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წინასიტყვაობა
2019 წლიდან საქართველოში ხორციელდება
ევროკავშირის
რეგიონული
ინიციატივა
„ევროკავშირი კლიმატისთვის“ (EU4Climate),
რომელიც ეხმარება აღმოსავლეთ პარტ
ნიორობის ექვსი ქვეყნის - აზერბაიჯანის,
ბელარუსის, მოლდოვას, საქართველოს,
სომხეთისა და უკრაინის მთავრობებს
კლიმატის ცვლილების შესახებ პარიზის
შეთანხმების შესრულებაში, კლიმატთან
დაკავშირებული კანონმდებლობის გაუმ
ჯობესებასა და კლიმატის ცვლილების უარ
ყოფითი გავლენის შემცირებაში. ექვსი
ვე ქვეყანაში პროექტი EU4Climate გაეროს
განვითარების პროგრამასა (UNDP) და
ეროვნულ მთავრობებთან მიღწეული შეთან
ხმების საფუძველზე თანამშრომლობს.
EU4Climate პროექტის ფარგლებში მიმდი

ნარეობს რეკომენდაციების შემუშავება საქარ
თველოს ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა
და ჯანდაცვის სექტორებში კლიმატის ცვლი
ლების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის,
რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია
„გარემო და განვითარება“ ახორციელებს.
ამ ინიციატივის მიზანი იყო ჯანდაცვის
სექტორში არსებული ეროვნული პოლი
ტიკის
დოკუმენტების,
სტრატეგიების,
პროგრამების, საკანონმდებლო თუ მარეგუ
ლირებელი ჩარჩო დოკუმენტებისა და
განვითარების გეგმების ანალიზი, რამაც
პრიორიტეტული მიმართულებები გამო
ავლინა და სექტორული დაგეგმვის პრო
ცესში კლიმატის ცვლილების საკითხთა
აქტუალიზაციის რეკომენდაციები შეიმუშავა.
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ზოგადი
ფონი

კლიმატის ცვლილებას ფართოგავლენააქვს
ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეს გავლენა, ძი
რითადად, უარყოფითიადამოიცავს უშუალო
ზემოქმედებას როგორც ბიოლოგიურ
 პრო
ცესებზე, ისე ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და
ჯანმრთელობის განმსაზღვრელ სოციალურ
დეტერმინანტებზე.

ამ მიმართულებით, ჯანმრთელობის მსოფლიო
ორგანიზაციის (ჯანმო) ევროპის ოფისი7 ძირითად
ფაქტორს გამოყოფს1:
1. ექსტრემალურიტემპერატურა;
2. გვალვა;

3. წყალდიდობები;

4. ვექტორულიდაავადებები;
5. ალერგიები;

6. არაგამდამდებიდაავადებები;
7. ჰაერის დაბინძურება.

საერ
 თაშორისოპრაქტიკის თანახმად, კლიმა
ტის ცვლილების მიმართულებით ჯანდაცვის
სექტორშიძირითადად გათვალისწ ინებულია
ადაპტაციის ღონისძიებ
 ები (გამომ
 დინარე
იქიდან, რომ ამ სექტორს, როგორც ეკონომი
კის ერთ-ერთ დარგს, გავლენა აქვს კლიმა
ტის ცვლილებაზე); თუმცა, ეს საკითხებიხში
რად სხვასექტორთარეგულირების სფეროში
ექცევა.
წინამდებარედოკუმენტიშემუშავდაშემდეგი
პროექტის ფარგლებში: „რეკომენდაციებ
 ის
შემუშავება საქართველოს ენერგეტიკის,
სოფლ
 ის მეურნეობისა და ჯანდაცვის სექ
ტორებშიკლიმატის ცვლილების საკითხთა
აქტუალიზაციისთვის“. პროექტის ძირითა
დიმიზანიაპრიორიტეტულ მიმართულებათა
გამოვლენაჩამოთვლილ სექტორებში; ასევე,
შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება,
რომელთაშესრულებითაც მოხერხდებაკლი
მატის ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაცი
ა/გაძლიერება აღნიშნულ მიმართულებებში.
წარმოდგენილი დოკუმენტი ამ კუთხით მხო
ლოდ ჯანდაცვის სექტორს აღწერს: პრიორი
ტეტთა განსაზღვრასა და კლიმატის საკით
ხთა წამოწევასთან ერთად, ის დეტალურად
განიხილავს და აჯამებს დოკუმენტურიმიმო
ხილვებისადაექსპერტულიგანხილვების შე
დეგად მომზადებულ რეკომენდაციებ
 ს, რათა
შესაძლებელი გახდეს მათი ოპერაციონა
 ლი
ზაცია სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაგანხორციელ
 ების პროცესში.

1 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/397791/SDG-13-policy-brief.pdf?ua=1

აღსანიშნავია, რომ US CDC გამოყოფს 8+1 პრიორიტეტულ მიმართულებას:
https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm
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დოკუმენტის
შემუშავების
პროცესი

ნაშრომის მოსამზადებლად, სამუშაო ჯგუფმა
მიმოიხილა შესაბამისი დოკუმენტები და კონ
სულტაციები გაიარა დაინტერესებულ მხარე
ებთან. იგი ეყრდნობა პროექტის ფარგლებში
შემუშავებულ მიმოხილვით დოკუმენტს, რო
მელიც შეჯერდა როგორც სფეროს ექსპერტებ
თან, ისედაინტერესებულ მხარეებ
 თან.
მუშაობისას გაანალიზდა კლიმატის ცვლილე
ბის პოლიტიკური და საკანონმდებლო ჩარჩო
ჯანდაცვის სექტორში, განისაზღვრაყველადა
ინტერესებულიმხარედაგამოიყოამ სფეროში
არსებული ძირითადი ხარვეზები (gaps). ხარვე
ზების ნაწილში გაან
 ალიზდა საკანონმდებლო,
მარეგულირებელი და პოლიტიკის განმსაზ
ღვრელიდოკუმენტები, სადაც კლიმატის ცვლი
ლების საკითხთა უკეთ ასახვა გააუმჯობესებს
პრევენციულ ან საპასუხოზომებს ამ სექტორში.
ნაშრომში წარმოდგენილი რეკომენდაციებ
 ი
დაეყრდნო ზემოაღწერილ მიმოხილვით სამუ
შაოს, ასევე, შეხვედრებს დარგის ექსპერტებსა
და დაინტერესებულ მხარეებთან, რის შემდე
გაც ისინი შეჯერდა და საბოლოო სახით ჩამო
ყალიბდა. დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში
ჯგუფმა წინასწარი კონსულტაცია გაიარა შე
მდეგ მხარეებთან:

საქართველოს ოკუპირებულიტერიტორი
ებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელო
ბისადასოციალურიდაცვის სამინისტ
 რო;
ჯანდაცვის სტრატეგიის სამუშაოჯგუ
ფი;
ჯანდაცვის პოლიტიკისადარეგული
რების საკითხებზემომუშავეპირები(ეს
ფუნქციაინტეგრირებულიაჯანდაცვის
პოლიტიკის სამმართველოს ქვეშ).
• სსიპ მყარინარჩენების მართვის სააგენტო;
• დამოუკიდებელიექსპერტები.
აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტზე მუშაობისას
რეკომენდაციები გადაისინჯა და შეიცვალა. ეს
ცვლილებები არ მიუთითებს საკითხის მცირე
აქტუალობაზე: ისინი განხორციელ
 და უშუა
ლოდ ამ დოკუმენტის მიზნებიდან გამომდინა
რე.
მაგალითისთვის, ჯანდაცვის სექტორში მიტი
გაციის ზომებთან მიმართებით, ჯგუფმა გა
ნიხილა ორი საკითხი: (1) შენობათა ენერგო
ეფექტურობა და (2) ნარჩენების უტილიზაციის
პროცესში წარმოქმნილი სათბურის აირების
შემცირება. ორივე საკითხის მნიშვნელობის
მიუხედავად, დადგინდა, რომ ეს თემები არ
ექცევაჯანდაცვის სექტორის პირდაპირიკომპე
ტენციის ქვეშ.
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ძირითადი
დაინტერესებული
მხარეები

დოკუმენტზე მუშაობისას გამოვლინდნენ
ძირითადი დაინტერესებული მხარეები, რო
მლებიც ჩაერ
 თნენ როგორც მიმოხილვის
პროცესში, ისე მთავარ პრობლემათა იდენ
ტიფიცირებასა და რეკომენდაციების შემუ
შავებაში. ასეთი მხარეები არიან ჯანდაცვის
სექტორის წარმომადგენელი სააგენტოები,
თუმცა, ბუნებრივია, ამ საკითხებისადმიინტე
რესი უფრო ფართოა. შესაბამისად, მოი
აზრება ცალკეული მიმართუ
 ლებით პასუ
ხისმგებელი სტრუქტურებიც, რომლებიც

განსაზღვრულია კლიმატის ცვლილების
სფეროში არსებულ სტრატეგიულ
 , პოლიტი
კურ დამარეგულირებელ დოკუმენტებში.
დამატებით, დაინტერესებულ მხარეებ
თან პირველადი ინტერვიუე ბისას, ჯგუფმა
ინფორმაცია მოიძია იმ პირებზეც, რომლე
ბიც აქტიურად არიან ჩართულნიამ საკითხზე
გადაწყვეტილებათამიღებასადაშესაბამისი
ღონისძიებების გატარებაში.

