
ჯანდაცვის მენეჯმენტი  

ჯანდაცვა არის საზოგადოებრივი სექტორის უდიდესი ნაწილი და აქვს საკუთარი 

მახასიათებლები მართვასა და განვითარებაში. ბოლო წლების განმავლობაში, ჯანდაცვის 

დაწესებულებებში აქტიურად გაიზარდა მენეჯმენტის მოთხოვნები: საავადმყოფოებსა და 

კლინიკებში, სარეაბილიტაციო ცენტრებში, სავალდებულო და ნებაყოფლობითი 

ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემაში მოქმედ სადაზღვევო კომპანიებსა და ჯანდაცვის 

სისტემის მმართველ ორგანოებში. სასწავლო პროგრამის "ჯანდაცვის მენეჯმენტი" საკითხების 

შესწავლა მოგცემთ იმ ცოდნას, უნარებსა და შესაძლებლობებს, რაც უნდა ჰქონდეს 

ჯანმრთელობის დაცვის მენეჯმენტის სპეციალისტს. 

ტრენინგის მიზნები 

სასერთიფიკატო კურსი მიზნად ისახავს მოამზადოს სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ 

სამედიცინო დაწესებულებაში კომპეტენტურად განახორციელონ სამედიცინო ბიზნესის 

ადმინისტრირება, ეკონომიკური ანალიზი და ორგანიზაციული მენეჯმენტი. კურსის ამოცანაა 

მსმენელმა მიიღოს თეორიული და პრაქტიკული მუშაობის ჩვევები მენეჯერული საქმიანობის 

სფეროში. 

სასერტიფიკატო კურსი განკუთვნილია იმ სპეციალისტების პოსტდიპლომური 

მომზადებისათვის, რომლებსაც გააჩნიათ სრული სამედიცინო ან სხვა (იურიდიული, 

ეკონომიური და სხვა) უმაღლესი თუ არაფორმალური განათლება. 

            პროგრამის შინაარსი: 

 ჯანდაცვის მენეჯმენტი და ადმინისტრირება 

 სამედიცინო კადრების მენეჯმენტი 

 ლიდერობა ჯანდაცვის სისტემაში  

 პროფესიული ჩვევების ჩამოყალიბება 

 ჯანდაცვის ინფორმაციული სისტემები 

 ჯანდაცვის სტატისტიკის და კვლევის მეთოდები 

 ჯანდაცვის ოპერაციული მენეჯმენტი 

 ჯანდაცვის სისტემის რეფორმების გატარების თავისებურებები სხვადასხვა ქვეყანაში 

 საქართველოს კანონმდებლობა ჯანდაცვის სფეროში 

 ბიოეთიკა და სოციალური პასუხისმგებლობა 

 ჯანდაცვის სერვისების ადმინისტრირება 

 ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაფინანსება 

 ჯანდაცვის დაგეგმვა და მარკეტინგი 

 საერთაშორისო ჯანდაცვა 



 ხარისხის მართვა ჯანდაცვის სისტემაში 

 ჯანდაცვის პოლიტიკა და სტრატეგია 

 

 

სწავლების ფორმატი: 

სწავლების პროცესში ხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, კერძოდ: დისკუსია/დებატები, 

შემთხვევის ანალიზი (Case study), ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება - თეორიული 

მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

 

სწავლის შედეგი 

სასერტიფიკატო კურსის დასრულების შემდეგ სპეციალისტის საქმიანობის ძირითად შედეგს 

წარმოადგენს კონკურენტულ გარემოში სამედიცინო ორგანიზაციის მდგრადი ფუნქციონირება 

და განვითარება, რაც მიიღწევა სამედიცინო სერვისების მომხმარებელთა და ორგანიზაციის 

ინტერესების ჰარმონიზაციის საფუძველზე.  

კურსის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის მენეჯერი განახორციელებს სამედიცინო 

დაწესებულების ყველა სტრუქტურის საქმიანობის ანალიზს, კოორდინაციას და რეგულირებას, 

გამოიკვლევს ბაზარს, მის კონიუნქტურას, მოთხოვნილებისა და მოთხოვნის დინამიკას და მათ 

შესაბამისად განსაზღვრავს სტრატეგიას კონკურენციის პირობებში, მოამზადებს წინადადებებს 

სერვისების განვითარების შესახებ, განსაზღვრავს საფასო პოლიტიკას, განახორციელებს 

კომუნიკაციური პოლიტიკის ფორმირებას, მონაწილეობას მიიღებს დაწესებულების 

სტრატეგიული და ოპერატიული დაგეგმვის პროგრამის შემუშავებაში, განსაზღვრავს 

მარკეტინგული საქმიანობის  ეფექტიანობას. 

 

სრული კურსის ღირებულება  -  

 ტრენინგის  ხანგრძლივობა  -  10 კვირა. (40 საათი. მათ შორის: 26 სთ-ლექცია, 10 სთ-

პრაქტიკული მეცადინეობა, 2 სთ-შუალედური გამოცდა, 2 სთ-სასერტიფიკატო გამოცდა) 

მეცადინეობების მიმდინარეობის გრაფიკი:  

(კვირაში 2-ჯერ  2 აკადემიური საათის ხანგრძლივობით)  

 

 

ტრენერი:  ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი სუზანა დობორჯგინიძე 

 

სრული კურსის წარმატებით დამთავრების შემდეგ გაიცემა ქართულ - ინგლისური სერტიფიკატი. 

 


