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ანოტაცია.  

აუთსორსინგის გამოყენება ძალიან ეფექტურია 

ჯანდაცვაში. მისი აქტუალობა უპირველეს ყოვლისა 

განპირობებულია იმით, რომ უშუალოდ სამედიცი-

ნო დახმარების გაწევა შეუძლებელია მასთან დაკავ-

შირებული სხვადასხვა სახის აქტივობის გარეშე. ერ-

თი მხრივ, აღსანიშნავია არასამედიცინო მიმართუ-

ლებების აუთსორსინგის ფინანსური და ხარისხობ-

რივი უპირატესობა, მეორე მხრივ, ყურადღებას იპყ-

რობს სამედიცინო მიმართულებების აუთსორსინგი, 

რომელიც შედარებით ახალია ჯანდაცვის სექტორში, 

მაგრამ მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ხარისხიანი 

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას, განსაკუთრებით 

რეგიონებში. ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულე-

ბაში, სტაციონარულ თუ ამბულატორიულ ნაწილში, 

გარდა სამედიცინო აქტივობისა, არის უამრავი სხვა 

საკითხი, როგორიცაა დალაგება-დასუფთავება, სამ-

რეცხაოს სერვისები, დაცვის, იურიდიული თუ სა-

რეკლამო მომსახურება, რომელთა შესასრულებლად 

ეფექტურია სხვა კონტრაქტორი კომპანიის გამოყე-

ნება. როგორც პრაქტიკოსი ექიმის, ისე ადმინისტრა-
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ციის თანამშრომლის სამუშაო დროის მნიშვნელოვა-

ნი ნაწილი იხარჯება ისეთი ფუნქციების შესრულე-

ბაზე, რომლებიც არ არის დაკავშირებული სამედი-

ცინო მომსახურების გაწევასთან. აუთსორსინგი არის 

საშუალება, ნაკლები ფინანსური დანახარჯით მივი-

ღოთ უფრო ხარისხიანი, მოქნილი და ეფექტური 

მომსახურება სხვადასხვა სფეროში. 

აუთსორსინგის უპირატესობას, პირველ რიგში, 

წარმოადგენს ეკონომიკური სარგებელი. მნიშვნე-

ლოვნად ნაკლები ფინანსური დანახარჯით, შესაძ-

ლებელია ხარისხობრივად უკეთესი სერვისის მიღე-

ბა. იმავდროულად აუთსორსინგი გვაძლევს საშუა-

ლებას, ადმინისტრაციის, მენეჯმენტის გუნდის მთე-

ლი ყურადღება აქცენტირებული იყოს დაწესებულე-

ბის ძირითად საქმიანობაზე და არა მეორადი სამსა-

ხურის ფუნქციების მართვაზე. 

ორგანიზაციის არაძირითადი ფუნქციები შესაძ-

ლებელია გადაეცეს მესამე მხარეს, რაც სერვისის მი-

წოდებასთან დაკავშირებულ ბევრ საკითხს გადაჭ-

რის, თუმცა, ამ ამოცანის განსახორციელებლად საჭი-

როა სერიოზული ანალიზი და კონკრეტული ორგა-

ნიზაციის ხარჯებისა და შემოსავლების კომპლექ-

სური აუდიტი.  

 

საკვანძო სიტყვები: აუთსორსინგი ჯანდაცვაში; 

აუთსორსინგის უპირატესობა; სამედიცინო აუთ-

სორსინგი.

 

შესავალი 

ჯანდაცვა სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი სო-

ციალური ფუნქციაა, სადაც ძალიან ეფექტურია აუ-

თსორსინგის გამოყენება. ყოველდღიურად იმატებს  

მოსახლეობის მოთხოვნილება ხარისხიან, დროულ 

და მოქნილ სამედიცინო სერვისებზე, სამედიცინო 

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, რასაც, 

თავის მხრივ, მოსდევს ჯანდაცვის სექტორის მიერ 

სერვისების დანერგვა, გაფართოება, ხელმისაწვდო-

მობის გაზრდა, აუცილებელ საჭიროებებს, ფუნდა-

მენტურ მედიცინას ემატება სერვისული ფუნქციები, 

რასაც მოსდევს ხარჯის მუდმივი მატება. მედიცინა 

სწრაფად განვითარებადი ცვალებადი დარგია, ახა-

ლი ტექნოლოგიების, უწყვეტი სამედიცინო განათ-

ლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, თანამედრო-

ვე მიდგომების იმპლემენტაციის გარეშე წარმოუდ-

გენელია გამოწვევებთან გამკლავება.  

