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Abstract 

 

Introduction: All over the world, as well as in Georgia the population of the pension aged 

people on which the government take responsibility is increasing. The pensioners are 

provided with the state health care program.  

The subject of our degree work, is the accessibility of the urgent hospital (clinic) health care. 

Methodology: The survey was carried out among the pensioner aged population(500 

pensioners) an 100 doctors people, were selected by chance and given the closed question 

structures. 

Results: The survey showed that accessibility of the health care services is not so tempting. It 

is caused by the lack of information and low income of the elderly. They find it difficult to get 

enough money for the medical services . They cost of medicines, are so high as well and those 

who suffer from more than one disease are not able to buy all the necessary medicines. They 

can’t afford to apply to the doctor in time and accomplish the treatment course. Frequently 

hey have to stop the course themselves and it has its dramatic effects on the mentioned group 

of people.  

Recommendations: Government should expand the health care (services) program, therefore 

provide the pensioners with the proper information. Roles of family doctors should be 

increased. It will have its positive results in providing the preventive measures applying to the 

doctors, controlling the diseases better than before. All of these will a positive effect on the 

amount of money spent by pensioners on the health care services. 
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