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2019 წლიდან საქართველოში ხორციელდება 
ევროკავშირის რეგიონული ინიციატივა 
„ევრო კავშირი კლიმატისთვის“ (EU4Climate), 
რომელიც ეხმარება აღმოსავლეთ პარტ
ნი ორობის ექვსი ქვეყნის  აზერბაიჯანის, 
ბელარუსის, მოლდოვას, საქართველოს, 
სომხეთისა და უკრაინის მთავრობებს 
კლიმა ტის ცვლილების შესახებ პარიზის 
შეთან ხმების შესრულებაში, კლიმატთან 
დაკავშირებული კანონმდებლობის გაუმ
ჯობე სებასა და კლიმატის ცვლილების უარ
ყო  ფი თი გავლენის შემცირებაში. ექვსი
ვე ქვეყანაში პროექტი EU4Climate გაეროს 
განვითა რების 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 
„გარე მო და განვითარება“ ახორციელებს. 
ამ ინიციატივის მიზანი იყო ჯანდაცვის 
სექტორ ში არსებული ეროვნული პოლი
ტიკის დოკუმენტების, სტრატეგიების, 
პროგრა მების, საკანონმდებლო თუ მარეგუ
ლირებელი ჩარჩო დოკუმენტებისა და 
განვითარების გეგმების ანალიზი, რა მაც 
პრიორიტეტული მიმართულებები გამო
ავლინა და სექტორული დაგეგმვის პრო
ცესში კლიმატის ცვლილების საკითხთა 
აქტუალიზაციის რეკომენდაციები შეიმუშავა.
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კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა ს ფა რთო    გა ვლე ნა  ა ქვს 
ა და მი ა ნი ს ჯა ნმრთე ლო   ბა ზე . ე ს გა ვლე ნა , ძი
რი თა და დ, უ ა რყო   ფი თი ა  და  მო   ი ცა ვს უ შუ  ა ლო    
ზე მო   ქმე დე ბა ს რო   გო   რც ბი ო   ლო   გი უ რ პრო  
ცე სე ბზე , ი სე  ფსი ქი კუ რ ჯა ნმრთე ლო   ბა სა  და  
ჯა ნმრთე ლო   ბი ს გა ნმსა ზღვრე ლ სო   ცი ა  ლუ რ 
დე ტე რმი ნა ნტე ბზე . 

სა ე რთა შო   რი სო    პრა ქტი კი ს თა ნა ხმა დ, კლი  მა
ტი ს ცვლი ლე ბი ს მი მა რთუ ლე ბი თ ჯა ნ და ცვი ს 
სე ქტო   რში  ძი რი თა და დ გა თვა ლი ს წი ნე ბუ ლია  
ა და პტა ცი ი ს ღო   ნი სძი ე ბე ბი  (გა მ ო   მ  დი ნა რე  
ი ქი და ნ, რო   მ ა მ სე ქტო   რს, რო    გო   რც ე კო   ნო   მი
კი ს ე რთე რთ და რგს, გა ვლე ნა  ა ქვს კლი მა
ტი ს ცვლი ლე ბა ზე ); თუ მ ცა , ე ს სა კი თხე ბი  ხში
რა დ სხვა  სე ქტო   რთა  რე გუ ლი რე ბი ს სფე რო   ში  
ე ქცე ვა .   
წი ნა მდე ბა რე  დო   კუ მე ნტი  შე მუ შა ვდა  შე მდე გი  
პრო   ე ქტი ს ფა რგლე ბში : „რეკომენდაციების
შემუშავება საქართველოს ენერგეტიკის,
სოფლის მეურნეობისა და ჯანდაცვის სექ
ტორებშიკლიმატისცვლილებისსაკითხთა
აქტუალიზაციისთვის“. პრო   ე ქტი ს ძი რი თა 
დი  მი ზა ნი ა  პრი ო   რი ტე ტუ ლ მი მა რთუ ლე ბა თა  
გა მო   ვლე ნა  ჩა მო   თვლი ლ სე ქტო   რე ბში ; ა სე  ვე , 
შე სა ბა მი სი  რე კო   მე ნდა ცი ე ბი ს შე მუ შა  ვე ბა , 
რო   მე ლთა  შე სრუ ლე ბი თა ც მო   ხე რხ დე ბა  კლი
მა ტი ს ცვლი  ლე ბი ს სა კი თხთა  ა ქტუ  ა ლი ზა ცი
ა /გა ძ ლი ე რე ბა  ა ღნი შნუ ლ მი მა რ თუ ლე ბე ბში . 
წა რ მო   დგე ნი ლი  დო   კუ მე ნტი  ა მ კუ თხი თ მხო  
ლო   დ ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო   რს ა ღწე რს: პრი ო   რი
ტე ტთა  გა ნსა ზღვრა სა  და  კლი მა ტი ს სა კი თ
ხთა  წა მო    წე ვა სთა ნ ე რ თა დ, ი ს დე ტა ლუ რა დ 
გა ნი ხი ლა ვს და   ა ჯა  მე ბს დო   კუ მე ნტუ რი  მი მო   
ხი ლვე ბი სა  და  ე ქსპე რტუ ლი  გა ნხი ლვე  ბი ს შე
დე გა დ მო   მ ზა დე ბუ ლ რე კო   მე ნდა ცი ე ბს, რა თა  
შე სა ძ ლე ბე ლი  გა ხდე ს მა თი  ო   პე რა ცი ო    ნა ლი
ზა ცი ა  სა ხე ლმწი ფო    პო   ლი ტი კი ს შე მუ  შა ვე  ბა 
გა ნ ხო   რ ცი ე ლე ბი ს პრო   ცე სში .

ამმიმართულებით,ჯანმრთელობისმსოფლიო
ორგანიზაციის(ჯანმო)ევროპისოფისი7ძირითად
ფაქტორსგამოყოფს1:

1. ექსტრემალურიტემპერატურა;

2. გვალვა;

3. წყალდიდობები;

4. ვექტორულიდაავადებები;

5. ალერგიები;

6. არაგამდამდებიდაავადებები;

7. ჰაერისდაბინძურება.

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/397791/SDG13policybrief.pdf?ua=1 
ა ღსა ნი შნა ვი ა , რო   მ US CDC გა მო   ყო   ფს 8+1 პრი ო   რი ტე ტუ ლ მი მა რთუ ლე ბა ს:
https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm 
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ნა შრო   მი ს მო   სა მზა დე ბლა დ, სა მუ შა ო    ჯგუ ფმა  
მი მო   ი ხი ლა  შე სა ბა მი სი  დო   კუ მე ნტე ბი  და  კო   ნ
სუ ლტა ცი ე ბი  გა ი ა რა  და ი ნტე რე სე ბუ ლ მხა  რე
ე ბთა ნ. ი გი  ე ყრდნო   ბა  პრო   ე ქტი ს ფა რ გლე ბში  
შე მუ შა ვე ბუ ლ მი მო   ხი ლვი თ დო   კუ მე ნტს, რო  
მე ლი ც შე ჯე რდა  რო   გო   რც სფე რო   ს ე ქსპე რტე ბ
თა ნ, ი სე  და ი ნტე რე სე ბუ ლ მხა რე ე ბთა ნ.
მუ შა ო   ბი სა ს გა ა ნა ლი ზდა  კლი მა ტი ს ცვლი  ლე
ბი ს პო   ლი ტი კუ რი  და  სა კა ნო   ნმდე ბლო    ჩა რჩო 
ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო   რში , გა ნი სა ზღვრა  ყვე ლა  და
ი ნტე რე სე ბუ ლი  მხა რე  და  გა მო   ი ყო    ა მ სფე რო   ში  
ა რსე ბუ ლი  ძი რი თა დი  ხა რვე ზე ბი  (gaps). ხა რვე
ზე ბი ს ნა წი ლში  გა ა ნა ლი ზდა  სა კა ნონმდე ბლო  , 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი  და  პო   ლი ტი კი ს გა ნმსა ზ
ღვრე ლი  დო   კუ მე ნტე ბი , სა და ც კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს სა კი თხთა  უ კე თ ა სა ხვა  გა ა უ მჯო   ბე სე ბს 
პრე ვე ნცი უ ლ ა ნ სა პა სუ ხო    ზო   მე ბს ა მ სე ქტო   რში .  
ნა შრო   მში  წა რმო   დგე ნი ლი  რე კო   მე ნდა ცი ე ბი  
და ე ყრდნო    ზე მო   ა ღწე რი ლ მი მო   ხი ლვი თ სა მუ 
შა ო   ს, ა სე ვე , შე ხვე დრე ბს და რგი ს ე ქსპე რტე ბსა  
და  და ი ნტე რე სე ბუ ლ მხა რე ე ბთა ნ, რი ს შე მ დე
გა ც ი სი ნი  შე ჯე რდა  და  სა ბო   ლო   ო    სა ხი თ ჩა მო  
ყა ლი ბდა . დო   კუ მე ნტზე  მუ შა ო   ბი ს პრო    ცე სში  
ჯგუ ფმა  წი ნა სწა რი  კო   ნსუ ლტა ცი ა  გა ი ა რა  შე
მდე გ მხა რე ე ბთა ნ:

 სა ქა რთვე ლო   ს ო   კუ პი რე ბუ ლი  ტე რი  ტო   რი
ე  ბი და ნ დე ვნი ლთა , შრო   მი ს, ჯა ნმ რთე  ლო  
ბი სა  და  სო   ცი ა ლუ რი  და ცვი ს სა მი ნი ს ტრო   ; 

ჯა ნდა ცვი ს სტრა ტე გი ი ს სა მუ შა ო    ჯგუ
ფი ;
ჯა ნდა ცვი ს პო   ლი ტი კი სა  და  რე გუ ლი
რე ბი ს სა კი თხე ბზე  მო   მუ შა ვე  პი რე ბი  (ე ს 
ფუ ნქცი ა  ი ნტე გრი რე ბუ ლი ა  ჯა ნდა ცვი ს 
პო   ლი ტი კი ს სა მმა რთვე ლო   ს ქვე შ).

• სსი პ მყა რი  ნა რჩე ნე ბი ს მა რთვი ს სა ა გე ნტო   ;
• და მო   უ კი დე ბე ლი  ე ქსპე რტე ბი .
ა ღსა ნი შნა ვი ა , რო   მ დო   კუ მე ნტზე  მუ შა ო   ბი სა ს 
რე კო   მე ნდა ცი ე ბი  გა და ი სი ნჯა  და  შე ი ცვა ლა . ე ს 
ცვლი ლე ბე ბი  ა რ მი უ თი თე ბს სა კი თხი ს მცი რე  
ა ქტუ ა ლო   ბა ზე : ი სი ნი  გა ნხო   რცი ე ლდა  უ შუ ა
ლო დ ა მ დო   კუ მე ნტი ს მი ზნე ბი და ნ გა მო   მდი ნა
რე . 
მა გა ლი თი სთვი ს, ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო   რში  მი ტი 
გა ცი ი ს ზო   მე ბთა ნ მი მა რთე ბი თ, ჯგუ ფმა  გა 
ნი ხი ლა  ო   რი  სა კი თხი : (1) შე ნო   ბა თა  ე ნე რგო    
ეფე ქტუ რო   ბა  და  (2) ნა რჩე ნე ბი ს უ ტი ლი ზა ცი ი ს 
პრო   ცე სში  წა რმო   ქმნი ლი  სა თბუ რი ს ა ი რე ბი ს 
შემ ცი რე ბა .  ო   რი ვე  სა კი თხი ს მნი შვნე ლო   ბი ს 
მი უ  ხე და ვა დ, და დგი ნდა , რო   მ ე ს თე მე ბი  ა რ 
ე ქცე ვა  ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო   რი ს პი რდა პი რი  კო   მპე
ტე ნცი ი ს ქვე შ. 