ტერმინი „აუთსორსინგი“ (outer-source-using), ნიშ-

ნავს გარე წყაროს და/ან რესურსის გამოყენებას. მისი 

გამოყენების მთავარი არსია ფინანსურად მომგებიანი 

ხარისხობრივად უკეთესი მომსახურების მიღება. 

სამედიცინო აუთსორსინგი წარმოადგენს ჯან-

დაცვის ორგანიზაციების მიერ, ხელშეკრულების სა-

ფუძველზე გარკვეული ფუნქციების და სამუშაოს 

გადაცემას კონტრაქტორი კომპანიის, პროფესიო-

ნალთა გუნდისათვის, რის შედეგადაც ესა თუ ის სა-

მედიცინო დაწესებულება, ორგანიზაცია, იღებს სა-

მედიცინო სერვისების ხარისხიანად მიწოდების და 

პერსონალის მუშაობის უწყვეტობისთვის საჭირო 

სხვადასხვა მომსახურებას.  

აუთსორსინგი განიხილება როგორც რაღაც ახალი 

და პროგრესული ჯანდაცვის სისტემაში. თუმცა 

ცხადია, რომ აუთსორსინგის პრინციპი არახალია 

სამედიცინო სისტემაში, მაგრამ მუდმივად მზარდი 

და პროგრესირებადია სხვადასხვა მიმართულებით. 

აუთსორსინგის პრინციპი გამარტივებული სა-

ხით, შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ფრაზით: „ჩემ-
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თვის ვტოვებ მხოლოდ იმას, რისი გაკეთებაც შე-

მიძლია სხვებზე უკეთ, გარე შემსრულებელს გადავ-

ცემ იმას, რასაც ის სხვებზე უკეთ აკეთებს.“ ამ მი-

მართებით აუთსორსინგი, ცხადია, არ არის ახალი 

ფენომენი. აუთსორსინგი ეფუძნება შრომის დანაწი-

ლებისა და სპეციალიზაციის ცნობილ პრინციპებს, 

რაც იწვევს ვიწრო პროფესიული საქმიანობის მაღალ 

პროდუქტიულობას.  

  

ძირითადი ნაწილი 

დღეს ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში 

სამუშაო დროის მნიშვნელოვანი ნაწილი იხარჯება 

ისეთი ფუნქციების შესრულებაზე, რომლებიც არ 

არის დაკავშირებული უშუალოდ სამედიცინო მომ-

სახურებასთან, და ეს ეხება არა მხოლოდ ადმინის-

ტრაციულ-სამეურნეო პერსონალს, არამედ სამედი-

ცინოსაც. 

სამედიცინო აუთსორსინგი პირველად გამოიყე-

ნეს ეკონომიკურად განვითარებულმა ქვეყნებმა. ის 

ამჟამად მოიცავს ჯანდაცვის ობიექტების მომსახუ-

რების ფართო სპექტრს აღჭურვილობის მიწოდები-

დან ტერიტორიების მოვლა-პატრონობამდე. 

ჯანდაცვის სფეროში აუთსორსინგი შესაძლებე-

ლია გამოყენებული იყოს სრულიად სხვადასხვა მი-

მართულებით, მათ შორის, როგორც მსოფლიო გა-

მოცდილება გვიჩვენებს, აუთსორსინგის ხელშეკრუ-

ლებით, დაწესებულებას შეუძლია რამდენიმე ძირი-

თადი ფუნქცია გადასცეს სპეციალიზებულ ორგანი-

ზაციებს. დღეისათვის ჯანდაცვის სფეროში აუთ-

სორსინგი ფართოდ გამოიყენება შემდეგი მიმართუ-

ლებებით: 

 საყოფაცხოვრებო მომსახურება (თეთრეულის 

რეცხვა სპეციალიზებულ სამრეცხაოებში); 

 შენობებისა და აღჭურვილობის მოვლა-პატ-

რონობა (მიმდინარე რემონტის ჩატარება, გათ-

ბობის სისტემის მომსახურება, სანტექნიკის 

მომსახურება და ა.შ.); 

 სხვა ორგანიზაციების მანქანების გამოყენება 

და პერსონალის – მძღოლების დაქირავება; 

 ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება; 

 დროებითი პერსონალი სეზონური სამუშაოე-

ბისთვის (ფოთლებისა და თოვლისაგან ტერი-

ტორიის დასუფთავება, გარდერობის მომსა-

ხურება და ა.შ.); 

 ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება ცენტ-

რალიზებულ ლაბორატორიებში; 

 ობიექტის დაცვის ორგანიზება; 

 შტატგარეშე სპეციალისტების მოზიდვა პო-

ზიციებზე, სადაც არ ხდება სრულ განაკვეთზე 

დასაქმება. 

