
ალექსანდრე კვიტაშვილი: საქართველო სიღარიბის და ავადმყოფობის გარეშე

 
15:12 ზაზა, თბილისი

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში უამრავი ნამდვილად მაღალი დონის ექიმია, ისეთ უმწეო 
მდგომარეობაში, როგორშიც პაციენტი ხვდება საავადმყოფოში, ციხეში პატიმარიც კი არ მეგულება – 
იქ ყველამ მკაფიოდ იცის ვის რისი უფლება და მოვალეობა აქვს. აქ კი არ იცი ვის ხელში ხარ, სწორად 
გმკურნალობს თუ არა, ზედმეტი წამლების ყიდვას ხომ არ გაიძულებს და ა.შ. ცალკე თემაა 
პერსონალის მომსახურებაც. ისიც კი ძნელი გასარკვევია, სად მთავრდება სახელმწიფო დაწესებულება 
და სად იწყება კერძო. რეფორმები, პროგრამები კარგია, მაგრამ როგორ აპირებს სამინისტრო 
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას?

ალექსანდრე კვიტაშვილი : მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესებას სახელმწიფო აპირებს მკურნალობის 
პროტოკოლების და მკურნალობის გაიდლაინების დანერგვის გზით. ვმუშიობთ პროტოკოლების და 
გაიდლაინების გაფართოებაზე დარგობრივ ასოციაციებთან და სხვა ანალიტიკურ ჯგუფებთან. ძალიან მალე 
მოხდება მათი პრაქტიკაში დანერგვა.

 
15:09 Baya, Tbilisi 

1. როგორ გადაწყდება ექიმების ლიცენზირების საკითხი (მე არ ვგულისხმობ ახალდამთავრებულ 
ექიმებს)? 2. ძალიან კმაყოფილი ვარ უმწეოთა პროგრამის ამუშავებით - ჩვენ მოგვეცა რეალური 
საშუალება, გაჭირვებული პაციენტების დახმარების გაწევა სადაზღვევო კომპანიების დახმარებით. 
იმედია, ეს პროგრამა გაგრძელდება. გისურვებთ წარმატებებს ახალ საქმიანობაში.

ალექსანდრე კვიტაშვილი : ექიმის ლიცენზირების საკითხი,ისევე როგორს ექიმთა სერტიფიცირების საკითხი 
ამჟამად არის შემუშავების პროცესში და დაახლოებით ერთ თვეში გამოცხადდება სიახლეები. ძალიან კარგია, 
რომ კმაყოფილი ბრძანდებით ამ პროგრამით. პროგრამა გრძელდება.

 
15:07 კობა, თბილისი

როგორც ვიცი, თქვენივე სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, საქართველოში 
„ექიმისადმი მიმართვიანობა“ (თუ არ მეშლება, ასე ჰქვია ამ ტერმინს) ათჯერ უფრო ნაკლებია 
განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებელთან შედარებით. ეს, ცხადია, არ ნიშნავს, რომ "грузинский 
больной самый здоровый больной в мире". ეს მხოლოდ ჩვენი მოსახლეობის უსახსრობის 
ბრალია – დღეს ექიმთან მისვლა ძალიან ძვირი ჯდება. რის გაკეთებას აპირებს სახელმწიფო და 
კერძოდ თქვენი სამინისტრო ამ მაჩვენებლის გასაზრდელად? ავადმყოფი მოსახლეობა ხომ 
სახელმწიფოსთვის ეკონომიკური ზარალიც არის?

ალექსანდრე კვიტაშვილი : პრობლემა ნამდვილად არის. გეთანხმებით, ამ პრობლემის მოგვარებისთვის 
სახელმწიფო ანვითარებს სადაზღვევო სისტემას რის საშუალებითაც სამედიცინო მომსახურეობა ხელმისაწვდომი 
გახდება წლის ბოლომდე 800 ათასი სოციალურად დაუცველი ადამიანისთვის, ხოლო შემდეგ, რამდენიმე 
წელიწადში ეს რიცხვი ერთ მლნ 200 ათასს მიაღწევს.

 
15:05 ილია, თბილისი

დასავლეთის ქვეყნებში მაღალ დონეზეა განვითარებული სადაზღვევო სისტემა, შესაბამისად, იქაურ 
მოსახლეობას მკურნალობის პრობლემა ნაკლებად აქვს. გასაგებია, რომ ეს სისტემა ძირითადად კერძო 
სტრუქტურაშია მოქცეული, მაგრამ ჩვენთან კერძო სადაზღვევო კომპანიებიც კი პრაქტიკულად 
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ჩანასახოვან მდგომარეობაში არიან, რომ აღარაფერი ვთქვათ სახელმწიფოზე. აპირებს თუ არა 
მთავრობა, ჩაერიოს ამ პროცესში, მაგალითად, არის ლაპარაკი „სავალდებულო დაზღვევაზე“?

