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ჯანმრთელობის დაცვის სტატისტიკა მოიცავს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უწყებრივ მონაცემებს.
უწყებრივ სტატისტიკას აწარმოებს სსიპ ლევან საყვარელიძის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. საქსტატი კოორდინაციას უწევს საქართველოში ჯანდაცვის სტატისტიკის
წარმოებას. მიღებული მონაცემების განთავსება ხდება მონაცემთა ბაზებში, ვებ-საიტზე ცხრილებისა და გრაფიკების
სახით, გენდერული სტატისტიკის პორტალზე და საქართველოს სტატისტიკურ წელიწდეულში.
ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკაშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური
კლასიფიკაციის მეათე გადახედვა.
ქვეყნის დონეზე ვრცელდება შემდეგი მონაცემები (ზოგიერთი მონაცემი ხელმისაწვდომია რეგიონის დონეზე):
 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ქსელი;
 სამედიცინო კადრები;
1

ცნების დასახელება

3.4

სტატისტიკური ცნებები და
განსაზღვრებები

წარმოდგენა
 საწოლთა ფონდი და მისი გამოყენება;
 საკონტრაქტო ადგილების რაოდენობა;
 ჰოსპიტალიზაცია და ლეტალობა დაავადებათა კლასების მიხედვით;
 ქირურგიული ოპერაციები;
 გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების შემდგომი ლეტალობა;
 სამეანო დახმარება;
 აბორტების რაოდენობა და კონტრაცეფციის გამოყენება;
 ანგარიში აბორტების შესახებ;
 მონაცემები ახალშობილთა შესახებ;
 სამედიცინო დაწესებულებებში აღრიცხულ გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა;
 სამედიცინო დაწესებულებებში აღრიცხულ 1 წლამდე ასაკის გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა;
 სტაციონარში 1 წლამდე ასაკის გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა;
 ბინაზე 1 წლამდე გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა;
 ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში და სასწრაფო დახმარებისთვის მიმართვათა რაოდენობა;
 პოლიკლინიკური დახმარება;
 შაქრიანი დიაბეტი;
 გულის იშემიური ავადმყოფობა;
 ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა;
 გულის მწვავე ინფარქტი;
 ცერებროვასკულური ავადმყოფობები;
 ბრონქული ასთმა და ასთმური სტატუსი;
 ავთვისებიანი სიმსივნეები;
 ფსიქიკური ავადმყოფობები;
 ანგარიში ზოგიერთი დაავადების/მდგომარეობის შესახებ;
 სიცოცხლეში პირველად დადგენილი სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები;
 აივ ინფექციის ახლად გამოვლენილი შემთხვევები;
 ტუბერკულოზი;
 იმუნიზაცია;
 სისხლის დამამზადებელი სადგურები და სისხლის გადასხმის განყოფილებები;
 სასწრაფო სამედიცინო დახმარება;
 რეგისტრირებულ დაავადებათა ანგარიში;
 ავადმყოფების შემადგენლობა სტაციონარში; მკურნალობის ვადები და შედეგები;
 ინფექციური დაავადებები.
სამედიცინო დაწესებულება – საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმის იურიდიული პირი, რომელიც დადგენილი წესით ახორციელებს სამედიცინო საქმიანობას.
ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალი/სამედიცინო კადრები – ექიმი, ექთანი, ფარმაცევტი
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3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
5
6

სტატისტიკური ერთეული
სტატისტიკური პოპულაცია
საანგარიშო არეალი
დროის მოცვა
საბაზო პერიოდი
ზომის ერთეული
საანგარიშო პერიოდი
ინსტიტუციური მანდატი