აუთსორსინგის უპირატესობა, პირველ რიგში, 

არის ეკონომიკური სარგებელი, რაც განპირობებუ-

ლია სპეციალიზებული ფუნქციების შესრულებისას 

შრომის მაღალი ნაყოფიერებით, თუნდაც აუთსორ-

სინგის დაწესებულების შესაძლებლობით შეიძინოს 

მასალები იაფად დიდ საბითუმო ორგანიზაციებთან. 

ამასთანავე აუთსორსინგის გამოყენება საშუალებას 

აძლევს ხელმძღვანელობას მთელი ყურადღება და-

უთმოს დაწესებულების ძირითად საქმიანობას, 

მიანდოს კონკრეტული საკითხი პროფესიონალებს 

და არ გადაიტანოს ყურადღება მეორადი სამსახურის 

ფუნქციების მართვაზე.  

მნიშვნელოვანია, რომ სამედიცინო აუთსორსინ-

გი აკმაყოფილებდეს რამდენიმე ასპექტს: 

 აუთსორსს უმეტესწილად ექვემდებარება ის 

ფუნქციები, რომლებიც უშუალოდ არ არის 

დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურების 
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გაწევასთან (დაცვა, დასუფთავება, იურიდიუ-

ლი მომსახურება); 

 სამედიცინო მომსახურების აუთსორსინგი შე-

დარებით ახალი თემაა, თუმცა მნიშვნელოვანი 

რგოლია ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობისა და 

ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით; 

 მომსახურების განმახორციელებელი ორგანი-

ზაცია ვალდებულია საიდუმლოდ შეინახოს 

თანამშრომლობის დეტალები, რადგან საქმე 

ეხება პაციენტის პერსონალური მონაცემების, 

მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახ-

ველი ინფორმაციის კონფიდენციალურობას; 

 აუთსორსის განმახორციელებელი კომპანია 

სასურველია შეირჩეს ტენდერის საფუძველ-

ზე, რაც შეამცირებს შესრულებული სამუშაოს 

ღირებულებას. 

განვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის ისრაელში, 

გერმანიაში, აშშ-ში, გარდა უშუალოდ სამედიცინო 

აუთსორსინგისა გავრცელებულია სამედიცინო სფე-

როსთან დაკავშირებული საქმიანობის აუთსორსინგი, 

რომელიც ათვისებულია კერძო სექტორის მიერ, მაგა-

ლითად: 

 სასტუმროს ბიზნესი. პაციენტს მუდმივად 

სტუმრობენ მეგობრები და ახლობლები, რომლებსაც 

სჭირდებათ საავადმყოფოსთან ახლოს ყოფნა. აუთ-

სორსინგის ხელშეკრულება ითვალისწინებს ვიზი-

ტიორებისთვის კომპლექსურ მომსახურებას, მათ 

შორის კვებას, დასვენებისა და ცხოვრების კომფორ-

ტული პირობების შექმნას. პოპულარულია სხვა ქვე-

ყანაში სამედიცინო ტურიზმით მოსარგებლეთათვის 

ან ქვეყნის შიგნით, სხვადასხვა რეგიონიდან მაგალი-

თად დედაქალაქში სამკურნალოდ ჩამოსული პა-

ციენტებისთვის. 

 ტრანსპორტირება. სამკურნალოდ სხვა ქვეყა-

ნაში ჩასულ პაციენტს მნიშვნელოვნად ეხმარება 

ტრანსპორტირების ეს სერვისი, რაც შეიძლება მალე 

მოხვდეს სამედიცინო დაწესებულებაში. აქტუალუ-

რია როგორც სპეციალიზებული სამედიცინო ტრანს-

პორტის გამოყენება, რომელიც ადაპტირებულია პა-

ციენტის საჭიროებებთან, ასევე ჩვეულებრივი სამგ-

ზავრო ტაქსის გამოყენება.  

