო, სა ხელ მწი ფო- კერ ძო პარ ტნი ო რუ ლი. ასე თი 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ძი რი თა დად სა მე დი ცი ნო ბაზ რის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი თაა 
გან პი რო ბე ბუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლის გან გან სხვა ვე ბით, სა ქარ თვე ლო ში უმ თავ რე-
სად სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მე სა კუთ რე ო ბის მხო ლოდ ორი ფორ მაა 
გან ვი თა რე ბუ ლი: კერ ძო მომ გე ბი ა ნი და სა ხელ მწი ფო.

სტა ტი ის მი ზა ნია გა ვარ კვი ოთ თუ რა ტომ წარ მო იშ ვა თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლი ო ში სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის მრა ვა ლი ფორ-
მა; ამ ფორ მა თა გან რო მე ლია უპი რა ტე სად გან ვი თა რე ბუ ლი და რით არის ეს 
გა მოწ ვე უ ლი; რამ გა ნა პი რო ბა სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვის სის ტე მა ში მე სა-
კუთ რე ო ბის მხო ლოდ ორი ფორ მის არ სე ბო ბა და რა არის მი სი უარ ყო ფი თი 
მხა რე ე ბი, რამ დე ნად სა სურ ვე ლი გა რე მოა შექ მნი ლი სა ქარ თვე ლო ში არა-
მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბის გან ვი თა რე ბის თვის; არ სე ბობს თუ არა სა-
ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ში რა ი მე მას ტი მუ ლი რე ბე ლი მუხ ლე ბი მსგავ სი 
ინ სტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბის თვის; რა სა კა ნონ მდებ ლო ბა რი ე რე ბი არ სე-
ბობს, რაც ხელს უშ ლის არა მომ გე ბი ა ნი საქ მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბას; რამ-
დე ნად სა სურ ვე ლია და რა და დე ბით შე დეგს მო ი ტანს სა ზო გა დო ე ბის თვის 
მა თი გან ვი თა რე ბა ქარ თულ ბა ზარ ზე; რა ღო ნის ძი ე ბე ბი უნ და გან ხორ ცი-
ელ დეს შექ მნი ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო სას წო რებ ლად. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო; სა მე დი ცი ნო ბა ზა-
რი; სა ხელ მწი ფო სა ა ვად მყო ფო, სა ხელ მწი ფო- კერ ძო პარ ტნი ო რუ ლი მო დე-
ლი, მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო.
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არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის არ სი

სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის ერ თერ თი ფორ მაა სა ხელ მწი-
ფო სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი (მათ შო რის მუ ნი ცი პა ლუ რი სა ა ვად მყო ფო ე ბი). 
კერ ძო, კო მერ ცი უ ლი სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ე ბი ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რი პი რე ბი ა. ისი ნი შექ მნი ლია სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბი სათ ვის, რომ ლის ძი რი თა დი 
მი ზა ნი მო გე ბის მი ღე ბა ა. ასე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფორ მე ბი ა: ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
კერ ძო (ერ თპი როვ ნუ ლი) სა წარ მო, შეზღ უ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბის სა ზო გა დო-
ე ბა, ღია და და ხუ რუ ლი აქ ცი ო ნე რუ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბი.

სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ-
მა არა კო მერ ცი უ ლი (ა რა მომ გე ბი ა ნი) ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ა. ხში რად სიტყ ვა `ა რა მომ გე-
ბი ა ნის~ არას წორ ინ ტერ პრე ტა ცი ას ახ დე ნენ და წარ მოგ ვიდ გე ნენ ისეთ ორ გა ნი ზა-
ცი ად, რო მე ლიც არ ეწე ვა მომ გე ბი ან საქ მი ა ნო ბას. სი ნამ დვი ლე ში კი არა მომ გე ბი ან, 
ისე ვე რო გორც მომ გე ბი ან, ან სა ხელ მწი ფო სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ცდი-
ლო ბენ მი ი ღონ მო გე ბა. ისი ნი ერ თმა ნე თი სა გან გან სხვავ დე ბი ან მი ღე ბუ ლი მო გე ბის 
გა ნა წი ლე ბის თვალ საზ რი სით. კერ ძოდ, არა მომ გე ბი ან სა ა ვად მყო ფო ებ ში, მომ გე-
ბი ან სა ა ვად მყო ფო ე ბის გან გან სხვა ვე ბით, მო გე ბის გა ნა წი ლე ბა არ ხდე ბა მე სა კუთ-
რე ებ ზე ან აქ ცი ო ნე რებ ზე. არა კო მერ ცი ულ სა ა ვად მყო ფო ებს მარ თა ვენ საბ ჭო ე ბი, 
რომ ლე ბიც წარ მოდ გე ნი ლია ექი მე ბით, სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბით. მა თი 
საქ მი ა ნო ბით მი ღე ბუ ლი მო გე ბა კი ნა წილ დე ბა სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბის ხა რის ხის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, ახა ლი სა დი აგ ნოს ტი კო მოწყ ო ბი ლო ბა- და ნად გა რე ბის შე ძე ნა ზე, 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის ხელ ფა სის გაზ რდა ზე [1].

არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის უპი რა ტე სი გან ვი თა რე ბა აღი ნიშ ნე ბა რო-
გორც ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, სა დაც უმ თავ რე სად უნი ვერ სა ლუ რი ჯან დაც ვაა გან ვი-
თა რე ბუ ლი, ასე ვე აშ შ-ი, სა დაც ჯან დაც ვა უმ თავ რე სად გა ნი ხი ლე ბა რო გორც სა მე-
დი ცი ნო ბა ზა რი. ევ რო პის ქვეყ ნებ ში არა კო მერ ცი უ ლი სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
შე ად გე ნენ 70-80%-ზე მეტს, ასე ვე, აშ შ-ში - 57%-ს შე ად გენს არა მომ გე ბი ან სა მე დი-
ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 26% - სა ხელ მწი ფო სა ა ვად მყო ფო ე ბი, ხო ლო კერ ძო მომ გე-
ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი - 17 % [2] (იხ. გრა ფი კი 1).

სა ქარ თვე ლო ში სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მე სა კუთ რე ო ბის მხო ლოდ ორი 
ფორ მა არ სე ბობს - სა ა ვად მყო ფო თა 88.6% კერ ძო, მომ გე ბი ა ნი ორ გა ნი ზა ცი ე ბია 
(მათ შო რის 42% სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს ეკუთ ვნის, ფი ზი კურ პი რებს - 29 %, 
სხვა ტი პის კომ პა ნი ებს - 18.4%), ხო ლო 8% - სა ხელ მწი ფოს; სა ხელ მწი ფოს სა კუთ-
რე ბა ში, ძი რი თა დად, ფსი ქი ატ რი უ ლი და სპე ცი ფი კუ რი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
გამ წე ვი სა ა ვად მყო ფო ე ბია [3] (იხ. გრა ფი კი 2). 
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აშ შ-ის სა ა ვად მყო ფო ე ბის რა ო დე ნო ბა სა კუთ რე ბის ფორ მე ბის მი ხედ ვით [2]
გრა ფი კი 1

სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი სა ა ვად მყო ფო ე ბის მფლო ბე ლო ბის ტი პე ბი [3]
გრა ფი კი 2

სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბი პრო ცენ ტუ ლი 
გა ნა წი ლე ბა [3]

გრა ფი კი 3
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იმ სა ა ვად მყო ფო ე ბი დან, რომ ლებ საც სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი ფლო ბენ, სა მი 
სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია - ̀ ალ და გი ბი სი ა ი~, ̀ ჯი პი აი ჰოლ დინ გი - ვე ნის სა დაზღ ვე ვო 
ჯგუ ფი~ და `ა ვერ სი~ /`ალ ფა~, ფლო ბენ სა ა ვად მყო ფო ე ბის 80%-ზე მეტს; სა დაზღ-
ვე ვო კომ პა ნია `ალ და გი ბი სი ა ი~ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ის მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბულ 
სა ა ვად მყო ფო თა 49%-ს ფლობს. `ვე ნის სა დაზღ ვე ვო ჯგუ ფი~, რო მე ლიც სა დაზღ-
ვე ვო კომ პა ნი ე ბის `ჯი პი აი ჰოლ დინ გი სა~ და `ი რა ოს~ მე სა კუთ რე ა, სა ა ვად მყო-
ფო თა 25 %-ს ფლობს, ხო ლო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია `ალ ფა~ კი სა ა ვად მყო ფო ე ბის 
17%-ს [3] (იხ. გრა ფი კი 3).

არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის გან ვი თა რე ბის ის ტო რია

არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის უპი რა ტე სო ბა და კავ ში რე ბუ ლია იმ გა-
რე მო ე ბას თან, რომ შუა სა უ კუ ნე ე ბი დან მათ ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში უდი დე სი წვლი ლი 
მი უძღ ვით რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს და ად გი ლობ რივ სა თე მო გა ერ თი ა ნე ბებს. 
ისი ნი ეხ მა რე ბოდ ნენ მო სახ ლე ო ბის ღა რიბ ფე ნებს, ობ ლებს, ტუ ბერ კუ ლო ზით და-
ა ვა დე ბულ პა ცი ენ ტებს. მო სახ ლე ო ბის ამ ნა წილს ბი ნა ზე არ გა აჩ ნდა მკურ ნა ლო-
ბი სათ ვის სა თა ნა დო სა ნი ტა რი ულ -ჰი გი ე ნუ რი პი რო ბე ბი, რაც მო ითხ ოვ და სა ა ვად-
მყო ფო ე ბის, ანუ სას ნე უ ლო ე ბის (რო გორც მათ ძველ სა ქარ თვე ლო ში უწო დებ დნენ) 
აშე ნე ბას და შე ნახ ვას. ღა რიბ თა გან გან სხვა ვე ბით, მდი დარ ფე ნას თა ვის სა სახ ლე ში 
ჰყავ და კა რის ექი მე ბი და სა ა ვად მყო ფო ებს არ სა ჭი რო ებ და. ამ რი გად, რო გორც 
ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, ასე ვე აშ შ-ში, არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი თა ვი დან ვე შე იქ-
მნა ღა რიბ თათ ვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გა სა წე ვად, რო მელ თა და ფი ნან სე ბის 
უმ თავ რე სი წყა რო იყო შე მო წი რუ ლო ბე ბი [4]. 

XX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში სა მე დი ცი ნო ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბამ ხე ლი შე-
უწყო სა ა ვად მყო ფოს ისე თი სა ხით ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო გო რი თაც იგი დღე ის თვის არ-
სე ბობს. შე იქ მნა რო გორც გა და უ დე ბე ლი, ასე ვე გეგ მუ რი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა ვად მყო ფო ე ბი, სამ კურ ნა ლო- სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტრე ბი. აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად 
შე იც ვა ლა სა ა ვად მყო ფო ე ბის რო ლი. სა ა ვად მყო ფო გახ და სა მე დი ცი ნო პერ  სო ნა ლის 
საქ მი ა ნო ბის, პა ცი ენ ტთა სა თა ნა დო დო ნე ზე მკურ ნა ლო ბის ად გი ლი [5]. 

სა ა ვად მყო ფოს ფუნ ქცი ის შეც ვლას თან ერ თად, შე იც ვა ლა სა ა ვად მყო ფო თა 
და ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მე ბი. თუ წი ნათ საქ ველ მოქ მე დო ფონ დე ბი, შე მო წი რუ ლო ბე-
ბი იყო სა ა ვად მყო ფოს შე მო სავ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა რო, შემ დგომ პე რი ოდ ში 
გა ი ზარ და პა ცი ენ ტე ბის მი ერ გა ღე ბუ ლი ხარ ჯე ბის, ასე ვე სა ხელ მწი ფოს და კერ ძო 
დაზღ ვე ვის წი ლი. ასე გა და იქ ცა საქ ველ მოქ მე დო სა ა ვად მყო ფო ე ბი არა მომ გე ბი ან, 
ანუ არა კო მერ ცი ულ სა ა ვად მყო ფო ე ბად. 

სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ თე ბით არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს ერ თი ფრი ად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ფაქ ტი. გა საბ ჭო ე ბამ დე სა ქარ თვე ლო შიც არ სე ბობ და საქ ველ მოქ მე დო სა ა-
ვად მყო ფო ე ბი. ასე, მა გა ლი თად, თბი ლის ში, ყო ფი ლი მე-9 სა ა ვად მყო ფოს ად გილ ზე 
1908 წლი დან, წმ. ან დრია პირ ველ წო დე ბუ ლის სახ. ტა ძარ თან გან თავ სდა ლა ზა რე-
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თი. დღე ვან დე ლი სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის შე ნო ბა ში წმინ და ნი ნოს სა ხე ლო ბის 
ლა ზა რე თი იყო გან თავ სე ბუ ლი, სა დაც ვა ჟა- ფშა ვე ლამ და ლია სუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი 
და სხვა მრა ვა ლი სა ა ვად მყო ფო იყო არა კო მერ ცი უ ლი. 1921 წლი დან, გა საბ ჭო ე ბის 
შემ დეგ, არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბი გა და კეთ და სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა-
ში მყოფ სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბად. შე დე გად, საბ ჭო თა პე რი ოდ ში სა ქარ თვე-
ლო ში სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის მხო ლოდ ერ თი ფორ მა იყო 
გან ვი თა რე ბუ ლი. და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ, 1990-ი ან წლებ ში მას 
და ე მა ტა კერ ძო სა ა ვად მყო ფო ე ბი. შე სა ბა მი სად, დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში სა-
ა ვად მყო ფო ე ბის სა კუთ რე ბის მხო ლოდ ორი - სა ხელ მწი ფო და კერ ძო ფორ მე ბია 
გავ რცე ლე ბუ ლი [6]. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა ით ქვას, საბ ჭო თა პე რი ო დი დან მო ყო ლე ბუ ლი 
სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვის სის ტე მა ზო გი ერ თი ნიშ ნით (სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის ფორ მე ბი ჯან დაც ვის სის ტე მის ერ თ-ერ თი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა) 
გან ვი თა რე ბის იმ ხაზს ას ცდა, სა ით კე ნაც ვი თარ დე ბოდ ნენ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი. გარ-
და იმი სა, რომ და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბი ხელ შემ-
წყობ ის ტო რი ულ გა რე მო ში გან ვი თარ და, არა ნაკ ლე ბი რო ლი ითა მა შა სა ხელ მწი-
ფოს უდი დეს მა მხარ და ჭე რამ. რად გა ნაც არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი ემ სა-
ხუ რე ბა ღა რიბ და და ბალ შე მო სავ ლი ან პა ცი ენ ტებს, მა თი საქ მი ა ნო ბა გა ნი ხი ლე ბა 
რო გორც საქ ველ მოქ მე დო. შე სა ბა მი სად, მა თი შე მო სა ვა ლი და ქო ნე ბა უმ თავ რე სად 
გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო გა და სა ხა დე ბის გან. არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო-
ფო ე ბი თა ვი დან ვე შე იქ მნა ღა რიბ თათ ვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გა სა წე ვად, მა-
თი და ფი ნან სე ბის უმ თავ რე სი წყა რო სა ზო გა დო ე ბის შე მო წი რუ ლო ბე ბი ა, რაც მათ 
აძ ლევთ თა ვი სე ბურ მო ტი ვა ცი ას სო ცი ა ლუ რად და უც ველ ფე ნებს გა უ წი ონ სა მე დი-
ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ აშ შ-ში მო სახ ლე ო ბის გარ კვე უ ლი 
ნა წი ლი ჯე რაც და უზღ ვე ვე ლი ა, არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი უზ რუნ ველ ყოფს 
იმ ადა მი ან თა სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას, ვინც არა გა დამ ხდე ლუ ნა რი ა ნია [7]. აღ-
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ა ვად მყო ფო ე ბის შე მო სავ ლებ ში საგ რძნობ ლად შემ ცირ და შე მო-
წი რუ ლო ბე ბის წი ლი და დღე ი სათ ვის სა ხელ მწი ფო და კერ ძო დაზღ ვე ვა გახ და მი სი 
და ფი ნან სე ბის მთა ვა რი წყა რო [8].

არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის უპი რა ტე სო ბის მი ზე ზე ბი

ევ რო პა სა და აშ შ-ში არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბის ფარ თოდ გავ რცე ლე ბა 
გა ნა პი რო ბა სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გამ ყა რე ბულ მა ნდო-
ბის ფაქ ტორ მა. საქ მე ისა ა, რომ სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე, სა დაც პა ცი ენ ტი მცი რე დაა 
ინ ფორ მი რე ბუ ლი და ნაკ ლე ბი ცოდ ნა გა აჩ ნია სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის სა ჭი რო-
ე ბა ზე, გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ნდო ბა ზე და ფუძ ნე ბულ ურ თი ერ-
თო ბას. მომ გე ბი ან თან შე და რე ბით, პა ცი ენ ტე ბი უფ რო ენ დო ბი ან არა მომ გე ბი ან 
სა ა ვად მყო ფო ებს, რად გან ეს უკა ნას კნე ლი არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი მო გე ბის მი-
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ღე ბით და არ ცდი ლობს პა ცი ენ ტის არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გა მო მი ი ღოს სარ გე-
ბე ლი [9]. 