დოკუმენტის
შემუშავების
პროცესი02
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დო   კუ მე ნტზე  მუ შა ო   ბი სა ს გა მო   ვლი ნდნე ნ 
ძი რი თა დი  და ი ნტე რე სე ბუ ლი  მხა რე ე ბი , რო  
მლე ბი ც ჩა ე რთნე ნ რო   გო   რც მი მო   ხი ლ ვი ს 
პრო   ცე სში , ი სე  მთა ვა რ პრო   ბლე მა თა  ი დე ნ
ტი ფი ცი რე ბა სა  და  რე კო   მე ნდა ცი ე ბი ს შე მუ
შა  ვე ბა ში . ა სე თი  მხა რე ე ბი  ა რი ა ნ ჯა ნ და ც ვი ს 
სე ქტო   რი ს წა რმო   მა დგე ნე ლი  სა ა გე ნ ტო   ე ბი , 
თუ მცა , ბუ ნე ბრი ვი ა , ა მ სა კი თ ხე ბი სადმი  ი ნტე
რე სი  უ ფრო    ფა რთო   ა . შე  სა ბა მი სა დ, მო   ი
ა ზრე ბა  ცა ლკე უ ლი  მი  მა რ   თუ ლე ბი თ პა სუ
ხი სმგე ბე ლი  სტრუ ქ ტუ  რე  ბი ც, რო   მლე ბი ც 

გა ნსა ზღვრუ ლი ა  კლი   მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სფე რო   ში  ა რსე  ბუ ლ სტრა ტე გი უ ლ, პო   ლი ტი
კუ რ და  მა რე  გუ  ლი  რე ბე ლ დო   კუ მე ნტე ბში . 
და მა ტე ბი თ, და ი ნტე რე სე ბუ ლ მხა რე ე ბ
თა ნ პი რვე ლა დი  ი ნტე რვი უ ე ბი სა ს, ჯგუ ფმა  
ი ნფორ   მა ცი ა  მო   ი ძი ა  ი მ პი რე ბზე ც, რო   მლე
ბი ც ა ქტი  უ რა დ ა რი ა ნ ჩა რთუ ლნი  ა მ სა კი თხზე  
გა და წყვე ტი ლე ბა თა  მი ღე ბა სა  და  შე სა ბა მი სი  
ღო   ნი სძი ე ბე ბი ს გა ტა რე ბა ში . 

 სა ქა რთვე ლო   ს ო   კუ პი რე ბუ ლი  ტე რი ტო   რი ე ბი და ნ დე ვნი ლთა , შრო   მი ს, ჯა ნმრთე ლო   ბი სა  
და  სო   ცი ა ლუ რი  და ცვი ს სა მი ნი სტრო     Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied 
Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia (MOH);

 სსი პ და ა ვა დე ბა თა  კო   ნტრო   ლი სა  და  სა ზო   გა დო   ე ბრი ვი  ჯა ნმრთე ლო   ბი ს ე რო   ვნუ ლი  ცე
ნტრი   National Center for Disease Control and Public Health (NCDC);

 სსი პ სა გა ნგე ბო    სი ტუ ა ცი ე ბი ს კო   ო   რდი ნა ცი ი სა  და  გა და უ დე ბე ლი  და ხმა რე ბი ს ცე ნტრი   
Emergency Coordination and Urgent Assistance Center (ECUAC);

 გა რე მო   ს და ცვი სა  და  სო   ფლი ს მე უ რნე ო   ბი ს სა მი ნი სტრო     Ministry of Environmental Protec
tion and Agriculture of Georgia (MEPA);

 სსი პ გა რე მო   ს ე რო   ვნუ ლი  სა ა გე ნტო     National Environmental Agency (NEA);
 გა რე მო   სდა ცვი თი  ი ნფო   რმა ცი ი სა  და  გა ნა თლე ბი ს ცე ნტრი   Environmental Information and 

Education Center (EIEC);
 სსი პ სა გა ნგე ბო    სი ტუ ა ცი ე ბი ს მა რთვი ს სა ა გე ნტო    (ში ნა გა ნ სა ქმე თა  სა მი ნი სტრო   ) – Emer

gency Management Service (Ministry of Internal Affairs) (MIA/EMA);
 მთა ვრო   ბი ს ა დმი ნი სტრა ცი ა /პო   ლი ტი კი ს და გე გმვი ს ე რთე უ ლი   Governement of Georgia/

Policy Planning unit (GoG/PP).

 სა ქა რთვე ლო   ს წი თე ლი  ჯვრი ს სა ზო   გა დო   ე ბა   Georgia Red Cross Society(GRCS);
 კა ვში რი  მდგრა დი  გა ნვი თა რე ბი სა თვი ს  ე კო   ხე დვა /EcoVision;
 კა ვკა სი ი ს გა რე მო   სდა ცვი თ ა რა სა მთა ვრო   ბო    ო   რგა ნი ზა ცი ა თა  ქსე ლი  (CENN).

დაინტერესებულიმხარეები:
სამთავრობოსტრუქტურები:

არასამთავრობოსტრუქტურები:

ძირითადი
დაინტერესებული
მხარეები03
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კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა ს უ ა რყო   ფი თი  გა ვ ლე
ნა  ა ქვს ა და მი ა ნთა  ჯა ნმრთე ლო   ბა ზე , თუ მცა  
მი სი  გა მო   მწვე ვი  ფა ქტო   რე ბი , ძი რი თა  და დ, 
ჯა ნდა ცვი ს სფე რო   ს მი ღმა  უ ნდა  ვე ძე ბო   თ: 
ი სი ნი  ე ქცე ვა  ი სე თ სე ქ ტო   რ თა  პა სუ ხი სმგე ბ
ლო   ბა ში , რო   გო    რი  ცა ა  ე ნე რგე ტი კა , სო   ფლი ს 
მე უ რნე ო   ბა , ი ნფრა სტრუ ქტუ რა , ტრა ნსპო  
რტი  და  სხვა . შე სა ბა მი სა დ, სა ე რთა შო   რი სო    
გა მოც  დი ლე ბი ს თა ნა ხმა დ, ჯა ნდა ცვი ს სფე
რო   ში  უ მე ტე ს წი ლა დ გა თვა ლი სწი ნე ბუ ლი ა  ა მ 
ფა ქ ტო    რე ბი თ გა მო   წვე უ ლ ზი ა ნთა ნ ა და პტა
ცი ი ს ზო   მე ბი . 
ა ღნი შნუ ლი  კუ თხი თ, სა მუ შა ო    პრო   ცე სში  გა
მო    ი კვე თა  შე მდე გი  ძი რი თა დი  პრი ო    რი ტე  ტე
ბი : 
• ი მი სა თვი ს, რო   მ ჩა მო   თვლი ლ სფე რო    
ებში  გა ტა რე ბუ ლი  პო   ლი ტი კა  შე ე სა ბა  მე 

ბო   დე ს ა და მი ა ნთა  ჯა ნმრთე ლო   ბი ს და ც  ვი ს 
ი ნტე რე სე ბს, მნი შვნე ლო   ვა ნი ა , ჯა ნმრ თე  ლო  
ბი სა  და  კლი მა ტი ს ცვლი  ლე ბა ს შო   რი ს კა ვში
რი  და  მა სზე  რე ა გი რე ბი ს სა ხე ლმწი ფო    ზო  
მე ბი  ნა თლა დ ჩა მო   ყა ლი ბდე ს სა ხე ლ მწი ფო    
პო   ლი ტი კა ში   ჯა ნდა ცვი ს ე რო   ვნუ ლ სტრა ტე
გი ა ში . ა ღნი შნუ ლი  დო   კუ მე ნტი  ა მ ე ტა პზე  შე
მუ  შა ვე ბი ს პრო   ცე სში ა ; 
• ჯა ნდა ცვი ს სფე რო   ს მა ღა ლი  რგო   ლი ს 
წარ მო   მა დ გე ნე ლთა  უ კე თ ი ნფო   რმი რე ბი სა  
და  მა თი  მი ე რ გა მო   წვე ვე ბი ს შე სა ბა მი სა დ 
მართვი  სა თვი ს, მნი შვნე ლო   ვა ნი ა  ა მ პი რთა  
ცო   დნი სა  და  შე სა ძლე ბლო   ბე ბი ს გა ფა რ თო    ე
ბა . 
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა სთა ნ ა და პტა ცი ი ს პრო   
ცე სში , უ შუ ა ლო   დ ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო   რში ც 
უ ნდა  გა ტა რდე ს რი გი  ღო   ნი სძი ე ბე ბი : 

კლიმატისცვლილებასთან
დაკავშირებულ
დაავადებათამართვა;

სამედიცინომომსახურების
მიმწოდებელთა(პერსონალი)
კვალიფიკაციისამაღლება

კლიმატისცვლილებითგამოწვეულსტიქიურ
უბედურებებსადამეტეოროლოგიურცვლილებებზე
რეაგირებაადამიანთაჯანმრთელობისდასაცავად;

სამედიცინომომსახურების
მიმწოდებლებისა(დაწესებულებები)
დასისტემისმზაობისამაღლება;

ზედამხედველობაკლიმატისცვლილებასთანდაკავშირებულ
ჯანმრთელობისმდგომარეობასადარისკფაქტორებზედა
შესაბამისიმეცნიერულიმტკიცებულებებისშექმნა.

კლიმატისცვლილებასთან
ადაპტაციისპროცესში,უშუალოდ

ჯანდაცვისსექტორშიცუნდა
გატარდესრიგიღონისძიებები:

1

2

3 4

5

ძირითადი
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სა ქა რთვე ლო   ს მთა ვრო   ბი ს 2010 წლი ს 17 დე კე მბე რი ს №385 და დგე ნი ლე ბა  სა მე დი ცი ნო    სა ქმი ა ნო   ბი ს ლი ცე
ნზი ი სა  და  სტა ცი ო   ნა რუ ლი  და წე სე ბუ ლე ბი ს ნე ბა რთვი ს გა ცე მი ს წე სი სა  და  პი რო   ბე ბი ს შე სა ხე ბ დე ბუ ლე ბე
ბი ს და მტკი ცე ბი ს თა ო   ბა ზე .
სა ქა რთვე ლო   ს მთა ვრო   ბი ს 2010 წლი ს 22 ნო   ე მბე რი ს №359 და დგე ნი ლე ბა  მა ღა ლი  რი სკი ს შე მცვე ლი  სა მე
დი ცი ნო    სა ქმი ა ნო   ბი ს ტე ქნი კუ რი  რე გლა მე ნტი ს და მტკი ცე ბი ს თა ო   ბა ზე .
სა ქა რთვე ლო   ს მთა ვრო   ბი ს 2017 წლი ს 16 ი ვნი სი ს  №294  და დგე ნი ლე ბა  ტე ქნი კუ რი  რე გლა მე ნტი ს – „სა მე
დი ცი ნო    ნა რჩე ნე ბი ს მა რთვა “ და მტკი ცე ბი ს შე სა ხე ბ.