ალექსანდრე კვიტაშვილი : სავალდებულო დაზღვევაზე გადასვლა ჯერჯერობით არარეალურია, ვინაიდან 
ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისთვის საგადასახადო განაკვეთი დაწეულია მინიმუმადე, აქედან 
გამომდინარე, კომპანიები ან სხვა დამქირავებლები დაავალდებულო დაქირავებულითვის სადაზღვევო პოლისის 
შეძენა არის საკმაოდ რთული. ჩვენ გვსურს რომ განვავითაროთ ჩვენი კერძო კომპანიები და ეტაპობრივად 
მოხდეს სახელმწიფოს მიერ სოციალურად დაუცველი ფენების ეტაპობრივი დაზღვევა კერძო კომპანიების მიერ. 
წლის ბოლომდე დაიზღვევა დაახლოებით 800 ათასი ადამიანი. ეტაპების განსაზხზღვრა ხდება კერძო 
საასდაზღვევო კომპანიებთან ერთად, რათა მათ მოახდიო თანხის და დაზღვეულთა რაოდებობის პრრობლემის 
გარეშე ათვისება.

 

 

 
14:59 lika

გამარჯობათ ბატონო მინისტრო, მაინტერესებს მიიღებენ თუ არა რაიმე სახის სოციალურ გარანტიებს 
ბავშვთა სახლის აღსაზღდელები, სრულწლოვნების ასკი მიღწევის შემდეგ?

ალექსანდრე კვიტაშვილი : ბავშვთა ასაკის გასვლის შემდეგ, ანუ 18 წლის შესრულებისას, სოციალური 
გარანტიები განხილული იქნა პარლამენეტის სააკომიტეტო სხდომაზე და მიმდინარეობს შესაბამის სქემაზე 
მუშაობა, რომელსაც უახლოეს მომავალში გამოვაქვეყნებთ.

 
14:57 Levani, Batumi 

ბატონო სანდრო, რა შემთხვევაში შეიძლება გვქონდეს სახელმწიფოს დახმარების იმედი, როცა 
ავადმყოფს საზღვრაგრეთ სასწრაფო ოპერაცია სჭირდება და არ გააჩნია საჭირო სახსრები? მადლობთ

ალექსანდრე კვიტაშვილი : თუ კი ადამიანი საქართველოშია და უცხოეთში წასვლა უნდა, საქართველოს 
კანონმდებლობით თუქი მსგავსი სახის ოპერაცია საქართველოში არ ტარდება ქვეყანას შეუძლია გამონაკლისის 
სახით დახმარება გაუწიოს. მაგრამ, თუკი ადამიანი არის უცხოეთში და სჭირდება სასწრაფო ოპერაცია 
საზღვარარეთის ქვეყანაში - მას უნდა ჰქონდეს სამედიცინო დაზღვევა. სხვა შემთხვევაში სახელმწიფო ვერანაირ 
დახმარებას ვერ გაუწევს.

 
14:53 nika

გამარჯობათ ბატონო სანდრო, თქვენის ნებართვის მინდა მოგიყვეთ ჩემი ისტორია და რჩევა გკითხოთ. 
მე ვარ ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელმაც მოულოდნელად საზღვარგარეთ ყოფნისას შეიტყო რომ 
თურმე შიდსით არის ინფიცირებული. სამშობლოში დაბრუნებისთანავე საშინელმა 
სასოწარკვეთილებამ შემიპყრო. არ ვიცი რა ვქნა, როგორ ვიცხოვრო. მეშინია რომ ყველა ზურგს 
შემაქცევს, როგორც კი გაიგებენ რა მჭირს. იქნება მიციოთ რამე, მადლობთ.

ალექსანდრე კვიტაშვილი : რა თქმა უნდა აღნიშნული პრობლემა იწვევს ორაზროვანი პასუხის გაცემას, 
მაგრამ, ჩვენს ქვეყანაში შიდსით დაავადებული პირებისადმი მიდგომა ცალსახაა და არანაირ უარყოფით 
განწყობას არ იწვევს. 

 
14:51 Gio
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მოხდება თუ არა საქართველოში ნარკოტიკების ლეგალიზაცია, ან ნარკოტიკული საშუალებების მძიმე 
და მსუბუქ კატეგორიებად დაყოფა თუ არის მოსალოდნელი? 

ალექსანდრე კვიტაშვილი : ამ თემაზე ამჯერად საუბარი არ მიდის.

 
14:49 eka

ბატონო სანდრო, 31 წლის ვარ და უკვე 8 წლიანი სამუშო სტაჟი მაქვა. ამ ხნის მანძილზე ვმუშაობდი 
სხვადასხვა დაწესებულებებში, საქმე იმაშია რომ არ მაქვს შრომის წიგნაკი. იქნებ გამარკვიოთ, 
მომავალში პენსიის მისაღებად საჭიროა თუ არა ამ წიგნაკის ქონა და თუ საჭიროა, სად შეიძლება მისი 
აღება. წინასწარ გიხდით მადლობას.