გარ და ამი სა, არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფოს საქ მი ა ნო ბას ზე დამ ხედ ვე ლობს 
სა ზო გა დო ე ბა, სა დაც ექი მებს უფ რო მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ და მო უ კი დებ ლად 
გან საზღ ვრონ სა ა ვად მყო ფოს პო ლი ტი კა, შე ი ძი ნონ მათ თვის სა სურ ვე ლი სა მე დი-
ცი ნო მოწყ ო ბი ლო ბა- და ნად გა რე ბი, მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბის გან გან სხვა ვე-
ბით, პა ცი ენ ტებს და ბალ ფა სად მი ა წო დონ ძვი რადღ ი რე ბუ ლი სერ ვი სე ბი. შე სა ბა-
მი სად, არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი გა ცი ლე ბით მე ტად შე ე სა ბა მე ბა ექი მე ბის 
ფი ნან სურ ინ ტე რე სებს [10]. 

მო სახ ლე ო ბა ში კერ ძო, არა მომ გე ბი ა ნი სა ვად მყო ფო ე ბის პო პუ ლა რო ბა ზე მი ა-
ნიშ ნებს ის გა რე მო ე ბა, რომ აშ შ-ში მათ მი მარ თავს პა ცი ენ ტე ბის 70 %, ხო ლო მომ-
გე ბი ან სა ა ვად მყო ფო ებს პა ცი ენ ტე ბის მხო ლოდ 13%. სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლიც 
არა კო მერ ცი ულ სა ა ვად მყო ფო ებს ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას, რაც იმით გა მო ი ხა ტე ბა, 
რომ ექიმ თა უმ რავ ლე სო ბა საქ მი ა ნო ბას ეწე ვა კერ ძო არა მომ გე ბი ან სა ა ვად მყო ფო-
ებ ში [2].

სა ზო გა დო ე ბა ში გარ ცე ლე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბით, კერ ძო, მომ გე ბი ა ნი ორ გა ნი-
ზა ცია ყო ველ თვის ასო ცირ დე ბა სა მე დი ცი ნო მომ სა უ რე ბის უფ რო უკე თეს ხა რის-
ხთან. თუმ ცა, კვლე ვე ბი ადას ტუ რებს, რომ გა წე უ ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
ხა რის ხის თვალ საზ რი სით, მომ გე ბი ან და არა მომ გე ბი ან სა ა ვად მყო ფო ებს შო რის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბა არ შე ი ნიშ ნე ბა, რაც და დას ტურ და კვლე ვი თაც [11]. 