დაინტერესებულიმხარეებ
 ი:
სამთავრობოსტრუქტურები:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
დასოციალურიდაცვის სამინისტრო- Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied
Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia (MOH);
სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცე
ნტრი- National Center for Disease Control and Public Health (NCDC);
სსიპ საგანგებო სიტუაციებ
 ის კოორდინაციისა და გადაუდ
 ებელი დახმარების ცენტრიEmergency Coordination and Urgent Assistance Center (ECUAC);
გარემოს დაცვისადასოფლის მეურნეობი
 ს სამინისტრო- Ministry of Environmental Protec
tion and Agriculture of Georgia (MEPA);
სსიპ გარემოს ეროვნულისააგენტო- National Environmental Agency (NEA);
გარემოსდაცვითიინფორმაციისადაგანათლების ცენტრი- Environmental Information and
Education Center (EIEC);
სსიპ საგანგებოსიტუაციების მართვის სააგენტო(შინაგან საქმეთასამინისტრო) – Emer
gency Management Service (Ministry of Internal Affairs) (MIA/EMA);
მთავრობის ადმინისტრაცია/პოლიტიკის დაგეგმვის ერთეული- Governement of Georgia/
Policy Planning unit (GoG/PP).

არასამთავრობოსტრუქტურები:
საქართველოს წითელიჯვრის საზოგადოება- Georgia Red Cross Society(GRCS);
კავშირიმდგრადიგანვითარებისათვის - ეკოხედვა/EcoVision;
კავკასიის გარემოსდაცვით არასამთავრობოორგანიზაციათაქსელი(CENN).
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ძირითადი
მიგნებები

კლიმატის ცვლილებას უარ
 ყოფითი გავლე
ნა აქვს ადამიანთა ჯანმრთელობაზე, თუმცა
მისი გამომწვევი ფაქტორები, ძირითადად,
ჯანდაცვის სფეროს მიღმა უნდა ვეძებოთ:
ისინი ექცევა ისეთ სექტორთა პასუხისმგებ
ლობაში, როგორიცაა ენერგეტიკა, სოფლის
მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა, ტრანსპო
რტი და სხვა. შესაბამისად, საერ
 თაშორისო
გამოცდილების თანახმად, ჯანდაცვის სფე
როშიუმეტესწილად გათვალისწინებულიაამ
ფაქტორებით გამოწვეულ ზიანთან ადაპტა
ციის ზომები.
აღნიშნული კუთხით, სამუშაო პროცესში გა
მოიკვეთა შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტე
ბი:
• იმისათვის, რომ ჩამოთვლილ სფერო
ებში გატარებული პოლიტიკა შეეს აბამე

კლიმატის ცვლილებასთან
ადაპტაციის პროცესში, უშუალოდ
ჯანდაცვის სექტორშიც უნდა
გატარდეს რიგიღონისძიებები:
2

3

1

კლიმატის ცვლილებასთან
დაკავშირებულ
დაავადებათამართვა;

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ სტიქიურ
უბედურებებსადამეტეოროლოგიურ ცვლილებებზე
რეაგირებაადამიანთაჯანმრთელობის დასაცავად;

სამედიცინომომსახურების
მიმწოდებელთა(პერსონალი)
კვალიფიკაციის ამაღლება
5

ბოდეს ადამიანთა ჯანმრთელობის დაცვის
ინტერესებს, მნიშვნელოვანია, ჯანმრთელო
ბისადაკლიმატის ცვლილებას შორის კავში
რი და მასზე რეაგირების სახელმწიფო ზო
მები ნათლად ჩამოყალიბდეს სახელმ
 წიფო
პოლიტიკაში- ჯანდაცვის ეროვნულ სტრატე
გიაში. აღნიშნული დოკუმენტი ამ ეტაპზე შე
მუშავების პროცესშია;
• ჯანდაცვის სფეროს მაღალი რგოლის
წარმომადგენელთა უკეთ ინფორმირებისა
და მათი მიერ გამოწვევების შესაბამისად
მართვისათვის, მნიშვნელოვანია ამ პირთა
ცოდნისა და შესაძლებლობების გაფართოე
ბა.
კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის პრო
ცესში, უშუალოდ ჯანდაცვის სექტორშიც
უნდაგატარდეს რიგიღონისძიებ
 ები:

4

სამედიცინომომსახურების
მიმწოდებლებისა(დაწესებულებები)
დასისტემის მზაობის ამაღლება;

ზედამხედველობაკლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ
ჯანმრთელობის მდგომარეობასადარისკფაქტორებზედა
შესაბამისიმეცნიერულიმტკიცებულებების შექმნა.
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ამ მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის განსახორცილებელად, აუცილებელია შესაბა
მისირესურსების (მათ შორის, ფინანსურისაც) გამოყოფადასათანადოდ მიმართვა. ეს საკით
ხი ასახულია საშუალოვადიანი დაგეგმვის დოკუმენტში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, ამ
დოკუმენტშიც მოხდეს კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა პრიორიტე
ტიზაციაჯანმრთელობის სექტორში.

ძიებისთვის ცალკეპრიორიტეტიიყოჯანდაცვის სფეროშიშესაძლომიტიგაციის

ღონისძიებებიდამათიპრიორიტეტიზაცია. ამ კუთხით, დაინტერესებულ მხარეებთან
კონსულტაციის
 საფუძველზეგამოიყ
 ოორიძირითადისაკითხი:
სამედიცინო დაწესებულებათა ენერ
გოეფექტურობა - საქართველოში მათი
უმრავლესობა კერძო მფლობელობა
შია, თუმცა, მფლობელობის სტატუსის
მიუხედავად, შენობის მიმართ მოთხო
ვნები დაწესებულებებისთვის ერთი და
იმავე კანონმდებლობით რეგულირდე
ბა. ამასთან, სამედიცინო მომსახურების
უსაფრთხოებასა და ხარისხთან დაკავში
რებულ მოთხოვნებზე ზედამხედველობა
ევალება სამედიცინო საქმიანობის რეგუ
ლირების სააგ
 ენტოს. სანებართვო, სალი
ცენზიო2 და მაღალ რისკის სამედიცინო
საქმიანობის ტექნიკურ რეგლამენტს და
ქვემდებარებული საქმ
 იანობებისთვის3
შენობა-ნაგებობათა
ენერგოეფექტუ
რობის მოთხოვნები განსაზღვრული არ
არის. ეს საკითხი არც სამედიცინო საქმი
ანობის რეგულირების სააგენტოს კომპე
ტენციაშიშედის.

სამედიცინო ნარჩენების ინსინერაცი
ისას წარმოქმნილი სათბური აირების
მართვა- ეს პროცესი მოიცავს ნარჩენთა
კლასიფიკაციასა და მართვას სამედიცი
ნო დაწესებულებების მიერ
 4. სარისკო
სამედიცინო ნარჩენების განადგურებაზე
ზედამხედველობა სცდება სამედიცინო
სექტორის პასუხისმგებლობას და შედის
გარემოს დაცვის სამინისტროს კომპეტე
ნციაში. აღსანიშნავია, რომ ინფორმაცია
სამედიცინო დაწესებულებათა მიერ
 წარ
მოქმნილი სარისკო ნარჩენების ოდენო
ბაზე ხელმისაწვდომი არ არის. ის სფე
როს დაეხმარებოდასაკითხის მასშტაბის
განსაზღვრაში.