 რეაბილიტაცია. რთული ოპერაციის ან ხანგრ-

ძლივი მკურნალობის შემდეგ, სპეციალიზებული სა-

მედიცინო ცენტრები ახორციელებენ პაციენტის რეა-

ბილიტაციის პროცესს. საავადმყოფოში ასეთი დრო-

ებითი პერსონალი ხელს შეუწყობს შემოსავლების 

გაზრდას და გაწეული მომსახურების ხარისხის გა-

უმჯობესებას. მეორე მხრივ, კლინიკისთვის სერიო-

ზული ფინანსური თუ მატერიალური რესურსია სა-

ჭირო რეაბილიტაციის ცენტრის მოსაწყობად, პერ-

სონალის დასაქირავებლად, სპეციალური აღჭურვი-

ლობის შესაძენად. ამიტომ სარეაბილიტაციო ცენტ-

რები, სამედიცინო პრაქტიკაში, იშვიათად გვხვდება 

სტრუქტურულად კლინიკის შემადგენლობაში. 

 სპეციალური კვება. ჰოსპიტალიზებულ პა-

ციენტს სჭირდება სპეციალური დიეტის ხელმისაწვ-

დომობა კლინიკაში. მზარეულებისა და დიეტოლო-

გების დაქირავებით სამედიცინო დაწესებულებები 

შეძლებენ უზრუნველყონ პაციენტის კვება სპეციფი-

კის გათვალისწინებით, მაგალითად, ქირურგიული 

მაგიდა, დიაბეტური მენიუ, დაბლენდერებული კვე-

ბა და ა.შ. კლინიკის ხარჯზე ამ სერვისის სრულად 

გამართვა პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, საჭი-

როა ძალიან დიდი ადამიანური რესურსის მობილი-

ზება მომმარაგებელი რგოლით დაწყებული, შეს-

ყიდვების, ხარისხის კონტროლის, მზარეულების, 
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მათი დამხმარეების, მრეცხავების, მიმწოდებლების 

ჩათვლით, სამზარეულოს, სამაცივრე სისტემების, 

შემნახველი სივრცის გამოყოფა, აღჭურვა და ამ ყვე-

ლაფრის მართვა კლინიკის ადმინისტრაციის გუნ-

დის მხრიდან მაშინ, როცა ამ სცენარის ალტერნატი-

ვაა აუთსორსინგით დაკონტრაქტებული საკვები და-

წესებულება, რომელიც თავად უზრუნველყოფს რო-

გორც შერჩეული მენიუს მომზადებას, ისე შენახვა-

ტრასპორტირება-მიწოდებას პაციენტებამდე. ექიმის 

ჩართულობა მხოლოდ შესაფერისი მენიუს შერჩე-

ვისთვისაა საჭირო, ადმინისტრაციაც ფაქტობრივად 

ერთჯერადად, კონტრაქტით აგვარებს ვალდებულე-

ბებსა თუ ფინანსურ საკითხებს აუთსორსინგის კომ-

პანიასთან. 

მედიცინაში რეფორმების გატარებამდე აუცილე-

ბელია განვსაზღვროთ, პირველ რიგში, რა საქმიანო-

ბით უნდა დაკავდნენ ექიმები, სამედიცინო პერსო-

ნალი და მეორე მხრივ – ადმინისტაცია. ცხადია, ექი-

მის მთავარი ამოცანაა პაციენტის მკურნალობა, პრო-

ფესიული უნარების გაუმჯობესება, უწყვეტი პროფე-

სიული განვითარება. ადმინისტრაცია ეხმარება ექიმს 

ამ საკითხების მოგვარებაში, ასევე ქმნის შესაფერის 

პირობებს ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების 

მიწოდებისთვის. მნიშვნელოვანია ასევე დაწესებუ-

ლების ტექნიკური აღჭურვილობის გაზრდა, ეფექტუ-

რი სივრცითი გეგმარება. შესაბამისად, ჯანდაცვის 

სფეროში პერსონალის აუთსორსინგი შეიძლება გან-

ხორციელდეს სხვა მიმართულებებითაც: 

 აუდიტი და კონსალტინგი. ცხადია, რომ კონკ-

რეტულ სამედიცინო ცენტრში ყველა განყოფილება 

სრული დატვირთვით არ მუშაობს. კომპეტენტური 

აუდიტი ხელს შეუწყობს შრომითი რესურსების რა-

ციონალურ გამოყენებას. 