რო გორც ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, ასე ვე აშ შ-ში, არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბის 
უპი რა ტე სი გან ვი თა რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია თა ვად ჯან დაც ვის დარ გის თა ვი სე ბუ რე-
ბე ბით. ჯან დაც ვის ბა ზა რი არ სე ბი თად გან სხვავ დე ბა ეკო ნო მი კის სხვა სფე რო ებ თან 
შე და რე ბით. გან სხვა ვე ბუ ლია ჯან დაც ვის ბა ზარ ზე მოქ მე დი სუ ბი ექ ტე ბის ქცე ვა სხვა 
ბა ზარ ზე მოქ მე დი სუ ბი ექ ტე ბის ქცე ვი სა გან. ჯან დაც ვის ბა ზარ ზე მომ ხმა რებ ლე ბი, 
ანუ პა ცი ენ ტე ბი ნაკ ლე ბად არი ან კომ პე ტენ ტუ რი შე ა ფა სონ მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის ხა რის ხი, გან საზღ ვრონ მი სი სა ჭი რო ე ბა, ან შე ა და რონ მომ სა ხუ რე ბის ფა სი 
მის ხა რისხს. შე დე გად, ექი მი (ა ნუ მიმ წო დე ბე ლი) გან საზღ ვრავს პა ცი ენ ტი სათ ვის 
(ა ნუ მომ ხმა რებ ლი სათ ვის) სა ჭი რო სამ კურ ნა ლო- დი აგ ნოს ტი კურ სერ ვი სებს, გან-
სხვა ვე ბით ჩვე უ ლებ რი ვი ბაზ რი სა გან, სა დაც მყიდ ვე ლი გან საზღ ვრავს მი წო დე ბას. 
ამ გვა რად, სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე მოთხ ოვ ნას გან საზღ ვრავს მიმ წო დე ბე ლი (სა მე დი-
ცი ნო პერ სო ნა ლი). სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე მიმ წო დე ბელ სა და მომ ხმა რე ბელს შო რის 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ასი მეტ რი ის გა მო (მიმ წო დე ბელს უფ რო მე ტი ინ ფორ მა-
ცია გა აჩ ნია ვიდ რე მომ ხმა რე ბელს), მიმ წო დე ბელს შე უძ ლია მის ხელთ არ სე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი უ ლი უპი რა ტე სო ბით სტი მუ ლი მის ცეს პა ცი ენ ტი სათ ვის რაც შე იძ ლე ბა 
მე ტი რა ო დე ნო ბით მომ სა ხუ რე ბის მოთხ ოვ ნას. ამ ფე ნო მენს ჯან დაც ვის ეკო ნო მი კა-
ში უწო დე ბენ მი წო დე ბით წარ მო ე ბულ მოთხ ოვ ნას. ოპო ნენ ტე ბი, რომ ლე ბიც მი იჩ ნე-
ვენ რომ სა მე დი ცი ნო ბა ზა რი არ გან სხვავ დე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი ბაზ რი სა გან, ხში რად, 
შეგ ნე ბუ ლად თუ შე უგ ნებ ლად ახ დე ნენ ჯან დაც ვის ეკო ნო მი კი სათ ვის და მა ხა სი ა თე-
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ბე ლი ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის იგ ნო ნი რე ბას [12]. ჩვე უ ლებ რი ვი ბაზ რი-
სათ ვის ძი რი თა დად და მა ხა სი ა თე ბე ლია მაქ სი მა ლუ რი მო გე ბის კენ სწრაფ ვა. მომ-
გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი ცდი ლო ბენ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ისე თი ფა სე ბი 
და ა წე სონ, რომ მაქ სი მა ლუ რად გა ზარ დონ მო გე ბა. სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე გარ კვე-
უ ლი სერ ვი სე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი სი კე თის ნიშ ნე ბით ხა სი ათ დე ბა. არა მომ გე ბი ა ნი 
სა ა ვად მყო ფო ე ბი ცდი ლო ბენ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ისე თი ფა სი და ა წე სონ, 
რომ გა წე ე უ ლი ხარ ჯე ბის და სა ფა რად გა აჩ ნდეთ საკ მა რი სი შე მო სავ ლე ბი [12]. 

სა ყუ რადღ ე ბოა სა ქარ თვე ლოს ჰოს პი ტა ლურ სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი შემ დე გი 
პრობ ლე მის გათ ვა ლის წი ნე ბაც: უმე ტეს სა ა ვად მყო ფო ებ ში სა წოლ თა რა ო დე ნო ბა 
50-ზე ნაკ ლე ბია (სა ა ვად მყო ფო ე ბის 34%-ს 11-დან 20 სა წო ლამ დე აქვს, 17%-ს - 
21-დან 30 სა წო ლამ დე, ხო ლო 41%-ში სა წო ლე ბის რა ო დე ნო ბა 31-დან 50-მდე მერ-
ყე ობს). სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით, 50 სა წო ლი ან ზე ნაკ ლე ბი 
სა ა ვად მყო ფო შე უძ ლე ბე ლია მომ გე ბი ა ნი გახ დეს, უფ რო მე ტიც, 200-სა წო ლი ან ზე 
ნაკ ლე ბი სა ა ვად მყო ფო, ხში რად, ვერ ღე ბუ ლობს ისეთ მო გე ბას, რომ ყვე ლა სა ხის 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა გრძელ ვა დი ა ნად შე ი ნარ ჩუ ნოს [3]. ამას თან, გა სათ ვა-
ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გარ კვე უ ლი სა ხე ე ბი არა მომ გე ბი ა-
ნი ა, რომ ლე ბიც სა ა ვად მყო ფო ე ბის მფლო ბე ლებ მა შე საძ ლოა არ და ა ფი ნან სონ. 