1 საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბერის №385 დადგენილებასამედიცინოსაქმიანობის ლიცე

ნზიისადასტაციონა
 რულიდაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისადაპირობების შესახებ დებულებე
ბის დამტკიცების თაობაზე.
2 საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 ნოემბერის №359 დადგენილებამაღალირისკის შემცველისამე
დიცინოსაქმიანობის ტექნიკურირეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.
3 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 16 ივნისის №294 დადგენილებატექნიკურირეგლამენტის – „სამე
დიცინონარჩენების მართვა“ დამტკიცების შესახებ.
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ძირითადი
პრიორიტეტები
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დეტალური რეკომენდაციები საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში
კლიმატის ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის

ძირითადი
პრიორიტეტები

საქართველოში აქტიურ
 ად მიმდინარე მეტე
ოროლოგიურ ცვლილებებს უდავოდ დიდი
გავლენა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობაზე5,
თუმცაეს საკითხიშეფასებულიარ არის; მას
ზე არც რეგულარული მონიტორინგი მიმდი
ნარეობს. ეროვნულ შეტყობინებათა ფარ
გლებში ასახულია კლიმატის ცვლილების
უარყოფითი გავლენა ადამიანის ჯანმრთე
ლობაზე და ის უკავშირდება შემდეგ ფაქტო
რებს: ტემპერატურის მატება/თბური ტალ
ღები, ჰაერ
 ის დაბინძურება, ალერგენთა
მატება, წყლის ხარისხი და დაავადების გა
დამტანი ვექტორის ეკოლოგიური გარემოს
ცვლილება. თუმცა, კლიმატის ცვლილების
გავლენა უფრო ფართოა, რადგან ის მოქმე
დებს ჯანმრთელობის განმსაზღვრელ სოცი
ალურ დაგარემოფაქტორებზეც.
დაავადებათა კონტროლის ცენტრში დეტა
ლურად აღირიცხება ადამიანის ჯანმრთე

ლობასთან დაკავშირებული სტატისტიკური
ინფორმაცია, მათ შორის, კლიმატის ცვლი
ლებით გამოწვეულ
 დაავადებებზე. უპირვე
ლეს ყოვლისა, ეს მოიცავს დაავადებებს,
რომლებიც უშუალოდ უკავშირდ
 ება სასმელი
და რეკრეაციულ
 ი წყლის ხარისხს (მაგ: დია
რეა, ასევე, გულ-სისხლძარღვთა და რესპი
რატორული დაავადებები, რაც შესაძლოა
გამოწვეული იყოს ჰაერის დაბინძურებითა
და ტემპერატურის ცვლილებით). ქვეყანაში
ჯერჯერობით არ აღინიშნება იმ დაავადება
თა მატება, რომელთა გავრცელებაზეც გავ
ლენას ახდენს კლიმატის ცვლილება (მაგ:
წყლისმიერ
 ი ინფექციები, ან ტემპერატურის
ცვლილების გამოინფექციის გადამტანივექ
ტორის გეოგრაფიულ
 იდასეზონურიგავრცე
ლების შეცვლა (მაგ: მალარია, ლეიშმანიო
ზი, ან ყირიმ-კონგოს ცხელება)).

5 დანართი2, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 აპრილის დადგენილება№167 გაერ
 ოს კლიმატის

ცვლილების ჩარჩოკონვენციის „პარიზის შეთანხმებით“ გათვალისწინებული– „საქართველოს განახლე
ბულიეროვნულ დონეზეგანსაზღვრულიწვლილის (NDC)“, საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030
წლის სტრატეგიისადასაქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიის 2021 – 2023 წლების
სამოქმედოგეგმის დამტკიცების თაობაზე.
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დეტალური რეკომენდაციები საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში
კლიმატის ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის

ამ სფეროს პრიორიტეტებს მიეკ უთვნება:

რესპირატორული
დაგულ-სისხლძა
რღვთადაავ ადებე
ბისაქართველოში
ჰოსპიტალიზაციის
წამყ
 ვანიმიზეზია

ჯანდაცვის სისტემის მზაობა - მოწყვლადობის მნიშვნელოვანიასპექტიაჯანდაცვის სექტო
რის მზაობა კლიმატის ცვლილებით განპირობებულ საკითხებზე რეაგირებისათვის, რომლე
ბიც აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. გაზრდილი გადამდები თუ არაგადამდები
დაავადებები მძიმე ფინანსურ ტვირთად აწვება როგორც შინამეურნეობებს, ისე სახელმ
 წი
ფოს მიერ
 დაფინანსებულ სამედიცინოსერვისებს. პრევენციის შესაძლებლობათანაკლებობა
აღრმავებს უთანასწორობას ჯანდაცვის სფეროში. გაზრდილი მოთხოვნა სამედიცინო მომსა
ხურებაზემძიმეტვირთიარეგიონე
 ბშიარსებულისამედიცინოდაწესებულებებისთვის, მწირი
ინფრასტრუქტურულიდასაკადრორესურსების გამო.
აღსანიშნავია, რომ რესპირატორული და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები საქართველოში
ჰოსპიტალიზაციის წამყ ვანიმიზეზია. 2019 წელს ჰოსპიტალიზაციათა41% (შესაბამისად, 22%
და19%6) ამ დაავადებებზემოდიოდა
 , რაც სისტემის გადატვირთვისადაგაზრდილიდანახარ
ჯების წინაპირობაგახდა.
მენტალური ჯანმრთელობა, სოციალური კეთილდღეობა და გენდერული თანასწორო
ბა - ადამიანის ჯანმრთელობამხოლოდ ფიზიკურიჯანმრთელობით არ შემოიფარგლება, ის
მოიცავს ფსიქიკურ დასოციალურ კეთილდღეობასაც. კლიმატის ცვლილებას ძალიან მაღალი
გავლენააქვს ადამიანის ფსიქიკურ (მენტალურ) დასოციალურ მდგომარეობა
 ზე, თუმცაამ სა
კითხის მიმართ კვლევითიინტერესისაქართველოშინაკლებია.

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ლანდ
შაფტისა და ამინდის ცვლილება, საცხო
ვრებელი ადგილის გამოცვლა და სხვა შე
საბამისი საკითხები მოქმედებს ადამიანთა
სოციალურ კეთილდღეობა
 ზე: საქმიანობის
არსებული სახეებ
 ისა და სოციალური წრის
გამოცვლის საჭიროება, სხვა ფაქტორებთან
ერთად, პირდაპირ უკავშირდება როგორც
ადამიანთა ფინანსურ მდგომარეობა
 ს, ისე
არსებული სოციალური სტატუსისა და კავში
რების შენარჩუნებას.
აღსანიშნავია, რომ კლიმატის ცვლილებით
გამოწვეული მოვლენები უარყოფითად აი
სახება გენდერულ თანასწორობაზეც, განსა
კუთრებით, ქალებისა და გოგონების მოწ
ყვლადობაზე. საქართველოს შემთხვევაში,
ეს შეიძლება მოიცავდეს ღონისძიებებს, რო
გორიცაა მყარ საწვავზე დამოკიდებულების
შემცირება საოჯახო მეურნეობის წარმოები
სას, ან გაუმჯობესებული ხელმისაწვდომობა
წყალსა და სანიტარულ ინფრასტრუქტურა
ზე.
პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშა
ოების საფუძველზე, ჯანდაცვის სექტორში
კლიმატის ცვლილების საკითხთააქტულიზა
ციისთვის, პრიორიტეტულად განისაზღვრა
შემდეგ მოვლენებთან ადაპტაციის ზომები:

• ექსტრემალური სითბო/თბური ტალღე
ბი, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება გულსისხლძარღვთა და რესპირატორული დაავა
დებებით გაზრდილ სიკვდილიანობასა და
ავადობას;
• ჰაერ
 ის ხარისხიდაალერგენთამომატე
ბულიდონე, რაც განაპირობებს რესპირატო
რულ დაავადებათა გაზრდას. აღსანიშნავია,
რომ ავადობისა და სიკვდილიანობის ერთერთი მთავარი მიზეზია ჰაერის დაბინძუ
რება, განსაკუთრებით, დამაბინძურებული
ენერგიის წყაროებით სარგებლობა საოჯახო
მეურნეობა
 ში საქმიანობისთვის (მაგ: შეშის,
ქვანახშირისა და სხვა წიაღისეულის ღიად
გამოყენება);
• ინფექციურ დაავადებათა გავრცელე
ბა. კლიმატური პირობები გავლენას ახდენს
დაავადებებზე, რომლებიც ვრცელდება ა)
წყლით და ბ) მწერებისა და ქვეწარმავლების
მიერ, ცვლიან რა ინფექციის გადამტანი ვექ
ტორის სეზონურ და გეოგრა
 ფიულ
 მახასია
თებლებს;
• ბუნებრივი ხიფათები, მათ შედეგად
წარმოქმნილი კატასტროფები და ნალე
ქის ოდენობის ცვლილება, რაც გავლენას
ახდენს როგორც ზოგად საცხოვრებელ გარე
მოზე, ისეტრავმატიზმზე.

6 დანართი2, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 აპრილის დადგენილება№167 გაერ
 ოს კლიმატის

ცვლილების ჩარჩოკონვენციის „პარიზის შეთანხმებით“ გათვალისწინებული– „საქართველოს განახლე
ბულიეროვნულ დონეზეგანსაზღვრულიწვლილის (NDC)“, საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030
წლის სტრატეგიისადასაქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიის 2021 – 2023 წლების
სამოქმედოგეგმის დამტკიცების თაობაზე.
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5.1.

არსებულიპოლიტიკურიდასაკანონმდებლოჩარჩო
კლიმიტის ცვლილება ცალსახად მნიშვნე
ლოვანი გლობალური გამოწვევაა. ავადობი
სა და სიკვდილიანობის ძირითად მიზეზთა
ზემოხსენებული ანალიზიც აჯამებს, რომ ეს
გამოწვევა საქართველოს მოსახლეობისთვი
საც მნიშვნელოვანი ტვირთია. იგი იწვევს
დანაკარგებს, რომლებიც ზრდის სისტემის
გადატვირთულობას დარომელთააცილებაც
შესაძლებელია.