6.1

სამართლებრივი აქტები და სხვა
შეთანხმებები

წარმოდგენა
და სხვა პირები, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია დაავადებათა პროფილაქტიკასთან, დიაგნოსტიკასთან,
მკურნალობასთან, პაციენტის რეაბილიტაციასთან, პალიატიურ მზრუნველობასთან, სასამართლოსამედიცინო ექსპერტიზასთან, ასევე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტები,
სამედიცინო და ჯანმრთელობის სერვისების მენეჯერები.
ინფექციური დაავადებები – გადამდები დაავადებები. ორგანიზმში მაავადებელი აგენტის შეჭრით გამოწვეული
დაავადებები, რომელთა საერთო ძირითადი ნიშანი ის არის, რომ დაავადება ავადმყოფის ან
ინფექციამატარებლისაგან შეიძლება გადაედოს ჯანმრთელ ადამიანს.
ავადმყოფობა – ჯანმრთელობის გაუარესება დროის გარკვეულ პერიოდში.
იმუნიზაცია – ვაქცინის შეყვანა ინფექციური დაავადებისგან დასაცავად ორგანიზმის იმუნური სისტემის
სტიმულირების მიზნით.
შაქრიანი დიაბეტი – დაავადება, რომლის დროსაც სისხლში მომატებულია გლუკოზის კონცენტრაცია ხანგრძლივი
პერიოდის განმავლობაში.
გულის იშემიური ავადმყოფობა – წარმოადგენს მდგომარეობას, როდესაც გულის არტერიებში სისხლის მიმოქცევა
ირღვევა.
ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა – დაავადება, რომლის დროსაც ადგილი აქვს სისხლის წნევის მომატებას რამდენიმე
ათეულით წნევის ნორმალური მაჩვენებლიდან.
ინფარქტი – ქსოვილის კვდომა ჟანგბადის ნაკლებობის გამო.
ბრონქული ასთმა – სასუნთქი გზების დაზიანებით მიმდინარე ქრონიკული მორეციდივე დაავადება.
სიმსივნე – ბლასტომა, ახალწარმონაქმნი, ქსოვილების არანორმალურად ჭარბი ზრდა.
ტუბერკულოზი – ინფექციური დაავადება, რომელსაც იწვევს რამდენიმე სახეობის მიკობაქტერია.
ფსიქიკური დაავადება – ფსიქიკის მდგომარეობა, რომელიც განსხვავდება ნორმალურისგან, ჯანმრთელისგან.
აბორტი – ორსულობის ნაადრევი შეწყვეტა და საშვილოსნოდან ნაყოფის გამოძევება ორსულობის 28 კვირის
შესრულებამდე;
აივ – ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი.
სამედიცინო დაწესებულება, დაავადებული ადამიანები.
ყველა სამედიცინო დაწესებულება, დაავადებული ადამიანები, რომელთა საცხოვრებელი ადგილია საქართველო.
მოიცავს საქართველოს მთელ ტერიტორიას ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა.
1940 წლიდან.
ერთეული, კაცი.
წელი.
საქართველოს კანონი "ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ";
https://www.geostat.ge/media/20591/1.saqstatis_kanoni.pdf
სტატისტიკურ სამუშაოთა ყოველწლიური პროგრამა;
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6.2

მონაცემთა გაზიარება

7

კონფიდენციალურობა

წარმოდგენა
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/307/statistikur-samushaota-programa
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დებულება.
https://geostat.ge/media/20600/10%2Csaqstatis-konsolidirebuli-debuleba.pdf
საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29980?publication=42
მემორანდუმი სსიპ ლევან საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა და სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის.
1.