1

2

3

სამედიცინო დაწესებულებათა ენერ
გოეფექტურობა  სა ქა რთვე ლო   ში  მა თი  
უ მრა ვლე სო   ბა  კე რძო    მფლო   ბე ლო   ბა
ში ა , თუ მცა , მფლო   ბე ლო   ბი ს სტა ტუ სი ს 
მი უ  ხე  და ვა დ, შე ნო   ბი ს მი მა რთ მო   თ ხო  
ვ ნე ბი  და წე სე ბუ ლე ბე ბი სთვი ს ე რთი  და  
ი მა ვე  კა ნო   ნმდე ბლო   ბი თ რე გუ  ლი  რ დე 
ბა . ა მასთა ნ, სა მე დი ცი ნო    მო   მ სა ხუ  რე ბი ს 
უ საფრ თხო   ე ბა სა  და  ხა რი ს ხთა ნ და კა ვში
რე ბუ ლ მო   თხო   ვ ნე ბზე  ზე  და მხე დვე ლო   ბა  
ე ვა ლე ბა  სა მე  დი ცი  ნო    სა ქმი ა ნო   ბი ს რე გუ
ლი რე ბი ს სა ა გე ნ ტო   ს. სა ნე ბა რთვო   , სა ლი
ცე ნზი ო   2  და  მა ღა ლ რი სკი ს სა მე  დი ცი ნო    
სა ქმი ა  ნო   ბი ს ტე ქნი კუ რ რე გლა  მე ნ ტს და
ქვე მ დე ბა რე ბუ ლი  სა ქ მი ა ნო    ბე  ბი  სთვი ს3  
შე ნო    ბა ნა გე ბო   ბა თა   ე ნე რ  გო    ე  ფე ქ ტუ
რო    ბი ს მო   თ ხო   ვნე ბი  გა ნსა ზღ ვრუ ლი  ა რ 
ა რი ს. ე ს სა  კი თხი  ა რც სა მე დი  ცი ნო    სა ქმი
ა ნო   ბი ს რე გუ ლი რე ბი ს სა ა გე ნტო   ს კო   მპე
ტე ნცი ა ში  შე დი ს. 

სამედიცინო ნარჩენების ინსინერაცი
ისას წარმოქმნილი სათბური აირების
მართვა  ე ს პრო   ცე სი  მო   ი ცა ვს ნა რჩე ნთა  
კლა სი ფი კა ცი ა სა  და  მა რთვა ს სა მე დი ცი
ნო    და წე სე ბუ ლე ბე ბი ს მი ე რ4.  სა რი სკო    
სა მე დი ცი ნო    ნა რჩე ნე ბი ს გა ნა  დგუ რე ბა ზე  
ზე და მხე დვე ლო   ბა  სცდე  ბა  სა მე დი ცი ნო    
სე ქტო   რი ს პა სუ ხი სმ გე  ბლო   ბა ს და  შე დი ს 
გა რე მო   ს და ცვი ს სა მი ნი სტრო   ს კო   მპე ტე
ნცი ა ში . ა ღსა ნი შ ნა ვი ა , რო   მ ი ნფო   რმა ცი ა  
სა მე დი ცი ნო    და წე  სე ბუ ლე ბა თა  მი ე რ წა რ
მო   ქმნი ლი  სა რი ს კო    ნა რჩე ნე ბი ს ო   დე ნო  
ბა ზე  ხე ლ მი სა წვდო   მი  ა რ ა რი ს. ი ს სფე
რო   ს და ე  ხმა რე ბო   და  სა კი თხი ს მა სშტა ბი ს 
გა ნსა ზ ღვრა ში . 

ა მ მი მა რთუ ლე ბი თ სა ხე ლმწი ფო    პო   ლი ტი კი ს გა ნსა ხო   რცი ლე ბე ლა დ, ა უ ცი ლე ბე ლი ა   შე სა ბა
მი სი  რე სუ რსე ბი ს (მა თ შო   რი ს, ფი ნა ნსუ რი სა ც) გა მო   ყო   ფა  და  სა თა ნა დო   დ მი მა რთვა . ე ს სა კით
ხი  ა სა ხუ ლი ა  სა შუ ა ლო   ვა დი ა ნი  და გე გმვი ს დო   კუ მე ნტში . შე სა ბა მი სა დ, მნი შვნე ლო   ვა ნი ა , ა მ 
დო   კუ მე ნტში ც მო   ხდე ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა სთა ნ და კა ვში რე ბუ ლ ღო   ნი სძი ე ბა თა  პრი ო   რი ტე
ტი ზა ცი ა  ჯა ნმრთე ლო   ბი ს სე ქტო   რში . 

ძიებისთვისცალკეპრიორიტეტიიყოჯანდაცვისსფეროშიშესაძლომიტიგაციის
ღონისძიებებიდამათიპრიორიტეტიზაცია.ამკუთხით,დაინტერესებულმხარეებთან

კონსულტაციისსაფუძველზეგამოიყოორიძირითადისაკითხი:
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სა ქა რთვე ლო   ში  ა ქტი უ რა დ მი მდი ნა რე  მე ტე 
ო   რო   ლო   გი უ რ ცვლი ლე ბე ბს უ და  ვო   დ დი დი  
გა ვლე ნა  ა ქვს ა და მი ა ნი ს ჯა ნმრთე ლო   ბა ზე 5, 
თუ მცა  ე ს სა კი თხი  შე ფა სე ბუ ლი  ა რ ა რის; მას
ზე  ა რც რე გუ ლა რუ ლი  მო   ნი ტო   რი ნგი  მიმდი
ნა რე ო   ბს. ე რო   ვნუ ლ შე ტყო   ბი ნე ბა თა  ფა რ
გლე ბში  ა სა ხუ ლი ა  კლი მა ტი ს ცვლი  ლე ბი ს 
უ ა რყო   ფი თი  გა ვლე ნა  ა და მი ა ნი ს ჯანმრ თე
ლო   ბა ზე  და  ი ს უ კა ვში რდე ბა  შე მდე გ ფაქტო  
რე ბს: ტე მპე რა ტუ რი ს მა ტე ბა /თბუ რი  ტალ
ღე ბი , ჰა ე რი ს და ბი ნძუ რე ბა , ა ლე რგე ნთა  
მა ტე ბა , წყლი ს ხა რი სხი  და  და ა ვა დე ბი ს გა
და მტა ნი  ვე ქტო   რი ს ე კო   ლო   გი უ რი  გა რე მო   ს 
ცვლი ლე ბა . თუ მცა , კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
გა ვლე ნა  უ ფრო    ფა რთო   ა , რა დგა ნ ი ს მო   ქმე
დე ბს ჯანმრ თე ლო   ბი ს გა ნმსა ზღვრე ლ სო   ცი
ა ლუ რ და  გა რე მო    ფა ქტო   რე ბზე ც.  
და ა ვა დე ბა თა  კო   ნტრო   ლი ს ცე ნტრში  დე ტა 
ლუ რა დ ა ღი რი ცხე ბა  ა და მი ა ნი ს ჯა ნმრ თე

ლო   ბა სთა ნ და კა ვში რე ბუ ლი  სტა  ტი  ს      ტი კუ რი  
ი ნფო   რმა ცი ა , მა თ შო   რი ს, კლი    მა    ტი ს ცვლი
ლე ბი თ გა მო   წვე უ ლ და ა ვა  დე  ბე  ბზე . უ პი რვე
ლე ს ყო   ვლი სა , ე ს მო   ი ცა ვს და ა ვა დე ბე ბს, 
რო   მლე ბი ც უ შუ ა ლო   დ უ კა ვ ში რ დე ბა  სა სმე ლი  
და  რე კრე ა ცი უ ლი  წყლი ს ხა რი სხს (მა გ: დი ა
რე ა , ა სე ვე , გუ ლსი სხლ ძა რღვთა  და  რე სპი
რა ტო   რუ ლი  და ა ვა დე ბე ბი , რა ც შე სა ძლო   ა  
გა მო   წვე უ ლი  ი ყო   ს ჰა ე რი ს და ბი ნძუ რე ბი თა  
და  ტე მ პე  რა ტუ რი ს ცვლი  ლე ბი თ). ქვე ყა ნა ში  
ჯე რ ჯე რო   ბი თ ა რ ა ღი ნი შ ნე ბა  ი მ და ა ვა დე ბა
თა  მა ტე ბა , რო   მე ლთა  გა ვრცე ლე ბა ზე ც გავ 
ლე ნა ს ა ხდე ნს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა  (მა გ: 
წყლი სმი ე რი  ი ნფე ქცი ე ბი , ა ნ ტე მპე რა ტუ რი ს 
ცვლი ლე ბი ს გა მო    ი ნფე ქცი ი ს გა და მტა ნი  ვე ქ
ტო   რი ს გე ო   გრა ფი უ ლი  და  სე ზო   ნუ რი  გა ვრცე
ლე ბი ს შე ცვლა  (მა გ: მა ლა რი ა , ლე ი შმა ნი ო  
ზი , ა ნ ყი რი მკო   ნგო   ს ცხე ლე ბა )).

და ნა რთი  2, სა ქა რთვე ლო   ს მთა ვრო   ბი ს 2021 წლი ს 8 ა პრი ლი ს და დგე ნი ლე ბა  №167 გა ე რო   ს კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს ჩა რჩო    კო   ნვე ნცი ი ს „პა რი ზი ს შე თა ნხმე ბი თ“ გა თვა ლი სწი ნე ბუ ლი  – „სა ქა რთვე ლო   ს გა ნა ხლე
ბუ ლი  ე რო   ვნუ ლ დო   ნე ზე  გა ნსა ზღვრუ ლი  წვლი ლი ს (NDC)“, სა ქა რთვე ლო   ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 2030 
წლი ს სტრა ტე გი ი სა  და  სა ქა რთვე ლო   ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 2030 წლი ს სტრა ტე გი ი ს 2021 – 2023 წლე ბი ს 
სა მო   ქმე დო    გე გმი ს და მტკი ცე ბი ს თა ო   ბა ზე .

5

ძირითადი
პრიორიტეტები05
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ჯანდაცვისსისტემისმზაობამო   წყვ ლა დო   ბი ს მნი შვნე ლო   ვა ნი  ა სპე ქტი ა  ჯა ნ და ცვი ს სე ქტო  
რი ს მზა ო   ბა  კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი თ გა ნპი რო   ბე ბუ ლ სა კი თხე ბზე  რე ა გი რე ბი სა თვი ს, რო   მლე
ბი ც ა ი სა ხე ბა  მო   სა ხლე ო   ბი ს ჯა ნმრთე ლო   ბა ზე . გა ზრდი   ლი  გა და მდე ბი  თუ  ა რა გა და მდე ბი  
და ა ვა  დე  ბე ბი  მძი მე  ფი ნა ნსუ რ ტვი რთა დ ა წვე ბა  რო   გო   რც ში ნა მე უ რნე ო   ბე ბს, ი სე  სა ხე ლ მწი
ფო   ს მი ე რ და ფი ნა ნსე ბუ ლ სა მე დი ცი ნო    სე რვი სე ბს. პრე ვე ნცი ი ს შე სა ძლე ბლო   ბა თა  ნა კლე ბო   ბა  
ა ღრმა  ვე ბს უ თა ნა სწო   რო   ბა ს ჯა ნდა ცვი ს სფე  რო   ში . გა ზრდი ლი  მო   თხო   ვნა  სა მე  დი ცი ნო    მო   მსა
ხუ რე ბა ზე  მძი მე  ტვი რთი ა  რე გი ო   ნე ბში  ა რსე ბუ ლი  სა მე დი ცი ნო    და წე სე ბუ ლე ბე ბი სთვი ს, მწი რი  
ი ნფრა ს ტრუ ქტუ რუ ლი  და  სა კა დრო    რე სუ რსე ბი ს გა მო   . 
ა ღსა ნი შნა ვი ა , რო   მ რე სპი რა ტო   რუ ლი  და  გუ ლსი სხლძა რღვთა  და ა ვა დე ბე ბი  სა ქა რთვე ლო   ში  
ჰო   სპი ტა ლი ზა ცი ი ს წა მ ყვა ნი  მი ზე ზი ა . 2019 წე ლს  ჰო   სპი  ტა ლი  ზა ცი ა თა  41% (შე სა ბა მი სა დ, 22% 
და  19%6) ა მ და ა ვა დე ბე ბზე  მო   დი ო   და , რა ც სი სტე მი ს გა და ტვი რთვი სა  და  გა ზრდი ლი  და ნა ხარ
ჯე ბი ს წი ნა პი რო   ბა  გა ხდა .