საქართველოს არაერთი ვალდებულება აქვს
აღებული კლიმატის ცვლილებასთან მი
მართებით. მათი შესრულება დადებითად
აის ახება ადამიანთა ჯანმრთელობაზე, თუმ
ცა ეროვნულ დონეზე, უშუალოდ ჯანდაცვის
სექტორში, მწირირაოდენობით ღონისძიებე
ბიადაგეგმილი.

ჯანდაცვის სექტორის პოლიტიკურიჩარჩოს განმსაზღვრელისაკვანძო
დოკუმენტებიდან აღსანიშნავია:

გარემოსადა
ჯანმრთელობის ეროვნული
სამოქმედოგეგმა;

გლობალურისტრატეგია
ჯანმრთელობის, გარემოსადა
კლიმატის ცვლილების შესახებ

აღნიშნული დოკუმენტები ქვემოთ მოკლედ
არის მიმოხილული კლიმატის ცვლილების
ჭრილში:
მდგრადიგანვითარების მიზნების შესატყვი
სად, ჯანმო-მ შეიმუშავაგლობალურისტრა
ტეგია ჯანმრთელობის, გარემოსა და კლი
მატის ცვლილებების შესახებ7. შესაბამისი
ღონისძიებები გათვალისწინებულია ორგა
ნიზაციის სამუშაო გეგმაში. სტრატეგიის ფა
რგლებში გაჟღერებული 6 სტრატეგიული
ამოცანაფოკუსირებულიაისეთ საკითხებზე,
როგორიცაა: პრევენცია, სოციალური დეტე
რმინანტები, გარემოსა და კლიმატის ცვლი
ლებათადღის წესრიგის ინტეგრაციაჯანდაც
ვის საყოველთაო პოლიტიკაში, ჯანდაცვის
სისტემის გაძლიერ
 ება, ახალი მტკიცებულე
ბის მოძიება და მონიტორინგი. ეს ამოცანე
ბი განსაზღვრავს როგორც ჯანდაცვის, ისე
სხვა სექტორების როლს. 2020 წელს მიღებუ
ლი ეს დოკუმენტი წევრ ქვეყნებს სთავაზობს
ჩარჩოს სტრატეგიულ პრიორიტეტთა იდე

ნტიფიცირებისთვის და ეხმარება მდგრადი
განვითარების მიზნების მიღწევაში. საქარ
თველოს კონტექსტში, მნიშვნელოვანია, ის
გამოიყენონ როგორც ჩარჩო დოკუმენტი
ქვეყნის კლიმატის ცვლილებისადაჯანდა
ცვის საკითხებზემუშაობისას.
• უკანასკნელ პერიოდში საქართველო
ში არ შემუშავებულა სექტორის ეროვნული
სტრატეგია(ის მომზადების პროცესშია);
• ძირითადი დოკუმენტი, სადაც ასახულია
სექტორის ფარგლებში არსებული სტრატე
გიულიამოცანები, არის საქართველოს მთავ
რობის მიერ 2018 წლის 29 დეკემბრის N680
დადგენილებით დამტკიცებული გარემოსა
და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმე
დო გეგმა (NEHAP-2). იგი ითვალისწინებს
ჯანმრთელობის საკითხთა ინტეგრირებას
კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციისა და
შერბილების პოლიტიკაში, რაც გამოხატუ
ლიადოკუმენტით დაგეგმილ ამოცანებში.

7 WHO global strategy on health, environment and climate change: the transformation needed to improve lives and

well-being sustainably through healthy environments. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NCSA 3.0 IGO.
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2015 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამ
ტკიცა სამოქალაქო უსაფრთხოებ
 ის ერო
ვნული გეგმა8, სადაც განისაზღვრა შემდეგი
საკითხები: ძირითადიპრინციპებიქვეყანაში
საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი
სისტემის ფუნქციონირებისათვის; საგანგე
ბო სიტუაციებ
 ისგან მოსახლეობის დაცვის,
მათი პრევენციის, შესაბამისი მზადყოფნისა
და რეაგირების წესები; საგანგებო დახმარე
ბის ფუნქციები, ამოცანები და მასზე პასუხი
სმგებელიუწყებები.
აღსანიშნავია, რომ ადამიან
 ის ჯანმრთელო
ბაზე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ
 ი
უშუალო ზემოქმედების ასარიდებლად, ასე
ვე, შესაბამისი მზადყოფნისა და რეაგირე

დოკუმენტი

დოკუმენტის
ტიპი

ჯანმრთე
ლობის
ეროვნული
სტრატეგია
(შემუშავების
პროცესში)

სტრატეგია

გარემოსადა
ჯანმრთელო
ბის ეროვნუ
ლისამოქმე
დოგეგმა

სამოქმედო
გეგმა

ქვეყნის
ძირითადი
მონაცემებისა
დამიმართუ
ლებების
დოკუმენტი
(BDD)

ფისკალური
პოლიტიკის გა
ნმსაზღვრელი
დოკუმენტი

დოკუმე
ნტის სტა
ტუსი
შემუშავების
პროცესში;
წინასწარი
კონსულტაცი
ების საფუ
ძველზე,
დოკუმენტის
დასრულე
ბაიგეგმება
2021 წელს.

ბისთვის დოკუმენტში განსაზღვრული პრინ
ციპები ზოგადია და ადგილობრივ დონეზე
დაკონკრეტებას საჭიროებს (მაგ: ისინი უნდა
აისახოს რაიონი
 ს/ მუნიციპალიტეტის დონე
ზე არსებულ გეგმებში, რომლებიც ამ დრო
მდეარ შემუშავებულა).
უშუალოდ ჯანდაცვის სექტორის მოთამაშე
თაგარდა, კლიმატის ცვლილებასთან მიმარ
თებით მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის საკითხთა აქტუალიზაცია
სხვა სექტორულ პოლიტიკებშიც (როგორც
სოფლის მეურნეობი
 ს, ისე ენერგეტიკის სფე
როში).
ქვემოთ, N 1 ცხრილში მოცემულია ძირითად
დოკუმენტთასკრინინგის შედეგები:

დოკუმენტის შინაარსი
მუშავდება;
ძირითადიპასუხისმგე
ბელიუწყება:
საქართველოს ოკუპირე
ბულიტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისადა
სოციალურიდაცვის სამი
ნისტრო.

განხორცი
ელების
პროცესშია
2022 წლის
ჩათვლით.

განსაზღვრავს კლიმატის
ცვლილების კუთხით პრი
ორიტეტულ საკითხებს
დაგასატარებელ ღონი
სძიებ
 ებს.
ძირითადიპასუხისმგე
ბელიუწყება:
დაავადებათაკონტრო
ლისადასაზოგადოე
ბრივიჯანმრთელობის
ეროვნულიცენტრი.

მტკიცდება
ყოველწლიუ
რად

დოკუმენტშიკლიმატის
ცვლილებაპრიორიტეტუ
ლად დასახულიარ არის.
ძირითადიპასუხისმგე
ბელიუწყება:
ფინანსთასამინისტრო
დამხარჯველიდაწესე
ბულებები
(ამ კონკრეტულ შემთხვე
ვაში, საქართველოს
ოკუპირებულიტერიტო
რიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელო
ბისადასოციალურიდა
ცვის სამინისტრო).

ცხრილი 1:
ჯანდაცვის სექტორიძირითად დოკუმენტთა
სკრინინგიკლიმატის
ცვლილების ჭრილში

კავშირიკლიმატის
ცვლილებასთან
ვინაიდან ჯანდაცვის
ეროვნულისტრატეგია
ამ სექტორშიყველაზე
მაღალირანგის სტრა
ტეგიულ
 იდოკუმენტია
ქვეყნის დონეზე, მნი
შვნელოვანია, მასში
გაჟღერდეს კლიმატის
ცვლილების საკითხთა
პრიორი
 ტეტულობა.
დოკუმენტის 1-ლითა
ვიეთმობაკლიმატის
ცვლილების საკითხე
ბს.
გეგმით გათვალისწი
ნებულია5 სტრატეგი
ულიინტერვენცია.

დოკუმენტიაყა
ლიბებს მხარჯველ
სახელმწიფო დაწესე
ბულებათაპრიორი
 ტე
ტებს დაშესაბამისად
განსაზღვრავს საბი
უჯეტოპროგრამების
შინაარსს.

8 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2993918?publication=0
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5.2.

ინსტიტუციურიჩარჩო

5.3.