ალექსანდრე კვიტაშვილი : დიახ, საჭიროა. სამწუხაროდ, თუ არ აქვს შრომის წიგნაკი და წინა წლები 
წიგნაკით არ დადასტურდა - არ ჩაეთვლება სამუშაო წლებში. რაც შეეხება პენსიის მიღებისთვის საჭიროა თუ არა 
შრომოს წიგნაკი, დღეისათვის კანონმდებლობა ითვალისწინებს შრომის წიგნაკის არსებობსას.

 

14:47 კატო, kievi 

ბატონო სანდრო, პირველ რიგში გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს საქმიანობაში, რომელიც, 
იმედი მაქვს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას ემსახურება. მაინტერესებს უკრაინაში კლინიკურ 
ორდინატურა დამთავრებულ პირს ექნება თუ არა უფლებას აიღოს ლიცენზია საქართველოში, თუ 
ამისათვის დამარებითი მოდულების გავლა იქნება საჭირო? 

ალექსანდრე კვიტაშვილი : დამატებითი მოდულების გავლა საჭიროა ვადის შესავსებათ. იმ შემთხვევაში თუ 
საქართველოში რეზიდენტურა არის ორწლიანი იმ სპეციალობაში, შესაძლებელია ორდინატურის წლები 
ავტომატურად ჩაეთვალოს.

 

 

 

 

 

 
14:44 cotne, tbilisis 

1 გაგრძელდება თუ არა კლინიკათა ოპტიმიზაცია-პრივატიზაციის პროცესი და როდის? 2. გეგმავთ 
თუ არა სახელწმიფო საკუთრებაში დარჩენილ ობიექტთა ხელმძღვანელობების ცვლილებებს ღია 
კონკურსის სახით, თუ გაგრძელდება ძველი ტენდენცია ნაცნობობით თანამდებობების მიღების 
შესახებ?

ალექსანდრე კვიტაშვილი : გაგრძელდება და გრძელდება. ვხვდებით ინვესტორებს, ვადგენთ გეგმებს. 
პროგრამა დასრულდება დაგგემილ ვადებში ანუ 2010 წლისთვის.

 
14:39 ani 

როგორ აპირებთ დიპლომის შემდგომი სწავლების გაუნჯობესეას. არსებული მეთოდი ვერ 
უზრუნველყოფს კვალიფიციური და თანამედროვე განათლების მიღებას.
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ალექსანდრე კვიტაშვილი : ამ საკითხზე აქტიურად ვმუშაობთ პარლამენტთან, სამედიცნო 
უნივერსიტეტებთან და დარგობრივ ასიციაციებთან ერთად. უახლოეს ერთ თვეში იქ გაიგებთ სიახლეებს. 

 
14:37 Ana, Tbilisi 

ბატონო სანდრო, თქვენს ბიოგრაფიაში არაფერია ნათქვამია ოჯახურ მდგომარეობაზე. ამავდროულად 
ამბობენ, რომ თქვენი მეუღლე ნოე ჟორდანიას შვილიშვილია. მართალია თუა რა ეს და თუ მართალია, 
მაინტერესებს სად და როგორ გაიცანით ერთმანეთი და როგორი ტრადიციები გაქვთ ოჯახში. 
მადლობთ.

ალექსანდრე კვიტაშვილი : ჩემი მეუღელე არის ნოე ჟორდანიას შვილიშვილი, ჰქვია ნიკოლი. მყავს შვილი 2 
წლის და 7 თვის - ნიკოლოზი. ტრადიციები ძალიან კარგი გვაქვს. 

 
14:36 Kertis, Tbilisi 

პირველ რიგში გისურვებთ წარმატებებს ახალ თანამდებობაზე. მაინტერესებს იქნება თუ არა 
გათვალისწინებული სახელმწიფო დაფინანსების პროგრამა გულის ოპერაციაზე, სამწუხაროდ, 
როგორც ამბობენ ამის დაფინანსება დაიხურა. მადლობთ

ალექსანდრე კვიტაშვილი : კარდიოქირურგიული პროგრამა არ დახურულა. თანადაფინანსების პროგრამა 
მიმდინარეობს. ოპერაციები პრობლემების გარეშე კეთდება .

 
14:31 Maia

მოქალაქე X-ს სჭირდება ცნობა, რომ ექიმობის უფლება ჩამორთმეული არ აქვს, ხომ ვერ 
დამაკვალიანებთ ვის, სად და როგორ უნდა მომართოს? რა საბუთებია ამისათვის საჭირო? არის თუ 
არა რაიმე გადასახდელი და აუცილებელია თუ არა პირადად მისი მისვლა შესაბამის სტრუქტურაში? 
თუ - შესაძლებელია, რომ ეს ცნობა სხვამაც აიღოს?

ალექსანდრე კვიტაშვილი : სასურველია მისი მისვლა პირადად. თუ აქვს დიპლომი, მაშინ სამედიცინო 
საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში უნდა მივიდეს. ალექსნდრე ყაზვეგის №44 ან დარეკოს ტერლეფონზე 
39-52-47 . ცნობის აღევა უფასოა. ინფექციური საავდმყოფოს მოპირდაპირე მხრეს. ყიოველკგვარ კონსულტაციებს 
ადგილზე მიიღებე 
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