და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის გან ვი თა რე ბას ხე-
ლი შე უწყო მა თი შე მო სავ ლე ბი სა და ქო ნე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბამ სა ხელ მწი ფო გა და-
სა ხა დე ბის გან. თუმ ცა, ამ მხრივ, სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით, 
არა სა მე წარ მეო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც საქ ველ მოქ მე დო საქ მი ა ნო ბას ეწე ვი ან, 
სარ გებ ლო ბენ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბით. საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო-
გე ბა, ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბით მი ღე ბუ ლი მო გე ბის გარ და, გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია 
მო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან. ასე ვე, სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი გვაძ ლევს 
არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის გან მარ ტე ბას: ,,ორ გა ნი ზა ცი ა, რომ ლის მი ზა ნი არ 
არის სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა და მი სი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ძი რი თა დი მა მო ტი ვი რე ბე-
ლი ფაქ ტო რი არ არის მა ტე რი ა ლუ რი მო გე ბის მი ღე ბა, არის არა სა მე წარ მეო (ა რა-
კო მერ ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რი~. ასე ვე, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არა სა მე წარ მეო 
იუ რი დი უ ლი პი რი, თა ვი სი არ სით, არ შე იძ ლე ბა იყოს კო მერ ცი ულ საქ მი ა ნო ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი, მას უფ ლე ბა აქვს, ეწე ო დეს დამ ხმა რე ხა სი ა თის სა მე წარ მეო საქ-
მი ა ნო ბას. ასე თი საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე ბუ ლი მო გე ბა უნ და მოხ მარ დეს არა სა მე წარ-
მეო (ა რა კო მერ ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რის მიზ ნე ბის რე ა ლი ზე ბას და მი სი გა ნა წი-
ლე ბა არა სა მე წარ მეო იუ რი დი უ ლი პი რის დამ ფუძ ნებ ლებს, წევ რებს, შე მომ წირ ვე-
ლებს, აგ რეთ ვე ხელ მძღვა ნე ლო ბი სა და წარ მო მად გენ ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
მქო ნე პი რებს შო რის და უშ ვე ბე ლია [13].

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა გა და სა ხა დო კო დექ სში არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი, მი სი მხო ლოდ ჩა ნა წე რის 
სა ხით არ სე ბო ბა არ არის საკ მა რი სი ქვე ყა ნა ში არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის 
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გან ვი თა რე ბის ხელ შე საწყ ო ბად. სა ქარ თვე ლო ში სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე არა მომ გე-
ბი ა ნი (ა რა კო მერ ცი უ ლი) ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა ადას ტუ რებს, რომ 
არ არ სე ბობს სა ა ვად მყო ფო ე ბის არა მომ გე ბი ა ნი სა ხით ფუნ ქცი ო ნი რე ბის საკ მა რი სი 
მო ტი ვა ცი ა. სა ჭი როა სა გა და სა ხა დო კო დექ სში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო 
შე ღა ვა თე ბის შემ დგო მი დახ ვე წა და ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. 
მი ზან შე წო ნი ლია არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბის რო ლის გაზ რდა სა ქარ თვე ლოს 
სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე.

სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მე ბის 
გარ და, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში გავ რცე ლე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო- კერ ძო პარ ტნი-
ო რუ ლი სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ისი ნი წარ მო ად გე ნენ სა ხელ მწი ფოს და კერ-
ძო ბიზ ნე სის თა ნამ შრომ ლო ბას ჯან დაც ვის გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი ამო-
ცა ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, სარ გებ ლე ბის, ხარ ჯე ბის და რის კე ბის ერ თმა ნეთს 
შო რის გა ნა წი ლე ბის მეშ ვე ო ბით, გრძელ ვა დი ან, ნე ბა ყოფ ლო ბით პრინ ცი პებ ზე. 
სა ხელ მწი ფო- კერ ძო ბიზ ნე სის პარ ტნი ო რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის ერ თ-ერ თი სა შუ-
ა ლე ბაა სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის იჯა რით გა ი ცე მა. ამ დროს სა ხელ მწი ფო ახ დენს მის 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი გა მო უ ყე ნე ბე ლი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბის, ლა ბო რა ტო რი ულ -
დი აგ ნოს ტი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბე ბის იჯა რით გა ცე მას კერ ძო ბიზ ნეს ზე [14]. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თვე ლო ში იგეგ მე ბა კერ ძო- სა ხელ მწი ფო პარ ტნი ო რო-
ბის მო დე ლის და ნერ გვა [15]. კერ ძოდ, ბავ შვთა ინ ფექ ცი უ რი, ონ კო ლო გი უ რი და 
რეს პუბ ლი კუ რი სა ა ვად მყო ფო ე ბი სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტო რის თა ნა არ სე ბო-
ბით ჩა მო ყა ლიბ დე ბი ან [16]. კერ ძო ორ გა ნი ზა ცია ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა კერ ძო- სა-
ხელ მწი ფო პარ ტნი ო რო ბის პრინ ცი პით, სა ხელ მწი ფოს თან ერ თად მო ახ დი ნოს სა ა-
ვად მყო ფო ე ბის მარ თვა, ფლო ბა და ოპე რი რე ბა. შე სა ბა მი სი რე გუ ლა ცი ე ბის არარ-
სე ბო ბის გა მო ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტრო ამ ჟა მად მუ შა ობს ჯან დაც ვის ობი ექ ტებ თან 
მი მარ თე ბა ში კერ ძო და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის თა ნა არ სე ბო ბის შე სა ხებ კა-
ნო ნის შექ მნა ზე [17]. 