შეჯამება

საქართველოშიჯანდაცვის სფეროს სტრატე
გიას, პოლიტიკასადაგანხორციელების მექა
ნიზმებს ძირითადად განსაზღვრავს საქარ
თველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრო
მის, ჯანმრთელობისა და სოციალური და
ცვის სამინიტრო. ამ უწყებას და მას დაქვემ
დებარებულ რიგ სააგ
 ენტოებს გადამწყვეტი
როლი აქვთ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა
კლიმატის ცვლილების ასახვა ჯანდაცვის
სტრატეგიულ და პოლიტიკურ დოკუმენტებ
ში, ასევე, შესაბამისი პოლიტიკის განხორცი
ელების დაგეგმვა და უშუალოდ განხორციე
ლება. განვიხილოთ ეს უწყებები:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტო
რიებ
 იდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სო
ციალური დაცვის სამინიტრო - აღმასრუ
ლებელიხელისუფლების ნაწილი, რომელიც
პასუხისმგებელია ქვეყნის პოლიტიკის ფორ
მირებაზე ჯანმრთელობის დაცვის სფერო
ში. ამ ფუნქციას სამინისტროში ასრულებს
პოლიტიკის დეპარტამენტი, უწყების კომპე
ტენციაში შემავალი ყველა დარგობრივი
მიმართულებით. დეპარტამენტს კურირებს
ჯანდაცვის პირველიმინისტრის მოადგილე.
აღსანიშნავია, რომ ძირითად საერთაშორი
სო დოკუმენტებში სწორედ ეს სამინისტროა
მოხსენიებული პასუხისმგებელ უწყებად. ამ
სტრუქტურისადაშესაბამისიდაქვემდებარე
ბული უწყებების ფუნქციებში შედის როგორც
სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირება, ისე
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ
 რისკებსა
თუ დაავადებებზე რეაგირების (შემცირებისა
და პრევენციის) მექანიზმთა განსაზღვრა და
დანერგვა, ასევე, ინფორმაციის შეგროვება
მონიტორინგისთვის.
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავა

დებათა კონტროლისა და საზოგადოებ
 რი
ვი ჯანმრთელობის ცენტრი - მონაწილეო
ბს სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრაში
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კუთხით.
გარემოს ჯანმრთელობის დეპარტამენტი
უშუალოდ მუშაობს კლიმატის ცვლილების
საკითხებზე. შესაძლებელია, ცენტრშისამეც
ნიერ
 ო-კვლევითი საქმიანობაც მიმდინარე
ობდეს ამ მიმართულებით.
სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტი
პასუხისმგებელია ქვეყნის მასშტაბით სამე
დიცინო და ჯანმრთელობის მდგომარეობის
სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება/
ანალიზზე. ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა
აქვს როგორც არსებულირისკებისადაშედე
გების მონიტორინგისთვის, ისე ახალ გამოწ
ვევათადროულიიდენტიფიკაციისთვის.
სსიპ საგანგებოსიტუაციებ
 ის კოორდინაცი
ისადაგადაუდებელიდახმარების ცენტრიპასუხისმგებელია სამედიცინო რეაგირებაზე
და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ისეთი
კუთხით, როგორიცაა ქვეყნის მზაობა
 კლი
მატის ცვლილებით განპირობებული სტიქი
ური მოვლენების, თბური ტალღებისა და კა
ტასტროფებისადმი, ასევე, მათი შედეგების
აღმოფხვრა.
სტიქიურ
 მოვლენებსა და კატასტროფებზე
რეაგირებაშისაგულისხმოაშინაგან საქმეთა
სამინისტროს სსიპ საგანგებოსიტუაციებ
 ის
მართვის სააგენტოს როლიც. 2019 წლის მო
ნაცემებით, სააგენტოს რეაგირებათაგან 14%
გამოწვეულ
 იიყობუნებრივისაგანგებოსიტუ
აციებით.
სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციებ
 ი მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ კლიმატის
ცვლილებაზე ცოდნის გაღრმავებაში, საკით
ხის ადვოკატირებასა და მასზე მოსახლეო
ბის ინფორმირებაში.

ზემოთ წარმოდგენილი ანალიზის საფუძველზე, აღსანიშნავია რამდენიმე მნიშვნელოვანი
ასპექტი:
• საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში არსებობს რამდენიმე სტრატეგიულ
 ი დოკუმენტი,
თუმცაკლიმატის ცვლილებაამ დოკუმენტებშიგაჟღერებულიარ არის;
• კლიმატის ცვლილების საკითხებიჯანდაცვის სექტორშინათლად დაფართოდ არ შუქდე
ბა სტრატეგიულ და პოლიტიკურ დონეზე: კერძოდ, ეროვნულ სტრატეგიებსა და სამოქმედო
გეგმებშიამ სფეროს პრიორიტეტებინაკლებად აისახება; ამასთანავე, არ არის შემუშავებული
სამოქმედოგეგმებიძირითადიგამოწვევებზერეაგირებისათვის;
• ადამიანთა ჯანმრთელობაზე კლიმატის ცვლილების უშუალო ზემოქმედების სამართა
ვად, საჭიროა კონკრეტულ რეკომენდაციათა შემუშავება ადგილობრივ დონეზე, რომელებიც
თანხვდებასამოქალაქოუსაფრთხოების ეროვნულიგეგმის პრინციპებს.

#EU4Climate

22

დეტალური რეკომენდაციები
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საკვანძო
პრობლემები
დაარსებული
პოლიტიკურითუ
საკანონმდებლო 
ჩარჩოები
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საკვანძო
პრობლემები
დაარსებული
პოლიტიკურითუ
საკანონმდებლო 
ჩარჩოები

ჯანდაცვის სექტორშიკლიმატის ცვლილების
საპასუხო ღონისძიებ
 ათა განსაზღვრისთვის,
საჭიროა როგორც საკითხის აქტუალიზაცია

პოლიტიკის განმსაზღვრელ დოკუმენტებში,
ისე რიგი ღონისძიებების დაგეგმვა და გატა
რება.

დოკუმენტზემუშაობისას, მიმოხილვების, ექსპერტებთან ინდივიდუალური
კონსულტაციებისადასამუშაოჯგუფის განხილვების შედეგად, ნათელიგახდა
პრობლემურ ასპექტთასიმრავლე, თუმცაპრიორიტეტულად გამოიკ ვეთაშემდეგი
საკვანძოსაკითხები:
1

ჯანდაცვის სექტორშიკლიმატის ცვლილების საკითხთა
ნაკლებპრიორიტეტულობა;

2

სექტორშიფინანსურირესურსების არარსებობაკლიმატის ცვლი
ლების მიმართულებით

3

მტკიცებულებათანაკლებობაადამიანის ჯანმრთელობაზეკლიმატის
ცვლილების გავლენის კუთხით დამონიტორინგის სისტემის
ნაკლოვანებები.

თითოეულიეს საკითხიდეტალურად განიხილებაშემდგომ ქვეთავებში.
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1. ჯანდაცვის სექტორშიკლიმატის ცვლილების საკითხთანაკლებ
პრიორიტეტულობა:
2017 წელს, ჯანმო-ს მე-6 მინისტერია
ლის ფარგლებში, საქართველო შეუერთდა
ოსტრავას დეკლარაციას, რომელიც ხაზს
უსვამს აუცილებლობას, რომ შეიქმნას მტკი
ცებულებებზე დაფუძნებული ჯან
დაცვის პოლიტიკა გარემოსა და
კლიმატის ცვლილების საკითხებზე
რეაგირებისთვის ევროპის რეგიონში
 .
ამ
მიმართულებით,
ჯანდაცვის
სექტორის სახელმწიფო პოლიტი
კა წარმოდგენილია გარემოსა და
ჯანმრთელობის ეროვნულ სამოქ
მედო გეგმის (NEHAP-2) ფარგლებში,
რომელიც 2018 წელს დამტკიცდა სა
ქართველოს მთავრობის N680 დად
გენილებით. იგი ასახავს პარმისა და
ოსტრავას დეკლარაციათა პრინცი
პებს, ითვალისწინებს ასოცირების
ხელშეკრულების სამოქმედო გეგმის
მოთხოვნებს, კონცეპტუალ
 ურად და
სტრატეგიულად უკავშირდება გაე
როს მდგრადიგანვითარების მიზნებს
2030 წლისთვის და ჯანმო-ს ევროპის
რეგიონის ჯანმრთელობის პოლიტი
კურ პლატფორმას - „ჯანმრთელობა
2020“.
გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვ
ნული სამოქმედო გეგმის უმთავრესი
პრინციპია მჭიდრო მულტისექტორუ
ლი თანამშრომლობა შემდეგი მიზნე
ბის მისაღწევად: საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის პრიორი
 ტეტად გან
საზღვრა ქვეყნის პოლიტიკის ყველა
მიმართულებაში (Health in All Policies);
საქართველოს მოსახლეობა
 მ ისარ
გებლოს კონსტიტუციით გარანტირებული
უფლებით - ცხოვრება ჯანმრთელობისთვის
უსაფრთხო გარემოში. პასუხისმგებლობა
ამ გეგმის განხორცილებაზე, ჯანდაცვისა
და გარემოს დაცვის სფეროებთან ერთად,
ეკისრება ეკონომიკის, სოფლის მეურნეო
ბის, განათლების, ფინანსთა და საგარეო
-საქმეთა სექტორებს, ასევე, ადგილობრივ
თვითმმართველობას. ამ პროცესის მართვა,
კოორდინაცია და ზედამხედველობა კი ევა
ლება საკოორდინაციო საბჭოს - საქართვე
ლოს მთავრობის სათათბირო ორგანოს, რო
მელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს
პრემიერმინისტრი; საკოორდინაციო საბჭოს
სამდივნოს ფუნქციაკიუნდაშეასრულოს და
ავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებ
რივიჯანმრთელობის ეროვნულმაცენტრმა.
დოკუმენტის ერთ-ერთი სტრატეგიულ
 ი ამო

ცანაა ჯანმრთელობის საკითხთა ინტეგრი
რება კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციი
სადაშერბილების პოლიტიკაში.