მენტალური ჯანმრთელობა, სოციალური კეთილდღეობა და გენდერული თანასწორო
ბა  ა და მი ა ნი ს ჯა ნმრ თე  ლო   ბა  მხო   ლო   დ ფი ზი კუ რი  ჯა ნმრ თე  ლო    ბი თ ა რ შე მო   ი ფა რგლე ბა , ი ს 
მო    ი  ცა ვს ფსი ქი კუ რ და  სო   ცი ა ლუ რ კე თი ლ დღე  ო   ბა სა ც. კლი მა ტი ს ცვლი ლე  ბა ს ძა ლი ა ნ მა ღა ლი  
გა ვლე ნა  ა ქვს ა და მი  ა ნი ს ფსი ქი კუ რ (მე ნტა ლუ რ) და  სო   ცი ა ლუ რ მდგო   მა რე ო   ბა ზე , თუ მცა  ა მ სა
კი თხი ს მი მა რთ კვლე ვი თი  ი ნტე რე სი  სა ქა რთვე ლო   ში  ნა კლე ბი ა .  

რესპირატორული
დაგულ-სისხლძა-
რღვთადაავადებე-
ბისაქართველოში
ჰოსპიტალიზაციის
წამყვანიმიზეზია

ამსფეროსპრიორიტეტებსმიეკუთვნება:

კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი თ გა მო   წვე უ ლი  ლანდ
შა ფტი სა  და  ა მი ნდი ს ცვლი ლე ბა , სა ცხო  
ვრე ბე ლი  ა დგი ლი ს გა მო   ცვლა  და  სხვა  შე
სა ბა მი სი  სა კი თხე ბი  მო   ქმე დე ბს ა და მი ა ნთა  
სო   ცი ა ლუ რ კე თი ლდღე ო   ბა ზე : სა ქმი ა ნო   ბი ს 
ა რსე ბუ ლი  სა ხე ე ბი სა  და  სო   ცი ა ლუ რი  წრი ს 
გა მო   ცვლი ს სა ჭი რო   ე ბა , სხვა  ფა ქტო   რე ბთა ნ 
ე რთა დ, პი რდა პი რ უ კა ვში რდე ბა  რო   გო   რც 
ა და მი ა ნთა  ფი ნა ნსუ რ მდგო   მა რე ო   ბა ს, ი სე  
ა რსე ბუ ლი  სო   ცი ა ლუ რი  სტა ტუ სი სა  და  კა ვში
რე ბი ს შე ნა რჩუ ნე ბა ს. 
ა ღსა ნი შნა ვი ა , რო   მ კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი თ 
გა მო   წვე უ ლი  მო   ვლე ნე ბი  უ ა რყო   ფი თა დ ა ი
სა ხე ბა  გე ნდე რუ ლ თა ნა სწო   რო   ბა ზე ც, გა ნსა
კუთ რე ბი თ, ქა ლე ბი სა  და  გო   გო   ნე ბი ს მო   წ
ყვლა დო   ბა ზე . სა ქა რთვე ლო   ს შე მთხვე ვა ში , 
ე ს შე ი ძლე ბა  მო   ი ცა ვდე ს ღო   ნი სძი ე ბე ბს, რო  
გო   რი ცა ა  მყა რ სა წვა ვზე  და მო   კი დე ბუ ლე ბი ს 
შემ ცი რე ბა  სა ო   ჯა ხო    მე უ რნე ო   ბი ს წა რმო   ე ბი
სა ს, ა ნ გა უ მჯო   ბე სე ბუ ლი  ხე ლმი სა წვდო   მო   ბა  
წყა ლსა  და  სა ნი ტა რუ ლ ი ნფრა სტრუ ქტუ რა
ზე . 
პრო   ე ქტი ს ფა რგლე ბში  ჩა ტა რე ბუ ლი  სა მუ შა
ო   ე ბი ს სა ფუ ძვე ლზე , ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო   რში  
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა კი თხთა  ა ქტუ ლი ზა
ცი ი სთვი ს, პრი ო   რი ტე ტუ ლა დ გა ნი სა ზღვრა  
შე მდე გ მო   ვლე ნე ბთა ნ ა და პტა ცი ი ს ზო   მე ბი : 

• ექსტრემალური სითბო/თბური ტალღე
ბი, რო   მლე ბი ც პი რდა პი რ უ კა ვში რდე ბა  გუ ლ
სი სხლძა რღვთა  და  რე სპი რა ტო   რუ ლი  და ა ვა
დე ბე ბი თ გა ზრდი ლ სი კვდი ლი ა ნო   ბა სა  და  
ა ვა დო   ბა ს; 
• ჰაერისხარისხიდაალერგენთამომატე
ბულიდონე, რა ც გა ნა პი რო   ბე ბს რე სპი რა ტო  
რუ ლ და ა ვა დე ბა თა  გა ზრდა ს. ა ღსა ნი შნა ვი ა , 
რო   მ ა ვა დო   ბი სა  და  სი კვდი ლი ა ნო   ბი ს ე რთ
ე რთი  მთა ვა რი  მი ზე ზი ა  ჰა ე რი ს და ბი ნძუ
რე ბა , გა ნსა კუ თრე ბი თ, და მა ბი ნძუ რე ბუ ლი  
ე ნე რგი ი ს წყა რო   ე ბი თ სა რგე ბლო   ბა  სა ო   ჯა ხო    
მე უ რნე ო   ბა ში  სა ქმი ა ნო   ბი სთვი ს (მა გ: შე ში ს, 
ქვა ნა ხში რი სა  და  სხვა  წი ა ღი სე უ ლი ს ღი ა დ 
გა მო   ყე ნე ბა );
• ინფექციურ დაავადებათა გავრცელე
ბა. კლი მა ტუ რი  პი რო   ბე ბი  გა ვლე ნა ს ა ხდე ნს 
და ა ვა დე ბე ბზე , რო   მლე ბი ც ვრცე ლდე ბა  ა ) 
წყლი თ და  ბ) მწე რე ბი სა  და  ქვე წა რმა ვლე ბი ს 
მი ე რ, ცვლი ა ნ რა  ი ნფე ქცი ი ს გა და მტა ნი  ვე ქ
ტო   რი ს სე ზო   ნუ რ და  გე ო   გრა ფი უ ლ მა ხა სი ა
თე ბლე ბს;
• ბუნებრივი ხიფათები, მათ შედეგად
წარმოქმნილი კატასტროფები და ნალე
ქის ოდენობის ცვლილება, რა ც გა ვლე ნა ს 
ა ხდენს რო   გო   რც ზო   გა დ სა ცხო   ვრე ბე ლ გა რე
მო   ზე , ი სე  ტრა ვმა ტი ზმზე . 

და ნა რთი  2, სა ქა რთვე ლო   ს მთა ვრო   ბი ს 2021 წლი ს 8 ა პრი ლი ს და დგე ნი ლე ბა  №167 გა ე რო   ს კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს ჩა რჩო    კო   ნვე ნცი ი ს „პა რი ზი ს შე თა ნხმე ბი თ“ გა თვა ლი სწი ნე ბუ ლი  – „სა ქა რთვე ლო   ს გა ნა ხლე
ბუ ლი  ე რო   ვნუ ლ დო   ნე ზე  გა ნსა ზღვრუ ლი  წვლი ლი ს (NDC)“, სა ქა რთვე ლო   ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 2030 
წლი ს სტრა ტე გი ი სა  და  სა ქა რთვე ლო   ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 2030 წლი ს სტრა ტე გი ი ს 2021 – 2023 წლე ბი ს 
სა მო   ქმე დო    გე გმი ს და მტკი ცე ბი ს თა ო   ბა ზე .
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კლი მი ტი ს ცვლი ლე ბა  ცა ლსა ხა დ მნი შვნე
ლო   ვა ნი  გლო   ბა ლუ რი  გა მო   წვე ვა ა . ა ვა დო   ბი
სა  და  სი კვდი ლი ა ნო   ბი ს ძი რი თა დ მი ზე ზთა  
ზე მო   ხსე ნე ბუ ლი  ა ნა ლი ზი ც ა ჯა მე ბს, რო   მ ე ს 
გა მო   წვე ვა  სა ქა რთვე ლო   ს მო   სა ხლე ო   ბი სთვი
სა ც მნი შვნე ლო   ვა ნი  ტვი რთი ა . ი გი  ი წვე ვს 
და ნა კა რგე ბს, რო   მლე ბი ც ზრდი ს სი სტე მი ს 
გა და ტვი რთუ ლო   ბა ს და  რო   მე ლთა  ა ცი ლე ბა ც 
შე სა ძლე ბე ლი ა .

სა ქა რთვე ლო   ს ა რა ე რთი  ვა ლდე ბუ ლე ბა  ა ქვს 
ა ღე ბუ ლი  კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა სთა ნ მი
მართე ბი თ. მა თი  შე სრუ ლე ბა  და დე ბი თა დ 
ა ი სა ხე ბა  ა და მი ა ნთა  ჯა ნმრთე ლო   ბა ზე , თუმ
ცა  ე რო   ვნუ ლ დო   ნე ზე , უ შუ ა ლო   დ ჯა ნდა ცვი ს 
სე ქტო   რში , მწი რი  რა ო   დე ნო   ბი თ ღო   ნი სძი ე ბე
ბი ა  და გე გმი ლი . 

ა ღნი შნუ ლი  დო   კუ მე ნტე ბი  ქვე მო   თ მო   კლე დ 
ა რი ს მი მო   ხი ლუ ლი  კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
ჭრი ლში :
მდგრა დი  გა ნვი თა რე ბი ს მი ზნე ბი ს შე სა ტ ყვი
სა დ, ჯა ნმო   მ შე ი მუ შა ვა  გლობალურისტრა
ტეგიაჯანმრთელობის,გარემოსადაკლი
მატისცვლილებებისშესახებ7.  შე სა ბა მი სი  
ღო   ნი სძი ე ბე ბი  გა თვა ლი სწი ნე ბუ ლი ა  ორგა
ნი ზა ცი ი ს სა მუ შა ო    გე გმა ში . სტრა ტე გი ი ს ფა
რგლე ბში  გა ჟღე რე ბუ ლი  6 სტრატეგიული
ამოცანა ფო   კუ სი რე ბუ ლი ა  ი სე თ სა კი თ ხე ბზე , 
რო   გო   რი ცა ა : პრე ვე ნცი ა , სო   ცი ა ლუ რი  დე ტე
რმი ნა ნტე ბი , გა რე მო   სა  და  კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბა თა  დღი ს წე სრი გი ს ი ნტე გრა ცი ა  ჯა ნდაც
ვი ს სა ყო   ვე ლთა ო    პო   ლი ტი კა ში , ჯა ნდა ცვი ს 
სი სტე მი ს გა ძლი ე რე ბა , ა ხა ლი  მტკი ცე ბუ ლე
ბი ს მო   ძი ე ბა  და  მო   ნი ტო   რი ნგი . ე ს ა მო   ცა ნე
ბი  გა ნსა ზღვრა ვს რო   გო   რც ჯა ნდა ცვი ს, ი სე  
სხვა  სე ქტო   რე ბი ს რო   ლს. 2020 წე ლს მი ღე ბუ
ლი  ე ს დო   კუ მე ნტი  წე ვრ ქვე ყნე ბს სთა ვა ზო   ბს 
ჩა რჩო   ს სტრა ტე გი უ ლ პრი ო   რი ტე ტთა  ი დე

