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Abstract 

Introduction: This article describes aspects of development of non-profit hospital network in 

Georgia, including obstacles and impediments that prevent this business from proper 

functioning. The work aims to indentify major reasons why the role of private non-profit 

hospitals is insignificant in Georgian healthcare system.  

Methodology: Qualitative research, including interviews with open-ended questions was chosen 

for the master’s thesis. Managers of non-profit hospitals operating in Georgia were selected as 

respodents.  

Results: At this moment there are no favourable conditions for development of non-profit 

hospital system in Georgia. 

Recommendations: In order to solve the problem legislative changes including tax exemptions 

for private non-profit hospitals and implementation of more flexible and laws are required. 

Business sector and healthcare system should be involved in these processes.  
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