კლიმატთან მიმართებით, გეგმა ასა
ხავს 5 საშუალოვადიან მიზანსა და
სტრატეგიულ
 ინტერვენციას:
1. კლიმატის ცვლილებებისადმი მოწყვ
ლადობის, ჯანმრთელობაზე ზემოქმედე
ბისადაადაპტაციის (ჯანდაცვითიასპექტე
ბის) შეფასება2022 წლისთვის;
2. ჯანდაცვის ადაპტაციის სტრატეგიისა
დასამოქმე
დოგეგმის შემუშავება2021 წლისათვის;
3. კანონმდებლობის ჰარმონიზება UNFC
CC-ის კონვენციის მოთხოვნებისადაჯანმრ
თელობის გამოსავლების/შედეგების შეფა
სების გათვალისწინებით 2022 წლისთვის;
4. ჯანდაცვის დაწესებულებათა მიერ სათ
ბური გაზების ემისიის წილის შემცირება
ეროვნულ ემისიებში;
5. მოსახლეობის განათლება/მომზადება
და მზადყოფნა ბუნებრივი კატასტროფე
ბით გამოწვეულისაგანგებოსიტუაციებისა
თვის.

გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა
გატარების პერიოდი

ჯერ არ ამოწურულა,
თუმცა აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ბიუ
ჯეტის ფარგლებში არ არის გათვალისწ ინე
ბული რესურსების მობილიზაცია ამ ღონის
ძიებათა დასაფინანსებლად.
პროგრამის - „კლიმატის ფორუმი აღმოსა
ვლეთი“ (Climate Forum East) - ფარგლებში,
დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცე
ნტრმა, საქართველოს წითელ ჯვართან
ერთად, შეიმუშავა თბური ტალღების საადა
პტაციო სამოქმედო გეგმა, რომელმაც, საბო
ლოოდ9. ამჟამად სამოქმედოგეგმამუშავდე
ბაისეთიპროექტის ფარგლებში, როგორიცაა
„რისკებზე ცნობიერების ამაღლება და კომუ
ნიკაციათბური ტალღების ტრანსსასაზღვრო
ზემოქმედების შესამცირებლად - SCORCH“.

9 http://drr-southcaucasus.org/uploads/files/Tburi.compressed.pdf
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2. ჯანდაცვის სექტორშიფინანსურირესურსების ნაკლებობაკლიმა
ტის ცვლილების მიმართულებით
საქართველოში პოლიტიკის განხორციე
ლების ფინანსური ინსტრუმენტი გახლავთ
საშუალ
 ოვადიანი დაგეგმვის
დოკუმენ
ტი – ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და
მიმართულებების დოკუმენტი 2021-2024
წლებისთვის10. სწორედ მის საფუძვე ლზე

ნაწილდება სახელმწიფო რესურსები პრიო
რიტეტულ პროგრამულ მიმართულებებზე.
აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე დოკუმენტში
კლიმატის ცვლილების საკითხი პრიორიტე
ტად არ არის დასახული.

3. მტკიცებულებათანაკლებობაადამიანის ჯანმრთელობაზეკლი
მატის ცვლილების გავლენის კუთხით დამონიტორინგის სისტემის
ნაკლოვანებები
იმისათვის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა
ეფუძნებოდეს შესაბამის მტკიცებულებებს,
აუცილებელია მათი არსებობა. აღიარებუ
ლია, რომ კლიმატის ცვლილებას უარყოფი
თი გავლენა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობა
ზე, თუმცა ამ მიმართულებით ინფორმაცია
მწირია.
კლიმატის ცვლილება მრავალმხრივ გავლე
ნას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და
ამ გავლენათა იდენტიფიცირება შესაძლე
ბელია გარკვეულ დაავადებებზე მონიტო
რინგით. ამ თვალსაზრისით, ეროვნულ შეტ
ყობინებათა ფარგლებში, საქართველოში
შერჩეულად ხორციელდებაზედამხედველო
ბა რიგ დაავადებებზე, რომლებიც უკავშირ
დება მომატებულ ტემპერატურას, ჰაერის
დაბინძურებას, ალერგენთა მატებას, წყლის
ხარისხსა და დაავადებათა გადამტანი ვექ
ტორის ეკოლოგიური გარემოს ცვლილე
ბას. თუმცა, კლიმატის ცვლილების გავლე
ნა უფრო ფართოა, რადგან ის მოქმედებს
ჯანმრთელობის განმსაზღვრელ სოციალურ
დაგარემოფაქტორებზეც (ეს საკითხიასახუ
ლიამესამეეროვნულ შეტყობინებაშიც).
დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, სადაც
თავს იყრის სამედიცინო სტატისტიკური
ინფორმაციადარეგულარულიმონიტორინგი

გაეწევა ადამიანის ჯამრთელობაზე მოქმედ
რისკფაქტორებსა თუ გარემო ფაქტორებს,
ფოკუსირებულად არ აანალიზებს კლიმატის
ცვლილებასთან ასოცირებულ ჯანმრთელო
ბის მდგომარეობე
 ბს. შეიძლებაითქვას, რომ
ასეთი ანალიტიკური ჩარჩო ჩამოყალიბებუ
ლიარ არის.
აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოში გა
მართულად მუშაობს სწრაფი რეაგირების
სისტემა - კერძოდ, გარემოსა და ჯანმრთე
ლობის დაცვის ობიექ ტთა შორის ინფორმა
ციის მიმოცვლის სისტემა, რომლის მიზანია
ადრეული რეაგირება მეტეოროლოგიური/ჰა
ერის ხარისხის ცვლილებით გამოწვეულ შე
საძლოსამედიცინოგართულებებზე.
უნდა ითქვას ისიც, რომ კლიმატის ცვლილე
ბის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე
კომპლექსურად არ გამოკვლეულ
 ა (აქტი
ვობა გათვალისწინებულია NAHAP-ის ფარ
გლებში). ეს საშუალებას მოგვცემდა, უკეთ
განგვესაზღვრაარსებულიტვირთიდაშეგვე
ფასებინა მასთან ასოცირებული პოტენციუ
რიეკონომიკურიდანახარჯი.

ეროვნულ შეტყობინებათაფარგლებში, საქართველოში
შერჩეულად ხორციელდებაზედამხედველობარიგ დაავადებებზე,
რომლებიც უკავშირდებამომატებულ ტემპერატურას, ჰაერის
დაბინძურებას, ალერგენთამატებას, წყლის ხარისხსადა
დაავადებათაგადამტანივექტორის ეკოლოგიურ
 იგარემოს
ცვლილებას

10 https://www.mof.ge/5321
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პრობლემათა
ჭრილში

კვლევის შედეგად განისაზღვრა რამდენიმე
ძირითადი სტრატეგიული დოკუმენტი და
პროცესი, რომლებშიც მნიშვნელოვანია ჯან
მრთელობისა და კლიმატის ცვლილების
საკითხთა ასახვა. ესენია:
• ჯანმრთელობის სექტორის სტრატეგია
(რომელიც შემუშავების პროცესშია);
• საშუალოვადიანი დაგეგმვის დოკუმენტი
– ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმარ
თულებები;
• საქართველოს გარემოსა და ჯანმრ
თელობის 2018-2022 წლების ეროვნული
სამოქმედო გეგმა (რომელიც ამჟამად გან
ხორციელების პროცესშია. შესაბამისად,
მნიშვნელოვანია დოკუმენტში კლიმატის
ცვლილებასთან დაკავშირებული სტრატეგი
ული ამოცანების აქტუალიზაცია).
დღესდღეობით, საქართველოს ჯანდაცვის
სისტემა და მოსახლეობის ჯანმრთელობა
დგას რიგი გამოწვევების წინაშე, რომლებიც
უკავშირდება კლიმატის ცვლილების შედე
გებს საქართველოში. ესენია:
• მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგო
მარეობის გაუარესება/გაზრდილი რისკ
ფაქტორები: ეს მოიცავს ავადობისა და
სიკვდილიანობის
მაჩვენებლებს
გულსისხლძარღვთა, რესპირატორული და რიგი
ინფექციური დაავადებების კუთხით;