დას კვნა

ჩვე უ ლებ რი ვი ბაზ რე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, სა მე დი ცი ნო ბა ზარ მა მო ითხ ო ვა 
მე სა კუთ რე ო ბის მრა ვა ლი ფორ მის არ სე ბო ბა, სა დაც წარ მოდ გე ნი ლია რო გორც 
კერ ძო არა კო მერ ცი უ ლი, ასე ვე კერ ძო მომ გე ბი ა ნი, სა ხელ მწი ფო და სა ხელ მწი ფო- 
კერ ძო პარ ტნი ო რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე არა მომ გე ბი ა ნი (ა რა კო მერ ცი უ ლი) ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
ერთობ მცი რე დაა წარ მოდ გე ნი ლი. რო გორც ჩანს, არ არ სე ბობს სა ა ვად მყო ფო ე ბის 
და სა ერ თოდ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის არა მომ გე ბი ა ნი სა ხით ფუნ ქცი ო ნი რე ბის საკ მა რი სი 
მო ტი ვა ცი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა გა და სა ხა დო კო დექ სში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი, მი სი მხო ლოდ ჩა ნა წე რის სა ხით არ სე ბო ბა ვერ უზ რუნ-
ველ ყოფს მაქ სი მა ლურ შე დეგს. სა ჭი როა მე სა კუთ რე ო ბის სხვა ფორ მე ბის, კერ ძოდ, 
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არა მომ გე ბი ა ნი სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბაც. ამით 
გა იზ რდე ბა სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის ფორ მებს შო რის კონ კუ-
რენ ცი ა, რაც ხელს შე უწყ ობს ჯან დაც ვის სერ ვი სებ ზე მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო-
მო ბის ამაღ ლე ბას, და რაც მთა ვა რი ა, სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვის სის ტე მის და ახ ლო-
ე ბას ევ რო პის ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბას თან.
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The Role of Non-Profit Hospitals in Health Care System: World Practice and 
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The health care market is substantially diff erent from other areas of the economy 
and therefore the behavior of health care providers operating in the health care market 
is diff erent, which is mainly related to the form of ownership. If the market is mainly 
characterized by the pursuit of maximum profi t, medical services market has for some 
public good features. Because of this, non-profi t hospitals in Western countries are 
considered as an alternative form of commercial hospitals. The purpose of the research 
was to study the role of not-for-profi t hospitals in the United States as an example, and 
in this regard examine the situation of the medical market in Georgia. Methodology: 
The existing literature about non-profi t hospitals, relevant legislation and statistical 
data, scientifi c articles, and other related works. Results: The majority of the hospitals in 
Georgia represents profi table (commercial) organizations. 42% of the hospitals owned 
by private insurance companies, 29% - by private owners , only 8% of them were 
under the state ownership. In contrast to this, 50% of the healthcare system of West 
Europe as well as USA is composed of non-profi t (commercial) hospitals. Discussion, 
conclusion: In Georgia there is no suffi  cient motivation for operation of hospitals as 
non-profi t organizations. It is necessary to further adjust tax benefi ts in the Tax Code 
of Georgia and share European experiences. It is reasonable to increase the role of non-
profi t hospitals on the healthcare market that will increase accessibility to healthcare 
services for the population and moreover, it will bring Georgian healthcare system close 
to the experience of civilized world.
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