ნტი ფი ცი რე ბი სთვი ს და  ე ხმა რე ბა  მდგრა დი  
გა ნვი თა რე ბი ს მი ზნე ბი ს მი ღწე ვა ში . საქარ
თველოსკონტექსტში,მნიშვნელოვანია,ის
გამოიყენონ როგორც ჩარჩო დოკუმენტი
ქვეყნისკლიმატისცვლილებისადაჯანდა
ცვისსაკითხებზემუშაობისას.
• უ კა ნა სკნე ლ პე რი ო   დში  სა ქა რთვე ლო  
ში  ა რ შე მუ შა ვე ბუ ლა  სე ქტო   რი ს ე რო   ვნუ ლი  
სტრა ტე გი ა  (ი ს მო   მზა დე ბი ს პრო   ცე სში ა );  
• ძი რი თა დი  დო   კუ მე ნტი , სა და ც ა სა ხუ ლი ა  
სე ქტო   რი ს ფა რგლე ბში  ა რსე ბუ ლი  სტრა ტე
გი უ ლი  ა მო   ცა ნე ბი , ა რი ს სა ქა რთვე ლო   ს მთავ
რო   ბი ს მი ე რ 2018 წლი ს 29 დე კე მბრი ს N680 
და დგე ნი ლე ბი თ და მტკი ცე ბუ ლი  გარემოსა
და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმე
დო გეგმა (NEHAP2). ი გი  ი თვა ლი სწი ნე ბს 
ჯა ნმრთე ლო   ბი ს სა კი თხთა  ი ნტე გრი რე ბა ს 
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბე ბთა ნ ა და პტა ცი ი სა  და  
შე რბი ლე ბი ს პო   ლი ტი კა ში , რა ც გა მო   ხა ტუ
ლი ა  დო   კუ მე ნტი თ და გე გმი ლ ა მო   ცა ნე ბში . 

ჯანდაცვისსექტორისპოლიტიკურიჩარჩოსგანმსაზღვრელისაკვანძო
დოკუმენტებიდანაღსანიშნავია:

არსებულიპოლიტიკურიდასაკანონმდებლოჩარჩო

გარემოსადა
ჯანმრთელობისეროვნული

სამოქმედოგეგმა;

გლობალურისტრატეგია
ჯანმრთელობის,გარემოსადა
კლიმატისცვლილებისშესახებ

WHO global strategy on health, environment and climate change: the transformation needed to improve lives and 
wellbeing sustainably through healthy environments. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BYNC
SA 3.0 IGO. 
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2015 წე ლს სა ქა რთვე ლო   ს მთა ვრო   ბა მ და ამ
ტკი ცა  სამოქალაქო უსაფრთხოების ერო
ვნულიგეგმა8, სა და ც გა ნი სა ზღვრა  შე მდე გი  
სა კი თხე ბი : ძი რი თა დი  პრი ნცი პე ბი  ქვე ყა ნა ში  
სა გა ნგე ბო    სი ტუ ა ცი ე ბი ს მა რთვი ს ე რთი ა ნი  
სი სტე მი ს ფუ ნქცი ო   ნი რე ბი სა თვი ს; სა გა ნგე
ბო    სი ტუ ა ცი ე ბი სგა ნ მო   სა ხლე ო   ბი ს და ცვი ს, 
მა თი  პრე ვე ნცი ი ს, შე სა ბა მი სი  მზა დყო   ფნი სა  
და  რე ა გი რე ბი ს წე სე ბი ; სა გა ნგე ბო    და ხმა რე
ბი ს ფუ ნქცი ე ბი , ა მო   ცა ნე ბი  და  მა სზე  პა სუ ხი
სმგე ბე ლი  უ წყე ბე ბი . 
ა ღსა ნი შნა ვი ა , რო   მ ა და მი ა ნი ს ჯა ნმრთე ლო  
ბა ზე  კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი თ გა მო   წვე უ ლი  
უ შუ ა ლო    ზე მო   ქმე დე ბი ს ა სა რი დე ბლა დ, ა სე
ვე , შე სა ბა მი სი  მზა დყო   ფნი სა  და  რე ა გი რე

ბი სთვი ს დო   კუ მე ნტში  გა ნსა ზღვრუ ლი  პრინ
ცი პე ბი  ზო   გა დი ა  და  ა დგი ლო   ბრი ვ დო   ნე ზე  
და კო   ნკრე ტე ბა ს სა ჭი რო   ე ბს (მა გ: ი სი ნი  უ ნდა  
ა ი სა ხო   ს რა ი ო   ნი ს/ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ს დო   ნე
ზე  ა რსე ბუ ლ გე გმე ბში , რო   მლე ბი ც ა მ დრო  
მდე  ა რ შე მუ შა ვე ბუ ლა ). 
უ შუ ა ლო   დ ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო   რი ს მო   თა მა შე
თა  გა რდა , კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა სთა ნ მი მარ
თე ბი თ მნი შვნე ლო   ვა ნი ა  სა ზო   გა დო   ე ბრი ვი  
ჯა ნმრთე ლო   ბი ს სა კი თხთა  ა ქტუ ა ლი ზა ცი ა  
სხვა  სე ქტო   რუ ლ პო   ლი ტი კე ბში ც (რო   გო   რც 
სო   ფლი ს მე უ რნე ო   ბი ს, ი სე  ე ნე რგე ტი კი ს სფე
რო   ში ). 
ქვე მო   თ, N 1 ცხრი ლში  მო   ცე მუ ლი ა  ძი რი თა დ 
დო   კუ მე ნტთა  სკრი ნი ნგი ს შე დე გე ბი :
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ცხრილი1:

ჯანდაცვისსექტორი-
ძირითადდოკუმენტთა
სკრინინგიკლიმატის
ცვლილებისჭრილში

დოკუმენტი დოკუმენტის
ტიპი

დოკუმე
ნტისსტა
ტუსი

დოკუმენტისშინაარსი კავშირიკლიმატის
ცვლილებასთან

ჯა ნმრთე 
ლო   ბი ს 
ე რო   ვნუ ლი  
სტრა ტე გი ა  
(შე მუ შა ვე ბი ს 
პრო   ცე სში )

სტრა ტე გი ა შე მუ შა ვე ბი ს 
პრო   ცე სში ; 
წი ნა სწა რი  
კო   ნსუ ლტა ცი
ე ბი ს სა ფუ
ძვე ლზე , 
დო   კუ მე ნტი ს 
და სრუ ლე
ბა  ი გე გმე ბა  
2021 წე ლს.

მუ შა ვდე ბა ; 
ძირითადიპასუხისმგე
ბელიუწყება:
სა ქა რთვე ლო   ს ო   კუ პი რე
ბუ ლი  ტე რი ტო   რი ე ბი და ნ 
დე ვნი ლთა , შრო   მი ს, 
ჯა ნმრთე ლო   ბი სა  და  
სო   ცი ა ლუ რი  და ცვი ს სა მი
ნი სტრო   .

ვი ნა ი და ნ ჯა ნდა ცვი ს 
ე რო   ვნუ ლი  სტრა ტე გი ა  
ა მ სე ქტო   რში  ყვე ლა ზე  
მა ღა ლი  რა ნგი ს სტრა
ტე გი უ ლი  დო   კუ მე ნტი ა  
ქვე ყნი ს დო   ნე ზე ,  მნი
შვნე ლო   ვა ნი ა , მა სში  
გა ჟღე რდე ს კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს სა კი თხთა  
პრი ო   რი ტე ტუ ლო   ბა .

გა რე მო   სა  და  
ჯა ნმრთე  ლო  
ბი ს ე რო   ვნუ
ლი  სა მო   ქმე
დო    გე გმა 

სა მო   ქმე დო    
გე გმა 

გა ნხო   რცი
ე ლე ბი ს 
პრო   ცე სში ა  
2022 წლი ს 
ჩა თვლი თ.

გა ნსა ზღვრა ვს კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს კუ თხი თ პრი
ო   რი ტე ტუ ლ სა კი თხე ბს 
და  გა სა ტა რე ბე ლ ღო   ნი
სძი ე ბე ბს. 
ძირითადიპასუხისმგე
ბელიუწყება:
და ა ვა დე ბა თა  კო   ნტრო  
ლი სა  და  სა ზო   გა დო   ე
ბრი ვი  ჯა ნმრთე ლო   ბი ს 
ე რო   ვნუ ლი  ცე ნტრი .

დო   კუ მე ნტი ს 1ლი  თა
ვი  ე თმო   ბა  კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს სა კი თხე
ბს. 
გე გმი თ გა თვა ლი სწი
ნე ბუ ლი ა  5 სტრა ტე გი
უ ლი  ი ნტე რვე ნცი ა . 

ქვე ყნი ს 
ძი რი თა დი  
მო   ნა ცე მე ბი სა  
და  მი მა რთუ 
ლე ბე ბი ს 
დო   კუ მე ნტი  
(BDD)

ფი სკა ლუ რი  
პო   ლი ტი კი ს გა
ნმსა ზ ღვრე ლი  
დო   კუ მე ნტი 

მტკი ცდე ბა  
ყო   ვე ლწლი უ
რა დ

დო   კუ მე ნტში  კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბა  პრი ო   რი ტე ტუ
ლა დ და სა ხუ ლი  ა რ ა რი ს.
ძირითადიპასუხისმგე
ბელიუწყება:
ფი ნა ნსთა  სა მი ნი სტრო    
და  მხა რჯვე ლი  და წე სე
ბუ ლე ბე ბი  
(ა მ კო   ნკრე ტუ ლ შე მთხვე
ვა ში , სა ქა რთვე ლო   ს 
ო   კუ პი რე ბუ ლი  ტე რი ტო  
რი ე ბი და ნ დე ვნი ლთა , 
შრო   მი ს, ჯა ნმრთე ლო  
ბი სა  და  სო   ცი ა ლუ რი  და
ცვი ს სა მი ნი სტრო   ).