• სტიქიური უბედურებები, კლიმატურ მოვ
ლენებზე რეაგირება და მათთვის მზაობის
დაბალი შესაძლებლობები;
• ჯანდაცვის სისტემის მზაობა და რეაგი
რება, რაც მოიცავს როგორც პოლიტიკურ
(სტრატეგიულ) ლიდერობას, ისე უშუალოდ
რეაგირებას.
აღსანიშნავია, რომ ჯანმრთელობასთან მი
მართებით, კლიმატის ცვლილების საკით
ხებზე პოლიტიკის განსაზღვრა საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილ
თა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცია
ლური დაცვის სამინისტროს პასუხისმგებ
ლობაა; მის დაქვემდებარებაში მოქმედი
სსიპ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული
ცენტრის მოვალეობაში კი შედის ამ
მიმართულებით არსებული პროგრამების
განხორციელება, მონაცემთა შეგროვება და
პროცესზე ზედამხედველობა. სსიპ საგან
გებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების ცენტრი და სსიპ
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
(შინაგან საქმეთა სამინისტრო), თავის მხრივ,
პასუხისმგებელნი არიან ისეთ საკითხებზე,
როგორიცაა რეაგირება კლიმატის ცვლილე
ბით გამოწვეულ კატასტროფებზე, ტემპერა
ტურის ცვლილებასა და მათ შედეგებზე.

#EU4Climate

28

დეტალური რეკომენდაციები
რეკომენდაციები საქართველოს
საქართველოსჯანდაცვის
ჯანდაცვისსექტორში
სექტორში
კლიმატის ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის

ძირითადი
რეკომენდაციები
კლიმატის
ცვლილების საკითხთა
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ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი გამოწვევა,
რომელთა მიმართულებითაც პრიორიტეტულია საკითხის აქტუალიზაცია; ასევე, შემუშავდა
რეკომენდაციები, რომლებიც შეჯამდა ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:
დაკავშირებული
დოკუმენტი

შეუსაბამობის
კონტექსტი

კონკრეტული
რეკომენდაციები

კლიმატის
ცვლილების
საკითხის
ნაკლებ
პრიორიტე
ტულობა
ჯანდაცვის
სფეროში

ჯანმრთელობის
დაცვის ეროვნული
სტრატეგია

ამ ეტაპზე საქართველოს
არ აქვს ჯანდაცვის
ეროვნული სტრატეგია,
სადაც განსაზღვრული
იქნება პრიორიტეტები,
მათ შორის, კლიმატის
ცვლილების უარყოფით
გავლენაზე რეაგირების
ღონისძიებები.

ჯანდაცვის სექტორის
სტრატეგიის შემუშავებისას,
პრიორიტეტად
განისაზღვროს კლიმატის
ცვლილებების საკითხები.

სტიქიური
უბედურებები
და კლიმატურ
მოვლენებზე
რეაგირე
ბისთვის
საჭირო
ინფორმაციისა
და შესაძლებ
ლობების
ნაკლებობა

NEHAP

არსებული
მონიტორინგისა და
ზედამხედველობის
სისტემის ფარგლებში, არ
გროვდება კომპლექსური
ინფორმაცია არსებულ
გამოწვევებზე.

გაუმჯობესდეს
ზედამხედველობა
კლიმატის ცვლილებასთან
დაკავშირებულ დაავადებებსა
და რისკფაქტორებზე და
შეგროვდეს მეცნიერული
მტკიცებულებები ადამიანის
ჯანმრთელობაზე კლიმატის
ცვლილების გავლენის
შესახებ;
გაიზარდოს მზაობა
დროული რეაგირებისთვის.

ჯანდაცვის
სისტემის
მზაობა და
რეაგირება

NEHAP, სახელმწიფო
ბიუჯეტი
(საშუალოვადიანი
გეგმა)
საქართველოს
მთავრობის
სამოქმედო გეგმა

ჯანდაცვის სისტემის
კომპეტენციებისა და
რესურსების დაგეგმვისას,
გათვალისწინებული
არ არის რეაგირება
კლიმატის ცვლილებით
გამოწვეულ უარყოფით
გავლენებზე.

გაიზარდოს სამედიცინო
პერსონალის კვალიფიკაცია
და რესურსები;
გაიზარდოს ჯანდაცვის
სექტორის მაღალი რგოლის
წარმომადგენელთა
შესაძლებლობები;
შეიქმნას შესაბამისი
(ეკონომიკური)
მტკიცებულებები რესურსების
მობილიზაციისა და
ინვესტირებისთვის.

გამოწვევა

ცხრილი 2:
რეკომენდაციები
კლიმატის
ცვლილების საკითხთა
აქტუალიზაციისათვის
ჯანდაცვის სექტორში
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8.1.

გამოწვევა 1: ჯანმრთელობის სფეროში კლიმატის
ცვლილების საკითხთა პრიორიტეტიზაცია
კლიმატის ცვლილების გავლენა ადამიანის
ჯანმრთელობაზე გამოიხატება როგორც
გრძელვადიანი (მაგ: გაზრდილი ქრონიკული
დაავადებები), ისე მოკლევადიანი შედე
გებით (მაგ: გაზრდილი ტრავმატიზმი, სტი
ქიური მოვლენებით გამოწვეული მდგო
მარეობები, ინფექციური დაავადებები და
სხვა). აღსანიშნავია ამ ფენომენის გავლენა
ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და შედეგების
ანალიზი გენდერულ ჭრილში. ვინაიდან
ადამიანის ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი
სოციალური დეტერმინანტებიც (social de
terminants of health) მნიშვნელოვან წნეხს
განიცდიან კლიმატის ცვლილების გამო, ეს
გავლენა უფრო ყოვლისმომცველი ხდება
და შეეხება ისეთ ფაქტორებსაც, როგორიცაა
საცხოვრისი, უსაფრთხო გარემო და სხვა.
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, ადამიანის
ჯანმრთელობაზე კლიმატის ცვლილების
გავლენა აღინიშნოს მაღალი დონის პოლი

ტიკურ დოკუმენტებში, რაც ხაზს გაუსვამდა
მის პრიორიტეტულობას.
მუშაობის პროცესში შედგა რიგი სამუშაო
შეხვედრები სექტორულ სამინისტროსთან.
შეხვედრების ფარგლებში შეჯერდა პოზიცია,
რომ სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი
პრიორიტეტი იქნებოდა რეაგირება გარემოს
სიჯანსაღესა და კლიმატის ცვლილებებზე.
ამ ეტაპისთვის, კონკრეტული ფორმატი და
შინაარსი არ არის განსაზღვრული, თუმცა
აღნიშნული პრიორიტეტის შემუშავებისას
გასათვალისწინებელია ქვემოთ მოცემული
რეკომენდაციები. ისინი ეფუძნება ჯანმო-ს
გლობალურ სტრატეგიას გარემოსა და
კლიმატის ცვლილების შესახებ, ასევე,
პოლიტიკის დოკუმენტს კლიმატის ცვლი
ლებისა და ჯანმრთელობის შესახებ ევ
როპის რეგიონში. ორივე დოკუმენტი იდენ
ტიფიცირებულია სამუშაო პროცესის პირველ
ეტაპზე.
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რეკომენდაციები:
მდგრადი განვითარების მიზნების შესატყვისად, ჯანმო-მ შეიმუშავა გლობალური
სტრატეგია ჯანმრთელობის, გარემოსა და კლიმატის ცვლილებების შესახებ11. შესაბამისი
ღონისძიებები გათვალისწინებულია ორგანიზაციის სამუშაო გეგმაში. ამ სტრატეგიით
განსაზღვრული 6 მიმართულების საფუძველზე, რეკომენდებულია, ჯანდაცვის სტრატეგიაში
პრიორიტეტულად გამოიყოს შემდეგი ამოცანა:
• პირველადი პრევენცია: ჯანდაცვის სოციალურ დეტერმინანტებზე რეაგირების
გაძლიერება, რაც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: მოსახლეობის განათლება; ცხოვრების
ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია; უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნა; და პირველადი
პრევენციული ღონისძიებების ინტეგრაცია უნივერსალური ჯანმრთელობის პოლიტიკაში. ამ
მიმართულებით, საქართველო უკვე არაერთ ღონისძიებას ახორციელებს.
კლიმატის ცვლილების ფონზე, მნიშვნელოვანია სამედიცინო დაწესებულებათა ისე აღჭურვა,
რომ ფუნქციონირება მძიმე კლიმატურ პირობებშიც შეეძლოთ და ჰქონდეთ წვდომა უწყვეტ
წყალმომარაგებასა და ენერგიაზე.
თავისთავად, ასევე არსებითია სამედიცინო ინფრასტრუქტურის მეტი ენერგოეფექტურობა და
ამ სექტორის წვლილის შემცირება კლიმატის ცვლილებაში.
• ზემოქმედება
სოციალურ
დეტერმინანტებზე:
ჯანმრთელობის
სოციალურ
დეტერმინანტებზე რეაგირება მულტისექტორული პროცესია. გარემოსა და კლიმატის
ცვლილებაზე პასუხი ხშირად სცდება ჯანდაცვის სექტორის კომპეტენციას, თუმცა
მნიშვნელოვანია, შერბილების ღონისძიებათა დაგეგმვისას გათვალისწინებული იყოს ამ
სექტორის ხედვა და საჭიროებები. შესაბამისად, აუცილებელია ჯანდაცვის სექტორის
წარმომადგენელთა შესაძლებლობების გაფართოება ამ სფეროში სექტორული
ლიდერობისათვის;
• ახალი მტკიცებულების მოძიება საქართველოსთვის განსაკუთრებულ გამოწვევაა.
მნიშვნელოვანია, შესაბამისმა უწყებებმა უკეთ შეისწავლონ როგორც გარემოს, ისე
კლიმატის ცვლილების გავლენა ადამიანთა ჯანმრთელობაზე; ასევე, განისაზღვროს
შესაბამისი რეგიონული რისკის პროფილები და რეაგირების გეგმები. ეს საჭიროებს როგორც
ფოკუსირებულ კვლევებს, ისე უწყვეტ მონიტორინგს. ამისათვის საჭიროა, ჯანმრთელობაზე
ზედამხედველობის სისტემაში ინტეგრირდეს როგორც უწყვეტი ზედამხედველობის, ისე
ადრეული იდენტიფიცირებისა და რეაგირების მექანიზმები;
• მტკიცებულებათა შექმნა ადეკვატური დაფინანსებისთვის გავლენას იქონიებს არსებული
რესურსების განაწილებისა და ინვესტირების პოლიტიკაზე და, შესაბამისი არგუმენტების
ფონზე, დაფინანსდება ჯანდაცვის სექტორის პრიორიტეტები ამ მიმართულებით.

