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საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური
საქსტატი

კითხვარი # 04.0.9.6-1 (ერთდროული)
დამტკიცებულია საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის საბჭოს 2021 წლის
13 აგვისტოს #15 დადგენილებით

დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

"ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად საქსტატი
უფლებამოსილია ადმინისტრაციული ორგანოებისაგან, ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან მოითხოვოს და
მიიღოს თავისი ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ყველა სტატისტიკური მონაცემი და სხვა ინფორმაცია, მათ
შორის, კონფიდენციალური ან/და პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია, "პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.
თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია და დაცულია ,,ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“
საქართველოს კანონის 28-ე მუხლით. ის გამოიყენება მხოლოდ კრებსითი სტატისტიკური მაჩვენებლების
გასაანგარიშებლად.
დაკვირვების უბანი

შინამეურნეობის №

რესპონდენტის სახელი და გვარი

ქალაქის:

მობილური:

რესპონდენტის საკონტაქტო ტელეფონი
(კოდი)

სახელი, გვარი

(ნომერი)

ხელმოწერა

ინტერვიუერი
ზედამხედველი

ინტერვიუს ჩატარების თარიღი:

_______ / _____ / _______
რიცხვი თვე

წელი

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისთვის!
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(კოდი)

(ნომერი)

კოდი

წაუკითხეთ რესპონდენტს: შინამეურნეობებში ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში დაუკვირვებადი
ეკონომიკის სტატისტიკური გამოკვლევის მიზანს, 2020 წლის განმავლობაში,

ამავე სფეროში

შინამეურნეობების მიერ საბოლოო მოხმარებისთვის გაწეული მთლიანი ხარჯების (როგორც ფულადი,
ისე არამონეტარული) დადგენა წარმოადგენს. გამოკვლევა არ მოიცავს სამეწარმეო საქმიანობისთვის
გაწეულ შუალედურ ხარჯებს.
კითხვარი შედგება 2 ნაწილისგან:
ნაწილი 1 – ჯანდაცვის მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები - მოიცავს ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებაზე გაწეულ ხარჯებს მომსახურების სახეების მიხედვით. ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებას

განეკუთვნება:

საავადმყოფოების,

სამედიცინო,

ქირურგიული,

ფსიქიატრიული,

სტომატოლოგიური და სხვა დაწესებულებების საქმიანობები, ასევე ჯანდაცვის ის საქმიანობები,
რომლებიც

სრულდება

საავადმყოფოების

გარეთ

პრაქტიკოსი

ექიმების

ან/და

არატრადიციული/ალტერნატიული მეთოდებით მკურნალი ექიმების მიერ.

ნაწილი 2 - მედიკამენტებსა და სამედიცინო ინსტრუმენტებზე გაწეული ხარჯები
2.1 - მედიკამენტების და სხვა ფარმაცევტული პროდუქტების შეძენაზე გაწეული ხარჯები - მოიცავს
ხარჯებს, მედიკამენტების და სხვა ფარმაცევტული პროდუქტების შეძენაზე;
2.2 - სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტებზე გაწეული ხარჯები - მოიცავს ხარჯებს,
სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების მიხედვით. სამედიცინო და სტომატოლოგიური
ინსტრუმენტებს განეკუთვნება: ქირურგიული ხელსაწყოები, სტომატოლოგიური, ორთოდონტული
ინსტრუმენტები,

შპრიცები,

ნემსები,

კათეტერები,

ოფთალმოლოგიური

და

სხვა

სამედიცინო

ინსტრუმენტები / მოწყობილობები.

ინტერვიუერს: გამოკვლევაში არ მონაწილეობს შინამეურნეობა, რომლის წევრს/წევრებს ჯანმრთელობის
დაცვის მომსახურებისას 2020 წელს ხარჯი არ გაუწევია.
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ნაწილი 1: ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები
რამდენი ლარი დახარჯა თქვენმა შინამეურნეობამ ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებაზე 2020
წლის განმავლობაში?

N

ჯანმრთელობის მომსახურების სახეები

1

საავადმყოფოების ქირურგიული მომსახურება

2

საავადმყოფოების გინეკოლოგიური და სამეანო მომსახურება

3

საავადმყოფოების სარეაბილიტაციო მომსახურება

4

საავადმყოფოების ფსიქიატრიული მომსახურება

5

საავადმყოფოების სხვა მომსახურება

6

მომსახურება ზოგად და სპეციალიზირებულ სამედიცინო
პრაქტიკის სფეროში (კონსულტაცია, გასინჯვა და ა.შ.)

7

ორთოდონტული მომსახურება

8

ექთნების მომსახურება

9

სხვა მომსახურება სტომატოლოგიური პრაქტიკის სფეროში

10

ფიზიოთერაპიული მომსახურება

11

მომსახურება სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით

12

ლაბორატორიული მომსახურება

13

არატრადიციული (ხალხური) მეთოდებით მკურნალობა

14

ალტერნატიული მედიცინის მეთოდით მკურნალობა
(აკუპუნქტურა, მედიტაცია, ჰომეოპათია და სხვ.)

15

სისხლისა და სატრანსპლანტაციო ორგანოების ბანკის
მომსახურება

3

ქვეყნის შიგნით
გადახდილი
თანხა
(ლარი)

ქვეყნის გარეთ
გადახდილი
თანხა
(ლარი)

ნაწილი 2: მედიკამენტებსა და სამედიცინო ინსტრუმენტებზე გაწეული ხარჯები
2.1 რამდენი ლარი დახარჯა თქვენმა შინამეურნეობამ ფარმაცევტული პროდუქტებისა და
პრეპარატების შეძენაზე 2020 წლის განმავლობაში (კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური,
ონკოლოგიური, ენდოკრინოლოგიური, არასტეროიდული და ჰორმონალური მედიკამენტები;
ანტიბიოტიკები, კონტრაცეპტივები და სხვ.)?
___________________________________________

2.2 რამდენი ლარი დახარჯა თქვენმა შინამეურნეობამ სამედიცინო და სტომატოლოგიური
ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების შეძენაზე 2020 წლის განმავლობაში?

N

სამედიცინო ინსტრუმენტის სახეები

1
2

სამედიცინო, ქირურგიული,სტომატოლოგიური და
თერაპიული ინსტრუმენტები
პროტეზები და ორთოპედიული სამარჯვები

3

სათვალეები, ლინზები და მათი ნაწილები

4

სხვა ნაკეთები სამედიცინო ან ქირურგიული დანიშნულების
ინსტრუმენტები

გადახდილი
თანხა
(ლარი)

გმადლობთ თანამშრომლობისთვის!
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