 პერსონალის შერჩევა. პერსპექტიული სპეცია-

ლისტების მოძიება შეუძლია არა მხოლოდ საავადმ-

ყოფოს მთავარ ექიმს, არამედ პროფესიონალ კომპა-

ნიებსაც. მათ ასევე შეუძლიათ განახორციელონ პერ-

სონალის ერთგვარი ლიზინგი რთული ოპერაციე-

ბისთვის და სხვა შემთხვევებში. 

 საინფორმაციო მხარდაჭერა და რეკლამა. და-

წესებულების ვებგვერდის შექმნა და მართვა, კომერ-

ციული სერვისების გაყიდვა, მარკეტინგული პოლი-

ტიკის დაცვა – ამ აქტივობებით უნდა დაკავდეს შესა-

ბამისი სფეროს პროფესიონალთა გუნდი. ძალიან 

ხშირად, სამედიცინო ცენტრის მცირე დატვირთვა 

სწორედ იმით არის განპირობებული, რომ პოტენ-

ციურ მომხმარებლებს არა აქვთ ინფორმაცია მათ 

შესახებ. 

 იურიდიული მხარდაჭერა. ნებისმიერ ჯანდა-

ცვის დაწესებულებაში მიმდინარეობს რუტინული 

დოკუმენტაციის წარმოება. თუმცა საკუთარი 4–5-კა-

ციანი იურიდიული განყოფილება დიდი სამედი-

ცინო დაწესებულებისთვისაც კი ძვირად ღირებული 

სიამოვნებაა. ამ შემთხვევაში პერსონალის იჯარა შე-

ამცირებს ფინანსურ ხარჯებს და გააუმჯობესებს იუ-

რიდიული დახმარების ხარისხს. 

ამრიგად, მედიცინაში აუთსორსინგი ძალიან 

პერსპექტიულია, რამდენადაც ბევრი დავალება და 

ფუნქცია შეიძლება გადაეცეს მესამე მხარის ორგა-

ნიზაციებს. მოვალეობების გადანაწილება სერვისის 

მიწოდებასთან დაკავშირებულ ბევრ საკითხს გადაჭ-

რის. გაიზრდება მათი ხარისხი, ამასთანავე, მომხმა-

რებლებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება დამატები-

თი სერვისების ფართო სპექტრი, თუმცა ამ ამოცანის 

განსახორციელებლად საჭიროა სერიოზული ანალი-
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ზი და კონკრეტული ორგანიზაციის ხარჯებისა და 

შემოსავლების კომპლექსური აუდიტი.  
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Abstract. Outsourcing is an increasingly popular business practice of hiring a party outside a company to perform 

services and control the rising costs of providing different services. Outsourcing is a practice usually undertaken by 
companies as a cost-cutting measure. Companies use outsourcing to cut labor costs, including salaries for their 
personnel, overhead, equipment and technology. Outsourcing is associated to high quality lower cost services. The 
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use of outsourcing is highly effective in healthcare. When properly managed, outsourcing helps improve patient care 
and maximize staff efficiency. But it is relatively new field, with some specific considerations; for example, security 
threats can amp up when multiple parties can access sensitive data as patients’ personal information.  

Outsourcing in the field of healthcare can be used in completely different directions, including the possibility of 
delegating certain key functions to specialized organizations. 

The advantage of outsourcing is primarily the economic benefits. At the same time, outsourcing services 
peripheral to the organization’s primary operations may also enable healthcare administrators and staff to 
concentrate more efficiently on their organization’s core business. The most significant reasons for outsourcing are 
to improve customer service, to reduce costs, to enable healthcare organizations to focus on core activities and to 
increase flexibility to configure resources to meet rapidly changing medical market needs.  

However, the most significant risks of outsourcing lie in the need to develop new management competencies, 
capabilities and decision-making processes. this task requires serious analysis and a comprehensive audit of the costs 
and revenues of a particular organization.  

Outsourcing laundry services, security, healthcare food service and nutrition, medical tourism accommodation 
and transportation are the most popular and well-developed in healthcare system, while clinical service outsourcing 
is relatively new field with specific considerations including high-quality patient care as well as many unintended 
results, such as, inconsistencies in standards of care. Resume:  

 

Keywords: clinical outsourcing; outsourcing in health care; the benefits of outsourcing. 
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