11 WHO global strategy on health, environment and climate change: the transformation needed to improve lives and

well-being sustainably through healthy environments. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NCSA 3.0 IGO.
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8.2.

გამოწვევა 2: სტიქიური უბედურებები და კლიმატურ
მოვლენებზე რეაგირებისთვის საჭირო ინფორმაციისა
და შესაძლებლობების ნაკლებობა
საქართველოში უკვე აღნიშნება კლიმატის
ცვლილებით განპირობებული სტიქიური და
კლიმატური მოვლენები. ამ ფაქტორების
შედეგად, იზრდება რიგი ინფექციური და
არაგადამდები დაავადებების ტვირთი.
ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობასა
და
რისკფაქტორებს
ზედამხედველობს
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენ
ტრი. მონიტორინგის ფარგლებში, გამო
იყენება ინფორმაციის სხვადასხვა წყარო:
რუტინული ანგარიშგება სამედიცინო მომ
სახურების მიმწოდებელთა მხრიდან, ასევე,
ეპიდზედამხედველობისა
და
კვლების
შედეგები და შეფასებები.

ამ ინფორმაციის საფუძველზე, გართულე
ბულია მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების
შედეგებზე: საჭიროა, ერთი მხრივ, არსებული
ინფორმაციის სტრუქტურირება და ანალიზი
კლიმატის ჭრილში, მეორე მხრივ კი
დამატებითი კვლევების ჩატარება საკითხის
უკეთ შესასწავლად. და ბოლოს, უნდა
შემუშავდეს ინტერსექტორული მიდგომა
ინფორმაციის გაცვლის მიმართ (მაგ: გარემოს
დაცვის სექტორიდან), სტატისტიკური მონა
ცემები მეტეოროლოგიურ მოვლენებზე კი
გათვალისწინებული იყოს ანალიზში.

რეკომენდაციები:
• გაუმჯობესდეს ზედამხედველობა კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ დაავა
დებებსა და რისკფაქტორებზე; ასევე, შეგროვდეს მეცნიერული მტკიცებულებები
ადამიანის ჯანმრთელობაზე კლიმატის ცვლილების გავლენის შესახებ:
ამ მიზნით, უნდა გამოიყოს დაფინანსება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის
მიერ შესაბამისი ანგარიშების მოსამზადებლად და კვლევების ჩასატარებლად, და ეს
ვალდებულება განისაზღვროს დაწესებულების დებულებაში.
• გაიზარდოს მზაობა დროული რეაგირებისთვის.
ამ მიზნით, უნდა განისაზღვროს კლიმატის ცვლილების საფრთხეთა იდენტიფიცირებისა და
მათზე რეაგირების პროტოკოლები გადაუდებელი დახმარებისა და სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების სამსახურებისთვის. ასეთ საფრთხეებს მიეკუთვნება: ტემპერატურის მკვეთრი
მატება ან შემცირება, ჭარბი ნალექით გამოწვეული სტიქიური მოვლენები და სხვა.
პროცესის მნიშვნელოვანი კომპონენტია მეცნიერულ მტკიცებულებათა შეგროვება. ეს საკითხი
საქართველოსთვისაც აქტუალურია ჯანმრთელობაზე კლიმატის ცვლილების გავლენის
უკეთ გასაგებად და სექტორის მოწყვლადობის შესაფასებლად (სექტორის შესაფასებლად,
სასურველია ჯანმო-ს ინსტრუმენტის გამოყენება).
ამ პროცესთა ორგანიზებისთვის, მნიშვნელოვანია, სამინიტრომ და/ან დაავადებათა
კონტროლის ცენტრმა ორგანიზება გაუწიოს პროტოკოლების შემუშავების პროცესს.
• გაძლიერდეს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა: რეაგირება გარემოსა და კლიმატის
ცვლილებით გამოწვეულ ჯანმრთელობის რისკებზე მოითხოვს ჯანდაცვის სექტორის
გაძლიერებას. აღსანიშნავია, რომ ხშირად სამედიცინო სფერო ან საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის სექტორი ვერ ახდენს ზემოქმედებას იმ რისკფაქტორებზე, რომლებიც
აუარესებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. თავის მხრივ, ეს ნიშნავს, რომ
მოსახლეობა კვლავ იმყოფება იმავე რისკის ქვეშ და საჭირო ხდება განმეორებითი მკურნალობა.
შესაბამისად, საჭიროა სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის გაძლიერება.
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8.3.

გამოწვევა 3: ჯანდაცვის სისტემის მზაობა
და რესურსების მობილიზება
ჯანდაცვის სისტემის მზაობ
 ა მნიშნველოვა
ნი გამოწვევაა და რამდენიმე ასპექტს მოი
ცავს:
1. სამედიცინო კადრები- მათი კომპეტენცია,
ცოდნადარაოდენობაუნდაშეეს აბამებოდეს
კლიმატის ცვლილების უარყოფით გავლენას
ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეს ნიშნავს, რომ
საჭიროა სამედიცინო პერსონალის გადამზა
დება, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავში
რებული დაავადებებისა თუ რისკფაქტორე
ბის იდენტიფიცირება და ჯანმრთელობის
მდგომარეობის მართვა. წარმოდგენილი
საქმიანობა გათვალისწინებული უნდა იყოს
პროგრამაში უწყვეტ სამედიცინო განათლე
ბასთან დაკავშირებით12;
2. ჯანდაცვის სექტორის ლიდერები- მაღალი
რგოლის საჯარო მოხელეები მნიშვნელოვან
როლს ასრულებენ ისეთ საკითხში, როგორი

ცაა ჯანდაცვის სექტორის ინტერესთა გატა
რება სხვადასხვა სექტორულ პოლიტიკაში.
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ამ პირთა სა
თანადოდ ინფორმირება. ამისათვის, შესა
ბამისი ტრენინგის ჩატარება ხელს შეუწყობს
ლიდერულ შესაძლებლობათა შექმნას ჯან
დაცვის სექტორში;
3. ფინანსურირესურსების მობილიზებაშესა
ბამისი პროგრამების, მათ შორის, NEHAP-ით
გათვალისწინებული აქტივობების განსა
ხორციელებლად.
საშუალოვადიანი ხარჯების დაგეგმვის დო
კუმენტი, რომელიც ასახავს ქვეყნის ეკონომი
კურ ხედვას საშუალოვადიან პერიოდში, ასე
ვე უნდა პასუხობდეს კლიმატის ცვლილების
გამოწვევებს ჯანდაცვის სექტორში.

რეკომენდაციები:
•

გაიზარდოს სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაცია და რესურსები;

•

გაიზარდოს ჯანდაცვის სექტორის მაღალი რგოლის წარმომადგენელთა შესაძლებლობები;

• შეიქმნას შესაბამისი (ეკონომიკური) მტკიცებულებები რესურსების მობილიზაციისა და
ინვესტირებისთვის.

12 პროგრამა ყოველწლიურად მტკიცდება.
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