7.1

კონფიდენციალურობა – პოლიტიკა

7.2

კონფიდენციალურობა – მონაცემებთან
მოპყრობა

საქართველოს კანონი "ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ":
 კანონის მე-4 მუხლის თანახმად, ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებლის მიერ სტატისტიკური
მიზნებისათვის შეგროვებული, ფიზიკური და იურიდიული პირების შესახებ მონაცემები მკაცრად
კონფიდენციალურია და მხოლოდ სტატისტიკური მიზნებისათვის გამოიყენება.
 კანონის 28-ე მუხლის (სტატისტიკურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვა) თანახმად,
1. ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების მიზნით შეგროვებული მონაცემები კონფიდენციალურია, თუ
ისინი იძლევა დაკვირვების ერთეულის იდენტიფიცირების საშუალებას ან თუ მათი მეშვეობით
შესაძლებელია ამგვარი მონაცემების დადგენა. 2. დაუშვებელია კონფიდენციალური სტატისტიკური
მონაცემების გაცემა და გავრცელება ან მათი არასტატისტიკური მიზნით გამოყენება, გარდა საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული გამონაკლისებისა. 3. ოფიციალური სტატისტიკის წარმოებისას
სავალდებულოა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებით საიდენტიფიკაციო მონაცემების,
მათ შორის, ასეთი მონაცემების შემცველი სტატისტიკური კვლევის ამსახველი კითხვარების განადგურება
ან განცალკევებით შენახვა.
 კანონის 29-ე მუხლის (საქსტატის ორგანოებში დასაქმებულთა ვალდებულება და პასუხისმგებლობა)
თანახმად, საქსტატის ორგანოებში დასაქმებულებს ეკრძალებათ სტატისტიკური კვლევის მიზნით
შეგროვებული და დამუშავებული კონფიდენციალური სტატისტიკური მონაცემების გამოყენება და
გავრცელება.
https://www.geostat.ge/media/20591/1.saqstatis_kanoni.pdf
2. „მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა საქსტატში“
https://www.geostat.ge/media/20607/17.konfidencialurobis-brzaneba.pdf
3. „საჯარო სარგებლობის მიკრომონაცემების გავრცელების პოლიტიკა საქსტატში“
https://www.geostat.ge/media/20609/19.microdata-brzaneba.pdf
4. საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ”.
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437
 კონფიდენციალურობის დაცვის სახელმძღვანელოები.
 საქსტატში დასაქმებულის მიერ წერილობით აღიარებული ვალდებულებები სამსახურებრივი საქმიანობის
შედეგად მიღებული/შეგროვებული მონაცემების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის შესახებ.
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წარმოდგენა
მონაცემთა გავრცელების თარიღები განსაზღვრულია სტატისტიკურ სამუშაოთა კალენდრით, რომელიც
განთავსებულია საქსტატის ვებ-საიტზე და საჯაროდ ხელმისაწვდომია.
https://www.geostat.ge/ka/calendar
მონაცემები ხელმისაწვდომია ყველა კატეგორიის მომხმარებლისთვის ერთდროულად.
ყოველწლიური.
პრეს-რელიზი განთავსებულია საქსტატის ვებ-სიატზე:
https://www.geostat.ge/ka/single-news/1635/janmrtelobis-datsvis-dziritadi-machveneblebi-2018-tseli
მონაცემები ქვეყნდება სტატისტიკურ წელიწდეულში:
https://www.geostat.ge/ka/single-categories/95/sakartvelos-statistikuri-tselitsdeuli
და სტატისტიკური პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში“
https://www.geostat.ge/ka/single-categories/115/genderuli-statistika
მონაცემები განთავსებულია საქსტატის ვებ-საიტზე და გენდერული სტატისტიკის პორტალზე PC-Axis-ის
მონაცემთა ბაზაში:
http://pc-axis.geostat.ge/PXWeb/pxweb/ka/Database
http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Health%20Care
სტატისტიკური პროცესების და პროდუქტების ხარისხის უზრუნველსაყოფად საქსტატი ხელმძღვანელობს
ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით „ოფიციალური სტატისტიკის ძირითადი
პრინციპები“, აგრეთვე ევროპის სტატისტიკის პრაქტიკის კოდექსით, გაეროს ოფიციალური სტატისტიკის
ფუნდამენტური პრინციპებით და ევროპის სტატისტიკის სისტემის ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩოთი (ESS
QAF).
საქსტატის მეთოდოლოგიის და ხარისხის მართვის სამმართველო დარგობრივ დეპარტამენტებთან ერთად
პასუხისმგებელია წარმოებული სტატისტიკური პროდუქტების და პროცესების ხარისხზე. სამმართველო ატარებს
სტატისტიკური პროცესების ხარისხის აუდიტს და აფასებს სტატისტიკურ პროდუქტებთან და პროცესებთან
დაკავშირებულ რისკებს. საქსტატში შემუშავებულია პოლიტიკის დოკუმენტები, სახელმძღვანელოები და სამუშაო
პროცესების აღწერილობები. ეს დოკუმენტები უზრუნველყოფენ სტატისტიკური პროცესების და პროდუქტების
სტანდარტიზებას და ხარისხის უზრუნველყოფის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებას.
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წარმოდგენა
ძირითადი მომხმარებლები არიან: სახელმწიფო მმართველობის ცენტრალური და ადგილობრივი ორგანოები,
აკადემიური წრეები, სტუდენტები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია,
მოქალაქეები.
ძირითადად გამოიყენება ქვეყანაში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაშუქებლად ნაშრომების,
თემების, ანალიზის, პრეზენტაციების მოსამზადებლად და სხვა მიზნებისთვის.
2019 წლის ოქტომბერში ჩატარდა მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევა, რომლის მიზანი იყო
მომხმარებლების მიერ სტატისტიკური მონაცემების ხარისხის შეფასების ანალიზი და მომხმარებელთა
მომსახურების გაუმჯობესების გზების შესწავლა. გამოკვლევის ანგარიში განთავსებულია საქსტატის ვებ-საიტზე:
https://www.geostat.ge/ka/single-news/1746/statistikuri-informatsiis-momkhmarebelta-kmaqofilebis-gamokvleva-2019-tseli
მონაცემები ამომწურავია.
მონაცემები ქვეყნდება საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან მომდევნო წლის ივლისში.
მონაცემთა გამოქვეყნება ხდება სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამაში მითითებული თარიღის შესაბამისად.
გამოქვეყნების თარიღების დარღვევის ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.
მონაცემები შესადარისია ქვეყნის ყველა რეგიონისთვის.
მონაცემები შესადარისია.
მონაცემების მოწოდება ხდება ადმინისტრაციული წყაროს მიერ და არ მოითხოვს დამატებით დანახარჯებს.
სტატისტიკურ მონაცემთა გადასინჯვის პოლიტიკა ხელმისაწვდომია საქსტატის ვებ-საიტზე:
https://www.geostat.ge/media/20610/20.Revision-policy_Geostat_20-July_final.pdf
მონაცემთა გეგმიური გადასინჯვა არ ხდება. არაგეგმიური გადასინჯვა (მონაცემთა დაზუსტების მიზნით)
პრაქტიკაში არ განხორციელებულა.
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