დო   კუ მე ნტი  ა ყა
ლი ბე ბს მხა რჯვე ლ 
სა ხე ლმწი ფო     და წე სე
ბუ ლე ბა თა  პრი ო   რი ტე
ტე ბს და  შე სა ბა მი სა დ 
გა ნსა ზღვრა ვს სა ბი
უ ჯე ტო    პრო   გრა მე ბი ს 
ში ნა ა რსს.
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სა ქა რთვე ლო   ში  ჯა ნდა ცვი ს სფე რო   ს სტრა ტე
გი ა ს, პო   ლი ტი კა სა  და  გა ნხო   რცი ე ლე ბი ს მე ქა
ნი ზმე ბს ძი რი თა და დ გა ნსა ზღვრა ვს სა ქარ
თვე ლო   ს ო   კუ პი რე ბუ ლი  ტე რი ტო   რი ე ბი და ნ 
ი ძუ ლე ბი თ გა და ა დგი ლე ბუ ლ პი რთა , შრო  
მი ს, ჯა ნმრთე ლო   ბი სა  და  სო   ცი ა ლუ რი  და
ცვი ს სა მი ნი ტრო   . ა მ უ წყე ბა ს და  მა ს და ქვემ
დე ბა რე ბუ ლ რი გ სა ა გე ნტო   ე ბს გა და მწყვე ტი  
რო   ლი  ა ქვთ ი სე თ სა კი თხე ბში , რო   გო   რი ცა ა  
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს ა სა ხვა  ჯა ნდა ცვი ს 
სტრა ტე გი უ ლ და  პო   ლი ტი კუ რ დო   კუ მე ნტე ბ
ში , ა სე ვე , შე სა ბა მი სი  პო   ლი ტი კი ს გა ნხო   რ ცი
ე ლე ბი ს და გე გმვა  და  უ შუ ა ლო   დ გა ნხო   რცი ე
ლე ბა . გა ნვი ხი ლო   თ ე ს უ წყე ბე ბი :
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტო
რიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სო
ციალური დაცვის სამინიტრო  ა ღმა სრუ
ლე ბე ლი  ხე ლი სუ ფლე ბი ს ნა წი ლი , რო   მე ლი ც 
პა სუ ხი სმგე ბე ლი ა  ქვე ყნი ს პო   ლი ტი კი ს ფო   რ
მი რე ბა ზე  ჯა ნმრთე ლო   ბი ს და ცვი ს სფე რო  
ში . ა მ ფუ ნქცი ა ს სა მი ნი სტრო   ში  ა სრუ ლე ბს 
პო   ლი ტი კი ს დე პა რტა მე ნტი , უ წყე ბი ს კო   მპე
ტე ნცი ა ში  შე მა ვა ლი  ყვე ლა  და რგო   ბრი ვი  
მი მა რთუ ლე ბი თ. დე პა რტა მე ნტს კუ რი რე ბს 
ჯან და ცვი ს პი რვე ლი  მი ნი სტრი ს მო   ა დგი ლე . 
ა ღსა ნი შნა ვი ა , რო   მ ძი რი თა დ სა ე რთა შო   რი
სო    დო   კუ მე ნტე ბში  სწო   რე დ ე ს სა მი ნი სტრო   ა  
მო   ხსე ნი ე ბუ ლი  პა სუ ხი სმგე ბე ლ უ წყე ბა დ. ა მ 
სტრუ ქტუ რი სა  და  შე სა ბა მი სი  და ქვე მდე ბა რე
ბუ ლი  უ წყე ბე ბი ს ფუ ნქცი ე ბში  შე დი ს რო   გო   რც 
სა ხე ლმწი ფო    პო   ლი ტი კი ს ფო   რმი რე ბა , ი სე  
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი თ გა მო   წვე უ ლ რი სკე ბსა  
თუ  და ა ვა დე ბე ბზე  რე ა გი რე ბი ს (შე მცი რე ბი სა  
და  პრე ვე ნცი ი ს) მე ქა ნი ზმთა  გა ნსა ზღვრა  და  
და ნე რგვა , ა სე ვე , ი ნფო   რმა ცი ი ს შე გრო   ვე ბა  
მო   ნი ტო   რი ნგი სთვი ს. 
სსიპლ. საყვარელიძის სახელობისდაავა

დებათა კონტროლისადა საზოგადოებრი
ვი ჯანმრთელობის ცენტრი  მო   ნა წი ლე   ო
ბს სა ხე ლმწი ფო    პო   ლი ტი კი ს გა ნსა ზღვრა ში  
სა ზო   გა დო   ე ბრი ვი  ჯა ნმრთე ლო   ბი ს კუ თხი თ. 
გა რე მო   ს ჯა ნმრთე ლო   ბი ს დე პა რტა მე ნტი  
უ შუ ა ლო   დ მუ შა ო   ბს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სა კი თხე ბზე . შე სა ძლე ბე ლი ა , ცე ნტრში  სა მეც 
ნი ე რო   კვლე ვი თი  სა ქმი ა ნო   ბა ც მი მდი ნა  რე
ობ  დე ს ა მ მი მა რთუ ლე ბი თ. 
სა მე დი ცი ნო    სტა ტი სტი კი ს დე პა რტა მე ნტი  
პა სუ ხი სმგე ბე ლი ა  ქვე ყნი ს მა სშტა ბი თ სა მე
დი ცი ნო    და  ჯა ნმრთე ლო   ბი ს მდგო   მა რე ო   ბი ს 
სტა ტი სტი კუ რი  ი ნფო   რმა ცი ი ს შე გრო   ვე ბა /
ა ნა ლი ზზე . ა მა ს გა და მწყვე ტი  მნი შვნე ლო   ბა  
ა ქვს რო   გო   რც ა რსე ბუ ლი  რი სკე ბი სა  და  შე დე
გე ბი ს მო   ნი ტო   რი ნგი სთვი ს, ი სე  ა ხა ლ გა მო   წ
ვე ვა თა  დრო   უ ლი  ი დე ნტი ფი კა ცი ი სთვი ს. 
სსიპსაგანგებოსიტუაციებისკოორდინაცი
ისადაგადაუდებელიდახმარებისცენტრი  
პა სუ ხი სმგე ბე ლი ა  სა მე დი ცი ნო    რე ა გი რე ბა ზე  
და  მნი შვნე ლო   ვა ნ რო   ლს ა სრუ ლე ბს ი სე თი  
კუ თხი თ, რო   გო   რი ცა ა  ქვე ყნი ს მზა ო   ბა  კლი
მა ტი ს ცვლი ლე ბი თ გა ნპი რო   ბე ბუ ლი  სტი ქი
უ რი  მო   ვლე ნე ბი ს, თბუ რი  ტა ლღე ბი სა  და  კა
ტა სტრო   ფე ბი სა დმი , ა სე ვე , მა თი  შე დე გე ბი ს 
ა ღმო   ფხვრა . 
სტი ქი უ რ მო   ვლე ნე ბსა  და  კა ტა სტრო   ფე ბზე  
რე ა გი რე ბა ში  სა გუ ლი სხმო   ა  შინაგანსაქმეთა
სამინისტროსსსიპსაგანგებოსიტუაციების
მართვისსააგენტოს რო   ლი ც. 2019 წლი ს მო  
ნა ცე მე ბი თ, სა ა გე ნტო   ს რე ა გი რე ბა თა გა ნ 14% 
გა მო   წვე უ ლი  ი ყო    ბუ ნე ბრი ვი  სა გა ნგე ბო    სი ტუ
ა ცი ე ბი თ. 
სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციები  
მნი შვნე ლო   ვა ნი  წვლი ლი  შე ა ქვთ კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბა ზე  ცო   დნი ს გა ღრმა ვე ბა ში , სა კი თ
ხი ს ა დვო   კა ტი რე ბა სა  და  მა სზე  მო   სა ხლე ო  
ბი ს ი ნფო   რმი რე ბა ში .

ინსტიტუციურიჩარჩო

ზე მო   თ წა რმო   დგე ნი ლი  ა ნა ლი ზი ს სა ფუ ძვე ლზე , ა ღსა ნი შნა ვი ა  რა მდე ნი მე  მნი შვნე ლო   ვა ნი  
ა სპე ქტი :

• სა ქა რთვე ლო   ს ჯა ნდა ცვი ს სფე რო   ში  ა რსე ბო   ბს რა მდე ნი მე  სტრა ტე გი უ ლი  დო   კუ მე ნტი , 
თუმ  ცა  კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა  ა მ დო   კუ მე ნტე ბში  გა ჟღე რე ბუ ლი  ა რ ა რი ს;

• კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა კი თხე ბი  ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო   რში  ნა თლა დ და  ფა რთო   დ ა რ შუ ქდე
ბა  სტრა ტე გი უ ლ და  პო   ლი ტი კუ რ დო   ნე ზე : კე რძო   დ, ე რო   ვნუ ლ სტრა ტე გი ე ბსა  და  სა მო   ქმე დო    
გე გმე ბში  ა მ სფე რო   ს პრი ო   რი ტე ტე ბი  ნა კლე ბა დ ა ი სა ხე ბა ; ა მა სთა ნა ვე , ა რ ა რი ს შე მუ შა ვე ბუ ლი  
სა მო   ქმე დო    გე გმე ბი  ძი რი თა დი  გა მო   წვე ვე ბზე  რე ა გი რე ბი სა თვი ს;

• ა და მი ა ნთა  ჯა ნმრთე ლო   ბა ზე  კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს უ შუ ა ლო    ზე მო   ქმე დე ბი ს სა მა რთა
ვა დ, სა ჭი რო   ა  კო   ნკრე ტუ ლ რე კო   მე ნდა ცი ა თა  შე მუ შა ვე ბა  ა დგი ლო   ბრი ვ დო   ნე ზე , რო   მე ლე ბი ც 
თა ნხვდე ბა  სა მო   ქა ლა ქო    უ სა ფრთხო   ე ბი ს ე რო   ვნუ ლი  გე გმი ს პრი ნცი პე ბს. 

შეჯამება

5.2.

5.3.
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ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო   რში  კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სა პა სუ ხო    ღო   ნი სძი ე ბა თა  გა ნსა ზღვრი სთვი ს, 
სა ჭი რო   ა  რო   გო   რც სა კი თხი ს ა ქტუ ა ლი ზა ცი ა  

პო   ლი ტი კი ს გა ნმსა ზღვრე ლ დო   კუ მე ნტე ბში , 
ი სე  რი გი  ღო   ნი სძი ე ბე ბი ს და გე გმვა  და  გა ტა
რე ბა . 

თი თო   ე უ ლი  ე ს სა კი თხი  დე ტა ლუ რა დ გა ნი ხი ლე ბა  შე მდგო   მ ქვე თა ვე ბში . 

ჯანდაცვისსექტორშიკლიმატისცვლილებისსაკითხთა
ნაკლებპრიორიტეტულობა;

მტკიცებულებათანაკლებობაადამიანისჯანმრთელობაზეკლიმატის
ცვლილებისგავლენისკუთხითდამონიტორინგისსისტემის
ნაკლოვანებები.

სექტორშიფინანსურირესურსებისარარსებობაკლიმატისცვლი
ლებისმიმართულებით

დოკუმენტზემუშაობისას,მიმოხილვების,ექსპერტებთანინდივიდუალური
კონსულტაციებისადასამუშაოჯგუფისგანხილვებისშედეგად,ნათელიგახდა
პრობლემურასპექტთასიმრავლე,თუმცაპრიორიტეტულადგამოიკვეთაშემდეგი
საკვანძოსაკითხები:

1

2

3

საკვანძო
პრობლემები
დაარსებული
პოლიტიკურითუ
საკანონმდებლო
ჩარჩოები
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1.ჯანდაცვისსექტორშიკლიმატისცვლილებისსაკითხთანაკლებ
პრიორიტეტულობა:

2017 წე ლს, ჯა ნმო   ს მე 6 მი ნი სტე რი ა
ლი ს ფარ გლე ბში , სა ქა რთვე ლო    შე უ ე რთდა  
ოსტრა ვა ს დე კლა რა ცი ა ს, რო   მე ლი ც ხაზს 
უ სვა მს ა უ ცი ლე ბლო   ბა ს, რო   მ შე ი ქმნა ს მტკი
ცე ბუ ლე ბე ბზე  და ფუ ძნე ბუ ლი  ჯან
და ცვი ს პო   ლი ტი კა  გა რე მო   სა  და  
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა კი თხე ბზე  
რე ა გი რე ბი სთვი ს ე ვრო   პი ს რე გი ო   ნში . 
ა მ მი მა რთუ ლე ბი თ, ჯა ნდა ცვი ს 
სექ ტო   რი ს სა ხე ლმწი ფო    პო   ლი ტი
კა  წა რმო   დგე ნი ლი ა  გარემოსა და
ჯანმრთელობის ეროვნულ სამოქ
მედო გეგმის (NEHAP2)ფა რგლე ბ ში , 
რო   მე ლი ც 2018 წე ლს და მტკი ცდა  სა
ქა რთვე ლო   ს მთა ვრო   ბი ს N680 დად
გე ნი ლე ბი თ. ი გი  ა სა ხა ვს პა რმი სა  და  
ო   სტრა ვა ს დე კლა რა ცი ა თა  პრი ნცი
პე ბს, ი თვა ლი სწი ნე ბს ა სო   ცი რე ბი ს 
ხე ლშე კრუ ლე ბი ს სა მო   ქმე დო    გე გმი ს 
მო   თხო   ვნე ბს, კო   ნცე პტუ ა ლუ რა დ და  
სტრა ტე გი უ ლა დ უ კა ვში რდე ბა  გა ე
რო ს მდგრა დი  გა ნვი თა რე ბი ს მი ზნე ბს 
2030 წლი სთვი ს და  ჯა ნმო   ს ე ვრო   პი ს 
რე გი ო   ნი ს ჯა ნმრთე ლო   ბი ს პო   ლი ტი
კუ რ პლა ტფო   რმა ს  „ჯა ნმრთე ლო   ბა  
2020“. 
გა რე მო   სა  და  ჯა ნმრთე ლო   ბი ს ე რო  ვ
ნუ ლი  სა მო   ქმე დო    გე გმი ს უ მთა ვრე სი  
პრი ნცი პი ა  მჭი დრო    მუ ლტი სე ქტო   რუ
ლი  თა ნა მშრო   მლო   ბა  შე მდე გი  მი ზნე
ბი ს მი სა ღწე ვა დ: სა ზო   გა დო   ე ბრი ვი  
ჯა ნმრთე ლო   ბი ს პრი ო   რი ტე ტა დ გა ნ
სა ზღვრა  ქვე ყნი ს პო   ლი ტი კი ს ყვე ლა  
მი მა რთუ ლე ბა ში  (Health in All Policies); 
სა ქა რთვე ლო   ს მო   სა ხლე ო   ბა მ ი სა რ
გე ბლო   ს კო   ნსტი ტუ ცი ი თ გა რა ნტი რე ბუ ლი  
უ ფლე ბი თ  ცხო   ვრე ბა  ჯა ნმრთე ლო   ბი სთვი ს 
უ სა ფრთხო    გა რე მო   ში . პა სუ ხი სმგე ბლო   ბა  
ა მ გე გმი ს გა ნხო   რცი ლე ბა ზე , ჯა ნდა ცვი სა  
და  გა რე მო   ს და ცვი ს სფე რო   ე ბთა ნ ე რთა დ, 
ე კი სრე ბა  ე კო   ნო   მი კი ს, სო   ფლი ს მე უ რნე ო  
ბი ს, გა ნა თლე ბი ს, ფი ნა ნსთა  და  სა გა რე ო 
სა ქმე თა  სე ქტო   რე ბს, ა სე ვე , ა დგი ლო   ბრი ვ 
თვი თმმა რთვე ლო   ბა ს. ა მ პრო   ცე სი ს მა რთვა , 
კო   ო   რდი ნა ცი ა  და  ზე და მხე დვე ლო   ბა  კი  ე ვა
ლე ბა  სა კო   ო   რდი ნა ცი ო    სა ბჭო   ს  სა ქა რთვე
ლო   ს მთა ვრო   ბი ს სა თა თბი რო    ო   რგა ნო   ს, რო  
მე ლსა ც ხე ლმძღვა ნე ლო   ბს სა ქა რთვე ლო   ს 
პრე მი ე რმი ნი სტრი ; სა კო   ო   რდი ნა ცი ო    სა ბჭო   ს 
სა მდი ვნო   ს ფუ ნქცი ა  კი  უ ნდა  შე ა სრუ ლო   ს და
ა ვა დე ბა თა  კო   ნტრო   ლი სა  და  სა ზო   გა დო   ე ბ
რი ვი  ჯა ნმრთე ლო   ბი ს ე რო   ვნუ ლმა  ცე ნტრმა .
დო   კუ მე ნტი ს ე რთე რთი  სტრა ტე გი უ ლი  ა მო  

ცა ნა ა  ჯა ნმრთე ლო   ბი ს სა კი თხთა  ი ნტე გრი
რე ბა  კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბე ბთა ნ ა და პტა ცი ი
სა  და  შე რბი ლე ბი ს პო   ლი ტი კა ში .

გე გმი თ გა თვა ლი სწი ნე ბუ ლ ღო   ნი სძი ე ბა თა  
გა ტა რე ბი ს პე რი ო   დი  ჯე რ ა რ ა მო   წუ რუ ლა , 
თუ მცა  ა ღსა ნი შნა ვი ა , რო   მ სა ხე ლმწი ფო    ბი უ
ჯე ტი ს ფა რგლე ბში  ა რ ა რი ს გა თვა ლი ს წი ნე
ბუ ლი  რე სუ რსე ბი ს მო   ბი ლი ზა ცი ა  ა მ ღო   ნი ს
ძი ე ბა თა   და სა ფი ნა ნსე ბლა დ. 

პრო   გრა მი ს  „კლი მა ტი ს ფო   რუ მი  ა ღმო   სა
ვლე თი “ (Climate Forum East)  ფა რგლე ბში , 
და ა ვა დე ბა თა  კო   ნტრო   ლი ს ე რო   ვნუ ლმა  ცე
ნტრმა , სა ქა რთვე ლო   ს წი თე ლ ჯვა რთა ნ  
ე რთა დ, შე ი მუ შა ვა  თბუ რი  ტა ლღე ბი ს სა ა და
პტა ცი ო    სა მო   ქმე დო    გე გმა , რო   მე ლმა ც, სა ბო  
ლო   ო   დ9.  ა მჟა მა დ სა მო   ქმე დო    გე გმა  მუ შა ვდე
ბა  ი სე თი  პრო   ე ქტი ს ფა რგლე ბში , რო   გო   რი ცა ა  
„რი სკებ ზე  ცნო   ბი ე რე ბი ს ა მა ღლე ბა  და  კო   მუ
ნი კა ცი ა  თბუ რი   ტა ლღე ბი ს ტრა ნსსა სა ზღვრო    
ზე მო   ქ მე დე ბი ს შე სა მცი რე ბლა დ  SCORCH“. 

1. კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბე ბი სა დმი  მო   წ ყვ
ლა  დო   ბი ს, ჯა ნმრთე ლო   ბა ზე  ზე მო   ქმე დე
ბი სა  და  ა და პტა ცი ი ს (ჯა ნდა ცვი თი  ა სპე ქტე
ბი ს) შე ფა სე ბა  2022 წლი სთვი ს;

2. ჯა ნდა ცვი ს ა და პტა ცი ი ს სტრა ტე გი ი სა  
და  სა მო   ქმე

 დო    გე გმი ს შე მუ შა ვე ბა  2021 წლი სა  თვი ს;

3. კა ნო   ნმდე ბლო   ბი ს ჰა რმო   ნი ზე ბა  UNFC
CCი ს კო   ნვე ნცი ი ს მო   თხო   ვნე ბი სა  და  ჯანმრ 
თე ლო   ბი ს გა მო   სა ვლე ბი ს/შე დე გე ბი ს შე  ფა 
სე ბი ს გა თვა ლი სწი ნე ბი თ 2022 წლი ს თვი ს;

4. ჯა ნდა ცვი ს და წე სე ბუ ლე ბა თა  მი ე რ სათ 
ბუ რი  გა ზე ბი ს ე მი სი ი ს წი ლი ს შე მცი რე ბა  
ე რო   ვნუ ლ ე მი სი ე ბში ;

5. მო   სა ხლე ო   ბი ს გა ნა თლე ბა /მო   მზა დე ბა  
და  მზა დყო   ფნა  ბუ ნე ბრი ვი  კა ტა სტრო   ფე
ბი თ გა მო   წ ვე უ ლი  სა გა ნგე ბო    სი ტუ ა ცი ე ბი სა
თვი ს.

კლიმატთან მიმართებით, გეგმა ასა
ხავს 5 საშუალოვადიან მიზანსა და
სტრატეგიულინტერვენციას:

http://drrsouthcaucasus.org/uploads/files/Tburi.compressed.pdf 9
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2.ჯანდაცვისსექტორშიფინანსურირესურსებისნაკლებობაკლიმა
ტისცვლილებისმიმართულებით

3.მტკიცებულებათანაკლებობაადამიანისჯანმრთელობაზეკლი
მატისცვლილებისგავლენისკუთხითდამონიტორინგისსისტემის
ნაკლოვანებები

სა ქა რთვე ლო   ში  პო   ლი ტი კი ს გა ნხო   რცი ე 
ლე   ბი ს ფი ნა ნსუ რი  ი ნსტრუ მე ნტი  გა ხ ლავთ 
სა შუ ა ლო   ვა დი ა ნი  და გე გმვი ს დო   კუ მე ნ
ტი  – ქვე ყნი ს ძი რი თა დი  მო   ნა ცე მე ბი სა  და  
მი მა რ თუ ლე ბე ბი ს დო   კუ მე ნტი  20212024 
წლე ბი სთვი ს10. სწო   რე დ მი ს სა ფუ  ძ ვ ე ლზე  

ნა  წი ლდე ბა  სა ხე ლმწი ფო    რე სუ რსე ბი  პრი ო  
რი ტე ტუ ლ პრო   გრა მუ ლ მი მა რთუ ლე ბე ბზე . 
ა ღსა ნი შნა ვი ა , რო   მ ა მ ე ტა პზე  დო   კუ მე ნტში  
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა კი თხი  პრი ო   რი ტე
ტა დ ა რ ა რი ს და სა ხუ ლი . 

ი მი სა თვი ს, რო   მ სა ხე ლმწი ფო    პო   ლი ტი კა  
ე ფუ ძნე ბო   დე ს შე სა ბა მი ს მტკი ცე ბუ ლე ბე ბს, 
ა უ ცი ლე ბე ლი ა  მა თი  ა რსე ბო   ბა . ა ღი ა რე ბუ 
ლია , რო   მ კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა ს უ ა რყო   ფი
თი  გა ვლე ნა  ა ქვს ა და მი ა ნი ს ჯა ნმრთე ლო   ბა
ზე , თუ მცა  ა მ მი მა რთუ ლე ბი თ ი ნფო   რმა ცი ა  
მწი რი ა . 
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა  მრა ვა ლმხრი ვ გა ვლე
ნა ს ა ხდე ნს ა და მი ა ნი ს ჯა ნმრთე ლო   ბა ზე  და  
ა მ გა ვლე ნა თა  ი დე ნტი ფი ცი რე ბა  შე სა ძლე
ბე ლი ა  გა რკვე უ ლ და ა ვა დე ბე ბზე  მო   ნი ტო  
რი ნგი თ. ა მ თვა ლსა ზრი სი თ, ე რო   ვნუ ლ შეტ
ყო   ბი ნე ბა თა  ფა რგლე ბში , სა ქა რთვე ლო   ში  
შე რჩე უ ლა დ ხო   რცი ე ლდე ბა  ზე და მხე დვე ლო  
ბა  რი გ და ა ვა დე ბე ბზე , რო   მლე ბი ც უ კა ვშირ
დე ბა  მო   მა ტე ბუ ლ ტე მპე რა ტუ რა ს, ჰა ე რი ს 
და ბი ნძუ რე ბა ს, ა ლე რგე ნთა  მა ტე ბა ს, წყლი ს 
ხა რი სხსა  და  და ა ვა დე ბა თა  გა და მტა ნი  ვექ
ტო   რი ს ე კო   ლო   გი უ რი  გა რე მო   ს ცვლი ლე
ბა ს. თუ მცა , კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს გა ვლე
ნა  უ ფრო    ფა რთო   ა , რა დგა ნ ი ს მო   ქმე დე ბს 
ჯანმრთე ლო   ბი ს გა ნმსა ზღვრე ლ სო   ცი ა ლუ რ 
და  გა რე მო    ფა ქტო   რე ბზე ც (ე ს სა კი თხი  ა სა ხუ
ლი ა  მე სა მე  ე რო   ვნუ ლ შე ტყო   ბი ნე ბა ში ც). 
და ა ვა დე ბა თა  კო   ნტრო   ლი ს ცე ნტრი , სა და ც 
თა ვს ი ყრი ს სა მე დი ცი ნო    სტა ტი სტი კუ რი  
ი ნფო   რმა ცი ა  და  რე გუ ლა რუ ლი  მო   ნი ტო   რი ნგი  

გა ე წე ვა  ა და მი ა ნი ს ჯა მრთე ლო   ბა ზე  მოქ მე დ 
რი სკფა ქტო   რე ბსა  თუ  გა რე მო    ფაქტო   რე ბს, 
ფო   კუ სი რე ბუ ლა დ ა რ ა ა ნა ლი ზე ბს კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბა სთა ნ ა სო   ცი რე ბუ ლ ჯანმრთე ლო  
ბი ს მდგო   მა რე ო   ბე ბს. შე ი ძლე ბა  ი თქვა ს, რო   მ 
ა სე თი  ა ნა ლი ტი კუ რი  ჩა რჩო    ჩა მო   ყა ლი ბე ბუ
ლი  ა რ ა რი ს. 
ა ქვე  ა ღსა ნი შნა ვი ა , რო   მ სა ქა რთვე ლო   ში  გა
მა რთუ ლა დ მუ შა ო   ბს სწრაფი რეაგირების
სისტემა  კე რძო   დ, გა რე მო   სა  და  ჯა ნმრთე
ლო   ბი ს და ცვი ს ო   ბი ე ქტთა  შო   რი ს ი ნფო   რმა
ცი ი ს მი მო   ცვლი ს სი სტე მა , რო   მლი ს მი ზა ნი ა  
ა დრე უ ლი  რე ა გი რე ბა  მე ტე ო   რო   ლო   გი უ რი /ჰა
ე რი ს ხა რი სხი ს ცვლი ლე ბი თ გა მო   წვე უ ლ შე
სა ძლო    სა მე დი ცი ნო    გა რთუ ლე ბე ბზე . 
უ ნდა  ი თქვა ს ი სი ც, რო   მ კლი მა ტი ს ცვლი ლე
ბი ს გა ვლე ნა  ა და მი ა ნი ს ჯა ნმრთე ლო   ბა ზე  
კო   მპლე ქსუ რა დ ა რ გა მო   კვლე უ ლა  (ა ქტი
ვო   ბა  გა თვა ლი სწი ნე ბუ ლი ა  NAHAPი ს ფა რ
გლე ბში ). ე ს სა შუ ა ლე ბა ს მო   გვცე მდა , უ კე თ 
გა ნგვე სა ზღვრა  ა რსე ბუ ლი  ტვი რთი  და  შე გვე
ფა სე ბი ნა  მა სთა ნ ა სო   ცი რე ბუ ლი  პო   ტე ნცი უ
რი  ე კო   ნო   მი კუ რი  და ნა ხა რჯი . 

https://www.mof.ge/532110

ეროვნულშეტყობინებათაფარგლებში,საქართველოში
შერჩეულადხორციელდებაზედამხედველობარიგდაავადებებზე,
რომლებიცუკავშირდებამომატებულტემპერატურას,ჰაერის
დაბინძურებას,ალერგენთამატებას,წყლისხარისხსადა
დაავადებათაგადამტანივექტორისეკოლოგიურიგარემოს
ცვლილებას
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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
თე ლობის 20182022 წლების ეროვნული 
სამოქ მედო გეგმა (რომელიც ამჟამად გან
ხორ ციელების პროცესშია. შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია დოკუმენტში კლიმატის 
ცვლი ლებასთან დაკავშირებული სტრატე გი
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
მა რეობის გაუარესება/გაზრდილი რისკ
ფაქ  ტორები: ეს მოიცავს ავადობისა და 
სიკვ  დილიანობის მაჩვენებლებს გულ
სისხლ  ძარღვთა, 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 სოცი ა
ლური დაცვის სამინისტროს პასუხის მგებ
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 
გადაუ დებელი დახმარების ცენტრი და სსიპ 
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო 
(შინაგან საქმეთა სამინისტრო), თავის მხრივ, 
პასუხისმგებელნი არიან ისეთ საკითხებზე, 
როგორიცაა რეაგირება კლიმატის ცვლი ლე
ბით გამოწვეულ კატასტროფებზე, ტემპერა
ტურის ცვლილებასა და მათ შედეგებზე.

შერჩეული
დოკუმენტები
იდენტიფიცირებულ
პრობლემათა
ჭრილში
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ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, გამო იკვეთა რამდენიმე ძირითადი გამოწ ვე ვა, 
რომელთა მიმართულებითაც პრიორიტე ტულია საკითხის აქტუალიზაცია; ასევე, შემუ შავდა 
რეკომენდაციები, რომლებიც შეჯამდა ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

ცხრილი2:

რეკომენდაციები
კლიმატის
ცვლილებისსაკითხთა
აქტუალიზაციისათვის
ჯანდაცვისსექტორში

ძირითადი
რეკომენდაციები
კლიმატის
ცვლილებისსაკითხთა
აქტუალიზაციისათვის

08
გამოწვევა 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 
ინფორ მაციისა 
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. 
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კლიმატის ცვლილების გავლენა ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე გამოიხატება როგორც 
გრძელვადიანი (მაგ: გაზრდილი  ქრონიკული 
დაავადებები), ისე მოკლევადიანი შედე
გებით (მაგ: გაზრდილი ტრავმატიზმი, სტი
ქი ური 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
გავლენააღინიშნოსმაღალიდონისპოლი

ტიკურდოკუმენტებში, რაც ხაზს გაუსვამდა 
მის პრიორიტეტულობას.  
მუშაობის პროცესში შედგა რიგი სამუშაო 
შეხვედრები სექტორულ სამინისტროსთან. 
შეხვედრების ფარგლებში შეჯერდა პოზიცია, 
რომ სტრატეგიის ერთერთი 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 ჯანმოს 
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. 

გამოწვევა1:ჯანმრთელობისსფეროშიკლიმატის
ცვლილებისსაკითხთაპრიორიტეტიზაცია8.1.
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მდგრადი განვითარების მიზნების შესატყვისად, ჯანმომ შეიმუშავა გლობალური
სტრატეგიაჯანმრთელობის,გარემოსადაკლიმატისცვლილებებისშესახებ11.  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; 

• მტკიცებულებათაშექმნაადეკვატურიდაფინანსებისთვის გავლენას იქონიებს არსებული 
რესურსების განაწილებისა და ინვესტირების პოლიტიკაზე და, შესაბამისი არგუმენტების 
ფონზე, დაფინანსდება ჯანდაცვის სექტორის პრიორიტეტები ამ მიმართულებით. 

WHO global strategy on health, environment and climate change: the transformation needed to improve lives and 
wellbeing sustainably through healthy environments. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BYNC
SA 3.0 IGO. 
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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 
დაავა დებათა კონტროლის ეროვნული ცენ
ტრი. მონიტორინგის ფარგლებში, გამო
იყენება ინფორმაციის სხვადასხვა წყარო: 
რუტი ნული ანგარიშგება სამედიცინო მომ
სახურების მიმწოდებელთა მხრიდან, ასევე, 
ეპიდზედამხედველობისა და კვლების 
შედეგები და შეფასებები. 

ამ ინფორმაციის საფუძველზე, გართუ ლე
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. 

გამოწვევა2:სტიქიურიუბედურებებიდაკლიმატურ
მოვლენებზერეაგირებისთვისსაჭიროინფორმაციისა
დაშესაძლებლობებისნაკლებობა

• გაუმჯობესდესზედამხედველობა კლიმატისცვლილებასთანდაკავშირებულდაავა
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. 

• გაიზარდოსმზაობადროულირეაგირებისთვის.
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 ჯანმოს 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,საჭიროასამედიცინოპერსონალისკვალიფიკაციისგაძლიერება.

რეკომენდაციები:
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ჯა ნდა ცვი ს სი სტე მი ს მზა ო ბა  მნი შნვე ლო ვა
ნი  გა მო წვე ვა ა  და  რა მდე ნი მე  ა სპე ქტს მო ი
ცავს:
1. სა მე დი ცი ნო  კა დრე ბი   მა თი  კო მპე ტე ნცი ა , 
ცო დნა  და  რა ო დე ნო ბა  უ ნდა  შე ე სა ბა მე ბო დე ს 
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს უ ა რყო ფი თ გა ვლე ნა ს 
ა და მი ა ნი ს ჯა ნმრთე ლო ბა ზე . ე ს ნი შ ნავს, რო მ 
სა ჭი რო ა  სა მე დი ცი ნო  პე რსო ნა ლი ს გა და მზა
დე ბა , კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა სთა ნ და კავ ში
რე ბუ ლი  და ა ვა დე ბე ბი სა  თუ  რი სკ ფა ქტო რე
ბი ს ი დე ნტი ფი ცი რე ბა  და  ჯა ნმრთე ლო ბი ს 
მდგო მა რე ო ბი ს მა რ თვა . წა რმო დგე ნი ლი  
სა ქმი ა ნო ბა  გა თვა ლი ს წი ნე ბუ ლი  უ ნდა  ი ყო ს 
პრო გრა მა ში  უ წყვე ტ სა მე დი ცი ნო  გა ნა თლე
ბა სთა ნ და კა ვში რე ბი თ12; 
2. ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო რი ს ლი დე რე ბი   მა ღა ლი  
რგო ლი ს სა ჯა რო  მო ხე ლე ე ბი  მნი შვნე ლო ვა ნ 
რო ლს ა სრუ ლე ბე ნ ი სე თ სა კი თხში , რო გო რი

ცაა   ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო რი ს ი ნტე რე სთა  გა ტა
რე ბა  სხვა და სხვა  სე ქტო რუ ლ პო ლი ტი კა ში . 
შე სა ბა მი სა დ, მნი შვნე ლო ვა ნი ა  ა მ პი რთა  სა
თა ნა დო დ ი ნფო რმი რე ბა . ა მი სა თვი ს, შე სა
ბა მი სი  ტრე ნი ნგი ს ჩა ტა რე ბა  ხე ლს შე უ წყო ბს 
ლი დე რუ ლ შე სა ძლე ბლო ბა თა  შე ქმნა ს ჯა ნ
და ცვი ს სე ქტო რში ; 
3. ფი ნა ნსუ რი  რე სუ რსე ბი ს მო ბი ლი ზე ბა  შე სა
ბა მი სი  პრო გრა მე ბი ს, მა თ შო რი ს, NEHAPი თ 
გა თვა ლი სწი ნე ბუ ლი  ა ქტი ვო ბე ბი ს გა ნსა
ხორ ცი ე ლე ბლა დ. 
სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი  ხა რჯე ბი ს და გე გმვი ს დო
კუ მე ნტი , რო მე ლი ც ა სა ხა ვს ქვე ყნი ს ე კო ნო მი
კუ რ ხე დვა ს სა შუ ა ლო ვა დი ა ნ პე რი ო დში , ა სე
ვე  უ ნდა  პა სუ ხო ბდე ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
გა მო წვე ვე ბს ჯა ნდა ცვი ს სე ქტო რში .

გამოწვევა3:ჯანდაცვისსისტემისმზაობა
დარესურსებისმობილიზება

• გაიზარდოს სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაცია და რესურსები; 

• გაიზარდოს ჯანდაცვის სექტორის მაღალი რგოლის წარმომადგენელთა შესაძლებლობები;

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

რეკომენდაციები:

პროგრამა ყოველწლიურად მტკიცდება.12

8.3.
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